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Vergadering van 21 Januari 1920.
Zijn aanwezig de heeren: Prof. Dr. C. LECOUTERE, onderbestuurder, en EDW.
GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren: Dr. L. SIMONS, Prof. Dr. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan.
Dr. JAC. MUYLDERMANS, Kan. AMAAT JOOS, Dr. HUGO VERRIEST, IS. TEIRLINCK,
Dr. LEO GOEMANS, Prof. Dr. JOS. MANSION, OMER WATTEZ, Prof. Dr. LEO VAN
PUYVELDE, Prof. Dr. LOD. SCHARPÉ, Prof. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS,
Prof. AUG. VERMEYLEN, Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE en JOS. JACOBS, werkende leden;
de heeren: Dr. MAURITS SABBE, briefwisselend lid, en Prof. Dr. H. LOGEMAN,
buitenlandsch eerelid.
De heeren Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, bestuurder, KAREL DE FLOU en Mgr. M. RUTTEN,
werkende leden, FRANS VAN CAUWELAERT en Dr. A FIERENS, briefwisselende leden,
hebben laten weten dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.
***

De Bestendige Secretaris leest het verslag over de December-vergadering 1919, dat
wordt goedgekeurd.
***

Mgr. M.H. Rutten, werkend lid, tot Groot-Officier in de Leopoldsorde bevorderd.
- Bij Koninklijk Besluit van 27 December 1919, werd Mgr. RUTTEN, bisschop van
Luik, werkend lid der Academie, tot Groot-Officier in de Leopoldsorde bevorderd.
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Leden der Academie in de Kroonorde benoemd. - Mejuffrouw VIRGINIE LOVELING
en Dr. MAURITS SABBE werden, bij Koninklijk Besluit van 12 Januari 1920, de eerste
tot Commandeur, de tweede tot Officier in in de Kroonorde benoemd.
- De heer Onderbestuurder meent de tolk van al de Leden der Academie te zijn, als
hij Mgr. RUTTEN, Juffrouw LOVELING en Dr. SABBE gelukwenscht met hun
benoeming. (Handgeklap.)
Drukwerk der Academie. - De Bestendige Secretaris doet aan de Vergadering een
mededeeling over het drukwerk der Academie. Hij zegt dat de heer W. SIFFER,
drukker der Academie, hem beloofd heeft binnenkort de noodige maatregelen te
treffen, om in den toestand te voorzien.
***
Aangeboden boeken. - Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van
de boeken aan de Academie aangeboden:
Door de Regeering:
Annuaire de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique. 1915-1919. 81e-85e années.
Middelnederlandsch Woordenboek van wijlen Dr. E. VERWIJS en Dr. J. VERDAM,
Oud-Hoogleeraar te Leiden. Deel 9, afl. 16.
Tijdschriften. - Arbeidsblad, nrs 16-18, 1919. - Annales des Travaux publics, nos
4-5, 1919. - Handelingen der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent.
Dl. XIV, Dl. XV, 1e en 3e afll. - Revue Sociale Catholique, nos 8-9, 1919.
Door de Commissie ter Redactie van den Groningschen Studenten-Almanak:
Groningsche Studentenalmanak voor 1914, 1915, 1916, 1617 en 1920. 86ste, 87ste,
88ste, 89ste en 92ste jaargang.
Door de Abdij van Maredsous:
Les évêques auxiliaires de Liége, par D. URSMER BERLIÈRE O.S.B., de l'abbaye
de Maredsous. Bruges, 1919.
Door de ‘Société liégeoise de littérature wallonne’, te Luik:
Bulletin du Dictionnaire de la langue wallonne, 3e année (1908), nos 3 et 4.
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Door Dr. LEO GOEMANS, werkend lid, te Brussel:
GOEMANS (LEO). - Ons België vrij! Lyrisch Gedicht in drie deelen voor alleenzang,
koor en orkest. Eerste deel: Voorheen. Tweede deel: De Strijd voor 't Recht. Derde
deel: De Bevrijding. Woorden van LEO GOEMANS, Hoofdopziener over het Middelbaar
Onderwijs, Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie. In den volkstrant getoonzet
door PAUL LEBRUN, Bestuurder van het Muziek-Conservatorium te Leuven, Z. pl.
of j. (Leuven, 1919.)
ID. - L'étude du moyen-néerlandais. Extrait des Mélanges Bormans. Luik, 1919.
ID. - Deux Communications à la Commission de Réforme des Humanités. Leuven,
1919.
Door den E.H. JOS. KLEIJNTJENS S.J. te Katwijk a.d. Rijn:
Rekeningen der stad Nijmegen. 1382-1543. Dln. I-IV, uitgegeven door H.D.J. VAN
SCHEVICHAVEN, Gemeente-archivaris, en J.C.J. KLEIJNTJENS. S.J., Leeraar a/h
Canisius College. - Dln. V-VIII, uitgegeven door J. KLEIJNTJENS en L. SORMANI.
Nijmegen, 1910-1919.
Door den heer E. WINSEL, lid van het ‘Institut international de Bibliographie’,
Dampoortstraat, 61, te Gent:
La question des loyers, par E. WINSEL. Gand, 1918.
Door de Schrijvers:
Beknopte Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, met Bloemlezing uit
schrijvers van vóór de 19e eeuw, door W. VAN NEYLEN, oudleeraar aan 't College te
Geel, en A. VAN DEN DRIES, candidaat in Wijsbegeerte en Letteren, leeraar aan het
St.-Joannes-Berchmanscollege te Antwerpen. Vierde, herziene en vermeerderde
uitgave. Lier, (1914) 1919.
Door de Redactie:
Nederlandsche Bibliographie, nrs 10-11, 1919. - Neophilologus, 5de jg., nr 2. - Le
Thyrse, no 1, 1920. - Tijdschrift der Gemeentebesturen, nrs 11-12, 1919. - De
Vlaamsche Bakkerij, Dec. 1919. - Vlaanderen, nr 8, 1919, nr 1, 1920. - De Kleine
Vlaming, nr 1, 1920.
Ruildienst. - Tegen ruiling van de Verslagen en Mededeelingen heeft de Bestendige
Secretaris voor de Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen van de
gewone tijdschriften ontvangen:
Biekorf, nrs 23 en 24, 1919 en Bladwijzer van woorden en zaken, 1914-1919. - Onze
Kunst, nrs 7-8-9, 1919. - De Student, 35ste jaarg., 2de afl., Kerstmis, 1919. - Studiën,
Januari 1920.
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Ingekomen brieven. - De Bestendige Secretaris stelt de Vergadering in kennis met
de hieronder volgende ingekomen brieven:
1o) Verkiezing van Bestuurder en Onderbestuurder voor 1920. - Goedkeuring.
- Brief van 19 December, waarbij de Weled. Heer Minister van Wetenschappen
en Kunsten aan den Bestendigen Secretaris afschrift stuurt van het Koninklijk
Besluit in dato 30 November, houdende bekrachtiging van de verkiezing van
de heeren Jhr. Mr. NAP. DE PAUW en Prof. Dr. C. LECOUTERE, tot bestuurder
en onderbestuurder der Academie voor het jaar 1920.
2o) Beperkte aanbesteding voor het drukken der Verslagen en Mededeelingen,
1920. - Brief van 13 Januari, waarbij de Weled. Heer Minister van
Wetenschappen en Kunsten, als antwoord op het schrijven van den Bestendigen
Secretaris van 1n en van 9n December 1919, het drukken der Verslagen en
Mededeelingen voor 1920, aan den heer W. SIFFER, drukker der Academie,
toegewezen verklaart.
3o) Belgisch Toponymisch Woordenboek. - Brief van 18 December 1919, waarbij
de Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten aan den Bestendigen
Secretaris een schrijven mededeelt, uitgaande van den Oudheidkundigen Kring
‘Hageland’ te Thienen (25 November 1919), waarin de wensch wordt
uitgesproken tot het samenstellen van een Belgisch Toponymisch Woordenboek,
naar het plan in genoemd schrijven uiteengezet. - (Het Bestuur heeft het stuk
naar de Bestendige Commissie voor Geschiedenis om advies verzonden.)
4o) Commissie voor de Vereenvoudiging van de Schrijftaal. (Zie Verslagen en
Mededeelingen, 1919, blz. 485-486.) - Bij brieve van 20 December 1919, werd
de heer Dr. A. KLUYVER, voorzitter der Commissie, om
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eenige exemplaren verzocht van het verslag bij de Noordnederlandsche
Regeering ingezonden, tot mededeeling aan de Leden der Academie. - Den 25
December schreef Dr. KLUYVER, dat hij inderdaad voorzitter is geweest van
genoemde Commissie, ‘maar dat deze slechts tot taak had aan de Regeering
eenige voorstellen te doen. De Vereenvoudiging is dus nog niet tot stand
gebracht. Onlangs heeft de Minister van Onderwijs in de Tweede Kamer der
Staten-Generaal verklaard, dat het zijn voornemen was eene regeling tot stand
te brengen, en zich daarbij van het advies der Commissie te bedienen, zonder
het evenwel in alle opzichten te volgen. Zoodra - aldus gaat Dr. KLUYVER voort,
- de door de Regeering vastgestelde regeling in een geschrift wordt publiek
gemaakt, zal ik mijn best doen om U daarvan een aantal exemplaren te bezorgen,
en hoop dan daarmede aan uw verlangen te voldoen. Van het verslag der
Commissie, dat niet onveranderd door de Regeering zal worden aangenomen
en dus thans van een betrekkelijk geringe beteekenis is, bezit ik slechts één
exemplaar, en de Commissie is reeds in het begin van dit jaar ontbonden’.
Hierop volgt eene bespreking ingeleid door Dr. LEO VAN PUYVELDE en waaraan
de heeren Dr. MAURITS SABBE, Prof. Dr. JOS. MANSION, Dr. LOD. SCHARPÉ, Kan.
Dr. JAC. MUYLDERMANS en GUSTAAF SEGERS achtereenvolgens deel nemen. Er
wordt ten slotte beslist:
a] Dat het Bestuur der Academie zich schriftelijk zal wenden tot de Regeering
om, door haar tusschenkomst van de Nederlandsche Regeering mededeeling te
bekomen van alle documenten aangaande spellinghervorming, en bij genoemde
Regeering te willen aandringen opdat geen beslissing in dezen zou genomen worden
zonder vooraf daarover met haar, Belgische Regeering, overeengekomen te zijn.
De heeren volksvertegenwoordigers J. HELLEPUTTE en FRANS VAN CAUWELAERT,
onze geachte medeleden, zullen met dit schrijven in kennis gesteld worden, met
verzoek het bij de Regeering te willen steunen.
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b] Dat het Bestuur de verschillende buitenlandsche eereleden in Nederland zal
uitnoodigen de Academie te willen documenteeren over de voorgenomen
Spellinghervorming en ook mede te werken opdat in dezen de Nederlandsche
Regeering geen beslissing neme, zonder vooraf, met het oog op de wenschelijke
eenheid in de officiëele spelling voor België en voor Nederland de instemming
verworven te hebben van de Belgische Regeering.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Uitgaven der Academie. - Verzending der uitgaven sedert den oorlog van de
pers gekomen:
a) Oude Glossen en hun beteekenis, door Dr. F. BUITENRUST HETTEMA;
b) Van den Vos Reinaerde. Naar de thans bekende handschriften en bewerkingen
critisch uitgegeven met eene inleiding, door Dr. J.W. MULLER;
c) Tondalus' Visioen en St.-Patricius' Vagevuur, uitgegeven door Dr. R. VERDEYEN
en Dr. J. ENDEPOLS, 2de deel;
d) Middelnederlandsche Gedichten en Fragmenten, uitgegeven door Jhr. Mr.
NAPOLEON DE PAUW, 2de deel (2de stuk): Wereldlijke gedichten.
Bovengenoemde uitgaven werden den 10 Januari 1920 gezonden aan de
buitenlandsche eereleden, alsmede - hetzij alle hetzij enkele er van - aan vier
ministeriën in België; aan 30 genootschappen, boekerijen en onderwijsinrichtingen
hier te lande; aan 18 academiën, openbare boekerijen, hoogescholen en letterkundige
genootschappen uit den vreemde; aan 14 bijzondere personen zoowel in het binnenals
in het buitenland.
2o) Karel Boury-prijskamp. Zijn ingekomen: den 24 December 1919, een antwoord
met 30 schoolliederen, waarbij een briefomslag met dit opschrift: ‘Naam en
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adres’; - en den 27 December, een ander met kenspreuk ‘Pax’. - Daar de antwoorden
uiterlijk 10 December dienden ingezonden, kunnen deze stukken aan den prijskamp
geen deel nemen. (Ze blijven in de Secretarie der Academie, ter beschikking van de
inzenders.)
3o) Boeken uit de Bibliotheek der Academie, door den heer Dr. W. de Vreese,
voor den oorlog, in bruikleen genomen. - Het laatste boek, dat nog in handen van
Dr. DE VREESE was, nl. POLAK, Studien, is teruggebracht.
Van de in onze boekerij ontbrekende boeken, waarvan de lijst voorkomt in
Verslagen en Mededeelingen, jg. 1919, blzz. 71-77, werd vanwege Dr. W. DE VREESE
teruggezonden: DUVILLERS (C.F.A.), Den Baron Penninck.
4o) Handschriften, ten behoeve der Boekerij, door Dr. W. de Vreese
gephotographeerd. (Zie Verslagen en Mededeelingen, 1919, blzz 386-387.) - Op
19 December werden door den heer JAN DE VREESE de nog ontbrekende nummers
der photographieën ingezonden:
3.

37 bladen.

24.

13 bladen.

12.

19 bladen.

34.

28 bladen.

14.

6 bladen.

44.

3 bladen.

15.

1 blad.

72.

306 bladen.

5o) Het Boerenhuis in Vlaanderen, Brabant en Limburg. - Vanwege den heer
Dr. MAURITS SABBE, ons geacht briefwisselend lid, heeft de Bestendige Secretaris
mededeeling ontvangen van een nummer van het blad Het Tooneel (20 December
1919), dat te Antwerpen verschijnt: daarin wordt, onder de betiteling ‘Werk voor de
Vlaamsche Academie’, een artikel opgenomen uit De Bouwwereld, handelende over
het Boerenhuis in Nederland, en wordt ten slotte de vraag gesteld: ‘Wanneer volgt
de Koninklijke Vlaamsche Academie met een studie van het Boerenhuis in
Vlaanderen, Brabant en Limburg?’. - De Bestendige Secretaris stelt voor het stuk
aan de Commissie voor prijsvragen over te maken. (Aangenomen.)
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Mededeelingen namens Commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. - De heer
Prof. Dr. JOS. MANSION, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel over
de morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Aanwezig de heeren: Mr. LEONARD WILLEMS, voorzitter, EDW. GAILLIARD, Dr. DE
CEULENEER, Dr. MUYLDERMANS, IS. TEIRLINCK, leden, en Dr. J. MANSION,
lidsecretaris.
Aan de dagorde staat:
a] Sacramentum bij de Kerkslijke Schrijvers der derde eeuw, met uitzondering van
Tertullianus en Cyprianus. Verhandeling ter opneming in de Verslagen en
Mededeelingen door den heer Dr. J.-B. POUKENS, S.J., aangeboden. - Verslagen door
de heeren Dr. JAC. MUYLDERMANS en Prof. Dr. JOS MANSION. - De Commissie is
het met de verslaggevers eens om de opneming in de Verslagen en Mededeelingen
voor te stellen.
(De Academie in pleno vergaderd, sluit zich aan bij het advies door de Commissie
uitgebracht.)

I.
Verslag van Kan. Dr. Jac. Muyldermans.
De eerweerde Pater J.B. POUKENS S.J. biedt der Academie eene verhandeling aan
nopens de beteekenis van het woord ‘Sacramentum’ bij de Kerkelijke Schrijvers der
derde eeuw (met uitzondering van Tertulliaan en Cypriaan). Met welke beteekenis
dit woord bij Tertulliaan voorkomt, werd door P. De Backer onderzocht, zegt hij; en voor Cypriaan deed hij zelf de opzoeking in eene voorgaande studie. Dit werk
wil dus het onderzoek naar den zin van ‘Sacramentum’ voltooien voor de gansche
derde eeuw. - Deze bijdrage schijnt me met zorg gedocumenteerd, wel doordacht en
wijs beredeneerd Dergelijke studiën, in 't Nederlandsch opgesteld, zijn maar zeldzaam
P POUKENS' voorbeeld strekke tot navolging. Zoo om die reden als om de
belangrijkheid zelve van het stuk, stel ik voor, het in onze Verslagen te laten
overdrukken.
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II.
Verslag van Prof. Dr. Jos. Mansion.
Wie de verhandeling van P. POUKENS, niet alleen naar den uiterlijken vorm, maar
ook naar den inhoud wil beoordeelen, moet met de kerkelijke letterkunde der IIIe
eeuw wel bekend zijn, in de godgeleerdheid goed beslagen, en tot op zekere hoogte
latinist van beroep zijn. Daar deze driedubbele bevoegdheid mij ontbreekt, kan ik
alleen over werkwijze en methode van den schrijver een algemeenen indruk
weergeven. De studie van P. POUKENS munt uit door gezonde critische omzichtigheid.
En dit is éene der eerste vereischten bij een onderzoek naar de beteekenis van een
woord in hare wording. Het zou louter onzin zijn, als men meende dat woorden als
Sacramentum, of andere, zoo maar met een tooverslag aan hunne nieuwe beteekenis
gekomen zijn. Zulke veranderingen gaan maar traag en zelden kan men met zekerheid
het oogenblik hunner voltrekking vaststellen. In de tweede plaats moet de schrijver
een strengen historischen zin bezitten. De theologische termen hebben voor de eerste
kerkleeraren de vaste beteekenis nog niet aangenomen die het later dogmatisch
onderwijs hun zal geven. Men moet zich in hun omgeving weten te verplaatsen en
hunne denkbeelden leeren beoordeelen naar de begrippen van den tijd. Ook hier
schijnt P. POUKENS de zaken bij het rechte einde te hebben en bijgevolg stem ik er
ten volle in toe, dat zijne verhandeling in de Verslagen en Mededeelingen opgenomen
worde.
b] Levensbericht van den Gentschen geschiedschrijver STEYAERT, door zijn kleinzoon
Pr. GABRIEL CELIS. - Na, op aandringen van Mr. NAP. DE PAUW, de vraag opnieuw
in behandeling genomen te hebben of deze levensbeschrijving in de Verslagen en
Mededeelingen, moet opgenomen worden, bevestigt de Commissie hare vroegere
beslissing om het stuk ter beschikking te stellen van de Sub-Commissie belast met
de uitgave van: Leven en werken der Zuidnederlandsche schrijvers.
c] Verhandeling (Handschrift) ‘Excerpta Lossensia’, door den heer J. LYNA,
staatsarchivaris te Hasselt, aan de Academie, ter opneming in de Verslagen en
Mededeelingen aangeboden. - Door het Bestuur om advies naar de Commissie
verzonden. - De Commissie stelt de heeren I. TEIRLINCK en L. WILLEMS tot
verslaggevers aan. Deze worden verzocht hun verslag tegen de Maart-vergadering
in te zenden.
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d] Belgisch Toponymisch Woordenboek. Mededeeling door het Bestuur van een brief
(23 November 1919) uitgaande van den Oudheidkundigen Kring ‘Hageland’,
gevestigd te Thienen. - De Commissie stelt de heeren J. MANSION en L. WILLEMS
aan om over dezen brief verslag uit te brengen.
e] De lezing over Het Bonaventuraraadsel in het leven van Anna Byns, door den heer
LEONARD WILLEMS te houden, wordt tot de Maart-vergadering uitgesteld.
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:
Aanwezig de heeren: Dr. LEO GOEMANS, voorzitter, Dr. MUYLDERMANS, Dr. A. DE
CEULENEER, Kan. AMAAT JOOS, Dr. HUGO VERRIEST, OMER WATTEZ, JOS. JACOBS
en G. SEGERS, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
a] Natuurlijke geschiedenis van België. De Aardkunde van België, door den heer
THEO VAN DEN BERGH, licentiaat in natuurwetenschappen. - De heer Prof. AD.
DE CEULENEER geeft eene korte ontleding van het werk van den heer VAN DEN
BERGH, die vraagt of de Koninklijke Vlaamsche Academie zijn eerste deel
waardig oordeelt van hare belangstelling, en, in voorkomend geval, of zij met
aanbeveling bij de Regeering, of anderszins, hem zou kunnen bij de uitgave
daarvan behulpzaam zijn. - De Commissie acht dat zij onbevoegd is om over
de gestelde vraag uitspraak te doen.
b] Experimenteele bijdrage tot de psychologie van het geheugen. Verhandeling
aan de Academie, ter opneming in haar Verslagen en Mededeelingen aangeboden
door den heer Dr. J. VARENDONCK, docent aan de Internationale Paedologische
Faculteit te Brussel. De heeren Kan. AM. JOOS en GUSTAAF SEGERS als
verslaggevers aangesteld. - Beide verslagen zullen in de volgende vergadering
der Commissie medegedeeld worden.
c] Lezing door den heer G. SEGERS: Volksletterkunde en Volksonderwijs. - Spreker
zet de lezing zijner verhandeling over Volksletterkunde en Volksonderwijs voort.
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Ons Volk, dat niet aan letterkunde doet, dat geene boeken schrijft en geene
letterkundige kritiek uitoefent, heeft recht op eene letterkunde, die voor hem gepast
is, die het smaken en voelen kan. In die letterkunde moet dat gedeelte van ons volk,
hetwelk zwaren handenarbeid verricht, verpoozing en uitspanning vinden. Dit wil
in 't geheel niet zeggen, dat de volksletterkunde niet door ernstige letterkundige
hoedanigheden hoeft gekenmerkt te wezen; de volksschrijver schrijft niet voor
letterkundigen, maar hij mag nooit vergeten, dat ook letterkundigen zijn werk zullen
lezen en beoordeelen. Zoowel den minderen man als den hoogstontwikkelde moet
dit werk belang opleveren. Zonder dat de volksverhalen den aard van tendenzwerken
aannemen, zullen zij nationaal, degelijk, zedelijk en stichtend wezen.
De leer, volgens welke de schrijver zich niet heeft te bekommeren over den invloed,
welken zijn werk op de bevolking zal uitoefenen, moet bestreden worden. Want wij
allen willen, dat ons volk gezond en zedelijk zij, en de volksschool heeft tot plicht
hare leerlingen tot verstandige en tevens zedelijke burgers op te leiden. Al hare
pogingen blijven noodzakelijk ijdel, indien zij door de maatschappij, door de
letterkunde tegengewerkt wordt.
Waar het werk der school niet door het huisgezin, het maatschappelijk, letterkundig
en wetenschappelijk leven ondersteund, maar tegengewerkt wordt, zal zij nooit
duurzame vruchten opleveren, daar de wezenlijke volksontwikkeling slechts na den
schooltijd aanvangt.
Hoewel men niet kan zeggen, dat het hoofddoel der volksschool is hare leerlingen
tot het genot der volksletterkunde voor te bereiden, ligt dit stellig op haren weg; en
draagt haar onderwijs daar wezenlijk toe bij, dan is dit een zegen voor ons volk.
Is ons lager onderwijs door zijne humanistische strekking gekenmerkt, dan zal
reeds een aanzienlijk deel van zijne taak volbracht zijn. Ook om deze reden is de
moedertaal het hoofdvak der lagere school; de taal der leerlingen hoeft zoo dicht
mogelijk bij de taal der letterkunde te worden gebracht.
Het leesboek zal een voorhof der letterkunde zijn. Doelmatig gebruikt, zal het er
in ruime mate toe bijdragen om den letterkundigen smaak te louteren. Ook zal het
hunnen leeslust bevorderen en hun van lieverlede meer smaak in ernstige letterkunde
doen krijgen.
Het veredelen der volksletterkunde, het verspreiden van nationale, degelijke,
gezonde volksboeken, is op onzen tijd, meer
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dan ooit, eene nationale en tevens maatschappelijke noodzakelijkheid.
- De heer Kan. AMAAT JOOS vestigt de aandacht op de Bibliotheken in de lagere
Scholen in te richten. Deze aangelegenheid zal in de volgende vergadering der
Commissie besproken worden.
- Op voorstel van den heer Voorzitter, stelt de Commissie aan de Academie voor de
lezing van den Secretaris in hare Verslagen en Mededeelingen mede te deelen.
(Dit voorstel wordt door de Academie in pleno vergaderd aangenomen.)

Dagorde.
1o) Wedstrijden voor 1915 en 1916 uitgeschreven en die, ten gevolge van den
Oorlog, enkel na den wapenstilstand zijn binnengekomen:
a] Klankleer van het Hollandsch dialect. De verslagen van de heeren LECOUTERE
en VERCOULLIE zijn reeds gereed. De heer Dr. LEO GOEMANS zal het zijne tegen
de Maart-vergadering indienen.
b] Germanismen. De drie verslagen, uitgaande van de heeren JOS JACOBS, GUSTAAF
SEGERS en Prof. Dr. JOS. MANSION zijn binnengekomen.
c] Geschiedenis van het Lager Onderwijs in België onder de Oostenrijksche
Regeering. De drie verslaggevers de heeren GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. JAC.
MUYLDERMANS en OMER WATTEZ hebben hun verslag ingediend.
d] Lakenweverij. De heeren VAN VLAANDEREN en VAN SPEYBROUCK, vakkundigen
te Gent, die, met den heer Dr. LEO VAN PUYVELDE tot verslaggevers werden
aangewezen (zie Verslagen en Mededeelingen, 1919, blz. 151), hebben beloofd
hun verslag tegen de Februari-vergadering in te zenden.
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- De Bestendige Secretaris stelt voor de tot nog toe ingekomen verslagen te laten
drukken. In de Mei-vergadering zal tot de bespreking daarvan worden overgegaan.
(Aangenomen.)
2o) Jury voor den Beernaert-prijs. VIERDE TIJDVAK: 1918-1919. - Ingevolge de
lijst der ‘Werkzaamheden der Academie door de wet voorgeschreven’, moet de
Academie, in haar vergadering van Januari 1920, overgaan tot de benoeming van de
Jury die zal gelast zijn met de beoordeeling van de boeken voor het VIERDE TIJDVAK:
1918-1919, ingezonden.
Voor genoemd tijdvak zijn 15 boeken ingekomen. (Zie Verslagen en
Mededeelingen, jaarg. 1919, blzz. 111, 134, 143, 263, 444 en 477.)
Worden tot leden van de Jury benoemd, de heeren GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr.
JAC. MUYLDERMANS, Prof. C. LECOUTERE en Prof. LOD. SCHARPÉ,
Onmiddellijk zal daarvan kennis gegeven worden aan den Weled. Heer Minister
van Wetenschappen en Kunsten, tot benoeming van den afgevaardigde der Regeering
bij de Jury.
De afkondiging van den uitslag zal op de Plechtige Vergadering van het jaar 1920
plaats grijpen.
3o) Plechtige Vergadering op Zondag, 27 Juni. - Het Bestuur zal Minister
HELLEPUTTE, werkend lid, verzoeken als feestredenaar te willen optreden.
Wat het jaarlijksch feestmaal der Academie betreft, te houden na afloop van de
plechtige vergadering, zal later eene beslissing genomen worden. Het ware te
wenschen dat aldus aan de Leden gelegenheid kon gegeven worden, om met de nieuw
verkozen heeren vriendschappelijke betrekkingen aan te knoopen.
4o) Commissie voor Rekendienst voor het jaar 1920. - Benoeming van drie Leden,
welke, met het
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Bestuur, de Commissie van Rekendienst voor 1920 zullen uitmaken. - Worden
aangewezen de heeren Kan. AMAAT JOOS, Prof. J. VERCOULLIE en Mr. LEONARD
WILLEMS.
5o) Lezing door den heer Omer Wattez: De Trojaansche legende in de geschiedenis
der Franken. - Spreker bewijst dat volkeren in den loop der eeuwen hunne taal hebben
vergeten. Dit is gebeurd in de landen welke wij bewonen, in Gallië. De Galliërs
spraken Keltisch. Gallië werd door de Romeinen veroverd en het volkslatijn verdrong
het Keltisch, dat uitstierf. De Franken veroverden daarna Gallië en het Frankisch
vond ingang in het geromaniseerde Gallië. Tal van woorden in het Fransch, ontelbare
familieen plaatsnamen leggen getuigenis af van de Frankische overheersching in het
noorden van Frankrijk.
Het Frankisch rijk ging ten onder en de Frankische taal week voor het Romaansch,
nieuwe taal uit het volkslatijn ontstaan.
De geromaniseerde Franken verloren niet alleen hunne taal maar ook de herinnering
aan hunnen oorsprong. Dit tengevolge van eene legende, door de kronijkschrijvers
verspreid, die aan de Franken een Griekschen oorsprong toeschreef. De Franken
waren zonen van de Trojaansche helden, Priamus en Hector. Die legende werd overal
verspreid en eindigde met als geschiedenis te worden aanvaard. Ze drong in de letteren
en Ronsard verwerkte ze in zijne Franciade.
Ten tijde der Renaissance kwam er eene omkeering. Onderzoek en kritiek waren
nadeelig voor legendarische geschiedenis. De Franken werden hun Germaanschen
oorsprong weerom toegekend. Thans volgde een geweldige strijd onder de
geschiedschrijvers. Sommigen streden voor de legende, die de eenheid der Fransche
natie versterkte en de politieke ideologie van dien tijd in de hand werkte. De strijd
duurde voort tot aan de Fransche Revolutie.
Uit de verwarring in de begrippen kreeg Gallië den naam van Francie, later France,
en de Romaansche taal werd
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Fransche taal geheeten, omdat men dacht dat de Frankische koningen Fransch spraken.
Geschiedschrijvers hadden de benaming francica lingua, door Eginhard aan de taal
van Karel den Groote gegeven, vertaald door Fransche taal in plaats van Frankische
taal.
De heer WATTEZ zet uiteen hoe dit alles is geschied, haalt getuigenissen van
Fransche schrijvers aan en brengt ten laatste hulde aan de Franken, die in de
geschiedenis der Westersche beschaving groote daden hebben verricht.
Hebben de Franken, toen zij het Frankische koningdom stichtten en er gedurende
eeuwen het heerschende ras waren, later hunne taal vergeten, Vlamingen en
Nederlanders, niet geromaniseerde Franken, hebben ze behouden, en hebben dus
hun deel in den historischen roem aan den naam der Franken verbonden.
- De heer Onderbestuurder wenscht den heer WATTEZ geluk met zijn lezing en stelt
voor die in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
- De vergadering wordt om 4 uur gesloten.
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Kleine verscheidenheden.
I.
Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
342. - Kermisse.
Verdam, vo KERMISSE 3o, zegt: ‘Een klein geschenk op eene kermis.. gekocht’. Heden
ten dage heeft het w. nog die beteekenis. Edoch. hieronder wordt het gebruikt in den
zin van ‘Hovescheit’ = Geschenk in het algemeen, Fr. Courtoisie, Gratuité,
Gracieuseté. Zie ons Gloss. Inv. Arch. Bruges, vo Hoveschede. Bij voorbeeld, bij
het besteden van een kind wordt bepaald, dat 60 gulden 's jaars daarvoor aan zekeren
Marten Verbeeck zullen worden betaald, met daarbij een kermisse voor zijne vrouw:
Staatsarchief te Antwerpen, Fonds Berlaer, Rek. Tafel H. Geest 1634-35, fol. 31 vo:
‘Maeyken Raes... is besteedt geweest by Merten Verbeeck voor tsestich gulden tsjaers
ende ij guld. viij st. aen syne huysvrouwe voor eene kermisse....’
De KERMISSE werd niet altijd in gelde gegeven. In den volgenden tekst is er spraak,
bij het sluiten van een overeenkomst, van een ‘voorschoot’ aan de vrouw te schenken
en heet dit te gelijker tijd ‘KERMISSE’ en ‘GRATUITEIT’:
Id., Fonds Hoogstraten. Processtukken, Getuigenverhoor van 19 Augustus 1623:
‘Aen den voors verweerere heeft beloeft ende toegeseecht een slot op syn duere ende
syn huysvrouwe eenen voorschoot... Alsdoen wel gehoort te hebbene onder
maelcanderen vermanen van seker slot, maer overmits sy deponente aff ende aen
was gaende niet te weten oft J. voorseit aenden verweere tselve beloeft soude hebben
ofte niet, maer belangende de kermisse aen syns verweerers huysvrouwe te geven...
verclaert sy getuijge geen kennisse te hebben.... Alsdoen door J. heeft hooren beloven
aenden verweerere een slot op syne doere ende aen syn huysvrouwe voor een
gratuiteijt eenen voorschoot...’
Zou het woord KENNISPENNINCK hieronder niet een verbastering zijn van
KERMISPENNINCK?
‘Id., Fonds Id., Testament van 11 Jan. 1743: ‘Den lancxtlevende sal aen de
voorkinderen van den eersten afstervende geven voor een kennispenninck eene somme
van eenen gulden, en aen de kinderen die sy samen aen malkanderen hebben verweckt
ieder eene somme van drij guldens eens.’
EDW. GAILLIARD.
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De Trojaansche legende in de geschiedenis der Franken
door Omer Wattez.
Er wordt soms beweerd dat een volk zijne taal niet vergeet. Wie dat zegt heeft slechts
gedeeltelijk de geschiedenis der volkeren en der talen bestudeerd. Deze leert ons dat
talen verdwijnen, wanneer volkeren door andere volkeren worden overwonnen,
verdreven of opgeslorpt(1). Wanneer een volk zijne taal vergeet, verliest het ook
gemakkelijk het begrip van zijnen oorsprong. Meer dan een volk werd door geweld,
of op behendige wijze, zijne taal ontrukt en eene vreemde opgedrongen. Om daarvan
voorbeelden te vinden, moeten wij niet ver zoeken. Ons grondgebied, Gallië geheeten
ten tijde van Julius Caesar, was in dit opzicht in den loop der eeuwen getuige van
zulke gebeurtenissen. Toen de Romeinen Gallië veroverden, waren de bewoners
Gallen en spraken Keltisch. Het Keltisch maakte plaats voor volkslatijn, door de
Romeinen ingevoerd. Het volkslatijn werd op zijne beurt, ten minste in het noordelijk
gedeelte, verdrongen door Frankisch, de taal der Franken, de nieuwe veroveraars.
Het Frankisch week voor eene nieuwe Latijnsche

(1) ‘Constatons qu'un peut citer nombre de populations qui ont abandonné leur langue pour en
adopter une étrangère, et que pareil changement, loin d'être unique dans l'histoire, comme
on a voulu le soutenir, s'est accompli assez fréquemment.’ FERDINAND BRUNOT, Histoire
de la langue française, Paris, 1905.
‘Mais une telle situation (le bilinguisme) est contraire à la nature, qui ne supporte pas au sein
des sociérés humaines la présence d'un élement dissociant aussi redoutable que la dualité
des idiomes..... Chose étrange en apparence, et pourtant facile à comprendre si l'on y réfléchit,
en pareille rencontre, c'est le peuple qui sait les deux langues qui finira, un jour, par ne plus
parler la sienne.’ G. KURTH, La frontiëre linguistique en Belgique etc., Bruxelles, 1898.
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taal, Romaansch geheeten, ontstaan uit het volkslatijn. De Lingua romana, in 't
noorden langue d'oïl, in 't zuiden langue d'oc geheeten, kreeg in den loop der 12e
eeuw den naam van langue française, ten gevolge van eene verwarring in de begrippen
door eene slechte vertaling en door de verspreiding eener legende.
Zulke feiten en toestanden in het leven der volkeren, worden in de geschiedenis door
geleerden meestal verklaard door den stelregel, dat de taal en de kultuur van minder
beschaafden moeten wijken voor die van meer beschaafden. Gelijk vele stelregels
gaat ook deze mank aan klaarheid en waarheid, en kan dus aan de kritiek niet
ontsnappen. Als we weten, welke middelen de veroveraars tegen de veroverden
somtijds gebruikten om ze van hunne taal en kultuur te berooven, zijn wij wel eens
geneigd aan de beschaving der zoogenaamde meestbeschaafden te twijfelen; maar
we weten ook dat zulke uitlegging dikwijls sophisterij is van wege de
geschiedschrijvers om veroveringszucht of dwingelandij te verschoonen.
De Romeinen drongen hunne taal op aan het veroverde volk van Gallië door
gunsten en dwangmiddelen(1). Het Keltisch werd in Gallië bijna volkomen uitgeroeid,
maar daarvoor waren eeuwen noodig. Gallië sprak volkslatijn toen de Franken,
Germaansche volksstam, het veroverden. Zoolang de Franken meesters en
overheerschers waren, deden zij gelijk de Romeinen: zij wonnen niet alleenlijk grondmaar ook taalgebied. Doch niet op dezelfde wijze als de Romeinen. Zij leefden eerder
afgezonderd van de Gallo-Romeinen, aan welke zij hunne taal niet opdrongen. En
toch week het Romaansch voor het Frankisch, totdat de Franken zelven geromaniseerd
werden. Maar ze werden het niet op de wijze gelijk vele geschiedschrijvers het
uitleggen, bij welke de theorie der meest- en minstbeschaafden natuurlijk dienst moet
doen ten nadeele van de Franken. Dit belette echter niet dat het Frankisch in het
noorden van Gallië ten tijde van Karel den Groote zeer verspreid was(2).

(1) ‘La terreur et la faveur furent employées simultanément pour romaniser la province.’ PETIT
DE JULLEVILLE, Notions générales sur les origines et sur l'histoire de la langue française.
(2) ‘Entre la Loire et le Rhin on n'entendit plus parler que le francique.’ H. COCHÉRIS et G.
STRÉHLY, La langue française: histoire et origine.
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Sporen van Frankische taaloverheersching vindt men in het hedendaagsche Fransch,
doch veel minder dan in het Oud-Fransch. De Fransche spraakkunsten geven lijsten
van woorden van Germaanschen oorsprong; doch wat meer bewijst zijn familienamen
en plaatsnamen, nog zoo menigvuldig in het noorden van Frankrijk(1).
Er bestaan er verscheidene duizenden, zegt de Fransche philoloog Brachet(2),
sprekende van de familienamen; van de plaatsnamen gewaagt hij niet. Daarover kan
men met vrucht de kaart van Noord-Frankrijk bestudeeren. De verovering van
taalgebied door de Franken duurde al den tijd, dat zij in Gallië overheerschers waren,
en dat ondanks het Latijn en de meer beschaafde Gallo-Romeinen; onder de
Karolingers meer nog dan onder de Merowingers(3).
Toen met de opvolgers van Karel den Groote het Frankische rijk ten onder ging,
begon al dadelijk het gebied van het Frankisch te slinken. De Franken, die altijd
minder in getal waren geweest, werden stilaan opgeslorpt door het Romanendom(4).
De scheiding tusschen de twee volkeren, het geromaniseerde en het Germaansch
gebleven, werd voltrokken. De vermaarde ‘eed van Straatsburg’ (842) geeft ons een
klaar begrip van den toestand. Doch in 881 werd nog in Frankrijk de overwinning
van koning Lodewijk op de Noormannen te Saucourt, bij Abbeville, in het Frankisch
bezongen. Het is het vermaarde Lodewijkslied, in 1837 te Valencijn ontdekt door
Hoffmann von Fallersleben.
In de tiende eeuw verstonden de vorsten der aangrenzende rijken elkander niet
meer. Hugues Capet van Frankrijk sprak Romaansch en Otto II van Duitschland
sprak Germaansch. Op eene samenkomst moesten zij zich van tolken bedienen.
***

(1) G. KURTH, La frontière linguistique etc., Volume II.
(2) BRACHET et DUSSOUCHET, Grammaire française compiète, Préface.
(3) ‘Il faut reconnaître que la langue française ne doit rien à Charlemagne qui en a même retardé
les progrès.’ PIERRE LAROUSSE, Grammaire supérieure, Préface.
(4) A. RAMBAUD, Histoire de la civilisation française, Tome I, chap. V.
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Na de taal volgde bij de bewoners van Noord-Frankrijk het vergeten van hunnen
oorsprong. Wat ik hier betrekkelijk de taaltoestanden liet voorafgaan, zal men, meer
uitgebreid, vinden in La frontière linguistique van G. Kurth en andere werken; doch
ik achtte deze beknopte samenvatting noodig als inleiding voor mijn onderwerp.
Het vergeten van hun oorsprong was bij de geromaniseerde Franken, en zelfs, toen
zij nog niet geromaniseerd waren, het gevolg van de verspreiding eener legende, die
men noemt de Trojaansche legende (la légende troyenne).
Wie de Fransche letteren heeft bestudeerd, weet dat Ronsard een heldendicht, la
Franciade, heeft begonnen. Het zou vier-en-twintig zangen bevatten; het heeft er
maar vier gekregen. De begaafde dichter wilde de heldenzanger der Fransche koningen
worden, gelijk Vergilius dien der Romeinen was geweest. De held van Vergilius was
AEneas, de Trojaner, de verre fabelachtige voorvader der koningen van Rome. De
held van Ronsard was insgelijks een Trojaner, Francus, zoon van Hector en
Andromache, en deze Francus werd voorgesteld als de voorvader der Franken.
Muse, enten-moy des sommets du Parnasse
Guide ma langue et me chante la race
Des rois françois issus de Francion,
Enfant d'Hector, Troyen de nation,
Qu'on appelait dans sa jeunesse tendre
Astynax et du nom de Scamandre.
De ce Troyen conte-moy les travaux,
Guerres, desseings, et combien sur les eaux,
Il a de fois (en despit de Neptune
Et de Junon) surmonté la fortune
Et sur terre eschappé des péris (périls)
Ains que (avant que) bastir les grands murs de Paris.

Ronsard was het niet, die de Trojaansche legende schiep. Zij is duizend jaar vroeger
ontstaan en werd verspreid door kronijkschrijvers, die aan de Fransche koningen
hadden willen bezorgen, wat zij dachten eene edeler afkomst te zijn.
Wij weten dat in alle talen, zelfs dialecten, de geschiedenis van Troje al heel vroeg
in de Middeleeuwen verteld werd. Benoit de Ste More heeft er, omstreeks 1180, dertig
duizend verzen aan gewijd en een ongelooflijk succes behaald. De Vla-
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mingen der Middeleeuwen kenden de Historie van Troyen door Jacob van Maerlant(1).
Ariosto, dichter van Orlando furioso, vertelt ons dat het paard van Roland het
schoonste paard was dat bestond; dat het maar een gebrek had, namelijk dat het dood
was. Het paard van Troje is even zoo vermaard geworden; het was noch dood noch
levend, het was een houten paard, doch er is geen paard in de wereld dat zooveel
gereisd heeft.
Hoe werd in de Middeleeuwen de geschiedenis van Troje verteld?
De Grieksche helden van Homeros zijn niet meer te herkennen. Een bandelooze
fantazij werd ten toon gespreid in die gedichten van troubadours, trouvères, minstrelen
en skalden. De Historie van Troje ging tot in 't hooge Noorden. De Oudheid werd in
de Middeleeuwen gebracht en, omgekeerd, de Middeleeuwen in de Oudheid. De
geschiedenis der Franken werd aan die van Troje geknoopt. Stamboomen werden
opgemaakt zonder den minsten grond. Alles kwam van Troje of leidde naar Troje(2).
Geschiedenis en legende werden dooreengewerkt. Dat gebeurde verscheidene eeuwen
vóór Ronsard. Geleerden van onzen tijd beweren dat de Trojaansche legende reeds
werd verspreid ten tijde van Prosper Tiro, den Acquitaniër, geboren bij Bordeaux in
403. Hij schreef eene algemeene kronijk(3). Bij Fredegarius komt de legende weerom

(1) ‘Le Roman de Troie dont la diffusion en Occident fut si longtemps favorisée par la manie
des origines troyennes.’ PETIT DE JULLEVILLE, Histoire de la langue et de la littérature
française, I, p. 184.
(2) Ik opper hier de vraag of de naam van een der helden van het Nevelingenlied n.l. Hagen van
Tronje, waarin Duitsche commentatoren Tornacum, Tournay, Doornijk willen vinden, niet
beter te verklaren is door Hagen van Troyen?
Toen het Nevelingenlied werd gedicht, was de geschiedenis der Franken en van Tornacum
waarschijnlijk zeer weinig bekend; integendeel de geschiedenis van Troje wel, en het kwam
er op aan de helden van het lied eenen naam te geven, waaraan groote heldendaden waren
verbonden: Diederik van Berne, Rudiger van Bechelaren enz.
Waarom dus ook niet Hagen van Troyen?
(3) ‘Dès les temps de Grégoire de Tours l'opinion s'accrédite qu'ils (les Francs) constituent une
race d'élection et, soit qu'on les loue de façon absolue, soit qu'on les oppose avantageusement
aux autres barbares, une légende s'accrédite en leur faveur qui leur assigne une origine plus
noble. Déjà au 5e siècle elle semble avoir pris une forme concrète dans cette fable d'une
origine troyenne, qui devait connaître une si grande fortune et de la compilation de Prosper
Tiro, aller jusqu'à Ronsard’. M. WILMOTTE, Le Français a la tête épique., Paris, 1917.
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voor. De kronijk van dezen schrijver gaat tot 641. Het is het eenige historisch
document over de 7e eeuw, dat tot ons is gekomen. De naam van Fredegarius werd
eerst ontdekt, zegt E. van Bemmel, in de 16e eeuw door Scaliger en Marquard Freher.
Het werk van Prosper Tiro werd in 1892 door Mommsen uitgegeven in de Monumenta
germaniae historica. Eene vertaling der kronijk van Fredegarius leverde Guizot.
Gregorius van Tours, de schrijver der Historia ecclesiastica francorum, die de
Trojanen en Vergilius kende en ons meest en best over de Franken heeft ingelicht,
gewaagt niet van hunne afkomst. Hij vermeldt de verschijning der Franken zonder
meer. Van 750 te beginnen zijn bij de kronijkschrijvers de getuigenissen van de
Grieksche afkomst der Franken zoo talrijk, dat het overtollig zou zijn ze alle op te
noemen(1).
De legende was geschiedenis geworden of werd er bij de geleerden voor gehouden.
Met de grootste zorg en te goeder trouw werd ze onderhouden door de officiëel
aangestelde kronijkschrijvers. De monniken van Saint-Denis steunden in al hunne
schriften op den Griekschen oorsprong der Franken, stichters van het Fransche
koningdom(2). Zij beweerden, dat niet alleen de Galliërs afstamden van den zoon van
AEneas, maar ook de Franken, n.l. van Francus of Francion, zoon van Hector. Die
zoon was gevlucht naar Scythië, stichtte daar eene stad, Sicambria geheeten, waar
zijne afstammelingen vijftien eeuwen verbleven en zich vermenigvuldigden. Van
daar gingen zij uit om Germanië te veroveren en later de Romeinen te overwinnen
en Parijs te vestigen. Dat wordt in 't lang en in 't breed uitgelegd, onder andere door
Aimoin, priester-historicus, en diende als basis voor de Grandes Chroniques de
St-Denis, destijds officiëele geschiedenis van Frankrijk.
Met welk doel werd dat gedaan? Men wilde door eene theorie de eenheid der Fransche
natie bevestigen. Het middel

(1) M. WILMOTTE, op. cit.
(2) RENÉ JOHANNET, Le principe des nationalités, Paris, 1918.
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dat de Fransche kronijkschrijvers gebruikten was het opmaken van een stamboom
voor het ras, en daar waren de scribenten van dien tijd weinig mee verlegen. Het
papier was geduldig en kritiek werd niet beoefend. Men zocht eene verbinding voor
de geschiedenis van het oude Gallië met het nieuwe Frankrijk. En zulke verbinding
dacht men gevonden te hebben in de afstamming der Franken van de Grieken, welke
door dergelijke vondsten ook tot de stamvaders van Romeinen en Galliërs waren
uitgeroepen. Als politieke ideologie was het uitstekend; doch het zondigde tegen de
waarheid. Het doet me denken aan de schepping van de kunstmatige ‘âme belge’,
vóór den oorlog, omtrent welke ik destijds mijne meening heb uitgedrukt(1).
Hector, AEneas, Vercingetorix, Clovis en Karel de Groote, alle afstammende van
denzelfden tronk, spruiten van Priamus. De heele Fransche geschiedenis een
heldendicht, dat prachtig zou zijn, indien het geene ‘berquinade’ was geweest, zegt
een Fransch schrijver(2).
Toch heeft die kindervertelling lang dienst gedaan als nationale geschiedenis. De
kronijkschrijver Robert de Clary, die gedurende den vierden kruistocht Griekenland
bezocht, begroette bij Troje het moederland, dat de Franken weerom kwamen
veroveren.
In 1492 vertelde maître Nicolas Gilles nog de Trojaansche legende in Annales et
Chroniques, een werk dat toen algemeen bekend was, en in 1507, Jean Lemaire de
Belges in zijne Illustrations de Gaule et singularités de Troie(3). En eindelijk in 1566
ziet de legende nog eens het licht in Chroniques et annales de France, depuis la
destruction de Troye jusques au roy Loys unzième.
***

Doch daarna kwam er eene groote omkeering in de wijze van de geschiedenis te
schrijven. Een Italiaan, de Veronees Paul-Emile, had in Frankrijk de methode van
Guicciardini en Machiavelli ingevoerd; dit was het opzoeken en bestudeeren van

(1) LOUIS GERMAIN, L'âme belge et le peuple flamand, 1905.
(2) RENÉ JOHANNET, Le principe des nationalités.
(3) F. BRUNOT, Histoire de la langue française, Paris, 1905.
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oude stukken, oorspronkelijke documenten om daaruit de geschiedenis en de waarheid
aan 't licht te brengen. De critische geest was ontstaan; het was een kwade tijd
geworden voor legenden in de geschiedenis. Dit belette niet dat nog wat later Ronsard
de legende van Troje als grond nam voor zijne Franciade; doch hij had er geen succes
meer meê en liet zijn epos steken. In de geschiedenis had de legende zoo goed als
uitgedaan, want ze werd in twijfel getrokken en tegengesproken. In de Fransche
letteren en de kunst bleef zij echter nog een geruimen tijd voortbestaan en van in de
Middeleeuwen tot in de voorgaande eeuw - van La Chanson de Roland tot La fille
de Roland van H. de Bornier - was zij nog de ziel van eene nationale beweging in
Frankrijk. Naar die legende werden in het onderwijs de geesten gekneed. Er ontstond
toen tusschen beide partijen een geweldige pennestrijd aangaande den oosprong der
Franken. De taalkunde, nog in hare kinderluren, kwam er echter tusschen en diende
degenen, die staan hielden dat de Franken, naar het ras en de taal, Germanen waren.
De Trojaansche legende vond echter op 't einde der XVIIe eeuw nog haren
verdediger in Mézeray, die eene geschiedenis der eerste Fransche koningen schreef.
Nochtans was de Germaansche oorsprong der Franken reeds lang in 't licht gesteld
door geleerden als Du Haillon: Histoire générale des rois de France (1576), Du
Tillet in zijn Recueil des rois de France (1577), door den befaamden rechtsgeleerde
Hotman in Franco-Gallia (1574) en door tal van anderen. Er waren toen drie partijen
in den strijd, die nog gevoerd werd geheel de XVIIe eeuw door. In 1662 loochende
Chantereau le Fèvre in zijn Traité des fiefs et de leur origine, dat de Franken Gallië
hadden veroverd. Hij beschouwde de Franken als Kelten, die gekomen waren om
hunne Gallische broeders van het juk der Romeinen te verlossen. Van die meening
waren ook Audigier in Origine des Français et de leur empire (1676), Lacarry (1677)
en Tournemine, medewerker aan de Mémoires de Trévoux. Leibnitz zelf trad in het
strijdperk met eene latijnsche verhandeling over den zuiver Germaanschen oorsprong
der Franken (1715).
De strijd duurde voort en werd geheel op politiek gebied geplaatst. De verdedigers
der Trojaansche legende willen deze niet laten varen, ter wille van het idee van
eenheid der Fransche natie. Zij voorzagen rassen- en klassenstrijd, die dan ook niet
uitbleef; want met de geschiedenis van den oorsprong der
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Franken was die van het Fransche koningdom en den nationalen adel verbonden.
Degenen, die den Germaanschen oorsprong van dezen voor zekerheid hielden,
bedienden zich daarvan om het volk tegen wat zij hunne vreemde verdrukkers
noemden, op te jagen, in zooverre dat men ten tijde der Fransche revolutie sprak van
de edellieden naar hun moederland over den Rijn te drijven.
De derde partij, die voorgaf dat de Franken Kelten waren, wilde het geschil
bijleggen door eene soort van verzoeningstheorie, die zou meehelpen om te bewerken
wat men te Parijs beoogde: de centralisatie van al de machten, de eenheid der volkeren,
die den grond van het oude Gallië bewoonden, volkeren die tot verschillende rassen
behoorden, verschillende talen spraken, - eenheid door ééne taal, ééne geschiedenis.
Tot aan de Fransche revolutie had de afstammingslegen de der Franken hare
aanhangers en hare vijanden. Een van de voornaamste geschiedschrijvers, die er zich
nog mede bezig hielden en, voor of tegen, den strijd in de geleerde wereld deden
voortduren, was Nicolas Féret, die in 1714 zijne Mémoire over den Germaanschen
oorsprong der Franken in 't licht zond, maar daarvoor den weg naar de kerkers van
de Bastille moest opgaan. Vervolgens zijn het: de vermaarde Boulainvilliers, de
voorganger van graaf Gobineau en Nietzsche in de theorie van het ‘uitverkoren of
hooger ras’, de priesters du Bos en Mably; verder Chateaubriand, Augustin Thierry,
schrijver van de Récits des temps mérovingiens, Guizot en vele andere Fransche en
Duitsche historici onzer dagen.
Nu we dit weten wordt het ons klaar, waarom de geschiedschrijvers zoozeer van
meening verschillen omtrent het ontstaan van het nationaliteitsgevoel in Frankrijk(1).
Voor Augustin Thierry heeft dat plaats gehad na de verdeeling van het Karolingische
rijk, in 888. De Karolingers waren vreemdelingen, zei hij.
Voor Longnon, in Origines et formation de la nationalité française, wordt men
het nationaliteitsgevoel eerst gewaar in 1124, door het verbond van den Engelschen
koning met den keizer van Duitschland tegen Lodewijk den Dikke. Voor Duruy,
Ranke, Flach ontstaat het na den slag bij Bouvines (1214). Voor Guizot is het na
1318, bij de opkomst van het geslacht der Valois. Wat

(1) RENÉ JOHANNET, op. cit.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

30
voorafgaat, zegt hij, is de leenroerigheid, het feodale stelsel, dat geene nationaliteit
in acht neemt.
Voor Michelet en Hauser wordt het nationaal gevoel geboren met Jeanne d'Arc;
voor anderen weer met de Hervorming en het verdrag van Westfalen. En eindelijk
voor de modernen, Lavisse en Aulard, komt het eerst voor onder de Fransche revolutie,
tijdperk van vaderlandsliefde en erkenning van het volksbestaan en volkenrecht.
Over dat punt zal ik niet langer uitweiden; het behoort niet tot mijn onderwerp,
en liefst laat ik er de geschiedschrijvers en de politieke ideologen over philosopheeren.
Ik beken gaarne dat de twist lang kan duren als zij geen ander materiaal hebben
dan boeken met zoo weinig documenteering en zoo veel legende voor geschiedenis,
en nog meer politieke strekking, vooral in den tijd, ‘quand on faisait de l'histoire
comme on ferait de l'agitation’, gelijk een Fransch schrijver zegt(1).
Prosper Mérimée heeft ergens geschreven: ‘si je savais écrire l'histoire, je n'écrirais
plus des contes’.
De schrijver van Colomba en Carmen schreef zijne vertellingen met kalm gemoed,
‘impassible’, gelijk de critiek zegt, maar toch zoo beeldend, zoo klassiek ten tijde
van het overgevoelig romantisme.
Mérimée heeft later ook geschiedenis geschreven; ik heb ze niet gelezen, maar ik
meen dat ze even ‘impassible’ zal geschreven zijn als zijne vertellingen, 't is te zeggen:
waar en onpartijdig, onzijdig, rechtvaardig. Zoo diende de geschiedenis geschreven
te worden; doch dat is niet altijd het geval.
***

Een laatste punt wil ik nog eventjes aanraken. Hoe en wanneer is het Gallië van ten
tijde van Julius Caesar aan zijn nieuwen naam Frankrijk gekomen? Hoe en wanneer
is men er toe gekomen Fransch te heeten de taal, welke noch de Merowingers noch
de Karolingers gesproken hebben, daar zij Frankisch spraken, de taal die wij,
Vlamingen, nu nog spreken?(2).

(1) RENÉ JOHANNET, op. cit.
(2) ‘La langue primitive des Francs, était la langue germanique que nous connaissons aujourd'nui
sous le nom de flamand’. (A. COUNSON.)

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

31
Op beide vragen zal ik zoo beknopt mogelijk antwoorden.
In den loop der XIe eeuw heeft de naam Francia dien van Gallia vervangen:
- ‘Un accommodement, une fusion, une confusion définitives s'opèrent entre la
Francia et la Gallia, l'une devenant synonyme de l'autre(1).’
De naam Francia verschijnt in de geschiedenis voor de eerste maal op eene
Romeinsche kaart der 3e eeuw. Ze werd ons bewaard in eene kopij van 1264, ontdekt
te Worms en bekend onder den naam van Tafel van Peutinger. Zij is thans in de
Bibliotheek te Weenen. Larousse geeft er in zijn groot woordenboek een afdruk van
bij den naam Peutinger. Francia ligt op deze kaart ten noorden van den Neder-Rijn
in de streek van Gelderland en Overijssel. Daar waren de Franken waarschijnlijk
reeds in de 3e eeuw gevestigd. Zij schoven vooruit naar het zuiden, bleven bij hunne
basis en veroverden, gelijk de baren der zee, de aangrenzende streken, wonnen ze
voor hun rijk en hunne taal. Later werd de naam Francie of France gegeven aan een
deel van Gallië, ten noorden der Loire, dat door de Franken eerst werd onderworpen.
De hoofdsteden van hun rijk waren achtereenvolgens Doornijk (437), Soissons
(486) en eindelijk Parijs ten tijde van Clovis.
- ‘La Francia n'est pas seulement le berceau du royaume franc, elle est la terre natale
de l'épopée franque,’ zegt M. Wilmotte in zijn onlangs verschenen werk: Le Français
a la têle épique.
En in het Dictionnaire de la langue française van Littré leest men bij het woord
français:
- ‘Sous Hugues Capet, Robert, Henri et Philippe on n'appela Français que les
peuples en deça de la Loire.
Juist de streek waar zich de Franken vast hadden nedergezet.
In wat men thans heet l'Ile-de-France, de Insula franciae, is de lingua romana
geworden, wat men sedert de XIIe eeuw français noemt. Voor die taal meenden de
oude Fransche geschiedschrijvers den naam aan te treffen bij Eginhard in zijn

(1) RENÉ JOHANNET, op. cit.
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werk Vita Karoli, het leven van Karel den Groote, waar dezes geheimschrijver spreekt
van francica lingua.
- ‘Charlemagne parlait le francique, c'est à dire la langue des Francs, mais non le
français, comme disaient nos anciens historiens, trompés par ce mot ambigu: francica
lingua(1).’
En een ander schrijver kenmerkt deze dwaling op de volgende wijze:
- ‘Le nom de Français en l'emportant sur celui de Gaulois, entraina ipso facto bien
des contestations et des méprises. Nos anciens historiens, lisant dans les chroniques
que Charlemagne se servait de l'idiome franc, un dialecte germanique, écrivaient
tranquillement que Charlemagne “parlait français”. Mais au temps de Charlemagne,
le français c'était le roman. Or le roman du IXe siêcle, c'est déjà (au moins en Lorraine)
la langue de la Gaule “gallica lingua”. Oui, un hasard aurait pu nommer gauloise la
langue que nous parlons(2).’
Het is dus ten gevolge eener dwaling dat de naam langue française werd gegeven
aan de taal, die volgens Fransche schrijvers beter langue gauloise zou heeten, gelijk
ze in 't latijn geheeten wordt.
Maar is dat nauwkeuriger? De oorspronkelijke taal der Gallen was toch het Keltisch.
Romaansch of volkslatijn werd hun opgedrongen. Men ziet dus wat al dwalingen
zijn ontstaan uit de slechte vertaling van eenen tekst, of liever uit de onbekendheid
met de taalkunde.
Heeft men ook niet beweerd dat het Fransch van het Bretoensch voortkwam en
dat de Grieken hunne beschaving aan de Galliërs te danken hadden, of, gelijk Henri
Estienne (1565), dat het Fransch uit het Grieksch was ontstaan?
Voor de nieuwe taal in Gallië paste goed de naam Romaansch. Waarom heeft men
hem niet behouden? Waarom, hoe en wanneer heeft men dien naam prijs gegeven?
Het is gemakkelijk te begrijpen, dat het ten tijde en onder den invloed van de
Trojaansche legende was, toen de geschiedschrijvers, op het dwaalspoor gebracht,
in de overtuiging verkeerden, dat Karel de Groote Fransch sprak. Wanneer en door
wien werd

(1) PETIT DE JULLEVILLE.
(2) RENÉ JOHANNET, Le principe des nationalités.
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de tekst van Eginhard slecht vertaald, en zag men in de benaming francica lingua,
Fransche taal en niet Frankische taal? Wanneer en door wien werd de dwaling ontdekt,
de fout terecht gewezen?
Voor al deze vragen heb ik nog geene voldoende oplossing gevonden, maar het
gebied is zoo uitgebreid, en er werden zoo vele boeken over de Franken geschreven,
dat jaren niet zouden toereikend zijn om ze alle te lezen. In de geschiedenis onzer
taal, niet meer dan in de geschiedenis der Fransche taal door Franschen geschreven,
vindt men stof tot afdoende en beslissende antwoorden op die vragen. Het zou
nochtans belangrijk zijn te kunnen oplossen. Nu moeten wij ons bepalen tot het
vaststellen, dat in den loop der twaalfde eeuw de taal, die men aan het hof te Parijs
sprak, Fransch geheeten werd. Die taal kreeg daar luister en voornaamheid. Al wie
aan het hof verscheen, moest zich schikken naar den toon der hovelingen en hunne
hoofsche taal.
Quenes de Béthune, edelman en dichter uit het Noorden van Frankrijk, schrijft in
1180, dat die van Parijs met zijne taal hebben gespot, toen hij verzen voordroeg:
Mon langage ont blasmé li François...
Et mes chansons, oyant les Champenois,
Et la comtesse encoir, dont plus me poise,
La roïne ne fit pas que courtoise
Qui me reprist, elle et ses deux fiex li rois;
Encore que ma parole françoise,
Ni la peut-on bien entendre en françois.

De nieuwe naam ‘Fransch’ heeft met de taal haren weg gemaakt, alhoewel die naam
aanleiding gaf tot verwarring in de begrippen omtrent de talen en hunnen oorsprong.
Doch het is ons voldoende te weten, dat wij, Vlamingen en Hollanders, nu nog de
taal spreken, welke door Eginhard met den naam francica lingua werd bedoeld. In
nadere bijzonderheden moet ik hier niet treden. Men zal ze vinden in de eene of
andere geschiedenis der Nederlandsche taal.
Indien de Franken werden geromaniseerd in het rijk, dat zij gesticht hadden, hunne
stambroeders in het Noorden, Vlamingen en Hollanders, hebben hunne taal bewaard,
en opgewerkt tot letterkundige en wetenschappelijke taal, die kan
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opwegen, wat waarde en rijkdom betreft, tegen hare zustertalen van den
Germaanschen taaltak, evenals tegen alle andere talen.
Wij zijn het die de traditie der Franken hebben bewaard in de taal, die zij zelven,
gedurende eeuwen hoog hielden tegenover het Latijn, de taal der Kerk en der
geleerden, welke zij daarom niet minder naar waarde wisten te schatten. Hunne taal
was nog in hare kindsheid, maar zij hebben aan eene schitterende zon hun licht
ontstoken, gelijk ook vroeger de Romeinen bij de Grieken hadden gedaan. Wij weten
nu, dat het niet waar is dat zij zich dadelijk na hunne aankomst in 't Romaansche
land, te midden eener talrijkere Romaansche bevolking, lieten romaniseeren. Wij
weten dat zij geen ‘Fransch’ hebben gesproken maar Frankisch.
Wij weten dat de Franken, vooral hunne groote vorsten, stand hielden en
stambewust werden. De beroemdste onder hen, Karel de Groote, keizer van het
Westen, bleef ook in taalopzicht, koning der Franken, Rex francorum zooals hij zich
het liefst liet noemen. Hij heeft met zijne Franken voor de Westersche beschaving,
gelijk zijne voorgangers Clovis en Karel Martel, groote daden verricht, uitgedrukt
in de bekende spreuk Gesta Dei per Francos.
Menig grootsch werk in die beschaving wordt aangeduid als opus francigenum.
De weg, dien de Franken later door Italië voor bedevaart of kruistocht naar het Oosten
baanden, is bekend als via francigena. De Franschen van onzen tijd zijn niet alleen
om van dien roem der Franken te erven, roem, welken wij hun niet benijden; wij,
Vlamingen, Nederlanders, zijn ook erfgenamen. De Franken, onbeschaafden in het
begin, gelijk alle andere volkeren, lieten zich de hoogere beschaving uit het Zuiden
aanpassen, zonder daarom slaafsche navolgers van die beschaving te zijn, gelijk later
de Renaissance het begeerde. Uit de samenwerking van Latijnsche en Germaansche
krachten is onze West-Europeesche beschaving ontstaan, welke Hofdijk in Ons
Voorgeslacht, J. Winkler in Oud-Nederland en Godfried Kurth in Les origines de la
civilisation moderne hebben in 't licht gesteld.
Karel de Groote wist wat de taal waard was voor het stambewustzijn en de
zelfstandigheid van een volk. Zijn geschiedschrijver en tijdgenoot Eginhard, de
monnik, welke hier in St-Baafs abdij in Gent verbleef na den dood van den grooten
vorst, vertelt ons wat deze voor zijne taal deed: hij zuiverde den
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woordenschat, liet eene grammatica opstellen, verzamelde de heldenliederen, schriften die helaas! later zijn verloren gegaan. Bij de geestelijkheid drukte de groote
keizer er op, dat zij hunne homilie's of kanselreden en tekstverklaringen voor het
volk in de volkstaal zou schrijven en de kinderen in die taal leeren bidden. De synode
van Frankfort in 794 en het concilie van Tours in 813, op verzoek van Karel den
Groote bijeengeroepen, geven ons daar het bewijs van.
Wij, Vlamingen, zijn fier de zonen der Franken te zijn, al is hunne afkomst niet
Trojaansch. Ons voorgeslacht heeft grootsch gewerkt; het heeft recht op onze
erkentelijkheid, en, om hier de bekende spreuk van het humanism toe te passen, niets
van wat hunne geschiedenis betreft, mag ons vreemd blijven.
***

Wat aanleiding heeft gegeven tot deze beknopte studie over dit zoo belangrijk als
ingewikkeld onderwerp, is het volgende:
Gedurende mijn verblijf te Parijs, tijdens den oorlog, werd mij meermalen gevraagd
wat eigenlijke onze taal was en wat onze Vlaamsche Beweging beteekende. In die
dagen werd er in de Parijzer bladen daarover geschreven met betrekking op de
gebeurtenissen in België. Enkelen voegden er bij, niet zonder een greintje spot: ‘on
prétend que c'est une langue boche’.
Ik antwoordde, dat het inderdaad eene Germaansche taal was, gelijk Engelsch en
Duitsch, maar niet een Duitsch dialect, gelijk sommige Franschen in hunne boeken
schrijven. En als ik met intellectueelen te doen had, voegde ik er soms eenige
uitleggingen bij over den oorsprong van onze taal en de Fransche, gelijk ik het hier
heb gedaan: zij waren zeer verwonderd dat te vernemen. Zij verkeerden in den waan,
dat men in Frankrijk, vroeger zooals nu, altijd Fransch had gesproken. Zij waren,
voor geletterden, zeer weinig bekend met de philologische en historische werken
hunner geleerden over dat vraagstuk. Zij waren veel meer op de hoogte van de
politieke geschiedenis en van die der letteren van de XVIIe eeuw dan van de
geschiedenis hunner taal.
Voor mij was dat eene aansporing om de zaak eens nader te onderzoeken en mijne
kennis daaromtrent uit Fransche werken
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te vermeerderen, wat mij in de Fransche hoofdstad niet moeilijk viel. Mijne
aanteekeningen verwerkte ik in deze beknopte verhandeling. Zij weze voor de
Vlamingen, wier bestaan als volk met een eigen taal in hun eigen land nog altijd
betwist wordt, eene waarschuwing om zich datgene niet te laten ontrukken wat het
sterkst een volk kenmerkt, - zijne taal.
- ‘Le langage de chaque peuple convient à ce peuple parce qu'il traduit sa manière
de penser, de sentir, parce que l'idiome s'est moulé avec lui, s'est mis à chaque instant
au courant des changements survenus dans l'esprit public, au service du peuple(1).’
En voor de zooveelste maal herhaal ik hier wat zoovele Vlamingen gezegd en
geschreven hebben en wat nog onlangs door ons geacht medelid Maurits Sabbe op
de plechtige vergadering der Academie werd gezegd: onze strijd is geen strijd tegen
het Fransch noch tegen de Fransche kultuur, maar een strijd om te behouden wat wij
reeds sedert de Frankische overheersching hadden, en waarvan men ons heeft willen
vervreemden. Daartegen alleen teekenen wij verzet aan. Wij willen met de
Franschsprekende Walen vrienden zijn, gelijken, maar geene onderworpenen, en
men heeft ons te lang voor onderworpen gehouden. Wij weten wat het kost Vlaming
te zijn in eigen land. Wij willen Fransch kennen; wij willen ons ook aan Fransche
bronnen laven, als zij ons verfrissching brengen, maar wij willen niet, dat het Fransch
de plaats blijve innemen van onze eigen taal in ons eigen land. Voor ons is onze
rechtvaardige strijd geene ‘lutte stérile’ gelijk beweerd werd door hooggeplaatste
wijsgeeren; ook niet ‘une des sottises de notre époque éclairée’, gelijk degenen
schrijven die ons gedurig bekampen en ons alle recht zouden weigeren, indien zij er
de macht toe hadden(2).
- ‘L'abandon de son langage est un des derniers sacrifices qu'on obtienne d'une
population qui reste groupée’. De woorden zijn van Ferdinand Brunot in zijne Histoire
de la langue française. Ze zijn goud waard en goed te onthouden. Moge het voor
ons vaststaan als eene rots, dat de bestrijders van onze taalrechten nooit van ons volk
dat laatste offer zullen bekomen!

(1) J. DE MORGAN, Essai sur les nationalités, Paris, 1917.
(2) M. WILMOTTE, Le Français a la téte épique, Paris, 1918.
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Volksletterkunde en volksonderwijs
door Gustaaf Segers.
Gij hebt voor grondwoord: 't Vlaamsche Volk omhoog: eerst door het
onderwijs; dan, gesterkt, ontwikkeld, verlustigd door letterkunde in hooger
dracht en in volkszin.
Dr. HUGO VERRIEST.
Van den volksschrijver wordt niet enkel gevergd, dat hij het werk van den
volksonderwijzer zal voortzetten. Ook is het eenig doel der volksschool, het is zelfs
haar hoofddoel niet, dat zij hare leerlingen tot het genot der volksletterkunde
voorbereidt. Maar ééne zaak is zeker: de volksletterkunde en het volksonderwijs,
verre van elkaar vijandig te zijn, hoeven trouwe bondgenooten te wezen. Ook mag
men zeggen, dat de volksonderwijzer, die, zonder het hoofddoel der lagere school
te verwaarloozen, - d.i. de alzijdige, harmonische ontwikkeling der leerlingen, - hun
leeslust weet in te boezemen voor hun volgend leven, en tevens hunnen letterkundigen
smaak loutert en veredelt, hun de grootste diensten bewijst, en daardoor in de ruimste
mate aan het hoofddoel der volksschool arbeidt.
Indien het volksonderricht door de humanistische strekking gekenmerkt is, zal dit
ongetwijfeld ten zegen onzer volksletterkunde strekken; in dezen zin althans, dat ons
volk meer en meer belang in haar zal stellen, en daar ook meer en meer genot en nut
uit trekken. De letterkunde zelf zal daardoor noodzakelijk in waarde stijgen.
Ik wensch zoo beknopt mogelijk de vereischten der volksletterkunde te bespreken;
vooral wensch ik te onderzoeken welke voorwaarden zij moet vervullen, om door
het volk te worden gesmaakt en genoten, om de vruchten op te leveren, die men van
haar in een esthetisch, nationaal en sociaal opzicht mag verwachten. Ook komt het
mij gepast voor te onderzoeken op welke wijze de volksschool waarlijk de
bondgenoote der volksletterkunde kan en zal worden
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I.
Op eene der laatste vergaderingen der ‘Antwerpsche Proviuciale Commissie tot
aanmoediging der Volksbibliotheken en der Vlaamsche letterkunde’ gaf de ijverige
en talentvolle Secretaris, de heer VAN MEEL, lezing van eene nota, getiteld Statistiek
over de beweging der openbare en vrije volksbibliotheken. De cijfers troffen ons in
hooge mate; ik stelde voor aan de Deputatie en den Provincieraad, die, door het tot
stand brengen der Commissie en door het ondersteunen der volksbibliotheken, in
zulke ruime mate tot het ontwikkelen van den leeslust onzer bevolking bijdraagt,
gelukwenschen en dankbetuigingen te stemmen. Mijn voorstel werd met algemeene
stemmen aangenomen, gewijzigd door den heer BILLIET, die deed uitschijnen, dat
het initiatief tot het stichten der Commissie aan onzen heer Voorzitter VERACHTERT
toekomt; het was dus billijk, dat hem vooral dankbetuigingen en gelukwenschen
werden gestemd.
Dit werd dan ook eenpariglijk gedaan.
De heer Van Meel heeft de goedheid gehad mij eenen afdruk dezer Statistiek te
overhandigen. Ik deel die hier mede, en betuig hem daarvoor mijn hartelijken dank.

Provinciebestuur van Antwerpen.
Statistiek over de beweging der openbare gemeenteen vrije
Volksboekerijen in het jaar 1915.

1914

I. GETAL BOEKDEELEN
Aantal
Aantal
Aantal
Gedurende
Gemeenten gemeenten Bibliothekenhet jaar
der Provinciewelke eene
bijgekomen
bibliotheek
bezitten
1
2
3
4
152
87
187
10.837

1915

152

88

152

11220

Totaal van
den
Cataloog

5
301,087
277268
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II. GETAL LEZERS
(Zie onderrichtingen 2 en 3)
A. In de leeskamer B. Buiten de leeskamer
(Getal bezoeken)
Ontleeners
Mannen
Vrouwen
6
7
8
24 270
42795
18363

Totaal
9
62157

32635

87328

63711

23617

III. GETAL UITGELEENDE BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN
(Zie onderrichtingen 4 en 5)
Handel en Geschieden
Taal en Godsdienstige
Natuurlijke
AlgemeeneTotaal
Nijverheid Aardrijksk. Reizen Letterk.Zedekundige
wiskundige en werken
Schoone Levensbeschrijvingen
Staatkundige
toegepaste
Kunsten
Maatschappelijkewetenschappen,
Sport
en Bestuurlijke natuur- en
wetenschappen scheikunde
10
11
12
13
14
15
16
6469
28772
276903 10386
11630
41701
380045
13515

55668

627619 21824

25150

59753

Onderrichtingen: 1. Men moet melding maken van alle openbare boekerijen welke
in de gemeente bestaan, met opgave of zij kosteloos zijn of niet.
2. Ieder ontleener (kolommen 6 7, 8 en 9) moet enkel voor ééne eenheid voorkomen,
welke ook het getal zijner ontleende boekdeelen weze. Indien eene boekerij dit jaar
deze inlichtingen op dergelijke wijze met kan geven, moet zij daarvan melding maken
in eene nota.
3. Het getal lezers in de leeskamer (kolom 6) beteekent het getal bezoeken, gebracht
door de personen, die dezelve hebben bijgewoond. Evenwel om dubbele
aanteekeningen te vermijden, indien er voor zekere boekerijen mogelijkheid bestaat,
om het getal personen aan te duiden, die één voor één de leeskamer hebben bezocht,
zal het nuttig wezen dat getal in nota op te nemen.
4. De opname der uitgeleende boeken (kolommen 10-16) moet niet a leen al de
boeken begrijpen, die buiten het lokaal werden ontleend, maar ook nog de boeken
die in de leeskamer werden afgegeven.
5. Ieder uitgeleend boek moet geteld worden voor zooveel boeken als het malen
uifgeleend is geweest (kolommen 10-16).
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Men ziet, dat in 1915, 132.819 boeken minder op den cataloog vermeld zijn dan in
1914. Tal van bibliotheken, door den oorlog vernield of erg beschadigd, moesten
dan ook vernieuwd worden. Maar in 1915 werden 422.884 boeken meer ter lezing
gevraagd dan in 1914. Dit is stellig grootendeels toe te schrijven aan de milde
ondersteuning van het provinciebestuur en de werking der commissie.
803529 boeken werden gelezen.
Gewoonlijk worden dergelijke cijfers al te oppervlakkig nagegaan. Men zou ze
moeten ontleden. Daar zijn menschen, letterkundigen, estheten, voorstanders van
‘l'art pour l'art’ vooral, waar later nog wel sprake over zal zijn, wien deze
ontwikkeling van den leeslust geheel onverschillig laat: ‘Het volk moet niet lezen.
Het is artistieker, dat het dom, ruw blijft, ja in beestigheden zijn vermaak zoekt.’ Het
wonderst van al is, dat zij, die zulke theorie leeren, ook beweren, dat de kunst iets
heel aristokratisch is of hoeft te zijn, dat het volk geene kunst noodig heeft of toch
niet kan smaken; terwijl hun werk een misselijk volk opvoert, dat oneindig lager
staat, dan het volk dat inderdaad met letterkunde geen uitstaans heeft. Dat zij, die er
de kracht toe gevoelen, eene hoogere kunst voor het volk te scheppen; dat anderen
uitsluitend voor zich zelf dichten; goed.
Maar van nu af, zij het reeds gezegd, en er zal op teruggekomen worden: daar
bestaat eene volkskunst; ons volk, meer dan een ander, heeft recht op eene volkskunst
en ik ken niets hartverheffender dan voor dat gedeelte van ons Vlaamsche Volk te
werken, dat in het genot der Vlaamsche letterkunde bevrediging en ontwikkeling
zoekt en vindt.
Onze volksbibliotheken bevinden zich vooral in kleine gemeenten. Het gehucht
HELLEGAT (NIEL) b.v. heeft eene bibliotheek met 450 boeken. Deze werd den 14
Februari 1916 geopend. Den 27 Juni van hetzelfde jaar waren 1200 boeken
uitgeleend. Bemerk, dat het tijdperk de zomermaanden bevat, wanneer, door de
buitenmenschen vooral, minst gelezen wordt. Op niet noemenswaarde uitzonderingen
waren al de uitgeleende boeken Vlaamsche. De overgroote meerderheid der lezers
waren werklieden en kleine burgers.
Hun leeslust is voor mij een hoogst verheugend feit.
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De verhevenste voortbrengselen onzer letterkunde worden weinig gevraagd, gesteld
dat zij in de Volksbibliotheken aanwezig zijn. Ons Volk leest Volksboeken. Deze
moeten voor ons Volk geschikt zijn. Het Volk moet eene Volksletterkunde hebben.
De begrippen Volk en Volksletterkunde heb ik vroeger toegelicht. Door mij, en
door anderen werd aangemerkt, dat het woord Volk voor ons de beteekenis niet heeft,
die men er in sommige politieke partijen aan toekent. Het is waar, dat daar het woord
Peuple meest gebruikt wordt. Tot het Volk zouden slechts menschen behooren, die
handenarbeid verrichten. De burgerij wordt daar niet bijgerekend; zij wordt zelfs al
te dikwijls daar als vijandelijk tegenover gesteld(1).
Dit is misdadig.
Wij verstaan door het woord Volk, - in het onderhavige geval, het Vlaamsche Volk,
- iets geheel anders.
Allen, die onze taal spreken, zeggen wij liever, allen die haar in hunnen
dagelijkschen omgang gebruiken; voor wie die taal de natuurlijke, rechtstreeksche
tolk is van hunne gedachten en gevoelens, de getrouwe weerspiegeling van hun
geestes- en gemoedsleven, ja van gansch hunne personaliteit; met andere woorden:
de personen, welke in deze taal denken, gevoelen en leven, die met de Vlaamsche
zeden en gebruiken niet hebben afgebroken, maken het Vlaamsche Volk uit.
Met het oog op de behoeften der Volksbibliotheken, past het, het begrip Vlaamsche
Volk nader te omschrijven. Het zijn die menschen, welke Vlaamsche boeken lezen.
Velen daarvan behooren tot die klas, welke BEETS onder de Ongeletterden rangschikt.
De Nederlandsche schrijver rekent daaronder zelfs de personen, die niet kunnen
lezen(2). Deze beteekenis heeft het woord Ongeletterden hier vrij algemeen: zooveel
als Anal-

(1) LOUIS BLANC o.a. schrijft in zijne Histoire de dix ans 1830-1840: Introduction, blz. 9: ‘Par
bourgeoisie j'entends l'ensemble des citoyens qui, possédant les instruments du travail ou
un capital, travaillent avec des ressources qui leur sont propres, et ne dépendent d'autrui que
dans une certaine mesure. - Le peuple est l'ensemble des citoyens qui, ne possédant pas de
capital, dépendent d'autrui complètement et en ce qui touche aux premières nécessités és de
la vie.’
(2) Zie zijne redevoering: Over de beteekenis der Ongeletterden in de Letterkunde.
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phebeten. Natuurlijk komen dezen, als er spraak is van volksbibliotheken, niet in
aanmerking. De beteekenis die het Woordenboek opgeeft: Onbedreven in de studie
der letteren, voldoet mij ten volle.
Het Vlaamsche Volk der Volksbibliotheken schrijft geene boeken, noch artikels voor
dagbladen of tijdschriften. Het schrijft slechts brieven en rekeningen. In deze opstellen
vraagt het, behoudens uitzonderingen, weinig naar den vorm. Het hoe heeft bijna
geen, het wat alle belang. Het volk leest, behalve zijn volksblad, zijn kerkboek, zijne
rekeningen en stukken, die zijnen handel, zijn bedrijf betreffen, geene andere boeken,
dan die het in de volksbibliotheek ontvangt. Het leest die boeken, niet om daarin te
leeren, noch om gesticht te worden. Het leest uit tijdverdrijf, het leest ter afwisseling
van zijn dagelijksch werk. Het leest om zich te vermaken. Dit wil in het geheel niet
zeggen, dat het volk, door het lezen van deze boeken, niet onderwezen, niet gesticht
wordt, dat het geen kunstgenot smaakt, wel te verstaan, indien die boeken aan de
wettige eischen beantwoorden. Ook kunnen dergelijke werken oneindig veel kwaad
stichten, hoewel dit ver buiten het inzicht van den schrijver ligt, hoewel de lezer er
niets anders dan uitspanning en verpoozing in zoekt. De lezers onzer
Volksbibliotheken oefenen geene letterkundige kritiek uit; zij lezen dan ook niets
dan wat hun bevalt, en niets kan hun bevallen, dan wat hunne personaliteit toespreekt,
deze te gemoet komt, op sympathieke wijze toespreekt en te gemoet komt.
Het valt in elks oog, dat het publiek onzer Volksbibliotheken, wat den
ontwikkelingsgraad betreft, tal van nuancen aanbiedt. De menschen, die op den
laagsten sport der samenleving staan, al kunnen zij dan ook lezen, lezen niet; althans,
zij kennen den weg der Volksbibliotheek niet. Het meerendeel der klienteel daarvan
bestaat uit het eigenlijke volk, dat handenarbeid verricht, en aan het letterkundig
leven geen deel neemt. Dit volk leest niets dan Vlaamsche boeken, en het smaakt
die. Voor hen werken wij, moet ons werk geschikt, gepast zijn. Het volk, dat niet
mede doet aan letterkunde, moet dit werk kunnen genieten, doch ook de
hoogstbeschaafden, onze keurtroepen. Wij moeten, gelijk een Fransch schrijver zeer
juist
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zegt, niet voor letterkundigen schrijven; maar mogen nooit vergeten, dat letterkundigen
ons werk zullen lezen.
Ons volk heeft recht op eene volksletterkunde. Het heeft niet alleen onze taal, het
heeft terzelfder tijd ons nationaal karakter gered en bewaard. Onze taal is in zijnen
mond de onvervalschte uitdrukking van zijn nationaal karakter gebleven. De
letterkunde is de uitdrukking van het nationaal leven; zij vindt dus in het hart van
ons volk de meest sympathieke tegemoetkoming, het levendigste echo.
Te recht werd het opgemerkt: onze letterkunde, onze verhalende letterkunde, is door
haar innerlijk wezen, door hare helden volksch in den waren zin.
De helden van CONSCIENCE, SLEECKX en SNIEDERS, van LOVELING en STIJN
STREUVELS zijn arbeiders, timmerlie, metselaars, landbouwers, vrouwen en dochters
uit den werkmans- en den middenstand.
De meeste Vlaamsche volksschrijvers sproten dan ook uit den kern van het
Vlaamsche Volk voort. Door hunnen oorsprong, door erfelijkheid hebben zij de
karaktertrekken van het Vlaamsche Volk. Zij leven daarin. Zij kennen dat. De
belangen van het volk zijn de hunne. Hunne kunst is de poëtische voorstelling van
het familieleven, van het gemoeds- en geestesleven van het Vlaamsche Volk. Daarom
begrijpt, smaakt, voelt en geniet dit volk deze schrijvers zoo goed; heeft het hen zoo
lief. Daarom kunnen onze ontaarde standen onze nationale letterkunde niet begrijpen,
niet voelen, niet genieten, al verstaan zij dan nog onze taal.
De wereld, die in onze volksletterkunde voorgesteld wordt - onze nationale wereld
- is voor hen eene vreemde wereld.
Wanneer de ontwikkelden, de leiders der maatschappij, ons nationaal leven zullen
medeleven, en dit zal slechts aanvangen, wanneer gansch ons onderwijs in alle graden,
ons gerecht, ons bestuur, ons maatschappelijk en familieleven nationaal zullen zijn,
niet alleen door de taal, maar ook door den geest, dan zullen ook uit de hoogere
standen nationale schrijvers ontstaan, dan zal onze volksletterkunde zich ook vrij in
al de kringen der maatschappij bewegen, en door allen begrepen, genoten en gesmaakt
worden.
Ons Volk althans heeft recht op al onze dankbaarheid; het
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heeft recht op eene letterkunde, op eene degelijke letterkunde, die voor hem is
aangepast. Zulke letterkunde is ook thans, meer dan ooit, eene dringende nationale,
maatschappelijke noodzakelijkheid.

II.
Er bestaat eene School, welke leert dat de letterkundige zich hoegenaamd niet om
de aanpassing van haar werk aan den ontwikkelingsgraad en de behoeften der lezers
hoeft te bekreunen. Voeling tusschen den schrijver en den lezer hoeft niet te bestaan.
Kunst is kunst. De kunstenaar schrijft slechts voor zich zelf. Het is eene verderfelijke
leer, die veel onheil heeft gesticht, en nog sticht.
De letterkundige is een kunstenaar: zeer zeker. Maar de bouwkundige insgelijks,
zou ik meenen. Heeft hij geene rekening te houden met de bestemming van het
gebouw, dat hij opricht? Zal zijn werk minder een kunstwerk zijn, omdat het in alle
opzichten bruikbaar is? En de schilderkunst? Ik spreek hier nog niet van de portretten.
Maar tusschen de bestelde schilderijen heeft men meesterstukken. Tijdens den
grootsten bloei onzer Vlaamsche School hadden onze meesters niet weinig besteld
werk. Zij schilderden voor kerken confrerieën, maatschappijen of bijzonderen. Dezen
gaven zeer dikwijls de onderwerpen op; de plaats, waar het werk hangen moest, de
personen, voor wie het bestemd was, mochten niet uit het oog verloren worden. Was
het genie onzer meesters daardoor in zijne vaart gestuit?
VIRGILIUS dichtte zijn Eneas op bijzondere aansporing van keizer Augustus. De
Georgica werd zelfs door MECENAS besteld; deze wilde daardoor aan de bevolking
van Italië lust en liefde voor het landleven inboezemen, en den erg verwaarloosden
landbouw opbeuren. Elkeen weet dat deze Landgedichten niet zelden den aard van
landbouwkundige lessen aannemen. Wij moeten thans nog Virgilius' wezenlijke
bevoegdheid in deze wetenschap bewonderen. Elkeen erkent nochtans dat de
Landgedichten tot de meesterstukken der wereldliteratuur behooren.
In VONDELS Allaargeheimenissen heeft de meester de heerlijkste poezie over zijne
wijsgeerige en theologische bespiegelingen verspreid.
Niets zou ons gemakkelijker vallen dan over een aantal
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dictaktische werken, van het eenvoudigste verhaal tot het verhevenst leerdicht te
spreken, die te recht als poëtische modellen bewonderd worden.
Overdrijven is het gemakkelijkste middel om eene stelling te bestrijden. De
kunstenaar is dus een utilitarist? Hij moet er slechts op bedacht zijn verstaan te
worden, te behagen, te bevallen? Neen. De letterkundige is, en blijft kunstenaar.
Voorbedachtheid helpt hem weinig; hij is gelijk hij is. Zijn werk is ontvloeisel van
zijne personaliteit. Ook de stroomingen van den tijd, sleepen hem mede. Het gebeurt
onbewust. Doch elkeen moet het een geluk noemen voor den letterkundige en voor
zijn volk, dat zijne kunst duidelijk, verstaanbaar, genietbaar is voor dit volk, en tevens
kunst blijft. De letterkundige, die zulke kunst voortbrengt, doet dit uit artistieken
aandrang, doch hij verlaagt zich geenszins, indien hij er zich op toelegt aan zijn werk
de duidelijkheid, gepastheid en genietbaarheid te geven, waarover spraak is. Wel
integendeel: het kunstwerk wordt er door verhoogd, want de duidelijkheid blijft
overal de grootste schoonheid. De duidelijkheid veronderstelt geenszins de
alledaagschheid; daar zijn wereldberoemde werken, die modellen van duidelijkheid
zijn, en door elkeen kunnen genoten worden. Al te dikwijls is de gewaande
verhevenheid, de diepzinnigheid en zielkundige analysis, slechts waterigheid,
opgeblazenheid, schaduw; en ligt de oorzaak daarvan in gebrek aan vastheid, aan
duidelijkheid en helderheid bij den schrijver. Hij ziet schimmen in plaats van beelden.
Hij is meer wijsgeer, wetenschappelijk man, dan kunstenaar.

III.
Als voorbeeld van eenen volksschrijver kan men WALTER SCOTT aanhalen. Hij is
vooral merkwaardig omdat hij zoo gezond, zoo boeiend en tevens zoo genietbaar
voor het volk is.
Nicolas Beets heeft over hem eene prachtige studie geschreven: wij zien daar op
treffende wijze in, hoezeer deze meester van den roman er zich op toelegde zijne
verhalen voor zijne lezers aan te passen, en hoezeer zijne vrienden reeds beseften
hoeveel goed hij daarmede deed.
Er zijn in de gansche romanliteratuur weinig zulke sympathieke figuren als
Rebekka, de dochter van Izaak van York. De dichter was zelfs gelukkig, daar hij zijne
heldin zoo lieftallig, zoo goed kon malen.
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‘Scott was bezig aan zijn Ivanhoe, lezen wij bij Beets. Ongesteldheid belette hem in
die dagen zelf de pen te voeren, en, volgens gemaakte schets dikteerde hij hoofdstuk
op hoofdstuk aan zijn vriend Laidlaw. “Ik zal wat goeds maken van mijn jodinnetje”,
riep hij eensklaps op den toon der hoogste vreugde en zich de handen wrijvende, uit.
“Dat zult gij”, antwoordde Laidlaw, “en oneindig veel goed doet gij door deze
schoone, edele verhalen die het opkomend geslacht een walg geven van al het
ellendige tuig, waar de leesboeken van overvloeien”. Sir Walter kreeg de tranen in
de oogen; Rebekka bleef altoos zijn lieveling.
Zoo is het gegaan en zoo ging het goed. Tot zijn eigen groot genoegen maakte de
dichter “wat goeds van zijn jodinnetje”. Daarom is dat jodinnetje zoo goed en kan
zooveel goed doen. En waar het edele hart ook dit bemerkt, daar maken de tranen
der edelste gewaarwordingen de oogen vochtig(1)’.
Prachtig!
Wie zal ooit zeggen watal goeds Walter Scott heeft gesticht? Hij heeft zijn volk,
gansch zijn volk, artistiek genot verschaft. Hij heeft de zeldzame verdienste, dat hij
hoogstontwikkelden en alledaagsche menschen boeit en verrukt. Bij dit alles oefent
Walter Scott den krachtigsten zedelijken invloed uit, en dit door zijne romantische
verhalen alleen, zonder ooit eene andere strekking na te streven dan die der
schoonheid.
‘Deze man was toch ten slotte niet meer dan een “dichter en verteller”! Het is waar;
een staatsman, een veldheer, een redder des vaderlands, een geloofsheld, een martelaar
en hervormer was hij niet.... En deze verteller heeft zich niet eens verwaardigd aan
een zijner verhalen blijkbaar eene nuttige, stichtelijke, leerzame bedoeling bij te
zetten. De Waverley-romans hebben zoomin eene staatkundige als eene godsdienstige,
zoo weinig eene philantropische als eene wetenschappelijke strekking(2).

(1) Verscheidenheden, meest op letterkundig gebied, door NICOLAAS BEETS 2e goedkoope druk.
Herzien door den schrijver. Eerste deel, blz. 334.
(2) Ik zal hier Beets nict tegenspreken. Wat Walter-Scott vertelt, blijft objectief. Toch straalt
zijne genegenheid voor het edele karakter van Rebekka duidelijk door. Ook zijn atkeer voor
Brian de Bois Guibert, voor Reginald Front de Baeuf; zijne bewondering voor Ivanhoe en
dezes vader Cedrik. Hij staat tegenover de Normandische geweldenaars; hij is van de partij
der verdrukte Saksers. Hij is voor het recht. Zoo waar is het, dat elk letterkundig werk ook
leert, sticht of ontsticht, en in zekeren zin predikt of onheil verkondigt, al ligt dit buiten de
bedoeling van den schrijver.
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Het is hem noch om de bekeering van den zondaar, noch om de omverwerping van
het pausdom, noch om de afschaffing der slavernij, noch om eene hervorming der
wetgeving, noch zelfs om het populariseeren van de ware beginselen der
staathuishoudkunde te doen! Onzedelijk zijn ze niet, het is waar, en wat hun schrijver
aan den avond zijns levens verklaard heeft: “Meer wellicht dan door een mijner
tijdgenooten is door mij geschreven; maar zoet is mij de gedachte dat ik nimmer
gepoogd heb iemands geloof aan 't wankelen te brengen, iemands beginselen te
bederven, en dat ik niets geschreven heb, dat ik op mijn sterfbed zou wenschen uit
te wisschen” - dat zal niemand hem betwisten.
Maar dit alles is slechts negatief.... Ik erken het, maar beweer dat deze reeks van
fijngeteekende karakterbeelden en tafereelen uit elke levenssfeer niet te slechter is
uitgevallen, omdat de man, die ze ons voor oogen stelt, niet ook nog, hetzij religionist,
hetzij moralist, hetzij philantropist, hetzij socialist, omdat hij noch kerkelijk, noch
staatkundig partijman, en zelfs geen satirist, maar alleen dichter en verteller, dichter
en vertooner is geweest.
Want, alle die anderen mogen of moeten er zijn, maar dezen moeten er ook zijn;
en dat niet alleen om der volledigheid wil, maar in het belang der menschheid,
waarvan zij zekerlijk niet op de onmiddellijkste wijze in intenso, maar op des te
breeder schaal in extenso bevorderlijk zijn.
Het is eene schromelijke miskenning van een groot verschijnsel in de zedelijke
wereld, die tot eene ergerlijke minachting van de waarde der Schoone Kunsten en
tot allerlei onrechtvaardige oordeelen en ongegronde eischen leidt, indien men niet
ziet dat Waarheid en Schoonheid op zich zelve zedelijke krachten zijn, en dat eene
schoone voorstelling van hetgeen schoon, vooral van hetgeen zedelijk schoon, d.i.
goed is, door de snaren des gevoels te doen trillen en het beste in den mensch wakker
te maken of te houden, niet nalaten kunnen weldadig, veredelend, verheffend te
werken op het gemoed(1)’.

IV.
Dat is het. Werken als die onzer volksschrijvers, die de lezers eerbiedigen, hebben
eene verheven zedelijke strekking, indien zij het volk verpoozing verschaffen in
zijnen stoffelijken arbeid, indien zij hem poëtische beelden te zien geven, zijne
fantazij bezighouden, hem iets hoogers aanbieden dan zijne alledaagsche bezigheden,
hem in iets edelers genoegen doen

(1) Verscheidenheden, I, blz. 332.
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smaken dan in ruwe, stoffelijke vermaken, waar de geest of het gemoed geen deel
aan heeft.
De mindere man kan door de tegenstelling met zijn arbeidzaam leven dit
letterkundig genot zeer goed smaken. Hij gevoelt er zich door verheven, en dus ook
veredeld.
Maar het spreekt van zelf, dat het werk voor de lezers moet aangepast zijn. Het
moet leesbaar, genietbaar, tevens goed en schoon zijn.
De schrijvers van volksverhalen, die den smaak hunner lezers louteren en hun
gezond kunstgenot aanbieden, bewijzen onschatbare diensten aan hun volk. Daardoor
worden boeken geweerd, die oneindig veel kwaad stichten. Dezen verschijnen meestal
in afleveringen, en worden te huis besteld. Gewoonlijk zijn het vertalingen. In Holland
komt echter ook oorspronkelijk werk van dit misselijk allooi van de pers. Insgelijks
in Vlaanderen, hoewel in klein getal. Wij hebben hier niet te doen met geschriften
van letterkundigen. De fabrikanten daarvan werken niet uit esthetischen of
didaktischen aandrang. Zelfs niet om propaganda, van welken aard ook, te maken.
Zij zullen de deugd doen zegepralen, of de ondeugd vrijen teugel laten vieren, brave
Hendriken hunne rollen laten spelen, of de walgelijkste zaken vertellen, de
monsterachtigste feiten onder het oog brengen, de akeligste beestigheden ophemelen.
De ‘makers’ hebben geene letterkundige ambitie; zij houden zich schuil... het
fabrikeeren van boeken heeft slechts één doel: geld winnen. Het is het verachtelijkste
werk, dat men zich voorstellen kan, veel verachtelijker dan dat van den geringsten
arbeider. Want handenarbeid is niet verachtelijk; hij is integendeel verheffend.
Die fabriekliteratuur bestaat overal. Overal heeft zij aftrek, omdat ruwheid en
verdorvenheid overal machtig zijn. En men wane niet, dat deze literatuur hare kliënteel
heeft, bij de lezers onzer volksbibliotheken, bij den kern van het Vlaamsche Volk.
Neen, de overbeschaafden, de haute volée, zijn niet zelden met dezen kost gediend!
Terwijl ik deze studie voorbereidde, herinnerde ik mij een artikel, dat ik voor vele
jaren gelezen had; het stond mij nog heel goed voor, dat daarin geklaagd werd, dat
in Duitschland dergelijke literatuur zooveel aftrek vond. Ik ging aan het zoeken en
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vond in den Jaargang van 1876, van het voortreffelijk tijdschrift Die Gegenwart van
PAUL LINDAU, het artikel Colportageromane. Eine Skize aus der modernen Literatur
von JOSEPH KüRSCHNER, waaruit ik enkele uittreksels mededeel:
‘Naast de letterkunde, waar de kritiek zich om bekommert, bestaat eene tweede,
waarop door haar nooit of toch zeer zelden acht gegeven wordt, en welke geen ander
doel heeft dan de lagere standen menigen zuur gewonnen daalder afwendig te maken,
terwijl zij hun schriften aanbiedt, die slechts op de bevrediging van den ruwsten
leeslust berekend zijn, en daardoor een publiek tracht te winnen. daar deze werken
de lage nieuwsgierigheid aanhitsen en dikwijls onder den dekmantel der moraal het
afzichtelijkste eynismus verbergen....
Het prospectus van zulk een colportage-roman begint met den zin: “Zulke
wonderbare, eigenaardige en geheimnisvoile toestanden vermogen waarachtig een
tot koortsachtig opgewekt belang af te dwingen”. Verder heet het: “Vele gruwelen
heeft de wereldgeschiedenis in hare jaarboeken op te teekenen, doch wel zelden
dergelijke misdaden, gelijk in dit aan de werkelijkheid ontleend verhaal ten toon
gesteld worden”. Een dezer werken in afleveringen toont in wit schrift op
ravenzwarten achtergrond den verlokkenden titel: Galgenvogels of bloedige daden
van menschelijke monsters. Roovers - moordenaars - bedriegers schelmengeschiedenissen uit den ouden en nieuwen tijd. Eene zwarte bibliotheek der
populairste schrijvers. De titels van sommige boeken of hoofdstukken zeggen genoeg.
Men oordeele: Meisjesjagers of de geheimen van een huwelijksbureel. - Eene
vergiftigde hostie. - In de folterkamer. - De bloednacht. - De gasten van den beul. Het masker van den duivel. - De moordaanslag op den koning. - Het spook der
cholera. - Het geheim van den monnik. - He geraamte op vastenavond. - De
misdadiger in ceremoniefrak. - De valsche vader. - De favorite van den sultan. - De
voorzitster van een huwelijksbureel. - In het boudoir der danseres. Coulissengeheimen. - De schoone zondares. - Een meester der verleiding. - Eene
prooi des wellustelings. - In het bed der boeleerster. - De laatste biecht der maitresse.’
Er bestaat te Bertijn een tijdschrift ‘De nieuwe tijd’ dat gansch in denzelfden geest
opgesteld is(1).
Men zal geen oogenblik twijfelen, of het is met de zedelijkheid, in den gewonen zin
des woords, in het meerendeel dezer

(1) Colportageromane. Eine Skize aus der modernen Literatur von JOSEPH KüRSCHNER. Die
Gegenwart. Achter Band, blz. 55.
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werken treurig gesteld. De zedelijkheid in de letterkunde! Het is eene aangelegenheid
van het grootste belang. Ik weet wel dat velen daar niet van willen hooren. PAUL
LINDAU o.a. handelend over de tragedie Arria en Messalina van ADOLF WILLBRANDT,
verdedigt de stelling dat het tooneel geene school der zeden, maar eene school der
hartstochten is. Hij haalt tal van treurspelen der klassieke oudheid en van den
nieuweren tijd aan, die overal als meesterstukken gelden, en waarin de
huiveringwekkendste stof verwerkt wordt. Daarover zou veel te zeggen zijn. Niemand
loochent de kunst, de verheven kunst van deze werken; doch niemand kan dit opvoeren
der bloedschande b.v. goedkeuren. Toch is het kwaad, dat zoo iets teweeg brengt,
min te duchten, vooreerst, omdat die stukken slechts voor hoogstontwikkelden
toegankelijk zijn, en ook omdat de helden ervan veel verder van de lezers verwijderd
blijven dan die onzer volksliteratuur. De helden der treurspelen van SOFOKLES,
RACINE en SCHILLER o.a. zijn meer abstrakte begrippen dan menschen met wie de
toeschouwers voeling hebben; de hartstochten hebben aldus noodzakelijk minder
uitwerksel op hen. RACINE raadt de treurspeldichters af helden te kiezen, die de
toeschouwers van nabij kennen. In de voorrede van zijn treurspel Bajazet verdedigt
hij zich tegen de grief, die men hem zou kunnen ten laste leggen, dat hij eene
gebeurtenis dramatiseert, die in zijnen tijd plaats had.
‘Quelques leeteurs pourront s'étonner qu'on ait osé mettre sur la scène une histoire
si récente; mais je n'ai rien trouvé dans les règles du poème dramatique qui dût me
détourner de mon entreprise. A la vérité, je ne conseillerais pas à un auteur de prendre
pour sujet de sa tragédie une action aussi moderne que celle-ci, si elle s'était passée
dans le pays où il veut faire représenter sa tragédie; ni de mettre des héros sur le
théâtre qui auraient été connus de la plupart des spectateurs. Les personnages
tragiques doivent être regardés d'un autre oeil que nous ne regardons d'ordinaire
les personnages que nous avons vus de si près. On peut dire que le respect que l'on
a pour les héros augmente à mesure qu'ils s'éloignent de nous: major e longiquo
reverentia. L'éloignement des pays répare en quelque sorte la trop grande proximité
des temps, car le peuple ne met guère de différence entre ce qui est, si j'ose ainsi
parler, à mille ans de lui, et ce qui en est à mille lieux(1).’

(1) Bajazet. Tragédie. 1672. Seconde préface.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

51

V.
Daar is veel waars in.
Maar wij hebben het over de volkskunst. Zij is het esthetisch voedsel van gansch het
volk, vooral van de nederigen. Het realism is daar de grondslag van. De schrijver
grijpt uit het volle menschenleven. Hij verhaalt feiten, die binnen den kring der lezers
vallen. Dezen zijn veelal huns gelijken, hunne bekenden. Ook de taal des schrijvers
is dichter bij de taal der lezers, dan de taal der tragedies bij die der toeschouwers,
zelfs der hoogst ontwikkelden. Stof, taal en personages van dezen zijn daar evenzeer
van verwijderd, terwijl zij bij genen daar dicht bij zijn.
De onzedelijkheid is in onze volksletterkunde geslopen; soms in brutale vormen,
andermaals naar de verfijnde wijze der ultraromantieken. Wel heeft zij weinig vat
op ons volk; doch zij levert daar een groot gevaar voor op. De kunstenaars mogen
beweren, dat het veld der kunst geene grenzen heeft. Hun werk is oprecht. Het is
kunstwerk. De schrijvers zien de wereld zoo door het prisma van hunne
levensopvatting. Ik ben daar ten volle van overtuigd. Onder hun werk is meesterwerk.
Toch moeten wij het bestrijden. Dit werk is VOOR DEN KUNSTENAAR de echte
kunst. Goed. Maar het is gevaarlijk voor de zedelijke en stoffelijke gezondheid van
ons volk. Het grondbeginsel: de kunstenaar alleen heeft het recht over de waarde,
over de zedelijkheid zijner kunst te oordeelen, zou - uit een esthetisch oogpunt onaantastbaar zijn, indien hij slechts voor zich zelf werkte. Er zijn estheten die de
stelling verdedigen. Hunne theorie luidt: ‘Ik bekreun mij hoegenaamd niet om het
oordeel van anderen; ik werp alle regels over boord; mijn werk wijkt van al de tradities
af, elkeen vindt het afschuwelijk: ik vind het goed. En of nu mijn werk geprezen of
gelaakt wordt, of het goed of kwaad teweeg brengt, dat is mijne zaak, niet de uwe:
het laat mij geheel en al onverschillig. Kunst heeft met moraal of met onderwijs niets
te stellen. Een schilder gaat met kladden en vegen te werk. Zijne figuren gelijken op
geene figuren. Zijne boomen zijn geene boomen. Niets bepaalds is op zijne schilderij
te onderscheiden, Men mag haar draaien en keeren gelijk men wil. De schilder is
symbolist, pointillist, blauwverver, al wat gij wilt. Hij zegt: ik zie de natuur zoo;
mijn werk alleen is kunst.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

52
De letterkundige verhaalt de monsterachtigste feiten. Hij ziet in den mensch niets
anders dan de beest. “Het werk van al de anderen”, zegt hij, “is valsch, oppervlakkig,
goed voor kinderen; men werkt naar versleten stelsels, naar zinledige tradities; ik
alleen ben nieuw, oorspronkelijk, waar. Niemand heeft het recht mij in mijne artistieke
overtuiging te hinderen”. Maar elkeen heeft tot plicht hem te bestrijden. Niemand
toch zal loochenen, dat deze kunst gevaarlijk is voor de zedelijke gezondheid van
het volk. Voorbeelden, bewijzen daarvan bestaan al te veel.
Het is waar, eene zedelooze, verdorven kunst is moeilijk denkbaar dan in eene
verdorven maatschappij, omdat de kunst de uitdrukking der maatschappij is. Doch,
het is de taak van den kunstenaar, van den letterkundige niet de maatschappij, de
wereld te fotografieeren, juist omdat hij kunstenaar is. Een ethnograaf, die een
wetenschappelijk werk over een volk zou schrijven, heeft het recht, zelfs den plicht,
de zedelooze eigenschappen van dit volk te doen uitschijnen. Maar dan moet hij ook
het licht op de goede eigenschappen laten vallen. Hij moet onpartijdig zijn, anders
heeft hij geene wetenschappelijke oprechtheid noch eerlijkheid. Hij mag zijne eigen
persoonlijkheid. niet laten doorstralen; hij mag zeker het goede prijzen en het kwade
gispen, maar dan treedt de moralist in de plaats van den geleerde; deze twee kunnen
zeer wel samengaan, evenals de kunstenaar en de moralist; zelfs de geleerde, de
kunstenaar en de moralist reiken vaak elkander de hand. Daar zijn wetenschappelijke
werken, waar de poëzie voor het grijpen ligt; poëtische meesterstukken, waarvan de
wetenschap u verbaast, terwijl de verhevenste moraal beide kenmerkt. Waren
VIRGILIUS, DANTE, MILTON, VONDEL en BILDERDIJK geene groote geleerden? Vloieen
de werken van TACITUS en PASTEUR niet over van poëzie? Zijn de romans van GEORG
EBERS niet even merkwaardig om de ongeëvenaarde kennis der Egyptische oudheid,
als om het letterkundig talent des schrijvers?
Ja, om de hoogste trappen te bereiken zou de geleerde tevens kunstenaar, de
kunstenaar geleerde, beiden zouden moralist, geleerde en kunstenaar moeten wezen.
DA COSTA heeft over deze aangelegenheid eene heerlijke bladzijde geschreven:
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Daar is tusschen poëzij en wetenschap geen strijd, tenzij men die wetenschap wil,
die onder valsche pas reist. Daar is geene van de zijde der poëzij, in de eerste plaats.
Poëzij zonder wetenschap is geene poëzij, althans geene poëzij, die tot de hooge
streken dier wereld behoort.
Men heeft bewezen dat de hersenen van den geleerde evenzeer voedsel behoeven
als de handen van den werkman. De poëzij, als poëzij, heeft insgelijks voedsel noodig.
Haar voedsel is wetenschap of zij wordt ijdele klank. Wetenschap is de stof, die
inwendig baarbeid moet worden om poëzij te geven. Ontbind chemisch de elementen
van poëzij. Zoo gij daaronder geene machtige bestanddeelen van wetenschap vindt,
zóó is het geen poëzij, maar hoogstens muzikale klanken, en ook deze dan nog geen
klassieke, zoo is het hoogstens eene poëzij, die gedurende een paar menschenleeftijden
modepoëzij kan zijn, misschien.’
Wij handelen echter over den volksschrijver, en zegden dat hij de wereld niet
fotografiëert. Doet hij dit, dan is hij geen kunstenaar. De kunstenaar schildert de
wereld, gelijk hij die ziet. Hij ziet die door zijn kunstenaarstemperament. ZOLA ziet
walgelijke dingen, hij ziet daarvan de walgelijkste kanten, en hij beschrijft die op de
walgelijkste wijze. Voor hem is het overige zonder belang: hij ziet het niet. Er zijn
Fransche schrijvers, die ZOLA onder de romanfabrikanten rangschikken, die hem
alle artistieke overtuiging ontzeggen. Ik denk, dat hij oprecht is; dit wil in het geheel
niet zeggen, dat hij geen gevaarlijk schrijver is. Wel integendeel!

VI.
Dat werken als die van ZOLA zeer veel kwaad doen, ligt voor de hand.
De romanschrijver voert niet alleen de stoffelijke en zedelijke wereld op. Hij
ondergaat daar den indruk van. Zij is zijn materiaal. Hij is de stem der Maatschappij.
Doch, deze wereld, door de kunstenaarspersonaliteit van den schrijver, weergekaatst,
heeft ook haar echo in de maatschappij. Het slechtste daarvan wordt den mensch
voorgehouden op verleidelijke of partijdige wijze. Moet dit niet schaden? Moet het
gebruik van gift, zelfs van ongezonde spijs of drank, de maag niet bederven?
Wij hebben kunstenaars en beoordeelaars, die daarmede instemmen; doch zij
aarzelen niet te ve klaren dat voor de
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belangen der kunst al de anderen moeten wijken. De Maatschappij mogeten onder
gaan; als de kunst bloeit, om het even welke kunst, is het ideaal bereikt. Niet het
mijne.
SAMUËL SMILES, die nochtans met de grootste bewondering over de beroemdste
kunstenaars en dichters spreekt, is, in in enkele opzichten misschien, een weinig
utilaristisch; of liever, de geleerde, de moralist verdringen wellicht, op meer dan eene
plaats, al te zeer den kunstenaar. Doch, zijne boeken: Help u Zelf, Het Leven van
Georg Stephenson en Karakter behooren stellig tot de beste wetenschappelijke
werken: mij verschaft hunne didaktiek en moraal zelfs kunstgenot.
Kan de waarheid van zijne leer betwist worden?
‘In Griekenland, zoowel als te Rome, ging de fijnste kunstzin hand aan hand met
eene steeds toenemende verdorvenheid. Nauwelijks hadden PHIDIAS en ICTINOS hun
heerlijkste kunstgewrocht, het Parthenon, voltooid, of het was met Athene's kracht
en roem gedaan...
Kunstzin en fijne smaak kunnen veel bijdragen tot verhooging van het levensgenot,
en zijn daarom wel waardig aangekweekt te worden; maar dit moet niet geschieden
ten koste van deugdelijker eigenschappen, ten koste van rechtschapenheid,
oprechtheid en waarheidzin... Als de kunstzin niet medeverkt om het leven schoon,
goed en edel te maken is hij van betrekkelijk geringe waarde.
Waar de zedelijke ontwikkeling van een volk en van de enkele burgers verwaarloosd
is, daar zal noch smaak nock kunstzin in staat zijn het te redden of vooruit te doen
gaan(1).’
Het is hoofdzakelijk omdat de zedelooze letterkunde de zedelijke ontwikkeling van
ons volk in den weg staat, dat zij moet geweerd worden; het is omdat eene gepaste,
degelijke volkskunst deze ontwikkeling zoozeer te stade komt, dat zij zooveel
waardeering verdient.

VII.
De letterkunde, de kunst mag niet tegenover de school staan.
De school moet eene plaats zijn van verstandelijke, zedelijke, nationale,
lichameiijke opvoeding.
Het schijnt dat dit ook al betwist wordt. Het zou in strijd zijn

(1) Karakter, door SAMUËL SMILES.
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met de onbeperkte vrijheid van onderwijs, welke als hoofdregel zou moeten gelden.
Ik echter, ken geen werk over opvoedkunde en onderwijsleer, waarin de
harmonische ontwikkeling en veredeling van den mensch niet als de eerste plicht
der school voorgehouden wordt.
Elkeen is het daarover nagenoeg eens, denk ik.
Welnu, wanneer men aanneemt, dat de kunst, de volksletterkunde in het bijzonder,
het recht heeft zedeloos te wezen, kent men haar het recht toe aan de school allen
zedelijken invloed te ontnemen, al hare opvoedende kracht re fnuiken.
Want na de school begint hare werking, in dit opzicht, slechts voor goed in het
maatschappelijk leven. Het is omdat deze waarheid zoo zeer miskend wordt, dat de
wezenlijke uitslagen, zoowel wat de verstandelijke als de zedelijke opvoeding betreft,
bijna alles te wenschen overlaten. Wat vermag de school dan toch, als met haar alle
werking ophoudt; als het huisgezin, de staat, de letterkunde, het gansche leven haar
tegenwerken? En dat de zedelooze letterkunde oneindig veel kwaad sticht, evenals
het vleien van alle lage gevoelens, hoeft geen betoog, Zij vergiftigt het volk. En wij
willen dat het volk gezond, verstandig, vrij, vrank weze. ‘Gij zijt dus een
schoolmeester, een rederijker, een predikant, een didaktieker?’ Dat is het ergste. ‘De
kunst mag niet leeren, niet willen beschaven’. Luister eens hier: een kunstenaar, een
schrijver, wie hij ook zij, welk stelsel hij volge, is een leeraar. De tragische dichter,
de eenvoudigste novellist, de strengste zedepreker, de afzichtelijkste pornograaf. Hij
leert, hij predikt het goed of het kwaad, ondanks zich zelf, in zekeren zin. De grootste,
de allergrootste dichters waren de leeraars van hun volk. Als het standbeeld van
POECHKINE ingehuldigd werd - die zeker geen didaktieker was - vroeg een moejik
aan een zijner collega's wat die man geweest was. Een schoolmeester, was het
antwoord.
Het zal weinig baten dat men aan de letterkundigen voorhoude hoe hunne
voortbrengselen hoeven te zijn. Nog eens zij zullen zijn gelijk de schrijvers zijn.
Maar gelukkig is het, als dezen goed zijn. Tractaatjes moeten zij niet leveren. Geene
predikatiën. Ik zeg niet, dat deze werken geen nut kunnen opleveren. Maar ons volk
moet ook kunstwerk hebben. Zijne fantasie moet voedsel krijgen. Dit volk, dat een
groot gedeelte van den dag stoffelijken arbeid verricht, bijna gansch zijnen tijd om
zijn stoffelijk
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bestaan bekommerd is, moet eene letterkunde hebben, waarin het verpoozing,
uitspanning vindt van zijnen stoffelijken arbeid; waarin zijne fantasie, zijn
kunstenaarsgevoel bevrediging geniet; waarin het verstandelijk ontwikkeld en zedelijk
opgebeurd wordt. Die letterkunde moet eene weldaad, een troost, een zegen voor het
volk zijn. Zij moet daarvoor zijn, wat de meesterstukken der verhevenste dichtkunst
zijn voor de hoogst ontwikkelden. Deze roeping kan en moet zij vervullen. Welke
vereischten daartoe noodig zijn: dit ware onmogelijk op te geven. Alle stelsels zijn
goed. Het werk moet boeiend, belangrijk, duidelijk, zedelijk wezen. Het moet boeien
door de stof en door de taal, door den inhoud en door de voordracht. Vertellen,
aanschouwelijk vertellen, dat is de zaak. De stof is ontleend aan eene wereld, die de
lezer kent, hetzij hij daar zelf in leeft, hetzij hij daar op geleidelijke wijze in geleid
wordt. De taal kome de zijne dichtbij. Doch geene platte straattaal, geene walgelijke
wereld. De gezonde lezer, het volk, wil dit niet, ik heb het nog gezegd; anderen willen
dit. De lezer moet zich verheven gevoelen; dit is, in artistiek en zedelijk opzicht, van
het hoogste belang.
Onze voorgangers CONSCIENCE, SLEECKX, SNIEDERS en vele anderen van minder
talent, waren op den goeden weg. Het ware moeilijk te zeggen of de toestand, waarin
zij verkeerden, als zij optraden, gunstig of ongunstig was. Wij hadden geene
volksletterkunde. Enkele schrijvers mogen met sommige voortbrengselen der
uitheemsche romanliteratuur bekend geweest zijn; wat men eigenlijk tradities, regels,
voorbeelden van dit vak zou kunnen noemen, bestond niet. Met de kennis onzer taal
was het erg gesteld. Zij werd niet gesproken in de gehoorzalen der magistratuur,
noch in de hoogescholen, noch in het bestuur. Al wat tot de wetenschap, tot het
hoogere leven behoorde, was haar vreemd. Daar bestonden geene voorschriften,
zoomin wat spelling als spraakleer, woordschikking of uitspraak betreft.
Wetenschappelijk had men haar niet geleerd. In één woord, onze taal was een dialekt
geworden. Zij leefde voort onder ons volk; zij was de onvervalschte tolk van zijn
geestesleven gebleven. De schrijvers behoorden tot het volk; zij kenden de taal slechts,
gelijk die in het midden gesproken werd, waaruit zij gesproten waren, waarin zij
leefden.
De lezers vermoedden niet eens het bestaan van de voortbrengselen der vreemde
letterkunde, noch van die der be-
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schaafde algemeene Nederlandsche taal. Eene eigen letterkunde - eene
volksletterkunde - bestond niet.
Het Vlaamsche volk was binnen enge grenzen ingesloten, en kwam zelden buiten
zijne streek. De wetenschap, de buitenlandsche politiek, de buitenlandsche letterkunde,
lagen geheel en al ver buiten zijn bereik. Zelfs de binnenlandsche politiek wekte
weinig belang; de mindere man had daar geenen invloed op, nam er geen deel aan.
Het familieleven, de huiselijke zin daarentegen waren krachtig ontwikkeld; het
onmiddellijk verkeer was weinig uitgebreid, doch innig, evenals de gedachtenwereld.
Nu zal men begrijpen, dat een dergelijke toestand zijne ongunstige zijden had tot het
ontstaan en het ontwikkelen eener volksletterkunde, daar alles was te scheppen. Aan
den anderen kant lag de grond ongerept, de arbeiders waren uitstekend geschikt om
hem te ontginnen, en het volk om de vruchten te smaken.
De schrijvers hadden geene modellen, die hun tot gids konden verstrekken; maar
zij hadden ook geene valsche leermeesters, die hen op het dwaalspoor konden brengen.
De akker, dien zij te bewerken hadden, was niet groot; maar hij lag voor den arbeid
gereed. Het volksleven omgaf de schrijvers te allen kante. Diep drongen zij daar niet
in; veelal hadden zij slechts oogen voor den buitenkant, of wat althans dicht daarbij,
weinig verborgen was: het jolige, het karakteristieke van dit leven kenden zij; zij
moesten daar wel uit putten, want zij kenden niets anders. Zij leefden dit leven mede;
hun gedachtenkring strekte zich daarbuiten niet uit.
Hunne taal was de vorm, die tot de vertolking van dit volksleven, van hun eigen
geestes- en gemoedsleven paste. Hij was even eng, even spelend; de taal was aan
geene regels onderworpen; gelijk zij natuurlijk, instinktmatig uit den mond kwam,
zoo was zij voor hen.
Het volk was het volk, dat voor dergelijke schrijvers paste. Het was eene kostelijke
mijn, waaruit werd geput, en bijzonder goed geschikt om de schatten, die de schrijvers
er uit opdolven, te leeren waardeeren; het kan niet genoeg gezegd worden. Om de
stof en om de taal. De lezers waren niet verwend, niet bedorven door vreemden kost;
in andere woorden, door vreemde lektuur.
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Zij vonden dus het grootste behagen in wat hun uit eigen keuken opgedischt werd.
Ook de manier, waarop het werd gereed gereed gemaakt en aangeboden, stond hun
aan. De taal was hunne taal. Zij vonden daar, evenals in de stof, zich zelven in terug.

VIII.
Nu zal men begrijpen, dat, indien wij zeggen, dat CONSCIENCE en zijne school op
den goeden weg waren, wij daar geenszins door willen te kennen geven, dat wij hen
slaafsch hebben na te volgen. Dan zouden wij valsch zijn.
Wij moeten rekening houden met den tijd; doch hun voorbeeld strekke ons tot
gids. Wij hebben moeilijkheden die onze voorgangers niet hadden; doch wij hebben
gunstiger toestanden, die hun onbekend waren. Onder deze laatste dient gerekend
dat de leeskunst meer verspreid is, dat de letterkundige taal meer wordt verspreid,
dat de boeken gemakkelijker in het bereik der lezers worden gesteld.
Daarentegen vindt ons volk meer afleiding, die het van de voortbrengselen der
verbeelding, van het gevoel aftrekt. De groote en kleine politiek, de centenpers, het
sport van allen aard, wekken zijn belang, ten nadeele der literatuur. Daar is eene
werking, die er naar streeft ook aan den minderen man die bekoorlijke naïveteit te
ontnemen, welke zoozeer bijdraagt om de werken der kunst en letterkunde te smaken.
Wij zijn echter diep overtuigd, dat in het smaken der poëzie, der volkspoëzie, der
volksletterkunde, der veredelende letterkunde, het zuiverste volksgenot ligt opgesloten,
en dat zij tevens, op onzen tijd vooral, van het hoogste vaderlandsch en
maatschappelijk belang is.
De volksschrijver is de man van zijn volk. Hij mag niet buiten zijn volk staan; hij
moet het leven van zijn volk medeleven. Hij moet dit volk door en door kennen, zijne
karakteristieke eigenschappen hebben. Hij moet vooral dit volk liefhebben, oprecht
liefhebben en het ware welzijn daarvan behartigen. Hij moet scherper denken en
dieper voelen dan dit volk. Hij moet de afstraling en tevens de synthesis van dit volk
zijn. Hij moet het leven van dit volk en het leven der taal in zich opgenomen hebben.
Hij moet in dit volk en in de taal zich zelf gevoelen, en zijn volk moet in hem en in
zijn werk zich zelf terugvinden.
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De omgang met Vlaamsche en uitheemsche meesters is den Vlaamschen
volksschrijver onontbeerlijk; doch Vlaamsch moet hij zelf zijn, zooniet kan zijn werk
onmogelijk Vlaamsch, genieten vruchtbaar voor ons Vlaamsch Volk wezen.
Onze ontleding moet scherper, onze taal zuiverder zijn dan die onzer voorgangers.
De tijd brengt dit mede. Het volk moet tot het genieten onzer rijpere letterkunde
opgeleid worden. In tal van verhandelingen, in de Commissie voor het onderwijs in
en door het Nederlandsch der Koninklijke Vlaamsche Academie gehouden, heb ik
deze aangelegenheid bestudeerd; ik ben dan ook dieper dan ooit overtuigd, dat hij,
die het volk opleidt, op derwijze dat het tot het genot der letterkunde, der degelijke
letterkunde, voorbereid wordt, best de belangen van het onderwijs en van het volk
behartigt.
In CONSCIENCE en zijne school vond het volk in die dagen zich zelf weer, wat
inhoud en vorm betrof. Niet dat ons volk in deze werken gefotografeerd werd, noch
dat zijne ruwste kanten daar in blootgelegd worden. Het was er verre van af, dat de
taal van de schrijvers de fonographische wedergave was van die der lezers. Neen.
Zelfs SLEECKX, de eerste realist, kiest en schift, verwerpt het afzichtelijke, en allen
kuischen de taal op haar zondaagsch, zonder dat het leven ophoudt het Vlaamsche
volksleven te zijn, en de taal, de Vlaamsche volkstaal blijft.
Beide moet ook thans nagestreefd worden. Geene walgelijkheid, geene
onzedelijkheid: het Vlaamsch leven dat buiten ons zich voordoet; het Vlaamsche
leven, dat het Vlaamsche volk in zijn eigen hart voelt: dat is onze wereld. Wat onze
taal betreft, worden ons hoogere eischen gesteld dan aan onze voorgangers. Zij is
eene wetenschappelijke en letterkundige taal. Zij wordt door vaste regels beheerscht.
Zij wordt meer en meer onderwijstaal en een voertuig van verheven belangen. In de
volksschool hoeft zij het hoofdvak van het programma, hoeft alle onderricht
taalonderricht te wezen.
In onze handen is de Nederlandsche taal noodzakelijk een meer verfijnd werktuig
geworden. Toch blijft het altijd waar, dat, hoewel wij, gelijk de schrijvers, om het
even in welke taal, zuiverder schrijven dan het volk spreekt, ons volk in onze taal,
evenals in den inhoud van ons werk, zich zelf dient te erkennen. Dit laatste wordt
thans door niet weinigen miskend; daar mag wel een woord over gezegd worden.
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De woorden ‘schrijver’ ‘letterkundige’ hebben bij de zoogenaamde jongeren haren
goeden klang verloren; ‘woordkunstenaars’ hooren zij zich liefst noemen, en noemen
zij ook zich zelf liefst. Een boeiend onderwerp kiezen, dit op belangrijke wijze
behandelen; den lezer door het onderwerp zelf, door de wijze der voordracht treffen;
ligt nevens, buiten hun doel. Gewoonlijk hebben zij weinig te zeggen; en datgene
wat zij te zeggen hebben, duidelijk, bepaald uitdrukken, is voor hen beneden de
letterkundige kunst. Dit heeft altijd zijnen oorsprong hierin, dat zij te ver van den
lezer afstaan, met hem geene voeling hebben. Hunne kunst bestaat dan ook in het
ontwikkelen hunner eigen persoonlijkheid. Geene epische, geene didaktische, maar
lyrische, zuiver lyrische kunst bestaat voor hen. Zij werken voor zich zelven. Daarom
is de inhoud van hun werk eene gansch ondergeschikte bijzaak.
De vorm, de vorm alleen, heeft waarde. De vorm heeft zeker heel groot belang.
Doch hij is slechts het kleed der gedachten. Zijn deze alledaagsch, arm, dan kan de
vorm niet belangrijk zijn. Werken, die door den vorm alleen moeten treffen, moeten
ledig zijn. Zij kunnen, ja, dilletanten bevreemden, zelfs behagen; maar roeren kunnen
zij niet Woordenkunst is ziekelijke kunst. De meesterwerken van allen aard treffen
door den inhoud en door den vorm. Beiden passen bij elkander. Wanneer de vorm
zuiver is, de gedachte juist uitdrukt, het beeld aanschouwelijk voorstelt, zijn de
vereischten daarvan vervuld; alle geknutsel daaraan is knoeiwerk. Daaraan ontsnapt
men niet, indien gedachten en vorm geen gelijken tred houden; indien men
woordenkunst nastreeft. Dan wordt de taal geweld aangedaan.
De taal, gelijk zij leeft, is voor velen een te alledaagsch werktuig. De algemeene
Nederlandsche taal deugt niet. Noordnederlandsche idiotismen zijn schering en inslag.
Ofwel dialektwoorden en uitdrukkingen uit verwijderde streken. Het smeden van
woorden, en woordkoppelingen, van onmogelijke samenstellingen wordt op groote
schaal uitgeoefend, Men wil oorspronkelijk zijn, door den vorm. Niet zelden ziet de
woordkunstenaar door deze samenkoppelingen beelden; doch al te dikwijls blijven
deze beelden voor den lezer verborgen. De taal wordt gewrongen; zij vindt geenen
weerklank in het hart, en het gemoed van den lezer, omdat het zijne taal niet is. Wat
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insgelijks moet erkend worden, is, dat deze taal de vorm niet is van het denken en
voelen van den schrijver; het is eene kunstmatige taal, die hij zelf gesmeed heeft, en
buiten hem ligt. Zij kan dus onmogelijk tot ons komen. Daar ligt de oorzaak dat zulke
werken niet alleen het volk koud laten; doch dat zelfs ontwikkelde lezers, die genot
smaken bij de verhevenste meesterstukken der dichtkunst, in gemoede verplicht zijn
te verklaren, dat tal van eenvoudige verhalen en schetsen voor hen duister blijven.
Daarbij, al moet de taal beelderig zijn, is de letterkundige kunst de beeldende kunst
niet.
Nu moet wel erkend worden, dat de volkskunst, waarover wij hier handelen, niet
tot de groote kunst behoort. De romanschrijver, heeft men gezegd, is de halve broeder
van den dichter. Doch onderschatten mag men zijne kunst niet. Daarin bestaan
meesterstukken, letterkundige meesterstukken in; de grootste geesten hebben behagen
in den roman, in de novelle gevonden, en dit vak beoefend. Voor ons volk, voor ons
goed Vlaamsch Volk, men kan het niet luid genoeg bevestigen, is eene gezonde,
boeiende, genietbare, nationale romanliteratuur eene maatschappelijke behoefte; het
bevorderen daarvan, een nationale plicht der uitverkoornen van dit volk.

IX.
Wij hebben doen uitschijnen, dat de leeslust van ons volk op verblijdende wijze is
gestegen. Doch hij kan en zal nog stijgen, en vooral het volk kan en zal de
letterkundige werken meer en meer leeren smaken en in de werken van wezenlijke
waarde genot leeren vinden. Het gehalte der werken moet stijgen, en dit zal in ruime
mate afhangen van de letterkundige ontwikkeling van het volk.
Daarvoor heeft de school, de volksschool vooral, te zorgen.
***

Bij den aanvang dezer verhandeling zegde ik, dat de humanistische strekking van
het volksonderwijs in de hoogste mate de ontwikkeling van den letterkundigen smaak
en den zin voor de letterkunde ontwikkelt. Het hoeft die te ontwikkelen bij het volk.
Want het volk, het Vlaamsche Volk ontvangt schier uitsluitend
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zijne opleiding in de lagere school, en hoewel het ‘hooger zij ons doel’ zoowel de
leuze van den volksonderwijzer als van den volksschrijver hoeft te zijn, is het
waarchijnlijk dat de groote meerderheid der leerlingen van de volksscholen, die later
hun levenlang handenarbeid zullen moeten verrichten, vooral in de volksletterkunde
genot en verpoozing zullen kunnen smaken.
Dit werd al te veel uit het oog verloren.
Ook in andere, in vele andere opzichten, werd het karakter der volksschool ontaard.
Daarover heb ik zoo dikwijls in onze Commissie, in de Algemeene Vergadering der
Academie, gehandeld, dat herhalingen moeilijk kunnen vermeden worden.
Toch ben ik verplicht er hier op te wijzen, dat de schooltijd der leerlingen kortdurig,
dat met dezen schooltijd de studie voor hen ten einde is. Ook mag men niet vergeten,
dat de meerderheid der schoolbevolking onzer middelbare en meer nog onzer hoogere
onderwijsinstituten, door meer dan gewonen aanleg uitblinkt, dat althans de
verplichting middelbare of hoogere scholen te bezoeken voor niemand bestaat, en
dat in alle geval de examens toelaten slechts het puik der studenten hun doel te laten
bereiken, terwijl de lagere school eene VOLKSSCHOOL is, dat is eene school, welke
door AL de volkskinderen MOET bijgewoond worden, en waar het programma en de
leerwijzen van dien aard moeten zijn, dat de leerstof door AL de leerlingen, ten minste
bij benadering, kan geleerd worden, en zoo geleerd, dat zij die hun geheel leven
bijblijft, en zij in staat zijn in den toestand, waarin zij zullen verkeeren, zich verder
te ontwikkelen.
Deze kant der zaak werd al te veel verwaarloosd; ik zal er op terugkomen, daar
deze aangelegenheid, m.i. met de heropbeuring van ons volk in het nauwste verband
staat.
Thans stip ik slechts terloops aan, dat het onderwijs, hetwelk in de Volksschool
dient gegeven, waarlijk volksonderwijs hoeft te zijn. Het hoeft de alzijdige,
harmonische ontwikkeling der leerlingen na te streven, hen tot het praktische leven
op te leiden, wat echter meer de taak der vak- of beroepschool is.
Leert de lagere school aan hare leerlingen den weg naar de volksbibliotheek, leert
zij hun belang stellen in de letterkunde, dan werkt zij hierdoor in ruime mate aan
haar hoofddoel mede, brengt zij het hare bij ter verzedelijking van het volk en
verschaft hun de zuiverste bron van esthetisch genot.
Het utilitarismus, waarover ik herhaalde malen sprak, zal te
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keer worden gegaan: de zin voor letterkundig genot zal worden gewekt en ontwikkeld.
Het taalonderwijs vooral moet hiernaar leiden. De letterkundige taal moet de
onderwijstaal zijn; zij moet zoo dicht mogelijk bij de taal des leerlings worden
gebracht, opdat hij zich in het letterkundige boek te huis gevoele, opdat de taal van
het boek hem vertrouwelijk te gemoet kome. Het leesboek moet den onderwijzer
hierin ten dienste staan - het moet het voorhof der letterkunde zijn. De moedertaal
is het hoofdvak der lagere school, en leeren lezen is de voornaamste vaardigheid,
die de leerlingen daar zoo moeten leeren, dat zij daar later genoegen in vinden, wat
heel veel oefening vordert; onze invoerders van de nieuwe leerstoffen, vergeten dit
al te veel. Verders, zegde ik, moeten de leerlingen, door middel van het leesboek, in
de letterkunde, in de volksletterkunde worden ingewijd. Het is niet mogelijk hier de
leerwijze op volledige wijze te bespreken: ik vestig slechts de aandacht op het luidop
lezen, van het met nadruk lezen, wat voor elkeen, in welken stand hij zich moge
bevinden, van het hoogste belang is.
Onze Provinciale Commissie tot aanmoediging der Volksbibliotheken en der
Vlaamsche Letterkunde, raadt in haar reglement de lezers der volksbibliotheken aan,
de boeken in den familiekring voor te lezen. Elkeen zal begrijpen, welk belang dit
oplevert in het opzicht van de ontwikkeling van den huiselijken geest, van de
verzedelijking en veredeling van ons duurbaar volk. De aandacht onzer
volksonderwijzers kan daar niet genoeg op gevestigd worden; niet alleen het leven
moet in zijne school geleerd, het voorlezen moet daar met de grootste zorg onderwezen
en beoefend worden.
Het programma der lagere school is zoo zwaar, het degelijk onderricht der
moedertaal eischt zooveel tijd en zorg, dat, naar mijne meening, het on lerricht eener
tweede taal in deze onderwijsinrichtingen niet op hare plaats is. Mijne collega's zullen
zich herinneren dat talrijke Zwitsersche en Nederlandsche Schoolmannen, Inspecteurs
en Bestuurders van Normaalscholen, door mij geraadpleegd, deze meening bijtraden.
Daaruit leide men in het geheel niet af, dat wij de Fransche taal uit Vlaanderen
zouden willen weren.
Verre vandaar!
Wij hebben in onze vorige verhandelingen slechts beweerd
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en bewezen, dat in algemeenen regel in de LAGERE SCHOOL het onderwijs dezer taal
geene DUURZAME uitslagen oplevert noch opleveren kan.
In bijzondere leergangen is dit daarentegen zeer wel mogelijk.
De moedertaal de voertaal van het onderricht;
De moedertaal het hoofdvak der lagere school;
Het beoefenen der letterkundige taal het aanhoudend streven van den onderwijzer;
De letterkundige studie een voornaam deel van het onderricht in de moedertaal;
Eene genietbare, gezonde volksletterkunde;
Levendige belangstelling van ons volk in de voortbrengselen onzer volksschrijvers;
Degelijke volksbibliotheken, zelfs in onze kleinste gemeenten;
De volksbibliotheek de bekroning der volksschool;
dit alles zal in ruime mate bijdragen ter verheffing en veredeling van ons Volk.
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Sacramentum bij de kerkelijke schrijvers der derde eeuw (met
uitzondering van Tertullianus en Cyprianus).
Onderzoek naar de beteekenis van het woord, door Dr. J.B. Poukens
S.J.
Inleiding.
Vraagt men tegenwoordig aan een kleuter uit de dorpsschool, wat een sacrament is,
hij zal weten te antwoorden: ‘een uitwendig teeken, door J C. ingesteld, hetwelk een
bijzondere genade beduidt en die genade ook geeft’. Kortom, een sacrament is te
gelijk teeken en oorzaak eener genade.
Niet altijd was dat begrip zoo scherp omlijnd. Tusschen dit gebruik van het woord
en de gewone beteekenis van sacramentum in het klassieke tijdvak der latijnsche
letterkunde: k r i j g s e e d (1), ligt er een heele ontwikkeling.
Deze ontwikkeling is men sinds eenige jaren beginnen te onderzoeken en nader
te beschrijven. Dat dit onderzoek niet van belang ontbloot is, behoeft geen betoog
voor alwie weet welke voorname plaats de leer der sacramenten in de katholieke
theologie inneemt.
In 1911 liet E. De Backer een omvangrijk werk verschijnen over den zin van
sacramentum bij Tertullianus(2), weldra gevolgd door een studie over hetzelfde woord
bij den H. Cyprianus, van de hand van den schrijver dezer mededeeling(3). Doel van
het

(1) Aan deze beteekenis herinnert nog het fransch serment.
(2) E. DE BACKER. Sacramentum. Le mot et l'idée représentée par lui dans les oeuvres de
Tertullien.
(3) J.B. POUKENS, Sacramentum dans les oeuvres de S. Cyprien, in het fransche tijdschrift
Bulletin d'ancienne littérature et d'archéologie chrétienne, 1912, blz. 275, vlg.
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onderhavige opstel is, die studie voor de geheele derde eeuw te voltooien door een
onderzoek naar de beteekenis van sacramentum bij de overige latijnsche kerkelijke
schrijvers van dien tijd.
In aanmerking hiervoor komen: Novatianus(1), eenige briefwisselaars van Cyprianus,
het ambtelijk verslag over de bisschoppelijke synode van Carthago in het jaar 256(2),
de vita Caecilii Cypriani(3) door zijn diaken Pontius, eenige werkjes van onbekende
schrijvers welke men gewoonlijk rangschikt onder de spuria(4) van Cyprianus, en
eenige martelaarsakten(5).
Sinds Tertullianus kan men de veelvuldige beteekenissen van ons woord indeelen
bij de volgende twee hoofdklassen: 1o) sacramentum-e e d , 2o)
sacramentum-beantwoordend aan het grieksch μυστ ριον. Deze laatste klas behoort
echter in twee onderafdeelingen gesplitst te worden. Sacramentum kan namelijk, in
enkele schaarsche gevallen, den eigenlijken zin van μυστ ριον weergeven, en dus
g e h e i m e n i s , m y s t e r i e beduiden. Veel gebruikelijker echter is het als vertolking
van het christelijk μυστ ριον-begrip: v o o r a f b e e l d i n g of s y m b o o l (6).
De verschillende vormen en schakeeringen dezer grondbeteekenis vatten we samen
onder het opschrift sacramentum-t e e k e n .

(1) Voor Novatianus' bijzonderste werk de Trinitate liber gebruikten wij de uitgaaf van W.
YORKE FAUSSET, Cambridge (1909), waarnaar we verwijzen met de initialen Y.F. Bij de
cibis Judaicis beschikten we alleen over den tekst van MIGNE, P.L. III. Enkele brieven
alsmede de werkjes de spectaculis en de bono pudicitiae vindt men in de Cyprianus-uitgaaf
van HARTEL, in het Weensch Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, vol. III
(1868-1871), welke wij aanduiden met de letter H. Hierop volgende cijfers geven bladzijde
en regel dezer uitgaaf aan.
(2) Het heet Sententiae episcoporum en staat in de uitgaaf HARTEL.
(3) In de uitgaaf HARTEL, Appendix.
(4) Het zijn voornamelijk het vóór-cypriaansche de Pascha computus, en de werkjes de laude
martyrii, ad Novatianum, de rebaptismate, de aleatoribus, de duobus montibus Sina et Sion.
Men vindt ze bij HARTEL, Appendix.
(5) Wij lazen ze hoofdzakelijk in de Acta martyrum selecta (1902) van O.v. GEBHARDT.
(6) Zie over de oorzaken dezer vertaling H. VON SODEN, Μυστ ριον und Sakramentum in den
ersten zwei Jahrhunderten der Kirche (Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft,
XII, 1911).
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Dat deze term dikwijls begrepen moet worden als een zekeren zweem van
geheimzinnigheid niet uitsluitend is waarschijnlijk; we vermeden de algemeene
benaming ‘geheimzinnig teeken’ alleen om niet te overdrijven.
Bij het lezen onzer uiteenzetting dient men ook in het oog te houden, dat de
vroegere christelijke schrijvers zich de dingen welke zij sacramentum heeten bewust
of onbewust als ‘heiligend’ of ‘godgewijd’ voorstellen. Die opvatting vindt haren
grond in de etymologie van het woord, welke hun nog wel voor den geest zweefde,
en wordt bevestigd door geheel zijn verdere begripsontwikkeling tot aan haar
eindterm: teeken en oorzaak van genade.
Naast de hierboven aangeduide hoofdklassen zullen we in een derde afdeeling een
zeker aantal gevallen behandelen die moeilijk te vertalen zijn. Want al valt het over
het algemeen niet zeer lastig te bepalen w a t sacramentum genoemd wordt (het
doopsel b.v.), uiterst lastig is het vaak vast te stellen, uit welk gezichtspunt die zaak
beschouwd wordt, m.a.w. welk begrip er schuilt achter het woord sacramentum.
Ten slotte zij nog bemerkt, dat de jaartallen welke wij hier en daar aan onze
verwijzingen toevoegen, ontleend zijn aan de bekende werken van Bardenhewer(1),
Harnack(2), Monceaux(3) en Schanz(4).

1e Hoofdstuk.
Sacramentum - eed.
Dat de klassieke beteekenis van k r i j g s e e d in de 2de helft der IIIe eeuw nog in
voege was, blijkt duidelijk uit het volgende voorbeeld:
1) De rebaptismate, 16. H. App. 90, 8 (a. 256?). Illi tamen talem fallaciam
et stropham praedicant perfectum baptisma esse, quod fideles homines si
coacti fuerunt accipere, utique non dubitabitur eos id quod habuerant
amisisse, perinde ac si quis sacramento miles dicto desertis

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

Geschichte der altkirchlichen Literatur, II (1903).
Geschichte der altchristlichen Litteratur, Theil II, die Chronologie, Bd. II (1904).
Histoire littéraire de l'Afrique chrétienne, II (1902).
Geschichte der römischen Litteratur, II (1905).
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suis castris in hostium diversissimis castris longe aliud sacramentum velit
dicere, hac ratione constat eum vetere sacramento exauctoratum esse.
De opvatting van het christendom als een krijgsdienst(1) moest natuurlijk leiden tot
een vergelijking der intrede in beide gemeenschappen. Daar nu de eed van den soldaat
zijn tegenhanger vindt in de geloofsbelijdenis van den neophiet zal het niemand
verwonderen dezen nieuwsoortigen ‘eed’ sacramentum te zien noemen:
2) Sententiae episcoporum 1. H. 436, 12 (a. 256). Ego unum baptisma in
ecclesia sola scio et extra ecclesiam nullum.... non aput haereticos, ubi
spes nulla est et fides falsa, ubi omnia per mendacium geruntur, ubi
exorcizat daemoniacus, sacramentum interrogat cuius os et verba cancerem
mittunt, fidem dat infidelis, veniam delictorum tribuit sceleratus et in
nomine Christi tinguit antichristus.....
Mocht men twijfel koesteren nopens den zin van sacramentum interrogare, men leze
Cyprianus, Epist. LXVIIII, 7. H, 756, 6 (a. 255): Quod si aliquis illud opponit ut
dicat eandem Novatianum legem tenere quam catholica ecclesia teneat, eodem
symbolo quo et nos baptizare, eundem nosse Deum patrem, eundem filium Christum,
eundem spiritum sanctum, ac propter hoc usurpare eum potestatem baptizandi posse
quod videatur interrogatione baptismi a nobis non discrepare: seiat quisque hoc
opponendum putat primum non esse unam nobis et schismaticis symboli legem neque
eandem interrogationem. Nam cum dicunt: credis in remissionem peccatorum et
vitam aeternam per sanctam ecclesiam, mentiuntur interrogatione, quando non
habeant ecclesiam.
Duidelijk blijkt hier dat het voorwerp der interrogatio bij het doopsel niets anders
was dan het symbolum des geloofs. Dit is ook de beteekenis welke zich haast opdringt
in de Sententia van den bisschop van Castra Galbae:
3) Sentent. episc. 7. H. 440, 18 (a. 256). Cum ergo manifestum sit
haereticos, id est hostes Christi non integram sacramenti habere
confessionem,.... fiat sicut scriptum est: domus contrariorum legis debent
emundationem (Prov. 14, 9).

(1) Zie HARNACK, Militia Christi (1905). Hoofdstuk I.
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Bij sommige voorbeelden dezer reeks is de zin van ons woord niet zoo eng begrensd
als in n.n. 2 en 3. In plaats van de zeer scherp bepaalde geloofsbelijdenis der twaalf
artikelen te beteekenen, kan het ook wel staan voor g e l o o f in het algemeen. Zoo
werd het reeds gebruikt door Tertullianus(1) en Cyprianus(2). En in sommige gevallen
is deze uitleg de eenige welke een goeden zin geeft. Men kan dan ook nauwelijks
aarzelen hem aan te nemen voor de volgende passage's:
4) Vita Caecilii Cypriani, 6. H. App. XCVI, 18. Quid autem circa pauperes
episcopus faceret, quos catecumenus diligebat, viderint pietatis antistites
seu quos ad officium boni operis instruxit ipsius ordinis disciplina, seu
quos sacramento religio communis a d obsequium exhibendae dilectionis
artavit.
5) Passio SS. Mariani et Jacobi I. GEBHARDT 134, 7. Et nobis quoque hoe
praedicandae gloriae suae munus dei testes nobilissimi reliquerunt,
Marianum dico, ex dilectissimis fratribus nostris, et Jacobum quos mihi
scitis praeter communem sacramenti religionem, vitae etiam societate et
domesticis affectibus inhaesisse.
6) NOVATIANUS. De Spectaculis 1. H. App. 3, 11. Quamvis ergo certus
sim vos non minus esse in vitae actu graves quam in sacramento fideles:
tamen quoniam non desint vitiorum assertores blandi et indulgentes patroni
qui praestant vitiis auctoritatem... placuit paucis vos non nunc instruere
sed instructos admonere.
Niet alleen de eed zelf, ook de v e r p l i c h t i n g welke men door den eed op zich
neemt, heet sacramentum. In een brief, dien hij in naam van den Romeinschen klerus
tot den H. Cyprianus richt, schrijft Novatianus volgenderwijze over de lapsi libellatici:
7) Epist. XXX. 3. H. 551, 5 (a. 250). Non est enim immunis a scelere qui
ut fieret imperavit, nec est alienus a crimine cuius consensu licet non
admissum crimen tamen publice legitar: et cum totum fidei sacramentum
in confessione Christi nominis intellegatur esse digestum, qui fallaces in
excusationem praestigias quaerit negavit, et qui

(1) DE BACKER, a.w. bl. 23-41.
(2) Zie Epist. LXXIII, 5, H. 781, 20, vlg.
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vult videri propositis adversus evangelium vel edictis vel legibus
satisfecisse, hoc ipso iam paruit quod videri paruisse se voluit.
Van de twee hier mogelijke beteekenissen a) s y m b o l u m des geloofs, en b)
v e r p l i c h t i n g kozen we de laatste om de volgende reden. Hoewel men eenigerwijze
kan beweren, dat het heele symbolum des geloofs in confessione Christi nominis
bestaat, toch gaat dit niet zonder den natuurlijken zin der woorden eenigszins te
wringen; in de twaalf artikelen staat er immers meer dan de belijdenis van Christus'
naam. Daarentegen kon Novatianus de houding, welke de christenen volgens hun
geloof verplicht waren tegenover hun vervolgers aan te nemen, zeer goed samenvatten
in de woorden: confessio Christi nominis. In geval van aanklacht bij de overheid
hadden zij niets anders te doen, was hun eenige geloofsplicht Christus te belijden.
Hieraan beantwoordde ook de praktijk der rechters, zooals wij ze kennen uit de
Martelaarsakten. De vraag, of de beschuldigden christenen waren, m.a.w., of zij
Christus beieden, was beslissend(1). Bleven zij dezen naam en dezen plicht getrouw,
dan was hun lot bezegeld. Zoo zegt dan ook de schrijver der Passio SS. Mariani et
Jacobi dat de H. Agapius de p l i c h t e n van een volmaakt geloof door zijn marteldood
had volbracht:
8) Pass. SS. Mar. et Jac. XI. GEBHARDT 143, 7. Tunc S. Agapius, qui iam dudum
martyrio suo consummatae fidei sacramenta perfecerat,... agenti Jacobo in carcere
per tempus quietis apparuit.

2de Hoofdstuk.
Sacramentum - ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ.
Het in menig opzicht merkwaardige werkje de Pascha computus uit het jaar 243
levert ook voor de beteekenis van sacramentum eenige belangwekkende gegevens.
Wij laten hier al de in aanmerking komende plaatsen volgen.

(1) Zie Acta martyrum selecta, bl. 19, 25 en vlg. (Martyrium S. Justini et soc., III); bl. 24, 11
(Passio SS. Scillitanorum, 10); bl. 71, 9 (Passio SS. Perpetuae et Felicitatis, VI); bl. 121, 15
(Acta S. Maximi martyris).
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9) De Pascha comput. 1. H. App. 248, 11 (a. 243)... dedit pignus spiritus
sancti gratiam credentibus in passione et resurrectione sua. In quo spiritu
ipse Dominus volentibus, id est totis fidei viribus quaerentibus servis suis
revelat alta mysteria et manifestat obscura sacramenta.
10) Ibid. 10. H. App. 256, 21. Hie est Christus Jesus, qui secundum carnern
Abrahae lurt filius, in cuius mysterio centenario patri natus Isaac super
humeros suos portavit lignum: ut ex eo demonstraretur et adversarios
expugnare et credentes salutem consequi per lignum id est per crucis
signum. Ipse est Abraham, cui dixit Deus: in semine tuo benedicentur
omnes nationes terrae. Numquid ergo aliquis in Isaac misericordiam
consequitur? Non, sed omnis homo credens Deo in Christo benedicetur.
Et ideo Abraham qui a Deo Domino dictus est propheta, cum manifeste
sciret in sacramento Christi centenario sibi natum filium, qui post diem
tertium mortem evacuavit et illum fortem et inimicum nostrum vinxit:
denumeravit universos vernas suos, et propter centenariam nativitatem
triplicavit C et feeit signum τ, quibus et adiecit XVIII i.e. ιη in nomine
Jesu et adversarios expugnavit et filium fratris sui Loth de captivitate
eorum liberavit(1).

(1) Hier en ook n. 15 ligt de schrijver overhoop met de bijbelsche chronologie: hij schijnt
aan te nemen dat Isaak reeds geboren was toen Abraham tegen de vier koningen optrok.
- De gedachtengang is tamelijk ingewikkeld; ter verduidelijking moge het volgende
dienen. Het feit dat Isaak ter wereld kwam toen Abraham honderd jaar oud was, en
dat hij het offerhout droeg, is een voorafbeelding van Christus. Daardoor immers wordt
beteekend, dat de tegenstanders overwonnen en de geloovigen gered worden door het
hout, te weten door het teeken des kruises. Want toen God aan Abraham beloofde dat
in zijn zaad alle volkeren gezegend zouden worden, sprak hij niet van Isaak maar van
Christus. Abraham nu, die een profeet was, wist dit. Hij wist dat hem op honderdjarigen
ieeftijd een zoon geboren was als afbeelding van Christus' overwinning op dood en
duivel. Daarom nam hij, toen ook hij een overwinning moest behalen, een aantal
strijders, dat overeenkwam met die kennis, namelijk 100 omdat hij 100 jaar was toen
hij een zoon kreeg, 3 maal honderd, omdat Christus zijn zegepraal na drie dagen
behaald heeft. Maar 300 - het grieksch cijferteeken τ en dit = het teeken des kruises.
Hiermede ware de stelling bewezen: adversarios expugnari per signum crucis. Doch
Abraham had 318 dienaars meegenomen! Geen nood: die 18 heeft hij er bij gevoegd
in nomine Jesu, als toespeling op den naam Jesu, welke verkort ιη geschreven wordt.
Welnu ιη = 18.
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11) Ibid. 11. H. App. 258, 3. Denique revertamur ad Exodum, id est ad
diem Paschae primum, et exinde per ordinem dinumeremus annos usque
ad Christum. In quibus annis inveniemus nobis magna et admirabilia
sacramenta demonstrari.
Hier volgt de optelling der jaren van af den uittocht uit Egypte tot Sedekias. Dan
gaat de schrijver voort:
12) 12. H. App. 259, 17. Undecimo itaque anno Sedeciae suppleti sunt ab
Exode anni mille et sex. Et tunc populus Judaeorum... captivus agitur: et
civitas eorum quae synagogae portabat typum succensa ab adversariis
eradicatur, et templum illud quod in mysterio Adae fuerat fabricatum, et
ipsum a fundamentis subvertitur... et sic nobis qui in novissimis diebus
credere praevidebamur, magnum ut dixi sacramentum demonstrabatur.
Etenim si meruerat ipse populus et civitas exterminari, quid templum Dei
admiserat ut hoc pateretur? Nisi quia vere constat eum factum, ut dixi, in
mysterio eius qui prior legem Dei transgressus est et fuit pater omnium
peccatorum.
13) Ibid. 15. H. App. 262, 20. In qua civitate [sc. Hierusalem] templum
illud quod in similitudine Adae fuerat destructum in nomine eius iterum
per XLV annos est aedificatum et in sacramento spiritus sancti oleo est
unctum, quomodo ab angelo fuerat dictum, ut consummetur visio et
prophetia et ungueatur sanctum sanctorum. Ipsud autem fuit sanctum
sanctorum in imaginem hominis unctum, quod cum ipsa civitate pro
infidelitate Judaeorum ab ipso Domino nostro iterum temporibus
Vespasiant est exterminatum.
14) Ibid. 16. H. App. 263, 13. Restitutum est igitur templum in nomine
protoplasti, qui dictus est Adam, sicut supra diximus, post annos XLVI...
Qui numerus annorum sic comprehendetur: cum a die illo quo reversus
est in terra sua Judaeorum populus, regnavit Cyrus Persarum annis XXXI:
post quem Cambyses annis IX et impleti sunt XXXX... 264, 3. Ad XL
adiciamus Darii VI et fiunt XL et VI. Quibus annis adiecti sunt tres in
mysterio passionis et resurrectionis Christi, et impleta est hebdomada
septima. Et tune platea et templum et murus et ipsa civitas quadragesimo
et nono anno suppleto per omnia perfecta et protecta demonstrabatur. Sed
hoc totum opus in sacramento ecclesiae perficiebatur. (Dit wordt dan nader
verklaard in n. 17 van het werkje.)
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15) Ibid. 18. De CCCCXXXIIII jaren van Daniel's LXII weken beteekenen
‘et signum crucis et tempus passionis et tertium diem resurrectionis’....
Dan gaat de tekst voort:
H. App. 265, 20. Quo autem modo videamus: superius enim diximus
Abrahae centenario natum filium in mysterio Christi, et demonstravimus
neminem in Israel benedictionem consequi nisi in semine ipsius Abrahae
qui est Christus. Et ideo in sacramento Christi de CCCCXXXIIII annis
primo segregatur centum et remanent CCCXXXIIII. Anni CCC scilicet
ostenderunt τ crucis signum, et remanserunt XXXIIII: de quibus deductis
III propter diem resurrectionis eius remanserunt anni XXXI. Quibus
suppletis oportuit propter peccata credentium pati Christum.
16) Ibid. 22. H. App. 268, 4. Dominus enim sanctus et divinus ut ostenderet
nobis quoniam futurorum est praescius, et in ipsis annis manifestavit
tempus in quo oportebat a filio eius aquam quae abluit peccata XV anno
Tiberii Caesaris sanctificari. Et ideo quomodo Abraham quando expugnare
voluit qui Loth filium fratris sui captivum duxerunt, numeravit vernas suos
primum XVIII in nomine Jesu et alios propter centenariam generationem
in Sacramento trium dierum triplicans numeravit CCC, et fecit τ signum
crucis, ita et nos...
17) Ibid. 23. H. App. 268, 26. Ipso itaque ordine in priora ambulantes
usque in finem saeculi Judacorum et Christianorum dies Paschae invenire
volentes non erravimus. Ac propterea Deo patri omnipotenti qui nos ad
gratiam tantam vocavit et divina sacramenta manifestavit, per Jesum
Christum filium eius dominum et salvatorem nostrum semper sine
cessatione gratias agamus.
Het valt moeilijk te ontkennen dat in ons eerste voorbeeld (n. 9) sacramentum een
synoniem is van mysterium in de eigenlijke beteekenis van dit woord: geheimenis.
Het praedikaat obscura spreekt klaar ten gunste dezer opvatting. En daar n. 17 slechts
een slotzin is, waarin met verwijzing naar n. 9 alleen gezegd wordt, dat de
aangekondigde sacramenta nu geopenbaard zijn, moeten wij hier wel denzelfden
zin aannemen.
In alle overige gevallen daarentegen treedt deze beteekenis niet op den voorgrond.
Uit n.n. 11, 12 en 13 blijkt duidelijk dat sacramentum, typus, mysterium, similitudo
en imago voor den
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schrijver volkomene gelijkwaardige begrippen zijn(1). Sacramentum is een teeken,
iets dat wat anders beduidt. Wijst het op de toekomst, dan is het een voorafbeelding
(n. 10, 14, 15, 16); duidt het iets gelijktijdigs of verledens aan, dan is het een beeld
of zinnebeeld in het algemeen.
Zoo laat dit werkje zeer goed de twee hoofdbegrippen uitkomen, die men door
μυστ ριον heeft uitgedrukt, en welke op sacramentum zijn overgegaan.

§ 1. Sacramentum - geheimenis.
Zooals we in onze voorafgaande bemerkingen reeds aanduidden is dit gebruik van
sacramentum uiterst zeldzaam. Bij Tertullianus vindt men slechts vier voorbeelden
op een totaal van 136, bij Cyprianus haast geen enkel. Met eenige waarschijnlijkheid
kan men hier een plaats rangschikken uit den brief, dien de belijders Nemesianus,
Dativus, Felix en Victor hem in het jaar 257-258, na zijn verbanning naar Curubis
deden toekomen:
18) Epist. LXXVII, 1. H. 834, 1. Semper magnis sensibus pro temporis
condicione litteris tuis locutus es, Cypriane dilectissime; quibus assidue
lectis et pravi corriguntur et bonae fidei homines corroborantur. Dum enim
non desinis tractatibus tuis sacramenta occulta nudare, sic nos in fidem
facis crescere et de saeculo homines ad credulitatem accedere.
Occulta geeft hier een niet te verwaarloozen vingerwijzing, ofschoon ook dit nog
niet dwingt tot de vertaling: mysterie. Zulk een epitheton past ook goed bij
‘geloofswaarheden’, welke beteekenis sacramentum feitelijk soms heeft(2).
Bij Novatianus echter vindt men enkele gevallen die bezwaarlijk anders weer te
geven zijn, met name:
19) De Trinitate. c. I, Y.F. 5, 5. Quamquam etiam superioribus, id est.
super ipsum etiam solidamentum partibus, quae non sunt hodie nostris
contemplabiles oculis, angelos prius instituerit, spiritales virtutes digesserit,
thronos po-

(1) Zie ook nog in ditzeifde werkje n 12. H. App. 260, 9; n. 17. H. 256, 4 en 6; n. 19. H. 266, 16
en 18.
(2) Zie DE BACKER, a.w. blz. 26. - J.B. POUKENS, t.a.p. blz. 286.
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testatesque praefecerit, et alia multa caelorum immen sa spatia et
sacramentorum infinita opera condiderit, ut immensus hic licet mundus
paene novissimum magis Dei corporalium rerum appareat opus esse, quam
solum(1).
20) Ibid. c. XXIII, Y.F. 85, 14. Quoniam si ad hominem veniebat, ut
mediator Dei et hominum esse deberet, oportuit illum cum eo esse, et
Verbum carnem fieri,... ut merito filius Dei per assumptionem carnis filius
hominis, et filius hominis per receptionem Dei Verbi filius Dei effici possit.
Hoc altissimum atque reconditum sacramentum, ad salutem generis humani
ante saecula destinatum, in Domino Jesu Christo Deo et homine invenitur
impleri quo condicio generis humani ad fructum acternae salutis posset
adduci.
21) Ibid. c. XXIV, Y.F. 90, 1. Atque ideo dispositionem istam angelus
videns et ordinem istum sacramenti expediens, non sic cuncta confundens
ut nullum vestigium distinctionis collocarit, distinetionem posuit, dicendo:
Propterea et quod nascetur ex te sanctum vocabitur filius Dei: ne si
distributionem istam cum libramentis suis non dispensasset, sed in confuso
permixtam reliquisset, vere occasionem haereticis contulisset ut hominis
filium, qua homo est, eundem et Dei et hominis filium pronuntiare deberent
Nunc autem particulatim exponens tam magni sacramenti ordinem atque
rationem evidenter expressit ut diceret: et quod ex te nascetur sanctum
vocabitur filius Dei; probans quoniam filius Dei descendit: qui dum filium
hominis in se suscepit, consequenter illum filium Dei fecit(2).

(1) Als n. 20 moest eigenlijk volgen de Trinit. c. XIX, Y.F. 71, 21. Zie n. 29, blz. 77.
(2) Om het begrip van dit uittreksel te vergemakkelijken zij hier de inhoud van hoofdstuk
XXIV kort aangeduid. Novatianus polemiseert daar tegen ketters die in Christus geen
onderscheid wilen erkennen tusschen den zoon des menschen als mensch en den Zoon
Gods. Hij bestrijdt ze met hun eigen wapen, nl. de schriftuurplaats Luc. 1, 35, en
beweert dat het gebruik van het voegwoordje et (propterea et quod ex te nascetur...)
duidelijk toont, dat de H. Schrift onderscheidt tusschen A) Verbunt Dei quod est
principaliter filius Dei en B) sanctum quod... nascetur, dat slechts consequenter en
secundo loco filius Dei is, wijl legitimus Dei filius sanctum illud assumit. Dan volgt
Atque ideo enz. van hierboven.
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Het eenige voorbeeld van sacramentum uit het traktaatje Adversus Judaeos heeft
ook deze beteekenis:
22) Adv. Jud. 5. H. App. 138, 1. Nec immerito Dominus odivit caeremonias
vestras, in quibus unicum et primarium filium eius peremistis... Ob hanc
ergo causam coactus est Dominus facere novum testamentum
consignantibus septem spiritibus teste Moyse et Helia in monte, ubi
praecepit ne patefieret scripturae sacramentum nisi filius hominis
resurrexisset a mortuis.
Eindelijk vonden we één enkelen keer sacramentum gebruikt in een schriftuurtekst,
waar de Vulgata mysterium heeft.
23) De montibus Sina et Sion. 1. H. App. 104, 16. Vobis quidem datum
est intelligere sacramenta Dei (Marc. 4, 11).

§ 2. Sacramentum - teeken.
In onze bemerkingen op het werkje de Pascha computus zagen we reeds, dat
sacramentum meermaals den zin heeft van v o o r a f b e e l d i n g , welke bij
Tertullianus en Cyprianus een der meest gebruikelijke is. Ook Firmilianus, een van
Cyprianus' briefwisselaars, en Novatianus leveren er eenige voorbeelden van op:
24) Epist. LXXV, 15 (FIRMILIANI). H. 820, 13 (a. 255-256). Cum vero et
arca Noe nihil aliud fuerit quam sacramentum ecclesiae Christi, quae tunc
omnibus foris pereuntibus eos solos servavit qui intra arcam fuerunt,
manifeste instruimur ad ecclesiae unitatem perspiciendam...
25) NOVATIANUS. De Trinitate. c. IX, Y.F. 28, 8. Hunc enim Jesum
Christum, iterum dicam huius Dei filium, et in veteri testamento legimus
esse repromissum et in novo testamento animadvertimus exhibitum,
omnium sacramentorum umbras et figuras de praesentia corporatae veritatis
implentem.
26) ID. ibid. c. XVIII, Y.F. 65, 18. Quo in loco si Patrem volunt videri
tunc fuisse cum angelis duobus hospitio receptum, Patrem visibilem
haeretici crediderunt: si autem angelum cum ex angelis tribus unus
Dominus nuncupatur, cur quod non solet, angelus Dei dicitur? Nisi
quoniam, ut Deo Patri invisibilitas propria reddatur, et angelo propria
mediocritas remittatur, nonnisi Dei Filius, qui et Deus est, Abrahae visus
et hospitio receptus esse
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credetur. Quod enim erat futurus meditabatur in sacramento, Abrahae
factus hospes apud Abrahae filios futurus, cuius filiorum pedes, ad
probationem quod ipse esset abluit, reddens in filiis ius hospitalitatis, quod
aliquando illi faeneraverat pater.
27) ID. ibid. c. XIX, Y.F. 72, 27. Quem ut huius benedictionis auctorem
etiam transversas super pueros manus Joseph ponendo significavit, quasi
pater illorum esset Christus, ex quo manus poneret figuram et formam
passionis ostendens. Nemo igitur Christum, sicut angelum non dubitat
dicere, ita etiam Deum haesitet pronuntiare, cum hunc eundem in puerorum
horum benedictionem per sacramentum passionis digestum in figura
manuum et Deum et angelum intellegat invocatum fuisse.
28) De cibis Judaicis, c. V, P.L. III, 959. Fuerit ergo tempus aliquod
antiquum quo istae umbrae vel figurae exercendae, ut abstinendum esset
a cibis, quos institutio quidem commendaverat, sed lex interdixerat. Verum
iam finis legis Christus supervenit, cuncta legis obscura reserans, omnia
quae sacramentorum nebulis antiquitas texerat.
Ter oorzake der omgeving waarin het staat moeten we hier nog een geval behandelen,
dat eigenlijk bij de groep sacramentum-mysterie gerangschikt moest worden. Het
staat bij NOVATIANUS, de Trinit. c. XIX, Y.F. 70, 4, waar uit de worsteling tusschen
Jakob en den geheimzinnigen man (Gen. 32, 24 vlg.) bewezen wordt dat Christus
God is. Die worsteling immers, zoo redeneert N., was een voorafbeelding; de man
met wien Jakob streed verbeeldde dengene, met wien later Jakobs afstammelingen
gestreden hebben, namelijk Christus. Doch Jakobs tegenstander was ook God, gelijk
volgt uit zijne woorden: Israël erit nomen tuum quia invaluisti cum Deo et cum
hominibus potens es(1). Dan komt de uit te leggen plaats:
29) Ob quam causam hic idem Jacob intelligens iam vim sacramenti et
pervidens auctoritatem eius cum quo luctatus fuisset, nomen loci illius in
quo colluctatus est vocavit Visionem Dei. Superstruxit praeterea causas
ad interpretationem Visionis Dei porrigendam. Vidi enim, inquit, Deum
facie ad faciem et salva facta est anima mea.

(1) Wij citeeren den tekst in den vorm dien hij bij Novatianus heeft.
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Daarna vat de schrijver zijne bewijsvoering nog eens kort samen en besluit: Ita cum
Deo et cum homine collutatus fuit: ac sic colluctatio haec ibi quidem praefigurata
est; in evangelio autem inter Christum et populum Jacob perfecta est. Ligt het in
schijn niet voor het grijpen dat sacramentum, midden in deze op den figuurlijken zin
der H. Schrift steunende bewijsvoering, ook als figuur, voorafbeelding, begrepen
moet worden? In schijn ja, inderdaad niet. Want tusschen den voorzin: ‘omdat hij
begreep dat de voorafbeelding den strijd tusschen Christus en de Joden beteekende’,
en de gevolgtrekking: ‘daarom noemde hij de plaats visio Dei’, bestaat er
oogenschijnlijk geen verband. Om dit verband aan te brengen zou men aan intelligens
vim sacramenti den gewrongen en ver gezochten zin moeten geven: ‘begrijpend dat
deze voorafbeelding eens een bewijs moest leveren voor de Godheid van Christus’.
Veel eenvoudiger en ook wel beter met de werkelijkheid overeenstemmend zal het
daarom zijn sacramentum hier op te vatten als geheim en de zinsnede te omschrijven
als volgt: ‘In deze woorden de oplossing vindend voor het raadsel van zijn
geheimzinnigen strijd, noemde hij de plaats Aangezicht Gods’.
***

Wanneer we voor onze n.n. 24-28 de vertaling ‘v o o r afbeelding gebruiken, bedoelen
we niet dat het verband met de toekomst in het woord sacramentum zelf ligt.
Daartegen spreekt reeds het feit dat de schrijver van het werkje de Pascha computus
tusschen de woorden sacramentum, imago, typus, similitudo geen verschil schijnt te
gevoelen. Hetzelfde geldt van den H. Cyprianus, van wien een sprekend geval hier
een plaats mag vinden: In zijn LXIIIen brief noemt hij het offer van Melchisedech
eerst een sacramentum praefiguratum sacrificii dominici, en enkele regels verder
eene imago praefigurata van hetzelfde offer. Twijfel is hier niet mogelijk: in
sacramentum ligt niet meer dan in imago. Het beteekent alleen dan ‘voorafbeelding’,
als de personen, dingen of handelingen die het verbeeldt feitelijk in de toekomst
liggen, terwijl het daarentegen, op zich zelf beschouwd, volkomen gelijkwaardig is
met b e e l d , z i n n e b e e l d , s y m b o o l , t e e k e n .
Maar hoe ruim dit begrip ook zij, toch blijkt het nog te eng op sommige plaatsen,
b.v. CYPRIANUS Ad Quir. H. 36, 12 (vóór 250?). Item libellus alius continet Christi
sacramentum, quod
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idem venerit, qui secundum scripturas adnuntiatus est, et gesserit ac perfecerit
universa, quibus intellegi et cognosci posse praedictus est. - Wat hier onder
sacramentum verstaan moet worden legt de schrijver zelf uit met de woorden: quod
idem venerit enz.. dat degene gekomen is die door de Schriftuur was voorspeld.
Volgens deze woorden zou men sacramentum Christi kunnen voorgeven met ‘het
profetisch beeld van Christus’. Maar deze scherp bepaalde opvatting strookt niet met
den inhoud van het 2e boek der Testimonia, waarvan onze tekst de samenvatting is.
De verschillende leerpunten immers die daar voorgebracht worden, staaft Cyprianus
niet enkel met voorafbeeldingen en symbolen aan te voeren, maar ook met
verwijzingen naar allerlei getuigenissen en uitspraken, ook van schrijvers die na
Christus geleefd hebben. Als hun woorden maar over den Heiland handelen of op
hem toegepast kunnen worden, zijn ze sacramentum Christi. Zoo goed als beelden
en symbolen l e e r e n , o p e n b a r e n ons die uitlatingen iets over den Zaligmaker;
dat is voldoende om ze onder hetzelfde begrip te vereenigen. Dat alles is
‘o p e n b a r i n g van Christus’.
Het was noodig hier dezen Cyprianus-tekst te behandelen, omdat hij ons den sleutel
geeft voor eene plaats uit het werkje adversus Judaeos.
30) Adv. Jud. 1, H. App. 133, 1. Adtend te sensum et intellegentiam vestram
in spiritu sancto, ut non tantum auribus audiatis, sed etiam oculis cernatis
divinum Christi sacramentum. Cernitis autem per fidem vestram: audire
enim necessitatis est, credere sollicitudinis. Aurium officium est
indifferenter pariter vana adque utilia perspicere, fidei autem non nisi quae
probaverit credere.
Na dan in n. 2-6 de hardnekkigheid der Joden en hun eindelijke verwerping
geschilderd te hebben, komt de schrijver in n. 7 weer op Christus te spreken in de
volgende termen welke de natuurlijke uitleg zijn van Christi sacramentum: Non est
jam regnum Hierusalem, sed in nobis hic castra, hic exercitus, hic dux, hic virtus,
hic sponsus, hic nuptiae, hic rex, hic Christus, hic vita, hic suscitatio, hic aeternitas.
Hic est qui ab initio figuratus est et a prophetis honoratus est et in visceribus
corporatus et Jordani tinctus et a populo contemptus et in ligno suspensus, et in terra
sepultus. - Is de gelijkenis met Ad Quir. niet sprekend? Evenals ginds is
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sacramentum Christi hier de o p e n b a r i n g van Christus, welke de schrijver den
Joden aanraadt niet te verwaarloozen.
Aan het woord ‘openbaring’ kan men echter twee verschillende beteekenissen
hechten: die der handeling, of het openbaren, en die van den inhoud of het
geopenbaarde, de leering. Zeker overheerscht de eerste in de zoo even besproken
gevallen: de voorafbeeldingen, voorspellingen en andere getuigenissen der H. Schrift
verkondigen Christus en de gebeurtenissen van zijn leven. De tweede schijnt veeleer
uit in de volgende plaats:
31) Sentent. episc., 14. H. 443, 9 (a. 256). Secundum sacramentum Dei
gratiae caelestis quod accepimus unum baptisma quod est in ecclesia sancta
credimus.
32) NOVATIAN. De Trinit. c. XXVI, Y.F. 94, 12. Quis enim non secundam
filii post Patrem agnoscat esse personam, cum legat dictum a Patre
consequenter ad Filium: Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem
nostram (Gen. 1. 26)?... 95 12. Aut quando a Patre respondetur et dicitur:
Tu es filius Dei vivi (Matth. 16. 16.)? Aut quando ab ipso Domino
sacramentum huius revelationis approbatur et dicitur: Beatus es Simon
Bariona...?
33) ID. ibid. c. XXIX, Y.F. 107, 11. Et quoniam Dominus in caelo esset
abiturus, Paraclitum discipulis necessario dabat, nec illos quodammodo
pupillos, quod minime decebat, relinqueret, et sine advocato et quodam
tutore desereret. Hic est enim qui ipsorum animos mentesque firmavit, qui
evangelica sacramenta distinxit, qui in ipsis illuminator rerum divinarum
fuit.
34) ID. De bono pudicitiae, 1. H. App. 14, 3. Non solum verba proferimus
quae de scripturarum sacris fontibus veniunt, sed cum ipsis verbis preces
ad Dominum et vota sociamus, ut tam nobis quam vobis et sacramentorum
suorum thesauros aperiat et vires ad implenda quaecumque cognoscimus
tribuat. Periculum enim maius est voluntatem Domini cognovisse et in
Dei voluntatis opere cessasse.
Om onzen tekst n. 31 goed te begrijpen moeten we ons een passus herinneren uit
Cyprianus Epist. LXXIIII, 11. H. 808, 18. Traditum est enim nobis quod sit unus
Deus et Christus unus, et una spes et fides una et una ecclesia et baptisma unum non
nisi in una
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ecclesia constitutum, a qua [unitate] quisque discesserit cum haereticis necesse est
inveniatur, quos dum contra ecclesiam vindicat, sacramentum divinae traditionis
impugnat. De opvatting dezer laatste uitdrukking sacramentum divinae traditionis
impugnat als ‘een leerpunt der goddelijke openbaring’ dringt zich bijna noodzakelijk
op, vooral wanneer men weet dat sacramentum traditum of divinae traditionis ook
nog elders bij Cyprianus met dezen zin voorkomt(1). Aan de woorden sacramentum
tradere waarmee Gods tusschenkomst wordt aangeduid, beantwoordt van den kant
des menschen: sacramentum accipere uit ons n. 31.
De voorbeelden uit Novatianus zijn niet alle drie even duidelijk; zoo kan men bij
n. 32 wel denken aan b e l i j d e n i s . Het is immers Petrus' moedig instaan voor zijn
geloof dat door den Verlosser geprezen wordt. Doch de vraag is niet wat de
evangelietekst misschien inderdaad zegt en goedkeurt, maar wat hij zeggen en
goedkeuren m o e t om als bewijs te kunnen dienen voor de onderscheiding tusschen
den Vader en den Zoon, welk leerpunt Novatianus hier verdedigt. De zin is dus: ‘of
wanneer de leering in deze openbaring vervat door den Heer zelf wordt goedgekeurd’.
Qui evangelica sacramenta distinxit van n. 33 is een zinspeling op Joh. 16, 13:
cum venerit spiritus veritatis ille vos diriget in omnem veritatem, door den schrijver
enkele regels vóór ons citaat aangehaald. Dan behooren deze sacramenta tot het rijk
der kennis en wij vertalen: ‘die hun de evangelische waarheden deed onderscheiden’.
De inwerking Gods op de beide hoofdvermogens van den mensch, verstand en
wil, die hier is aangeduid, keert weer in n. 34 en plaatst ook daar sacramentum in
het gebied van het verstand; men bidt God de schatten zijner l e s s e n te willen
openen. Een oogenblik kan men wel denken aan h e i l - of g e n a d e m i d d e l e n ,
in welk geval de sacramenta-zinsnede synoniem zou zijn met vires....tribuat. Deze
opvatting wordt echter uitgesloten door de herhaling van het voegwoord et....et, die
noodzakelijk veronderstelt, dat men twee verschillende dingen vraagt, én licht én
kracht.
***

(1) Zie b.v. Epist., XLV, 1. H. 600, 1.
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In het werkje van den H.Cyprianus de catholicae ecclesiae unitate en in sommige
brieven komt herhaaldelijk een uitdrukking voor, welke den vertalers steeds groote
moeilijkheden in den weg heeft gelegd, en ook in onze studie van het jaar 1912 niet
op voldoende wijze werd verklaard, nl. sacramentum unitatis. Het zij ons daarom
toegelaten er hier nog eens op terug te komen, vooral daar we zoodoende ook eenige
duistere plaatsen uit Novatianus en Firmilianus kunnen ophelderen.
In de eerste hoofdstukken van dat werkje, waarvan we het begin kort moeten
samenvatten, legt de H. Cyprianus uit, dat niet alleen het openbaar geweld der
vervolgingen te vreezen is, maar nog meer de listige hinderlagen van een vijand, die
onder den valschen schijn van vrede nader sluipt, zooals de booze geest deed bij
O.H.J.C. in de woestijn. Daar werd hij overwonnen omdat de Heiland hem
ontmaskerde. Naar dit voorbeeld moeten ook wij ons gedragen, wij moeten in Christus'
voetstappen treden om niet onverhoeds in de strikken des doods te vallen, maar
veeleer de onsterfelijkheid te bemachtigen. Dan moeten wij echter ook Christus'
geboden onderhouden, want daarvan hangt zijne vriendschap en onze volharding af.
Wij moeten dus verbis eius insistere, quaecumque et docuit et fecit discere et facere
(H. 210, 23).
Doch de booze, ofschoon door Christus' komst ontmaskerd en overwonnen, heeft
een nieuw bedrog uitgedacht, waartoe hij den naam van christen zelf gebruikt. Onder
dezen naam stort hij de argelooze menschen in ketterij en schisma, waar ze, onder
den schijn van licht, in plaats hunner vroegere dwalingen nieuwe duisternissen vinden.
Dit alles echter is slechts mogelijk dum ad veritatis originem non reditur nec caput
quaeritur nec magisterii caelestis doctrina servatur (H. 212, 3).
Doel van het werkje zal dus zijn de ware leer van Christus over de eenheid uiteen
te zetten. Geen lange bewijsvoering is daartoe vereischt, de woorden van den
Zaligmaker tot Petrus zijn duidelijk: Ego dico tibi quia tu es Petrus et super istam
petram aedificabo ecclesiam meam (Matth. 16, 18). Waaruit Cyprianus besluit: super
unum aedificat ecclesiam (H. 212, 14). En hoewel de apostelen later dezelfde macht
ontvingen als Petrus (zie Joh. 20, 21), toch blijft het waar: ut unitatem manifestaret,
unitatis eiusdem originem ab uno incipientem sua auctoritate disposuit
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(H. 212, 18)... Exordium ab unitate proficiscitur, ut ecclesia Christi una monstretur
(H. 213, 4). - Een tweede bewijs levert het Hooglied 6, 8: una est columba mea,
perfecta mea, una est matri suae, electae genetrici suae, waarop dan volgt:
35) De cath. eccl. un. 4. H. 213, 8 (a. 251). Hanc ecclesiae unitatem qui
non tenet tenere se fidem credit? Qui ecclesiae renititur et resistit in ecclesia
se esse confidit? Quando et beatus apostolus Paulus hoc idem doceat et
sacramentum unitatis ostendat dicens: unum corpus et unus spiritus, una
spes vocationis vestrae, unus Dominus, una fides, unum baptisma, unus
Deus.
Dit is natuurlijk het derde bewijs: de H. Paulus onderwijst hetzelfde en openbaart de
l e e r i n g , of beter het g e b o d der eenheid. Wij geven de voorkeur aan den term
g e b o d , omdat de H. Cyprianus de schriftuurplaatsen waarop hij steunt blijkbaar
opvat als uiting van Gods g e z a g : unitatis....originem.... sua auctoritate disposuit
(zie hierboven).
Deze vertaling is de eenige natuurlijke, indien men rekening wil houden met den
voorgaanden gedachtengang; zij veronderstelt zinsverwantschap tusschen doceat en
sacramentum ostendat, wat geheel met Cyprianus' bekende voorliefde voor synonimie
overeenstemt; zij is eindelijk gewaarborgd door het gebruik van juist denzelfden
Paulus-tekst als sacramentum divinae traditionis, als een van Godswege geopenbaarde
waarheid in Epist. LXXIIII, 11. H. 808, 18.
Na dan in het vervolg van zijn betoog de bisschoppen herinnerd te hebben aan
hun plicht over de eenheid der Kerk te waken, vergelijkt de schrijver haar uitbreiding
over de wereld bij het uitgaan van vele stralen uit ééne zon, veel takken uit één boom,
veel beekjes uit ééne bron. Evenals straal, tak en beek niet kunnen bestaan, gescheiden
van hun oorsprong, zoo kan, wie zich losscheurt van de Kerk, Gods kind niet blijven.
Want wie niet met Christus en zijne Kerk is, is tegen hem (Matth. 12, 30) en dus ook
tegen God, omdat Christus, naar zijn eigen getuigenis, één is met den Vader: ego et
Pater unum sumus (Joh. 10, 30). Dit wordt nog bevestigd door den eersten brief van
Johannes 5, 7: Et tres unum sunt. ‘En wie zal nu gelooven’, zoo gaat Cyprianus voort,
‘dat deze eenheid, welke haar oorsprong neemt in de goddelijke hechtheid zelf en
op goddelijke b e v e l e n berust, in de Kerk verbroken en gescheurd kan worden
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door de oneenigheid van tegenstrijdige strevingen? Wie deze eenheid niet houdt,
houdt Gods wet niet, houdt het geloof van den Vader en den Zoon niet, heeft het
leven en de zaligheid niet.
Dit g e b o d der eenheid, deze band eener onverbreekbare eendracht wordt ons
getoond, wanneer in het evangelie het kleed des Heeren niet verdeeld noch gescheurd
wordt...’
36-37) De cath. eccl. un. 6. H. 215, 6. Et quisquam credit hanc unitatem
de divina firmitate venientem, sacramentis caelestibus cohaerentem scindi
in ecclesia posse et voluntatum conlidentium divortio separari? Hanc
unitatem qui non tenet, non tenet Dei legem, non tenet Patris et Filii fidem,
vitam non tenet et salutem.
7. Hoc unitatis sacramentum, hoc vinculum concordiae inseparabiliter
cohaerentis ostenditur, quando in evangelio tunica Domini Jesu Christi
non dividitur omnino nec scinditur...
Tegen onze vertaling zal men misschien menig bezwaar opperen. Is hanc unitatem
wel de eenheid der Kerk? Hebben deze woorden niet veeleer betrekking op de
onmiddellijk voorafgaande eenheid Gods? Neen, van de eenheid Gods kan men
immers niet zeggen dat zij gescheiden kan worden voluntatum conlidentium divortio.
Gröne(1) veronderstelt dat de eenheid Gods als een t o o n b e e l d der kerkelijke eenheid
wordt voorgesteld en sacramentum dus eene zijner gewoonste beteekenissen heeft.
Deze opvatting vindt een grooten hinderpaal in het meervoud sacramentis. Er is maar
eene eenheid Gods. Hoe kan zij dan dienen als ‘hemelsche beelden’ van de eenheid
der Kerk? In onze verklaring bestaat dit bezwaar niet; sacramenta caelestia zijn de
drie aangehaalde schriftuurplaatsen.
Onze vertaling ‘g e b o d e n ’ of ‘b e v e l e n ’ vindt haren grond hierin, dat de teksten
welke den grondslag der bewijsvoering vormen, door den H. Cyprianus zelf Dei
legem geheeten en dus als een wilsuiting opgevat worden, terwijl hij elders, nl. Epist.
LXVIIII, 5, met beroep op dezelfde schriftuurplaats ‘ego et pater unum sumus’ de
eenheid der Kerk als komend van het goddelijk g e z a g beschouwt: Et idcirco
Dominus insinuans nobis

(1) Sacramentum oder Begriff und Bedeutung von Sacrament in der alten Kirche bis zur Scholastik
(1853), blz. 93.
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unitatem de divina auctoritate venientem ponit et dicit: ego et pater unum sumus (H.
753, 15)(1).
Men kan ook nog de vraag stellen of ten minste het tweede sacramentum van
hierboven (n. 37) niet als v o o r a f b e e l d i n g dient begrepen te worden. Ook hier
moeten we ontkennend antwoorden. De bewuste plaats zou men immers moeten
weergeven met de woorden: D e z e v o o r a f b e e l d i n g d e r e e n h e i d enz. Doch
er is nog van geen voorafbeelding spraak geweest; met deze vertolking ontstaat er
dus een leemte in de logische volgorde der gedachten. Moest men huius in plaats
van hoc lezen, dan kon men natuurlijk zeer goed overzetten: ‘van deze eenheid wordt
ons een beeld vertoond’, maar met hoc is dit teenemaal onvereenigbaar. Hoc
sacramentum is iets dat reeds bekend is, het gebod namelijk der eenheid, dat volgens
onzen schrijver uitgedrukt staat in de schriftuurplaatsen welke hij als bewijs gebruikt.
Het bewijs der eenheid uit MATTH. 12, 30: qui non est mecum adversus me est
enz. heeft Cyprianus' briefwisselaar Firmilianus overgenomen:
38) Epist. LXXV, 14. H. 819, 29 (a. 255-256)... Christus Dominus noster
unam esse manifestans sponsam suam et unitatis eius sacramentum
declarans ait: qui non est mecum adversus me est, et qui non mecum colligit
spargit.
De beteekenis die wij voor Cyprianus aangenomen hebben, kan hier even goed
dienen. Unitatis sacramentum declarare en unitatis sacramentum ostendere zijn
trouwens zóó verwante uitdrukkingen, dat men ze wel aan één schrijver kon
toekennen(2).
In hoofdstuk 19 van het werkje, waar we ons hier vooral mee bezig houden,
vergelijkt Cyprianus de zonde van den lapsus met die van een ketter of scheurmaker:
39) De cath. eccl. un. 39. H. 227, 13 (a. 251). Hic qui lapsus est sibi tantum
nocuit, illic qui haeresin vel schisma facere

(1) Zie ook nog Epist. LXXII, 1 (H. 775, 6). Sed de eo vel maxime tibi scribendum... fuit quod
magis pertineat ad ecclesiae catholicae unitatem pariter ac dignitatem de divinae dispositionis
ordinatione venientem. - Epist. LXXIIII, 20. (H. 805, 20). Dat honorem Deo qui unitatem
et veritatem de divina lege venientem non tenens haereses contra ecclesiam vindicat?
(2) Gelijk men weet, is het niet onmogelijk dat Cyprianus zelf Firmilianus' brief vertaald heeft.
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conatus est multos secum trahendo decepit: hic animae unius est damnum,
illic periculum plurimorum. Certe peccasse se hic et intellegit et lamentatur
et plangit, ille tumens in peccato suo et in ipsis sibi delietis placens a matre
filios segregat, oves a pastore sollicitat. Dei sacramenta disturbat. Et cum
lapsus semel peccaverit, ille cottidie peccat.
Stellen wij hier, in verband met de vorige plaatsen uit het werkje, sacramenta gelijk
met de g e b o d e n of liever de b e s c h i k k i n g e n , de v e r o r d e n i n g e n Gods,
dan hebben wij zonder twijfel een redelijken zin, dien men spoedig voor den waren
zal houden, wanneer men in hetzelfde traktaatje 17 (H. 226, 4) van den verbreker
der eenheid leest: contra Dei dispositionem repugnat.
Dit voorbeeld kan ook eenig licht verspreiden over een volzin uit den bekenden
brief van Novatianus, waarin hij beschrijft hoe de gevallenen zich te gedragen hebben
om weer verzoening te bekomen. Zij moeten ze vragen met veel geduld en
nederigheid, of zelfs zich schamen ze te vragen:
40) Epist. XXX, 7. H. 555, 4 (a. 250). Immo si dedecoris admissi
magnitudinem perhorrescunt,... erubescant et petere: nisi quia maioris est
rursum periculi et pudoris auxilium pacis non petisse. Sed hoc totum in
sacramento, sed in ipsius postulationis lege temporis facto temperamento,
sed postulatione demissa, sed prece subdita: quoniam et qui petitur flecti
debet, non incitari....
Verzoening mag dus afgesmeekt worden, maar binnen de grenzen der voorschriften
hierover, volgens de bestaande t u c h t w e t .
Buiten de tot hiertoe besproken gevallen ontmoet men de uitdrukking sacramentum
unitatis ook nog in
41) Epist. LXVIIII, 6. H. 754, 15 (a. 255). Denique quam sit inseparabile
unitatis sacramentum et quam sine spe sint et perditionem sibi maximam
de indignatione Dei adquirant qui schisma faciunt et relicto episcopo alium
sibi foris pseudoepiscopum constituunt, declarat in libris Regnorum
scriptura divina, ubi a tribu Juda et Beniamin decem tribus scissae sunt et
relicto rege suo alterum sibi foris constituunt.
42) Epist. LXXIII, 11. H. 786, 7 (a. 254-256). Haec (scil. Ecclesia) est
una quae tenet et possidet omnem sponsi sui
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et domini potestatem. In hac praesidemus, pro honore eius atque unitate
pugnamus, huius et gratiam pariter et gloriam fideli devotione defendimus.
Nos divino permissu rigamus sitientem Dei populum, nos custodimus
terminos vitalium fontium. Si possessionis nostrae ius tenemus, si
sacramentum unitatis agnoscimus, cur praevaricatores veritatis, cur
proditores unitatis existimus?
Er is niets tegen, ook deze plaatsen weer te geven met een woord, in den trant van
w e t , g e b o d , v o o r s c h r i f t , ofschoon geen positieve gronden daarvoor spreken.
We zouden echter de aandacht willen vestigen op het feit dat in n. 41 sacramentum
een epitheton voert, dat aan een b a n d herinnert. Feitelijk is een gebod, eene wet
ook een zedelijke band. En vonden we vroeger sacramentum niet reeds eenmaal in
de nabijheid van vinculum (n. 37)? Nog eens komt dit voor in brief LV:
43) Epist. LV, 21. H. 638, 23 (a. 251). Et quidem apud antecessores nostros
quidam de episcopis istie in provincia nostra dandam pacem mocchis non
putaverunt et in totum paenitentiae locum contra adulteria cluserunt. Non
tamen a coepiscoporum suorum collegio recesserunt aut catholicae
ecclesiae unitatem vel duritiae vel censurae suae obstinatione ruperunt, ut
quia apud alios adulteris pax dabatur, qui non dabat de ecclesia separaretur.
Manente concordiae vinculo et perseverante catholicae ecclesiae individuo
sacramento, actum suum disponit et dirigit unusquisque episcopus rationem
propositi sui Domino redditurus.
En de vertaling van Firmilianus' brief, wier woordgebruik soms aan Cyprianus doet
denken, plaatst ze ook naast elkander:
44) Epist. LXXV, 25. H. 826, 12 (a. 255-256). Hoc est servasse unitatem
spiritus in coniunctionem pacis, abscidere a caritatis unitate et alienum
per omnia fratribus facere et contra sacramentum et vinculum pacis furore
discordiae rebellare.
Zijn de twee woorden misschien nu en dan synoniem? Waarschijnlijk niet in Epist.
LV (n. 43). Wat daar sacramentum heet is niet de unitas, maar de Kerk zelf, ten
minste als men de twee genitieven concordiae en ecclesiae op gelijke wijze moet
uitleggen. Daar nu concordiae zeker bepalende genitief is, zou dit
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ook gelden voor ecclesiae. Gröne weliswaar denkt er anders over(1); daar hij
sacramentum vertaalt door G l a u b e n s n o r m , geloofsregel, maakt hij van ecclesiae
een genitief van den bezitter. Maar deze meening houdt geen steek. In Epist. LXXII,
3 (H. 778, 1) spreekt de H. Cyprianus, in zake zijn geschil met paus Stephanus,
dezelfde gedachte uit als in LV : Ceterum scimus quosdam quod semel inbiberint
nolle deponere nec propositum suum facile mutare, sed salvo inter collegas pacis et
concordiae vinculo quaedam propria quae apud se semel sint usurpata retinere. Qua
in re nec nos vim cuiquam facimus aut legem damus, quando habeat in ecclesiae
administratione voluntatis snae arbitrium liberum unusquisque praepositus, rationem
actus sui Domino redditurus(2).
In deze diplomatische bewoordingen ligt er een voorstel tot vergelijk. Na zijne
meening over het doopsel der ketters in gematigde termen verdedigd te hebben, en
ofschoon hij diep overtuigd is van de waarheid van zijn standpunt(3), slaat hij voor,
waarschijnlijk uit ontzag voor Stephanus' hooge waardigheid, den vrede te bewaren
en aan elk zijne vrijheid van handelen te laten(4). Aan de onderscheiding:
‘eensgezindheid in het dogma, vrijheid in sommige praktische toepassingen’ denkt
hij nog niet. En dit geldt haast zeker ook voor n. 43.
Indien dus ecclesiae een possessieve genitief is, zouden we liever aan een ellips
denken: individuo (unitatis) sacramento, te vergelijken met inseparabile unitatis
sacramentum (n. 41). Is deze veronderstelling juist, dan wordt ook de
zinsverwantschap tusschen sacramentum en vinculum waarschijnlijker. Zooniet blijft
er niets anders over dan hier aan ons woord een beteekenis te

(1) A.w. bl. 102.
(2) Dezelfde gedachte vindt men nog eens in Epist., LXVIIII, 17. H. 765, 21. Rescripsi, fili
carissime, ad litteras tuas quantum parva nostra mediocritas valuit et ostendi quid nos
quantum in nobis est sentiamus, nemini praescribentes quo minus statuat quod putat
unusquisque praepositus actus sui rationem Domino redditurus.
(3) Zie den brief aan Quintus (Epist., LXXI, 3), welke den brief aan Stephanus (Epist., LXXII)
als bijlage vergezelde.
(4) Met quosdam is Stephanus zelf bedoeld. In de woorden nec vim faeimus aut legem damus
ligt de hoop uitgesproken dat Stephanus ook zoo handelen zal. Toen deze verwachting
bedrogen werd, sloeg de H. Cyprianus een heel anderen toon aan (Epist., LXXIII en LXXIV).
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geven die nog eenigszins aan zijne etymologie herinnert, namelijk die van res sacra,
iets gewijds, onaantastbaars.
Met deze vertaling bekomt men ook voor de overige drie gevallen (41, 42, 44)
een niet onredelijken zin. Alleen ware dan sacramentum et vinculum (44) te
beschouwen als hendiadys voor vinculum sacrum.

3e Hoofdstuk.
Sacramentum. - Onzekere beteekenis.
In onze voorafgaande bemerkingen teekenden wij aan, dat het dikwijls wel
gemakkelijk is te bepalen welk ding sacramentum genoemd wordt, zonder nochtans
te kunnen uitmaken welk begrip door dat woord wordt uitgedrukt. Dit is vooral
toepasselijk op de teksten waarin het doopsel of een ander onzer genademiddelen
dien naam draagt. We laten de volledige lijst hier volgen.

I. Doopsel.
45) Epist. LXXV, 9. H. 816, 13 (a. 255-256). Nulla denique differentia
est inter pseudoprophetam et haereticum. Nam ut ille in nomine Dei aut
Christi, ita iste in sacramento baptismi fallit. Mendacio uterque nititur ad
decipiendas hominum voluntates.
46) Ibid. 13. H. 819, 3. ...interrogandi sunt a nobis qui haereticos defendunt
utrum carnale sit corum baptisma an spiritale. Si enim carnale est, nihil
differunt a Judacorum baptismo, quo sic illi utuntur ut eo tamquam
communi et vulgari lavaero tantum sordes abluantur. Si autem spiritale
est, quomodo apud illos esse baptisma spiritale potest apud quos sanctus
spiritus non est? Ac per hoc aqua qua tinguntur lavacrum est illis carnale
tantum, non baptismi sacramentum.
47) Ibid. 17. H. 821, 25. Stephanus qui per successionem cathedram Petri
habere se praedicat nullo adversus haereticos zelo excitatur, concedens
illis non modicam, sed maximam gratiae potestatem, ut dicat cos et
adseveret per baptismi sacramentum sordes veteris hominis abluere, antiqua
mortis peccata donare, regeneratione caelesti filios Dei facere, ad aeternam
vitam divini lavacri sanctificatione reparare.
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48-49) Ad Novatianum, 3. H. App. 55, 20 ....dico illam, id est columbam
duplicem nobis per semet ipsam significare figuram, primam quidem et
principalem suam hoc est spiritalem.... sacramentum baptismatis quod in
salutem generis humani provisum et soli ecclesiae caelesti ratione celebrare
[permissum] per os suum praeostendit. Ter enim emissa ex arca volitans
per aerem super aquam significabat iam tune Ecclesiae nostrae sacramenta.
Unde et Dominus Christus Petro sed et ceteris discipulis suis mandat
dicens: cuntes evangelizate gentibus, baptizantes eos in nomine patris et
filii et spiritus sancti. Hoc est, ut trinitas illa quae sub Noe per columbam
figuraliter operata est haec nunc in ecclesia per nos spiritaliter operetur.
50) De rebaptismate, 10. H. 81, 23. Aut quid statues de eis qui ab episcopis
prave sentientibus aut imperitioribus fuerint baptizati? Quando non ad
liquidum et integre vel etiam aliter quam oportet in traditione sacramenti
fuerint locuti, certe aut interrogaverint quid aut interrogantes a
respondentibus audierint quod minime ita interrogari aut responderi debet,
quod tamen non valde illam nostram rectam fidem laedat, sed non tam
ornate ut tu et composite isti quoque simpliciores homines mysterium fidei
tradant.
51) Passio SS. Mariani et Jacobi, XI. GEBHARDT 144, 4. Nam perducti
sunt ad coronae locum, qui riparum collibus hinc et inde sublimibus, media
fluminis convalle subsederat; sed et spectaculo erat excelsa utrimque
aggeris altitudo. Alveus ipse medio sinu cruorem beati sanguinis hauriebat.
Nee deerat utriusque sacramenti genus, cum et baptizarentur suo sanguine
et lavarentur in flumine.

II. Doopsel en vormsel.
52) Sententiae episcoporum, 5. H. 439, 7 (a. 256). Et in evangelio divina
sua voce Dominus noster Christus locutus est dicens: nisi si quis renatus
fuerit ex aqua et spiritu, non potest introire in regnum Dei. Hic est spiritus
qui ab initio ferebatur super aquam. Neque enim spiritus sine aqua
separatim operari potest, nec aqua sine spiritu. Male ergo sibi quidam
interpretantur ut dicant, quod per manus impositionem spiritum sanctum
accipiant et sic recipiantur, cum manifestum sit utroque sacramento debere
eos renasci in ecclesia catholica.
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III. Eucharistie.
53) Passio SS. Mariani et Jacobi, VIII. GEBHARDT 140. 30. Nec in uno
hoc aut alio fuit ista dignatie. Namque Aemilianus, quamvis equestris
ordinis gentiliter haberetur, unus tamen in carcere et ipse de fratribus, qui
ad quinquagesimum prope aetatis annum carnis continentia puer venerat,
continuatis in carcere gemina superpositione iciuniis et orationibus saepe
repetitis per quas devota mens pasta in alium diem sacramento domini
parabatur... talia nobis suae visionis arcana patefecit.

IV. Heilige handelingen.
54) Epist. LXXV, 6. H. 813, 20 (a. 255-256). Ees autem qui Romae sunt
non ex omnibus observare quae sint ab origine tradita et frustra apostolorum
auctoritatem practendere, seire quis etiam inde potest, quod circa
celebrandos dies Paschae et circa alia multa divinae rei sacramenta videat
esse apud illos aliquas diversitates, nec observari illic omnia aequaliter
quae Hierosolymis observantur.
55) Epist. LXXV. 10. H. 817, 28 (a. 255-256). Atqui illa mulier quae prius
per praestigias et fallacias daemonis multa ad deceptionem fidelium
moliebatur, inter cetera quibus plurimos deceperat etiam hoe frequenter
ausa est, ut et invocatione non contemptibili sanctificare se panem et
cucharistiam facere simularet et sacrificium Domini sine sacramento
solitae praedicationis offerret.
56) De aleatoribus, 5. H. App. 97, 10. Quid illud est quaeso vos, fideles,
ut manus quae iam ab iniuriis humanis expiata est et ad sacrificium
dominicum admissa et quod ad salutem totius hominis pertinet ipsa de
|Dei| dignatione suscipit, ipsa ad laudem Domini in oraculo exurgit, ipsa
per quod tuemur Christi signum in frontibus notat, ipsa divina sacramenta
consummat: quid est ut iterum laqueis diaboli unde exuta est inplicetur?
57) Passio SS. Montani et Lucii, XXII. GEBHARDT 160, 9. Imber largus
et lenis temperato rere descendens fluebat ad multa proficiens: primo ut
gentiles perniciter curiosos interventus pluviae refrenaret, tunc deinde ut
divertendi daretur occasio et sacramentis legitimae pacis nullus profanus
arbiter interesset, et, quod Flavianus ipse ore suo dixit, ad hoc pluebat, ut
dominicae passionis exemplo aqua sanguini iungeretur.
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Eerst eenige aanteekeningen bij sommige niet aanstonds duidelijke teksten:
1) De zinsnede aut interrogaverint quid uit n. 50 zou het vermoeden kunnen doen
rijzen, dat traditio sacramenti hier hetzelfde is als de interrogatio sacramenti
van n. 2. Dit schijnt echter niet het geval te zijn; certe heeft immers beperkende
beteekenis en duidt dus op traditio sacramenti als op de geheele
doopplechtigheid, waarvan de ondervraging over het symbolum des geloofs
een deel was. De zin is: ‘wat te denken van de bisschoppen die bij de toediening
van het sakrament niet gesproken hebben gelijk het moest, of ten minste iets
ondervraagd hebben’ enz. Nog beter blijkt dit uit den slotzin: non tam ornate
et composite mysterium fidei tradant, welke op de geloofsbelijdenis alleen zeker
niet zoo goed past als op de gansche ceremonie.
2) In n. 49 is het meervoud sacramenta te wijten aan de veralgemeening der
gedachte. Of en welke andere sakramenten bedoeld zijn buiten het doopsel kan
niet uitgemaakt worden.
3) Onder sacramentum solitae praedicationis (n. 55) zijn wel de woorden der
consecratie te verstaan. - In het belang der sakramenttheologie is het wellicht
te betreuren, dat de Passio Montani et Lucii de sacramenta legilimae pacis (n.
57) welke de martelaar Flavianus vóór zijn dood ontvangt, niet nader heeft
beschreven.

Nu komen we tot de voornaamste vraag: wat stelden de schrijvers dezer teksten zich
voor, wanneer zij aan doopsel, vormsel, eucharistie den naam gaven van sakrament?
Welke begrippen riep dat woord in hun geest wakker?
Aan de hand der teksten waarover wij beschikken is het ons haast onmogelijk de
vraag te beantwoorden. In het bijzonder weten we niet, of men, gelijk Tertullianus,
het doopsel opvatte als een eed, dan wel als een beeld of een teeken der genade die
het bewerkt. Zoo onbetwistbaar het is, dat men het doopsel beschouwde als een bron
van bovennatuurlijk leven, een oorzaak van genade en heiligheid, zoo onzeker blijft
het, of men het om die reden sacramentum d.w.z. heiligingsmiddel genoemd heeft.
De schrijver van de aleatoribus noemt het doopsel ook mysterium fidei, wat zonder
twijfel een bewijs is voor de zinsverwantschap tusschen sacramentum en mysterium.
Volgt daar ook uit, dat hij
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het doopsel opvatte als een beeld of een teeken? Men moet zich er bij bepalen de
vraag te stellen, zonder ze te kunnen beantwoorden.
Niettegenstaande deze onzekerheid kan men zich dikwijls, bij ontstentenis van
een beter woord, genoopt voelen als vertaling zijn toevlucht te nemen tot
‘s a k r a m e n t ’. Als noodhulp en onder voorbehoud eener vereenzelviging welke
niet bedoeld kan zijn, zal dan ook niemand deze ‘vertolking’ laakbaar vinden.
Doorloopt men de verschillende beteekenissen die we voor ons woord gevonden
hebben, dan is het gemakkelijk te zien dat dat de grondgedachten der latere
sakramentsbepaling in de derde eeuw reeds aanwezig zijn. Sacramentum is immers
een t e e k e n . Het wordt daarbij zeer vaak gebruikt van een sakrament dat oorzaak
van genade bij uitstek is, namelijk het doopsel. Daardoor ontstond de mogelijkheid
dat het begrip ‘genadebewerkend’ op sacramentum zelf overging, aangezien vooral
de wel nog niet verloren gegane etymologie van het woord dezen overgang nog
begunstigde. Etymologisch is sacramentum immers een wijdings- of heiligingsmiddel.
Latere geslachten bleef het voorbehouden het eerste dezer begrippen nog scherper
te omlijnen (teeken van g e n a d e ) en met het tweede te vereenigen tot de lapidaire
definitie: sacramentum est signum efficax gratiae.
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Kleine verscheidenheden.
I.
Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
343. - Ards danx.
Men lette op de zonderlinge spelling ARDS in ARDS DANX = HAERS DANCS, waarover
bij Verdam, vo Danc, kol. 60 en 61; zij komt voor in eene akte van 14 Juli 1279:
Staatsarchief te Brugge, Fonds der Abdij van Oudenburg, Charters, oud nr 7968
(114), voorloopig blauw nr 6753: ‘So quam vore ons Clara, ards danx ende bi haren
wille...’ (1279.)

344. - Brughstock.
In ons Gloss. Inv. Arch. Bruges, hebben wij een voorbeeld aangehaald van BRUXSTOC,
uit de Brugsche stadsrekening van 1405. Het. w. wijst op een smal bruggetje voor
voetgangers, Fr. Passerelle. Men zie bij De Bo, vo Brugstok; bij Stallaert, vo
Bruggestock, en in Wdb. Ndl. Taal, vo Brugstok. De hieronder volgende teksten zijn
bijzonder caracteristiek:
D. Berten, Cout. seigneuries enclavées Vieuxbourg Gand, blz. 186-187: ‘Item, dat
een yeghelycken over die grachten ende wateren an de voorseyde weghen
(heerweghen, kerckweghen, meuleweghen) commende, legghe behoorelycke
brughstocken vande breede van eenen voet en half... ende lene naer advenant, dat
den coopman ende passanten daerover bequamelick moghen passeren, up de boete
van iij lb. parise.’ (1501.)
Id., op. cit., blz. 517: ‘Mitgaders daert van noode is te legghen souffisante
brughstocken met goede lenen...’ (Rond 1666.)
* BRUGGHEN, STOCKEN hieronder zal wel BRUGGHEN-STOCKEN te lezen zijn en is
niet door Ponts, dâtons uit te leggen:
L. Gilliods-van Severen, Cout. de Furnes, II, 515: ‘Dat elck zyn kerckweghen,
jocweghen ende meulenweghen... behoorelicke onderhoude van goede souffissante
plancken (Brugghenstocken) ende leenen...’ (1502). - Men vergelijke met den tekst
met Fr. Banloque. op het w. Balleucke.
EDW. GAILLIARD.
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Letterkundige Wedstrijden voor 1915.
Verslagen van de keurraden.
Vierde prijsvraag.
Taalzuivering.
Gevraagd werd: Een lijst, zoo volledig mogelijk, van de Germanismen, die hedendaags
gebruikt worden door de Nederlandsche schrijvers, met nadere verklaring van den
aard der fout, en met opgave van de zuiver Nederlandsche woorden of uitdrukkingen.
Prijs: 600 fr.
Aangehouden krachters beslissing der Academie, dd. 16 Juli 1913.
Is ingekomen een antwoord met kenspreuk: Geen rijker kroon dan eigen schoon.
Werden tot leden van den keurraad aangesteld: de heeren JOS. JACOBS, GUSTAAF
SEGERS en Prof. Dr. JOS. MANSION:

1o Verslag van den heer J. Jacobs.
Het handschrift, dat we dit jaar onder de oogen krijgen, een gecartonneerd schrijfboek
van 515 gansch beschreven bladzijden in 4o met talrijke voetnota's, is ongetwijfeld
de ‘merkelijk vermeerderde en verbeterde uitgave’ van de verhandeling, welke in
Mei 1913 door mijn achtbare collega's Dr. J. MANSION, Dr. C. LECOUTERE en G.
SEGERS reeds gunstig beoordeeld werd.
De juryleden vonden toen dat talrijke germanismen op de lijst ontbraken, omdat
vele jongere werken van eersten rang
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niet geëxcerpeerd werden; de indeeling van de verhandeling evenals de bewerking
der stof liet te wenschen over; enkele beschouwingen op taalkundig gebied waren
uit een historisch oogpunt onjuist; de lijst der germanismen vormde een
onsamenhangende massa van ongelijksoortige elementen uit zeer verschillende
tijdvakken; de schrijver vergat dagbladen en tijdschriften na te zien, en verwaarloosde
dikwijls de echt Ndl. uitdrukking op te geven ter vervanging van het germanisme;
de steller bleek over het algemeen niet op de hoogte zijner taak, daar hij geen kennis
genomen had van hetgeen in de laatste tijden over het ingewikkeld vraagstuk was
verschenen.
Uit een nauwkeurig onderzoek van dit hs. is ons gebleken, dat de schrijver de op- en
aanmerkingen door de verslaggevers in 1913 gemaakt zeer ter harte heeft genomen.
Hij heeft de tweede helft van het jaar 1913 en het gansche jaar 1914 - echter minder
de oorlogsjaren 1915-1918; zie nota op blz. III - besteed om zijn gebrekkige studie
te volledigen en hier en daar geheel om te werken. De man, een Zuidnederlander,
heeft ontzaglijk veel nieuw materiaal bijgebracht, en daaruit een werk opgetrokken,
dat stevig in de voegen zit; de verdeeling der bouwstoffen, die er haast overal zeer
nieuw uitzien, is over 't algemeen methodisch; de bespreking meestal bondig en klaar;
overal wordt de echte Ndl. uitdrukking met nadruk vermeld; met een woord er werd
doorgaans prachtig (b.v. art. daarstellen, blz. 28; maken, blz. 193) en practisch werk
geleverd!
Wil dit nu zeggen dat zijn studie alleszins onberispelijk is? Toch niet, maar de
schrijver van het hs. schijnt me man genoeg om zelf talrijke onnauwkeurigheden,
waarop de juryleden zijn aandacht zullen vestigen, te verbeteren, en aldus een echt
wetenschappelijk werk te leveren, dat ook in hooge mate - en niet zonder reden - de
belangstelling onzer taalbroeders van over den Moerdijk zal verdienen.
Ik vat de zaak aldus op. In het jaar 1899 heeft de Koninklijke Vlaamsche Academie
onder haar toezicht het uitstekend werk van Dr. W. DE VREESE, Gallicismen in het
Zuidnederlandsch uitgegeven. Nu de prijsvraag over Germanismen in het
Nederlandsch tot viermaal toe uitgeschreven, eindelijk voor den tweeden keer
beantwoord wordt, is het haar plicht er voor te zorgen dat ook ditmaal aan het Ndl.
volk een standaardwerk geschonken wordt. De verhandeling moet nagenoeg al de
woor-
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den, uitdrukkingen en zinswendingen bevatten, die in het Nederlandsch op een
ongehoorde wijze en in strijd met het Ndl. taaleigen onder invloed van het Hd.
gebruikt worden. Aan degenen, die door lectuur hun taalgevoel ontwikkeld hebben,
en daardoor hebben leeren voelen wat goed, en wat niet goed Nederlandsch is, moet
zij meestal onbekende taalfeiten ter studie voorleggen, vergeten of weinig bekende
Ndl. taalregels op den voorgrond brengen, de Ndl. manier van denken, van uitdrukken,
van wenden schrap tegenover de Hoogduitsche plaatsen: de studie van die algemeene
en bijzondere theorieën zal het taalgevoel van den lezer verfijnen, en tot taalinzicht
verscherpen; zij zal hem voortaan behoeden voor het lichtzinnig gebruiken van aan
het Hoogduitsch ontleend materiaal. De verhandeling moet eindelijk in de plaats van
het vreemde goed reeds bestaande, geijkte, Nederlandsche termen en uitdrukkingen
aan de hand doen, waaruit het tegenwoordig en het toekomend geslacht zal leeren
hoe het voor de begrippen, die het uit den vreemde ontvangt, eigen, oorspronkelijke,
echt Nederlandsche denkbeelden en vormen scheppen kan. Uit dat meesterwerk zal
dan, naar het voorbeeld van het Nederlandsch Taaleigen door A. DE BOECK(1), een
beknopte uitgave voor practisch gebruik opgesteld worden, die in België en in
Noord-Nederland de aandacht op het steeds weliger tierende onkruid zal vestigen.
Dikwijls gedurende den oorlog bij het lezen van een gecensureerd Ndl. dagblad, dat
doorgaans van Germanismen krielde, vroeg ik me af of het verblijf der Duitsche
soldaten in België, der Belgische krijgsgevangenen in Duitsche interneeringskampen
geen nootlottigen invloed op onze Ndl. taal zou hebben. Het kon moeilijk anders, of
het geregeld lezen van Duitsche of van uit het Hd. vertaalde kranten moest ons Ndl.
taalgevoel verstompen. Vluchtelingen uit de Vlaanderen spraken U van kraftwagens
(auto's), varen (rijden), schijn (schein), kartoffeln, stonden, meldekaart, enz.: zouden
onze jonge letterkundigen hier te lande, en ginder in Duitschland de Duitsche manier
van denken, van spreken en schrijven niet in zekere mate afgeleerd hebben? Het
schijnt thans dat we daarvoor niet hoeven te vreezen, al lezen wij nog bijna dagelijks
in De(n) Standaard, Het Handelsblad van een aangestelde, een noodge-

(1) A. DE BOECK, Nederlandsch Taaleigen, Lier, Van In, 7de uitgave.
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dwongen man, ingemaakt vleesch, voorkeurstemrecht, en andere staaltjes van dien
aard, welke wij vóór den oorlog haast nooit te zien kregen.
Het algemeen plan van deze verhandeling is uit wetenschappelijk oogpunt niet slecht
opgevat. Na een lange inleiding (blz. I-LIII) bespreekt de schrijver in een eerste
afdeeling de Germanismen in den woordenschat, t.w. 1o) de woorden en uitdrukkingen
(zeer zelden in Zuid-Nederland gebruikt) naar het voorbeeld van Duitsche gevormd,
maar in het Nederlandsch ongebruikelijk (blz. 3-132); 2o) de woorden en
uitdrukkingen, waaraan onder den invloed van het Hoogduitsch een beteekenis wordt
toegekend, die ze in het zuiver Nederlandsch niet hebben (blz. 132-246). Dit deel
der studie is voor Zuidnederlanders zeer belangwekkend. - De tweede afd. geeft ons
de germanismen in de vormleer en de woordvorming: a) in samenstellingen (blz.
246-287); b) in de vervoeging (blz. 289-290); c) in de verbuiging (blz. 291-293)(1);
d) in de spelling (blz. 295-308): deze laatste hoofdstukken bevatten doorgaans
alleenstaande gevallen. - De derde afd. vermeldt de germanismen in de constructie
(blz. 313-404). - Het vierde zeer gewichtige en uitgebreide deel, het Bijvoegsel
bespreekt de germanismen, die door het gebruik min of meer gewettigd zijn (blz.
407-490) Zaakregister en inhoudstafel.
De Inleiding bevat al te lange, en soms te weinig belangwekkende beschouwingen.
Het ware te wenschen dat de schrijver zijne bespreking inkortte over het germanisme
in de geschiedenis (blz. VII-VIII), over de germanismen in de klankleer en in de
uitspraak (blz. XVIII-XXI), over het wegvallen en het heropbloeien van taalelementen
(blz. XXXVIII-XXXIX), over den invloed der lexica (blz. XLV), en over de
voortreffelijkheid van het Woordenboek der Ndl. Taal (blz. XLVI). Hij late eenvoudig
weg hetgeen hij schrijft over de spreek- en schrijftaal, over het nut der kennis der
talen (blz. XII), over de zware, ingewikkelde samengestelde zinnen (blz. XLII-XLIII).
Hier en daar, ook verder in zijn studie (blz. 332) kleeft schrijver nog een zienswijze
aan, die hij na het lezen van J. VERDAM's Geschiedenis der Ndl. taal, of van Dr.
LECOUTERE's Inleiding tot de Taalkunde, (Brussel, 1915), ietwat zal moeten wijzigen.

(1) Het hoofdstuk over de eigennamen en vreemde woorden met uitgang -er behoort tot de
rubriek a) Woordvorming.
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De opgave der bronnen (boeken en tijdschriften) bracht ons bij het eerste zicht een
bittere teleurstelling, te meer daar schrijver ons in zijn Inl. (blz. XXVIII) verklaart
‘er vrij wel in geslaagd te zijn een groot getal schrijvers, die zich in de laatste jaren
een naam verworven hebben, aan het woord te laten’. De drie verslaggevers hadden
hem nochtans in Mei 1913 uitdrukkelijk gewezen op de geringe waarde der benuttigde
werken. We dachten bijgevolg in deze verhandeling een lange lijst werken van
schrijvers van eersten en tweeden rang uit alle gewesten, doch vooral uit
Noord-Nederland te vinden. Eilaas! op de lijst der aangehaalde schrijvers vinden
we in 't geheel 29 auteurs vermeld met doorgaans één werk, zoodat schrijver 38
boeken zou gelezen hebben van letterkundigen aard, en 7 boekdeelen, handelende
over critiek, taalkunde en Vlaamsche Beweging. Onder deze werken komen 11 uit
Nood-Nederland; 7 verschenen reeds vóór 1885; 3 zijn uit het Hoogduitsch vertaald!
Met de lijst der tijdschriften scheen het al niet beter gesteld: 15 tijdschriften
worden vermeld, vaak met één of twee jaargangen, zoodat schrijver in 't geheel hier
31 jaargangen zou geraadpleegd hebben; 5 van deze tijdschriften worden in
Noord-Nederland uitgegeven. De tijdschriften: De Student, de Varende Zanger
worden in dit hs. niet meer vermeld. Hier scheen dus nog altijd een groote
tekortkoming te bestaan, en we dachten er reeds aan den schrijver met zijn hs. bepaald
af te schepen.
Doch de lijst der boeken is feitelijk - erger nog dan in 1913 - zeer onvolledig
opgesteld. Alwie de verhandeling maar even doorloopt, vindt er uittreksels in van
schrijvers, die niet op de eerste lijst voorkomen als ALBERDINGK THIJM, Verspreide
Verhalen; Portretten van Joost van den Vondel; J. DE. COCK, Bloemenhoedjes; Uit
de Reistesch; M. EMANTS, Lina; C. MEYER, Wandelingen op Ndl. taalgebied, R.
SCHRIJVERS, Op den wandel met taalgidsen; ST. STREUVELS, Najaar, De Vlaschaard,
Dagen, De Oogst; HILARION THANS, Omheinde Hoven; GERARD VAN ECKEREN,
Annie Hada.
En de lijst der tijdschriften, die daar toch zoo armoedig staat te zien, is al even
onvolledig opgesteld. We laten hier een dubbele lijst volgen: 1. de lijst van het hs.,
2. de lijst zooals die feitelijk - te oordeelen naar de opgaven in het werk zelf - moest
opgesteld worden:
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1.

2.

De Lelie, 5de jaargang.

De Lelie: aargang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11.

De Nieuwe Gids (1913).

De Nieuwe Gids: jaarg. 1, 3, 6, 7, 8, 9,
10, 12.

Dietsche Warande en Belfort (1900).

Dietsche Warande en Belfort: aarg. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 10, 11.

Elsevier's geïllustr. maandschrift (1913). Elsevier's geïllustr. maandschrift: 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12.
Jong Dietschland, 16de jaargang
(1913-1914).

Jong Dietschtand: jaarg. 1. 2, 4, 16.

enz.

enz.

Uit de vergelijking blijkt dat de schrijver veel meer werk leverde dan hij zegt, en
dat hij in plaats van 31 boekdeelen (jaargangen) te hebben gelezen er minstens 75
heeft geraadpleegd. Voeg daarbij dat onze man in die tijdschriften en vooral in de
afleveringen van het Woordenboek der Ndl. Taal, juist artt. en bijdragen, en excerpten
heeft gevonden van goede, ja van de beste Ndl. schrijvers, wier naam in de eerste
lijst echter niet voorkomt, als van A. Aletrino, Ant. Averkamp, Taco De Beer, Edw.
Brom, W. De Jager, Max Eisler, L.J. Feber, J. Geurts, J. Hoogvelt, Alf. Laudy, H.W.E.
Moller, Kasper Niehaus, Oorda, Poelhekke, Ar. Prins, Felix Rutten, A. Struycken,
F. Timmermans, Fr. Van Cauwelaert, V. Cremers S.J., R. Van Genderen Stort, Jac.
van Looy, Dr. J. Van Mierlo, Maria Viola, A. Van Oordt, enz. En toch nog zoo gaarne
hadden wij den schrijver met opzet eenige werken zien lezen van H.J. Boeken, Cyr.
Buysse, E.B. Coster, J. De Meester, Fr. Erens, H. Gorter, H. Hartog, H. Heyermans,
Fr. Netscher, J.R. Van der Lans, A.P. Van Groeningen, J. Van Maurik, Van Nouhuys,
A. Verwey, enz.!
Ongaarne missen wij in de tweede lijst nog evenals in 1913 de tijdschriften:
Vlaanderen, Taal en Letteren, Het Tijdschrift voor Ndl. taal en letterkunde, Het
tweemaandelijksch Tijdschrift, Groot Nederland, De Beweging, waarbij we nog
kunnen voegen: De Beiaard, De Gids, De Tijdspiegel, Onze Eeuw, Stemmen des
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Tijds, Den Gulden Winckel en de 25 afleveringen van het Woordenboek der Ndl.
Taal onder den oorlog verschenen. Ik meen dat al deze werken in de bibliotheken
van Brussel, Gent, Antwerpen, Brugge, Mechelen, Hasselt te vinden zijn.
Op dezelfde tweede lijst komen evenmin dagbladen voor, al vermeldt de schrijver
nu en dan in zijn werk Het Algemeen Handelsblad (blz. 133), De(n) Standaard (blz.
144, 279), De Nieuwe Courant (blz. XLV), De Eendracht (blz. XLI, 278, 397), Het
Vlaamsche Nieuws (blz. 41), Ons Volk ontwaakt (blz. 277). Hier ook had ik graag
nog eenige dag- of weekbladen geëxcerpeerd gezien, waarin schrijvers van eersten
rang wel eens hun artt. laten verschijnen als: De(n) Tijd, De Maasbode, De
Rotterdamsche Courant, De Telegraaf, Het Vaderland, enz. welke ik zelf nu en dan
voor eigen gebruik heb geëxcerpeerd; uit deze verzameling stel ik, in geval van
bekroning, een honderdtal flinke uittreksels ter beschikking van den schrijver.
Wat we bijgevolg in deze eerste algemeene opmerking van den schrijver vragen is
dat hij nog eenige dagen oogste op den Nederlandschen taalakker - in afzonderlijke
werken, in tijdschriften, in bladen, in woordenboeken -; daar hij een fijn taalgevoel
bezit, zal hij al gauw het onkruid ontdekken, en het in de groep weten te rangschikken,
waartoe het behoort.
Een tweede gebrek in het werk, dat eigenlijk uit het eerste voortvloeit, is het
afzonderlijk vermelden van kleinigheden, van alleenstaande gevallen, van verouderde
of zeer zeldzame germanismen, soms nog zonder een enkele bewijsplaats. Schrijver
is, zou men zeggen, bang geweest, dat hij te weinig germanismen zou gevonden
hebben, om de afdeelingen en onderafdeelingen, die hij naar het voorbeeld van Dr.
W. DE VREESE's Gallicismen op voorhand had gereed gemaakt, naar behooren te
kunnen invullen, en daarom is hij die ook in grammatica's, in beknopte
woordenboeken en in werken van taalzuivering gaan zoeken. Geen wonder dat hij
voor aangelegen, aanwandelen, afdragen, afnemen, gevat, volksdommelijk, vreemde
geen bewijsplaatsen heeft gevonden. Indien nu onze man anders te werk gegaan was,
indien hij b.v. wat meer afzonderlijke werken van schrijvers gelezen had, zou hij
natuurlijk de germanismen, welke hij nu vermeldt, ook aangetroffen hebben, en nog
wel eenige dozijnen daarbij, waaronder dan ook godbegeeslerd, monter (hd. munter),
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omliegen (Dietsche Warande en Belfort, 1919, 511); zich opmaken tot (Het papieren
gevaar, door P. HYACINTH HERMANS, 1906, Amsterdam, blz. 4); uitschrijven (zijne
bewondering), blz. 4; overmensch (Ubermensch), met terugzicht op (Verslagen der
Koninklijke Vlaamsche Academie 1903, 176); voorzien met, het is hem aan te zien,
enz. In de honderden germanismen aldus bijeengehaald had de schrijver daarna orde
moeten brengen. Hij kon de echte, alleszins af te keuren germanismen in drie of vier
hoofdafdeelingen rangschikken; vervolgens kon hij elke hoofdafdeeling logisch in
verschillende groepen verdeelen op gevaar af zelfs hier en daar een rubriek, die bij
DE VREESE voorkomt, te moeten laten wegvallen Uit de talrijke bewijsplaatsen had
hij telkens een keus kunnen doen, en wel zulke keus dat we uit de opgegeven
excerpten onmiddellijk zagen sedert wanneer en in welken kring het germanisme
verspreid is, om dan met den schrijver tot het practisch besluit te komen, dat het
dient verworpen. De germanismen, die dan in zijn notaboek nog overbleven, kon
hij, naar zij het verdienden, ergens in groep met een beknopte verklaring vermelden,
ofwel ze doodzwijgen, ofwel ze in zijn Bijvoegsel als goed te keuren germanismen
opnemen. In alle geval had zulke methode zijn werk zoo niet vergemakkelijkt, dan
toch rijker en verdienstelijker gemaakt. Waarom nu lange besprekingen ten beste
gegeven bij woorden als: aanluid, afluid, middenluid, omluid, uitluid, enz., die toch
eigenlijk maar vakwoorden zijn, en door één taalkundige uitgedacht werden ter
vervanging van bekende benamingen? Waarom gansch verouderde germanismen
aangehaald. die het jongere geslacht schokschouderend zal lezen als aubbeld, erre,
geschichte, kuime, maarken, mondaard, een gezicht snijden? Waarom telkens een
hoofdstuk gewijd aan een kleinigheid, een spelfout misschien als: vindet (er findet),
- worde (2 sg. imper.), - gestanden (p.p.), - gewoven (hd. gewoben), - leeren (mv.),
- bereiden (ndl. berijden), - voortschreiden (ndl. voortschrijden), - overmeestrend,
slenderen (ndl. slenteren), enz., welke bij G. GEZELLE, VAN DER STRAETEN, SLEECKX,
enz., een enkele maal aangetroffen worden? Zulke zeldzame woorden en vormen
konden ten hoogste als aanmerking of samen in een voetnota vermeld worden.
Ten derde zou ik den schrijver willen lastig vallen, omdat hij zijn stof niet altijd
genoeg beheerscht. Wanneer hij blz. 256-257 en blz. 259-260 een reeks woorden wil
bespreken, die om
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dezelfde reden tegen het Ndl. taaleigen zondigen, plaatst hij deze te zamen zonder
een enkele bewijsplaats. Een andere maal (blz. 300-303) bespreekt hij de woorden
afzonderlijk, maar komt telkens met nagenoeg dezelfde grammaticale theorie terug.
Kon hij, wanneer hij een nieuw hoofdstuk (blz. 299) begon, de algemeene theorie
niet ééns voor altijd uiteenzetten, duidelijk toonen hoe de Ndl. verbogen vorm van
den hoogduitschen verschilt, en dan elk germanisme afzonderlijk, zonder herhaling
van den taalregel met de bewijsplaatsen laten volgen, en de geijkte uitdrukking telkens
vermelden?
Ten vierde had de schrijver in zijn bespreking wel eens naar meer klaarheid en
beknoptheid moeten streven. Het is een kunst taalkundige begrippen duidelijk uiteen
te zetten; maar de bewerker had, dunkt ons, met geringe moeite soms een geheele
bladzijde tekst in een paar volzinnen duidelijk kunnen samenvatten, zoo b.v. blz.
299, beamte. Om nog een voorbeeld te geven van gebrek aan samenhang en
duidelijkheid laten wij hier zijn art. over Opzichtens (blz. 468) letterlijk volgen:
‘Opzichtens. - Dit bijwoord (sic!) schijnt (sic!) evenals minstens, hoogstens, eerstens,
tweedens, die oorspronkelijk datieven zijn met een adverbiale s, op Duitsche leest
geschoeid te zijn. Men schrijve liever ten opzichte van, met betrekking tot, ten aanzien
van, jegens, tegenover, al naar het verband. Wat de andere bijna geijkte vormen
betreft, gave ik de voorkeur van ten minste, ten hoogste, ten eerste, ten tweede enz.
Immers met het smeden van zulke bijwoorden is het Nederlandsch vrij wat zuiniger
dan het Hoogduitsch, dat er in zijn taalschat bij de vleet kan aanwijzen. Men denke
slechts aan erstens, zweitens, dritlens, höchstens, mindestens, letztens, längstens,
bestens, seitens, einstens, übrigens, meistens, früh(e)stens, wenigstens, spätestens,
éhestens, enz. “Opzichtens, schrijft J. MUYLDERMANS (Bijdr. 232) is een
germanisme”, evenals inzichtens, zinnens(1) enz. door Zuidnederlandsche (sic!)
schrijvers ten onrechte in navolging van de geijkte neologismen namens, krachtens,
rechtens, e.a. gebezigd worden. Doch rechtstreeks stamt opzichtens van het

(1) Men zegge bij voorkeur voornemens, van plan, van zin(s) (dit laatste luidde voorheen des
zinnes).
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hd. niet af, want in Duitschland zegt men hinsichtlich of in Hinsicht auf. Zie Minstens
en Namens’.
Zooals men ziet, worden hier zeer verschillende, soms onnauwkeurige dingen
bijeengebracht. Het pro en het contra wordt feitelijk uiteengezet, en toch ziet de lezer
niet klaar in dien warboel, en komt hij moeilijk tot een bepaald besluit. Ja, op den
duur zou men gaan gelooven, dat opzichtens geen germanisme is!
De bewerker had de reeks: bestens, eerstens, hoogstens, minstens, overigens, enz.
hier buiten bespreking moeten laten, en blz. 465 kon hij dan het art. minstens als
volgt klaar en duidelijk opstellen:
Minstens (bestens, eerstens, hoogstens, overigens, enz.) - In het bw. minstens evenals
in bestens, eerstens, hoogstens, overigens, enz. hebben zich de twee bijwoordelijke
uitgangen - en + s vereenigd. Deze woorden zijn nabootsingen van vormen, die ook
in het hoogduitsch (mindestens, bestens, erstens, höchstens, übrigens) vrij jong zijn,
en over het algemeen nog als germanismen dienen afgekeurd. Nochtans in een zin,
waar reeds veel voorzetsels noodig zijn, kunnen zij de echte Ndl. uitdrukking op zijn
minst, op zijn best, ten eerste, op zijn hoogst of ten hoogste, voor het overige wel
eens voordeelig vervangen, z. DEN HERTOG, De Ndl. Taal 2, § 206, Opm. 3. Hiermede kunnen dan ook de afzonderlijke artt. bestens (blz. 16), eerstens, enz.
wegvallen.
Schrijver zal goed doen bij het overschrijven van zijn hs. - in geval van bekroning
moet hij het toch overschrijven, daar iedere bladzijde beschreven is - de redactie van
sommige artikelen beter te verzorgen.
Ten vijfde vraag ik me af wat de schrijver met de talrijke voetnota's in een
wetenschappelijk werk als dit, waar de bewijzen naast elkaar hoeven te staan, gaat
aanvangen. Me dunkt: vele aan- en opmerkingen kunnen wegblijven b.v. bij
bemoederen (blz. 14), beamte (blz. 299), Polizei (blz. 303), schaduw (blz. 359), ofwel
kunnen zij in beknopten vorm in het hoofdartikel opgenomen worden (blz. 337). Met
woorden en uitdrukkingen aan de volkstaal ontleend of uit Mnl. dialecten overgenomen
zijn we vaak nog weinig gevorderd, omdat we dan nog niet weten in hoe groot een
kring die woorden gesproken en geschreven worden.
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Na deze opmerkingen van algemeenen en practischen aard, vestigen wij de aandacht
van den knappen schrijver op eenige punten van ondergeschikt belang(1):
Blz. V. De bepaling van het germanisme is onjuist, al raadt men wat de schrijver
bedoelt.
Blz. XIV. Met verbazing las ik dat schrijver om uiteenloopende? redenen woorden,
die eigenlijk tot de tweede onderafdeeling der germanismen in den woordenschat
behooren naar de eerste onderafdeeling heeft overgebracht, en omgekeerd. Waarom
de hoofdreden ten minste niet doen kennen? Gelukkig is hun getal gering, dunkt me,
en het zaakregister is nauwkeurig en uitgebreid.
Blz. XXVII. Nog altijd zie ik niet in, uit welke reden de schrijver sommige
germanismen in het Bijvoegsel plaatst; ik bedoel vooral de woorden, die volgens
hem ten onrechte als germanismen veroordeeld worden. Het komt me voor, dat uit
sommige artt. van het Bijvoegsel niet altijd duidelijk blijkt, waarom die niet dienen
verworpen, en naar de eerste categorie overgebracht. Opgave van bewijsplaatsen
ware aldaar vaak gewenscht.
Blz. 42. Erre (G. Gezelle, Tijdkrans) met de langdradige, nuttelooze, lexicologische
bespreking liete ik weg.
Blz. 44. Gedenkmaal wordt hier vermeld, maar blz. 260 besproken; ten onrechte,
dunkt me; het germanisme bestaat hier niet in de ongeoorloofde samenstelling, maar
in het woord maal met de beteekenis van teeken.
Blz. 243 Zet. Zou dit doodeenvoudig geen Nederlandsch woord zijn, ook in het
uittreksel uit Sleeckx?
Blz. 248-249. Hier raad ik den schrijver aan de redactie in te korten door te verwijzen
naar den beknopten en practischen regel door DEN HERTOG, De Ndl. Taal 2, § 146,
blz. 130, Opm. voorgesteld.
Blz 290 bis. Japan(n)er is geen germanisme. - De znw., onder den titel germanismen
in de verbuiging voorkomende,

(1) Onze achtbare collega's Prof. Dr. J. MANSION en G. SEGERS zuilen evenals ik talrijke fouten
opgemerkt hebben, welke, naar mijn bescheiden meening, in grooten deele zullen verdwijnen,
wanneer boven vermelde beschouwingen in ernstige aanmerking zullen genomen worden.
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behooren hier onmiddellijk vermeld, en niet beneden onder de rubriek Spelling.
Blz. 407. Uit het lijstje der ten onrechte gewraakte germanismen zag ik gaarne de
volgende woorden: aanzichtskaart, doorvoeren (= volledige uitvoering geven aan,
consequent doorgaan met), op het land gaan, liedertafel, onbestemd, opgemeld e.a.
naar de groep der gewraakte germanismen overgebracht.
Blz. 457. Zou onder haard (blz. 179) en niets daarvan wellicht geen soort gallicisme
schuilen?
Welk is nu ons besluit? De Academie is er eerst in 1913 in geslaagd één antwoord
uit te lokken op haar prijsvraag voor 1898, 1907, 1913 uitgeschreven. In 1919 heeft
zij van denzelfden onvermoeibaren schrijver een werkelijk vermeerderde, flink
verbeterde studie van 515 blzz. in 4o ontvangen. Zij kan thans om veel tijd en veel
moeite te sparen den ijverigen en kundigen schrijver uitnoodigen zich nog éénmaal
en onmiddellijk aan 't werk te zetten om onder haar toezicht de leemten in de
verhandeling aan te vullen, en elke afdeeling volgens een wetenschappelijke methode
af te werken. Ik heb dan de eer aan de Academie voor te stellen den schrijver den
uitgeloofden prijs toe te kennen, op voorwaarde dat hij zijn werk ten genoege van
de jury aanvulle en verbetere, vóór het ter perse gaat.

2o) Verslag van den heer Gustaaf Segers.
In het jaar 1913 brachten de heeren Prof. Dr. MANSION en Prof. Dr. LECOUTERE
hoogst merkwaardige verslagen uit over het antwoord, dat op de prijsvraag was
ingekomen: ‘Eene lijst, zoo volledig mogelijk, van de GERMANISMEN, die hedendaags
gebruikt worden door de Nederlandsche schrijvers, met nadere verklaring van den
aard der fout, en met opgave van de zuivere Nederlandsche uitdrukkingen’(1).
Beiden, de twee eerste verslaggevers, stelden voor de vraag aan te houden.
De derde verslaggever trad dit voorstel bij(2).
(1) Zie Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, jaargang 1913, blz.
185 en vlgg.
(2) ‘Al schijnt dit woord bijtreden in Zuid-Nederland reeds tot de geijkte bastaardwoorden te
behooren,’ lezen wij in het prijsantwoord, ‘toch is een meening, een zienswijze, een uitspraak,
een advies, een besluit, een richting bijtreden, nog geen algemeen Nederlandsch, al geef ik
toe dat deze navolging van hd. einer meinung u.s.w. beitreten ook in Hoiland uitbreiding
vindt. In keurig Nederlandsch zegt men instemmen met, meegaan met, zich eens verklaren
met, deelen in, toegedaan zijn, beamen, goedkeuren. Er is keus genoeg: het komt er siech's
op aan een werkwoord te kiezen dat past in het verband. In de Hollandsche dagbladen kan
men ook thans in denzelfden zin lezen zich vereenigen met. Deze uitdrukking staat overigens
in VAN DALE's Wdb. (161).’
In eene voetnota zegt de schrijver: ‘Bijna al de leden der Koninklijke Viaamsche Academie
gebruiken het woord (bijtreden) onbeschroomd.’
In het Woordenboek der Nederlandsche Taal leest men: ‘Het eens zijn met eene zienswijze,
meegaan met eene of andere richting. Waarschijnlijk eene navolging van hd. beitreten, thans
in de geschreven taal van Z.N. vrij gewoon, in N.N. ongebruikelijk’ (II, kol. 2657). Van den
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Het verslag van den heer JACOBS, eersten verslaggever, stemt met ons advies in.
Zijne vernandeling is, wat de indeeling, bewerking en wijze van bewerking betreft,
volledig en tevens duidelijk en methodisch.
Gelijk na de verslagen der heeren MANSION en LECOUTERE, kan ik ook hier
verklaren: ‘Il ne me reste qu'à glaner’.
Hoewel de schrijver in tamelijk ruime mate rekening heeft gehouden met de aan- en
opmerkingen der heeren MANSION, LECOUTERE en van den derden verslaggever,
toch blijven hunne verslagen, wat de hoofdzaak betreft, ook op den verbeterden tekst
toepasselijk.
De meening van den heer JACOBS: ‘De inleiding (van het prijsantwoord) bevat te
lange, en soms te weinig belangrijke beschouwingen’ komt mij gegrond voor.
De meesten hebben echter rechtstreeks betrekking op het onderwerp. Zij, die de
richting aanduiden, welke bij de bewerking werd gevolgd, waarbij de schrijver de
wijze van bewerking verklaart, en het standpunt, waarop hij zich plaatst, mogen op
beknopte wijze besproken worden.
***

keurigen VAN DER PALM wordt echter als citaat aangehaald: Het gemeen gevoelen, 't welk
hij door zijne woorden schijnt bij te treden. Sal. 1, 128.
Van de uitdrukkingen die het woord bijtreden kunnen vervangen, voldoet meegaan met mij
best. Toch kunnen wij bijtreden bezwaarlijk missen; het teekent het beeld te juist. Daarbij
nemen wij niet als grondbeginsel aan, dat een woord, eene uitdrukking moet verworpen
worden, alleenlijk omdat zij in Holland niet algemeen wordt gebruikt.
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Eerst past het het begrip Germanisme duidelijk te omschrijven.
‘In den eigenlijken zin van 't woord’, zegt de Schrijver in de Inleiding (blz. V),
beteekent germanisme een manier om gedachten uit te drukken of onderling te
verbinden die eigen is aan 't Hoogduitsch; in ruimer opvatting, een dergelijke wijze
van spreken die gebruikt wordt in een taal waar ze noch thuis hoort noch past’.
Naar mijne bescheiden meening, laat deze bepaling aan duidelijkheid, en zelfs aan
juistheid te wenschen over.
Het Woordenboek van De Vries en Te Winkel neemt de woorden gallicisme en
germanisme niet op.
Volgens BROCKHAUS' Conservations Lexicon (7-237) ‘nennt man Germanismus
eine Eigenthümlichkeit der deutschen Sprache in Ausdruck, Wortstellung oder
Wortführung, besonders wenn diese auf fehlerhafte Weise einer fremden Sprache
angepasst wird, wie dies namentlich in dem Latein des Mittelalters geschah, und
noch jetst geschieht, wenn man z.B. ‘Lebenslauf door curriculum vitae übersetzt.’
In Dictionnaire Français et Encyclopédie illustrée van DUPINEY DE VORREPIERRE
heet het kortweg: ‘Façon de parler, propre à la langue allemande’ (II, 47).
Zou de bepaling niet passen: ‘Een germanisme is eene uitdrukking, aan het
Hoogduitsch ontleend, doch die niet strookt met den aard der taal, waarin zij gebruikt
wordt’?
Het is in vele gevallen moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk, te beslissen of een
woord, eene uitdrukking een germanisme is of niet.
Wij hebben tal van uitdrukkingen - en daarop vestig ik met nadruk de aandacht
van den schrijver van het prijsantwoord - die tevens in de Nederlandsche,
Hoogduitsche en Fransche talen voorkomen, en daarom zoomin neerlandismen als
germanismen of gallicismen zijn. Zelfs, al zijn zulke woorden en uitdrukkingen later
in onze taal gekomen, al schijnen zij de letterlijke vertaling der vreemde woorden,
zijn zij geene verwerpelijke gallicismen of germanismen, als zij met den aard onzer
taal strooken. Zij hoeven daarom niet in den volksmond te liggen, want eilaas, in dit
opzicht is deze arm. Het is niet onmogelijk, dat dergelijke uitdrukkingen op eigen
bodem ont-
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kiemd zijn, hoewel zij in vreemden grond sinds lang welig tierden.
De heer JACOBS vestigt daar de aandacht van den schrijver van het handschrift op;
op sommige plaatsen is deze dan ook, in dit opzicht, tamelijk streng, op andere
wellicht wat breed, gelijk later zal blijken.
Het gebeurt, dat een woord, eene uitdrukking, die in het Nederlandsch en het
Hoogduitsch juist dezelfde zijn, en de beteekenis in beide talen verschilt, merkelijk
verschilt. Het hoofdstuk, dat de schrijver daaraan wijdt, is merkwaardig, en de
bewerking, over het algemeen, voortreffelijk. Doch daar hier vooral het onkruid op
onrustbarende wijze woekert, tot groot nadeel der keurigheid en zwierigheid van den
Nederlandschen stijl, raden wij den schrijver aan, in dit opzicht, zijn materiaal te
volledigen, en hier en daar naar meer nauwkeurigheid te streven.
Het gebeurt, dat het moeilijk is te beslissen of een woord, een germanisme, of
weleen onhebbelijk neologisme, eene gesmede samenstelling of zinswending is, die
zelfs buiten den mond, buiten het hart van den schrijver ligt, die ze gebruikt. Zulke
zinswendingen zijn in den laatsten tijd al te veel in onze letterkunde geslopen. De
schrijver trekt er tegen te velde; volgens mij te recht, hoewel de gewraakte
uitdrukkingen niet altijd Duitsche wendingen zijn. Ik heb hier het oog, behalve op
de gesmede woorden, op de onsamenhangende zinnen, op de gewaagde, ingewikkelde
beeldspraak, op het onbepaalde, nevelachtige der gansche voordracht, welke wij al
te veel in sommige letterkundige, meer nog in wetenschappelijke werken aantreffen,
waar duidelijkheid en klaarheid hoofdvereischten zijn.
Dergelijke uitdrukkingen en zinswendingen mogen, in den grond, geene wezenlijke
germanismen zijn. Ik vrees echter, dat zulke taal, zulke stijl rechtstreeks uit navolging
van Duitsche werken ontstaan. Wij hebben in Holland, maar ook in Vlaanderen,
werken, meest wetenschappelijke, die Nederlandsch door de taal, in wezenlijkheid
door en door Duitsch zijn, ja, van het begin tot het einde, als germanismen van de
gevaarlijkste soort moeten beschouwd worden.
Aangezien wij voor alles een werk van taalzuivering nastreven, dient dit punt, bij
eene gebeurlijke omwerking van het handschrift, den talentvollen schrijver ten
warmste aanbevolen.
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Iets anders dan het gebruik van gallicismen of germanismen is dat van vreemde
woorden in hunnen oorspronkelijken vorm. Hier houdt de schrijver de zijde van Dr.
DE VRIES, een bij uitstek veiligen gids. Hij haalt de woorden van den Nederlandschen
geleerde aan, die elkeen zal bijstemmen(1).
In de romanliteratuur zal men zelden theoretische voorschriften, met het oog op
het gebruik der vreemde woorden, vinden. Wij vinden die echter in De Lotgevallen
van Klaasje Zevenster, van JACOB VAN LENNEP, wellicht Nederlands populairsten
schrijver der vorige eeuw. Zijne theorie komt overeen met die van den grondlegger
der nieuwere Nederlandsche taalwetenschap.
Bol leest zijn pleegkind de les, - en Dominee is de tolk van den romanschrijver:
‘Het was ook niet zoozeer het vermijden van Fransche of andere uitheemsche
woorden, waarop ik doelde; en ik keur het gebruik daarvan volstrekt niet af, zoo
dikwijls het vreemde woord onze gedachte beter uitdrukt, dan het oorspronkelijke.
Het zou belachelijk zijn “minister van Justitie” met “dienaar van gerechtigheid” te
vertalen, en evenzeer - ja moeilijk bovendien - een equivalent te zoeken voor 't woord
equivalent of voor die van koket, galant, naief en zoovele anderen. Neen, wanneer
ik zeg, dat men in de hoog re kringen zuiverder taal spreekt, dan meen ik daarmede
dat men zich daar minder schuldig maakt aan zoodanige uitdrukkingen en
spraakwendingen, als in schijn Hollandsch, in de daad Fransch, Engelsch of
Hoogduitsch zijn. Zie, al heeft iemand in zijn goudbeurs onder de tientjens al een
enkelen soeverein of napoleon, dat zal geen sterveling hem ten kwade duiden, want
soevereinen en napoleons zijn overal gangbaar; maar mengt hij valsche
tienguldenstukken onder de echte, dan is hij misdadig en strafbaar. Evenzoo, als je
tegen mij Dominee zegt, en als ik u verklaar dat ik het zeer pedant zou vinden, zoo
je mij met “Herder” of “Leeraar” toespraakt, dan zal niemand beweren, dat wij, door
't gebruik dier bastaardwoorden, eenige onkunde van onze moedertaal aan den dag
leggen; maar zeg ik, dat het mij is opgevallen, dat wij wat al te kunstmatig spreken,
en dat wij ons daartegen over en weder moeten waarschuwen -, dan ben ik te veroor-

(1) Handschrift. VIII. Woordenboek der Nederlandsche Taal. Inleiding, blz. L.
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deelen; want ik spreek een taal die als Neêrduitsch klinkt en inderdaad Hoog luitsch
en Fransch is met Hollandsche woordvormen’(1).
Geestig en pittig gezegd. In den grond is de theorie van Bol juist. Doch wij mogen
niet vergeten dat Dominee reeds als student, ‘gelijk dit aan scherpzinnige lieden
veelal eigen is, een groot liefhebber van het opwerpen en verdedigen van paradoxen
was’(2).
Zeker, het kan gebeuren, dat het lastig valt het equivalent van het vreemde woord
te vinden om met Dominee Bol te spreken. Zelfs valt het, in uitzonderlijke gevallen,
lastig gallicismen en germanismen te vermij ten. Doch al te dikwijls woekeren de
moedwilligste barbarismen van allen aard, als sprinkhanen, veelal uit gemak - of
modezucht, niet zelden uit aanstellerij. Allerlei voorwendsels worden ingeroepen,
om hun gebruik te wettigen of trachten te wettigen. Ik zie onze taal zooveel mogelijk
van vreemde smetten vrij: ik kan er niet aan doen, zouden onze Kempenaars zeggen.
De schrijver van het handschrift is van meening, dat waar een germanisme als eene
ironische aardigheid aangewend wordt, dit door elkeen moet goedgekeurd worden.
Zeker. Maar, dan is het volstrekt noodzakelijk, dat de bedoeling duidelijk uitkomt.
En dan nog heb ik er eenen hekel aan, dat het boek krielt van onhebbelijke
uitdrukkingen en zinswendingen, onder voorwendsel al te dikwijls van spotternij.
Zinnen, als deze, welke de schrijver van het handschrift onder zijne bescherming
neemt, kan ik moeilijk velen. ‘Vlij je neer, bitte, en vertel me hoe het je gaat, maar
met te veel je man ophemelen, hoor, zooals de vorige maal, want dan wordt je
execrabel vervelend.’ (XXVI.)
Ik vrees, dat zulke dingen eene onuitstaanbare taal meer bevorderen, dan zij
daarvoor waarschuwen.
Ons hoofddoel moet zijn: het mag met nadruk herhaald worden, onze taal haar
oorspronkelijk, echt Nederlandsch

(1) Mr. JACOB VAN LENNEP, Romantische Werken, vierde deel. De Lotgevallen van Klaasje
Zevenster: blz. 65, vierde boek, tweede hoofdstuk, blz. 65.
(2) Id., eerste boek, eerste hoofdstuk, blz. 4.
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karakter te laten behouden, op onze hoede zijn tegen vreemde bestanddeelen, zonder
aan de juistheid of schilderachtigheid afbreuk te doen of ons aan stroefheid of
schoolvosserij schuldig te maken.
***

In onze verslagen van 1913 hebben wij er met nadruk op gewezen, dat het materiaal
van het handschrift ‘Geen rijker kroon dan eigen schoon’ AL te onvolledig was. De
heer JACOBS bewijst dit op afdoende wijze, wat den verbeterden tekst betreft.
Volstrekte volledigheid kan niemand eischen. Maar de Academie vraagt eene lijst
‘ZOO VOLLEDIG MOGELIJK van de germanismen, die hedendaags gebruikt worden
door de Nederlandsche schrijvers’. Nu, niemand kan met reden staande houden, dat
de lijst der aangehaalde schrijvers een beeld kan opleveren van de Nederlandsche
letterkunde op onze dagen. De verzamelaar moet verder, veel verder om zich heen
grijpen. Ook vind ik het weinig doelmatig van eenen schrijver slechts een of twee
boeken te exerpeeren, en daar de germanismen met hoopen uit op te laden.
Ik weet het wel: het was de bedoeling der Academie niet, en het kon die van den
schrijver van het prijsantwoord niet zijn diploma's van bevoegd- ef onbevoegdheid
uit te reiken. Wat hij daarover zegt, is juist en waar. Ook, waar hij zich verdedigt
tegen het verwijt of zelfs tegen het vermoeden, dat hij, bij het aanhalen van
germanismen, door andere dan zuivere bedoelingen werd geleid, staat hij op vasten
grond. Niemand heeft het recht hem te beschuldigen.
Eene zaak echter betreur ik. Van SLEECKX heeft de schrijver twee boekdeelen
geëxerpeerd: Literatuur en Kunst, en daar eene massa germanismen uit aangehaald.
Ik denk niet, dat een andere schrijver zoo dikwijls op de zwarte lijst voorkomt; zeggen
wij liever, op wat velen toch, ondanks alles, voor eene zwarte lijst zullen houden.
Stellig zijn daaruit geene bewijzen van Sleeckx' onkunde te trekken; maar mijn
oud-leeraar was een keurig schrijver, en het getal zijner smakelijke verhalen, waar,
wat de zuiverheid van den stijl betreft, weinig opmerkingen op te maken vallen, is
aanzienlijk. Sleeckx was een volbloed Sinjoor; zijne uitspraak had eene sterkgekleurde
Antwerpsche tint, en plaatselijke, sappige Antwerpsche uitdrukkingen treft men in
zijne wer-

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

113
ken veel meer aan dan germanismen. Ik raad echter waarom deze in zijne opstellen
over kunst en letterkunde talrijk voorkomen. Sleeckx las daarover tal van Duitsche
en ook Engelsche tijdschriften. Trof hij daar eene studie, eene verhandeling aan over
eene aangelegenheid, waarin hij belang stelde, dan voelde de onvermoeibare werker
de behoefte daar ook een opstel over te schrijven. Als leerend schrijver over
kunstgeschiedenis en schoonheidsleer vooral is hij dan ook op verrena zoo persoonlijk,
zoo oorspronkelijk niet dan als volksverhaler, als novellist.
Wat daarvan zij, op de keus der aangehaalde schrijvers valt niet te vitten. Sommigen
worden geroskamd; dit is geen bewijs van hunne minderwaardigheid; de namen van
anderen blijven achterwege; dit zegt geenszins, dat zij, wat het aanwenden van
germanismen betreft, zoo zuiver zijn als lammeren.
De schrijver had het recht de germanismen op te rakelen, waar hij ze ook aantrof.
Daarmee uit. Waar collega's meenen, dat slechts letterkundigen van naam als getuigen
mogen optreden, ben ik hun man niet.
Het is daarmede gesteld als met de citaten van het Woordenboek der Nederlandsche
Taal.
‘Waar een middelmatig schrijver die wetten (door de taal zelve gesteld) eerbiedigt’,
schrijft De Vries in de Inleiding, daar heeft zijn voorbeeld in zóóverre gezag; waar
een Bilderdijk of Van der Palm eene enkele maal die wetten mocht hebben
geschonden, wordt door den glans hunner namen de dwaling niet gewettigd. ‘Daarom
konden die minorem gentium met vrucht voor ons doel worden gelezen. Niet de naam
der geraadpleegde schrijvers, maar het gehalte der aanhalingen; ziedaar waarop
alles aankomt’(1).
Dat zeg ik hier ook.
Dus: ik herhaal het, ik weet niet voor de hoeveelste maal: het aantal geëxerpeerde
schrijvers moet stijgen, aanzienlijk stijgen; aldus zal er ook meer afwisseling in de
gewraakte germanismen, in hun gebruik zijn.
Jammer dat de schrijver de wetenschappelijke werken geheel ongerept laat. Daar
woekert de kwaal, waarover wij het hebben, wellicht het hevigst; vele dezer werken
krielen van de afschuwe-

(1) Woordenboek der Nederlandsche Taal, Inleiding, LXVI.
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lijkste germanismen; andere zijn, in hun geheel, een doorloopend germanisme.
Tegen zulke onhebbelijke dingen moeten wij met geweld ingaan: zij doen het
grootste kwaad aan onze Nederlandsche wetenschap, of ten minste, aan onze
Nederlandsche wetenschappelijke vaktaal.
Er komt in NICOLAAS BEETS, Verscheidenheden, meest op letterkundig gebied,
een geestig opstel voor, dat bovendien raak is.
‘Indien gij het dan volstrekt verkiest’, zeide hij, ‘en de gevolgen voor uwe rekening
neemt, zoo weet, dat ik de theologanten op het oog heb, of zooals gij liever verlangt:
de theologen. Ik heb geene verkeurdheid tegen dien naam’, zeide ik. ‘Maar ik vreesde
wel dat de broederschap weder het voorwerp van uwen toorn zoude moeten zijn...’.
‘Welnu,’ antwoordde Querulus, ‘verdedig gij haar, zoo gij kunt. Waar vindt men,
ik zeg niet zoo talrijke germanismen, maar een taal zoo gansch en al van den
Duitschen geest doortrokken, een stijl zoo geheel en al op de Duitsche leest geschoeid
als bij de meesten harer coryphaeen, en dat van elke richting van den laatsten tijd.
Men moet inderdaad Hoogduitsch verstaan om hunne bedoeling altijd te vatten.
Vormen, wendingen, leenspreuken, perioden, alles is Duitsch... Hier zijn mannen,
geroepen, opgeleid, in staat om van dingen te spreken, die belangrijker zijn dan vele
andere, en die voor allen belangrijk zijn; hier geleerden, wier heilige roeping het
medebrengt, te gelijkertijd mannen des volks, volksredenaars te wezen, en in de taal
huns volks door te dringen tot de harten en verstanden van alle klassen van
menschen... En deze verloopen zich in wegen, waarop zij meer en meer ongeschikt
worden voor hunne taak: deze oefenen zich in onverstaanbaarheid. De een schrijft
een boek over het Evangelie van Johannes als N.B.: de bron van het leven van onzen
gezegenden Heiland. De ander behandelt den kinderdoop uit zijnen geest. Hier zoeken
zij als dwazen, ik spreek taalkundig, naar den laatsten grond huns geloofs; daar
hebben zij het over een bewijs dat gedrukt wordt, hetgeen, o wonder! bij hen het
tegenovergestelde zeggen wil van hetgeen zij noemen geprest worden. Hier wordt
een denkbeeld op de spitse gedreven, daar komt het niet tot zijn recht. Alles is een
opgave, alles is altijd een feit, het is een grondaanschouwing, het ander spreekt zich
uit; alles wordt besproken; maar het een kan worden doorgevoerd, het andere is nog
in het worden begrepen...
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‘Gij moest onzen jongen dominé buiten eens hooren met zijne feillooze apostelen en
verschijning van den Heiland. Onze eenvoudige landlieden, die zeer wel wisten wat
hun oude voorganger meende, wanneer hij hun van schuldgevoel en berouw en van
den ouden Adam sprak, gapen hem met verbazing aan, wanneer zij van niets anders
hooren dan van zondebewustzijn en innerlijke tweespalt. Zij worden op alles
heengewezen, en bij niets meer bepaald. Onze schoolmeester, ook nog jong, en een
gek in folio, vangt de nieuwe woorden en spreekwijzen met gretigheid op. ‘Meerderen
(zegt hij) vatten den jongen predikant niet eenmaal; maar mij geldt hij voor eene
beduidende aanwinst’(1).
Ik haal dit fragment aan om den schrijver van het prijsantwoord te doen inzien,
dat het volstrekt noodzakelijk is onzen wetenschappelijken akker van Germaansch
onkruid te zuiveren. Men vindt daar germanismen, die in de zuiver letterkundige
werken niet voorkomen. Ook mag de manier, waarop de germanismen, in het schetsje
van Beets, in hun verband gebruikt worden, gelukkig genoemd worden. De spotternij
is daarbij zeer goed op hare plaats.
Dus de wetenschappelijke vakliteratuur moet geëxerpeerd, met zorg en smaak
geëxerpeerd worden. Zij heeft betrekkelijk weinig lezers, maar door haren invloed
doet zij veel kwaad.
Aan den anderen kant mag de volksletterkunde, mogen de dagbladen niet ontbreken.
Anderen mogen er anders over denken: ik blijf bij mijne vroeger uitgedrukte
meening: de waarde van vele dezer geschriften moge gering wezen, hun invloed
moge niet duurzaam zijn; doch deze invloed reikt ver, daar deze werken vele lezers
tellen - die dan nog door den band weinig juiste begrippen hebben over de keurigheid
der taal - zij komen soms dagelijks onder hun oog en doen dus kwaad. En ik zeg het
rond en goed ‘Wetenschap, en nog eens wetenschap! Maar taalzuivering vooral, en
Eerbied voor de Moedertaal! Ons volk, ons goed Vlaamsch volk kent nog weinig of
geen gallicismen noch germanismen, maar moest dat volk door de ziekte aangestoken
worden, dan ware zij ongeneesbaar. Op onze hoede dus!

(1) Verscheidenheden, meest op letterkundig gebied, door NICOLAAS BEETR. 2e goedkoope druk,
herzien door den schrijver, eerste deel. Gesprek met QUERULUS over de behartiging der
Moedertaal, blz. 10.
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Dat men zich niet achter het voorwendsel verschuile: aldus komt er geen einde aan
het exerpeeren. Ja, wel; er valt niet blindelings, maar met smaak en oordeel te oogsten,
of liever te wieden.
Om dezelfde reden betreur ik, dat de schrijver begonnen is met de ‘generatie van
1880’. Het gebied dat ik te doorkruisen had, mocht zich slechts uitstrekken tot nu
(XXVIII) zegt hij.
Verstaan wij elkaar goed. ‘De Academie vraagt eene lijst van germanismen die
HEDENDAAGS gebruikt worden door de Nederlandsche schrijvers’.
Alles hangt af van den omvang van het woord ‘hedendaags’.
Het Woordenboek omschrijft het: ‘Tot den tegenwoordigen tijd behoorende; van
daar (in toepassing op gewoonten, denkbeelden, enz., enz.) zooals heden ten dage
aangetroffen wordt, thans gangbaar, in zwang, in den smaak zijnde, nieuwerwetsch’(1).
Waar er over het leven der taal spraak is, dient m.i. het begrip ‘hedendaagsch’
breed te worden opgevat. Het ‘Woordenboek der Nederlandsche Taal’, dat toch ook
de studie der hedendaagsche taal behartigt, heeft tot merkpaal het jaartal 1637,
wanneer de Statenvertaling des Bijbels het licht zag. Zelfs schrijdt de Redactie tot
1580 terug. De ‘hedendaagsche geschiedenis’ vangt toch niet aan in 1880.
Waarom hier dit jaartal gekozen? Om twee redenen komt deze keuze mij niet
gelukkig voor. Vooreerst, omdat niet weinige snuggere woordkunstenaars beweren
- sommigen zelfs meenen - dat onze eigenlijke letterkunde slechts met het jaar 1880
begint. Ook worden de werken der zoogenaamde tachtigers - in België althans betrekkelijk weinig gelezen; de germanismen, die zij gebruiken, doen aldus minder
kwaad dan die van hunne voorgangers.
Willekeurigheid kan hier niet vermeden worden. Men vreeze niet door eenen
stortvloed van aanhalingen overstelpt te worden; eene goede, oordeelkundige keuze,
waar voor afwisseling gezorgd is, is onmisbaar.

(1) Woordenboek der Nederlandsche Taal, VI, kol. 255.
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In mijn eerste verslag haalde ik een uittreksel van de redevoering van Dr. HAJE aan,
den 28 Augustus 1906, op het achten-twintigste Nederlandsch Taal- en Letterkundig
Congres uitgesproken, die het toenemen der germanismen ‘het ergste gevaar noemde,
dat onze taal dreigt’(2). De schrijver van het prijsantwoord, herhaalt den alarmkreet,
in 1881 door Taco de Beer aangeheven. Hooger heeft men de scherpe satire van Dr.
Beets kunnen lezen.
Let men op de overeenkomst tusschen onze taal en het Hoogduitsch, dan valt het
in het oog, dat de germanismen, met het oog op de zuiverheid van onze taal,
gevaarlijker zijn dan de gallicismen.
Zou de langdurige oorlog, met zijne bezetting, het toenemen der germanismen in
de hand werken? Hier, in onze afgezonderde Kempen, hoorde ik de brave menschen
vlotweg zeggen: Dat is ausgeschlossen; Daaraan is nichts te machen; Hebt gij
bescheid? Ik heb mijn schein verloren; zelfs Ik heb eene bescheiniging van den dokter.
Gelukkiglijk waren wij geen half jaar vrij, of ik hoorde die schoone dingen niet
meer, en was er ons kleurig Kempisch weer boven op.
‘Dit gevaar is sedert den 1 Augustus 1914 en vooral sedert 1918 sterk geweken’,
meent de schrijver. (XIII.)
't Is te hopen. Ik ben echter van meening dat wij niet genoeg op onze hoede kunnen
zijn: daarom moet het boek over de germanismen in het Nederlandsch, dat de
Koninklijke Vlaamsche Academie zal bekronen, in een wetenschappelijk opzicht,
aan de strengste eischen voldoen; het moet tevens een vertrouwbaar en praktisch
handboek van taalzuivering zijn.
Als opstel maakt het prijsantwoord een gunstigen indruk. Ook is het verzorgd.
De eerste verslaggever vestigt de aandacht op tal van bijzonderheden; daarom
maak ik geen gebruik van de meeste mijner nota's, wat dezen kant der zaak betreft.
Slechts enkelen mogen hier eene plaats vinden.
Daarstellen. (blz. 28). In de plaats van eene bank daarstellen, stelt de schrijver voor
eene bank vestigen. Zou: eene bank tot stand brengen niet beter zijn?
Dadig. ‘Al zijn de vormen dadig, dadigheid in de 16e eeuw niet ongebruikelijk
geweest, ze staan in de moderne letterkunde

(2) Zie Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, Jaargang 1913, blz.
201.
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onder den invloed van hd. tätig, in het Nederlandsch bedrijvig, werkzaam, handelend
en van het hd. tätigkeit, bedrijvigheid, werkzaamheid, werking. Van Dale neemt
dadig enkel op in den zin van schuldig (hij was er aan dadig) met de opmerking:
weinig gebruikt’ (32).
Het woord handdadig wordt algemeen gebruikt, altijd in eene ongunstige
beteekenis. ‘Handdadig aan iets zijn, schuldig aan iets zijn, er zich schuldig aan
gemaakt, aan de misdaad, het misdrijf, werkdadig deel hebben genomen’.
Het ‘Woordenboek der Nederlandsche Taal’ zegt: ‘Soms moet ook, in enkele van
de vorige aanhalingen handdadig opgevat worden als medehanddadig, ofschoon dat
begrip vaak nadrukkelijk door medehanddadig wordt uitgedrukt(1).
‘Handdaadig, medeplichtig, die aan de zelfde daad, 't zelfde feit ook deel heeft.
MARIN. Hij is er mede handdadig aan. Il en est coupable aussi; c'est aussi un des
complices. Ald.(2).
Men ziet dat het woord dadig hier dezelfde beteekenis heeft als bij VAN DALE.
Een rechter deed me het verschil tusschen medeplichtig en mededadig inzien; wij
hebben beide woorden in onze rechtstaal noodig.
Het woord dadig staat mij niet fel aan; we kunnen het echter bezwaarlijk missen.
Kruisbraaf (64) zou ik zoo streng niet veroordeelen als de schrijver.
Moedwillig. - (205). Als bijwoord in den zin van ondeugend, guitig is moedwillig
hd. mutwillig, een germanisme? Wat moet ik daar opzetten (t.w. op zekere lijst om
in te teekenen)? ‘lachte zij moedwillig’, V. LOVELING. Sophie, 221(3).
In het Woordenboek der Nederlandsche taal lezen wij: ‘Een nog niet zeer gewoon
en niet onvermijdelijk germanisme is het gebruik van moedwillig in den zin van
ondeugend, guitig.’

(1) Wdb. der Ned. Taal. V, kol. 1871.
(2) Ibid.
(3) Wdb. der Ned. Taal, IX, kol. 947. De schrijver van het prijsantwoord haalt de bron niet altijd
aan. Natuurlijk heb ik al zijne omschrijvingen noch citaten nagezocht. De Academie eischt
dat de bronnen nauwkeurig opgegeven worden.
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Niettegenstaande het groot gezag, dat ik aan Dr. KLUYVER, den schrijver van het
artikel Moedwillig, toeken, denk ik dat de uitstekende geleerde het hier mis voorheeft.
De keurige schrijfster wil niet zeggen - dit, ten minste is de indruk op mij, zij lachte
guitig - in den zin van ondeugend - zooveel als geestig (Fransch, méchant, malicieux(1).
Moedwillig beteekent hier met kwaadwillig opzet, welke beteekenis het woord,
volgens het Woordenboek (IX-947) slechts heeft als bnw. op personen toegepast.
Wat ervan zij, ik hoor het woord In mijne streek alle dagen: ‘Waarom zoo
moedwillig dat peerd geslagen? - Nol de Strooper sloeg de ruiten in. - Onvrijwillig?
Neen: moedwillig, ik stond er zelf bij. Men zegt ook goedsmoeds; doch de beteekenis
van dit woord is minder sterk. ‘Stout kind, ge maakt goedsmoeds uw kleerkens nat!’
‘Grondstuk, in den zin van een stuk gronds, stuk land, wordt in het prijsantwoord
min of meer verdedigd. ‘Al is het door den band beter de woorden te scheiden, toch
moeten wij hier wijzen op een aloud gebruik van 't Westvlaamsche volk, dat
samenstellingen als klaverstik, koornstik, larwestik, enz. gedurig op de lippen heeft’
(435).
De schrijver haalt voorbeelden uit de werken van Stijn Streuvels aan. Ook zegt
hij: ‘Volledigheidshalve moeten wij hier bijvoegen dat VERDAM zelf het woord in
den gewraakten zin aangewend heeft.’ (435). ‘Het wordt’ (lezen wij in het
handschrift,’ door het Wdb. der Ned. Taal (V. kol. 1023) ‘als een verwerpelijk
germanisme afgekeurd in den zin van een stuk land.’
Volgens mij, met volle recht.
Tijdens de bezetting konden wij hier op een berdeken in eenen moestuin, lezen:
Das Betreten dieses Grundstückes ist verboten. Verboden te betreden dezen
Grondstuk’.
Doorvoeren. (427) ‘Volgens den schrijver schijnen de letterkundigen dit germanisme
niet te kunnen missen. Trouwens in Westvlaanderen is het volgens De Bo in den zin
van doordrijven, uitwerken, niet vreemd: eene reden te meer om het in den taalschat
op te nemen.’

(1) Zie Wdb. der Ned. Taal. X, kol. 1534.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

120
Wij gebruiken het woord doordrijven.
Dit woord staat mij beter aan. Althans ploeg ik met den schrijver geene rechte
voor, waar hij, in plaats van eene methode moet men doorvoeren, voorstelt: eene
methode moet men volgen. Dat is iets heel anders.
Eenmaal (niet) (172) ‘Deze uitdrukking staat in VAN DALE's Wdb. aangemerkt als
germanisme voor niet eens, zelfs niet!! Beets, gelijk uit zijn Gesprek met Querolus
blijkt, houdt niet eenmaal insgelijks voor een germanisme.
De schrijver haalt een citaat aan van JULES PERSYN en twee van VIRGINIE
LOVELING. Daarbij verwijst hij naar acht plaatsen uit eenen roman van deze schrijfster,
waar het germanisme gebruikt wordt.
De schrijver van het prijsantwoord gebruikt zelf het woord nu (eenmaal): wij zijn
nu eenmaal, - en nog wel van ouds - gewoon aan den Latijnschen uitgang us (293).
De zonde is dan ook niet onvergeeflijk.
Schutsmiddel. In het Hoogduitsch zijn de samenstellingen met Schütz talrijker dan
die met schuts in 't Nederlandsch. Schutsmiddel is een dier woorden met Duitsche
kleur. Ter vertaling van het hd. schutzmittel gebruikt het Nederlandsch
voorbehoedmiddel. Zal Schutsmiddel wellicht mettertijd naast deze een plaatsje
veroveren in de Nederlandsche taal? Best mogelijk; doch ondertusschen mag men
zeggen: adhuc sub judice lis est. ‘Inderdaad zijn de breede kruinen, in noodtijd, een
schutsmiddel, G. SEGERS. Een Kempische Kunstenaar, 9.
Wij zullen dus, naar den raad van de Latijnsche spreuk, den rechter uitspraak laten
doen.
Is het ons intusschen toegelaten een kort pleidooi pro Domo voor te dragen?
Een schutsmiddel is geen voorbehoedmiddel of behoedmiddel.
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal. (II, kol. 500) zegt: ‘BEHOEDMIDDEL,
znw. onz., mv. middelen. Een middel om iemand voor iets te behoeden, een
voorbehoedmiddel’. Noch goede wil, noch rijp beraad, noch wijsheid zijn onfeilbare
behoedmiddelen tegen menschelijke feilbaarheid. V.d. Palm, Red. 4, 138. Als
behoedmiddel voor de razernij. Loveling Sophie, 181’.
Behoedmiddelen dienen om rampen, gevaren te voorkomen: schutsmiddelen dienen
om die af te weren.
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Ziehier den gewraakten tekst: ‘Langsheen de wegen, voor en achter de hoeven, staan
bijna overal esschen en eiken; de boeren zeggen, dat deze dienen om te beletten, dat
de brand van de eene woning, stal of schnur op de andere zou overslaan. Inderdaad
zijn de breede kruinen in noodtijd een schutsmiddel’.
De koepokinenting behoedt den mensch voor de pokziekte; zij voorkomt die, en
is een behoedmiddel; de breede boomkruinen op de boerenwerven kunnen de
gebouwen niet voor het uitbarsten van den brand behoeden; zij kunnen den brand
niet voorkomen; maar wanneer hij uitgebarsten is, beschutten zij de woningen, stallen
en schuren in de nabijheid; de brand slaat zoo gemakkelijk van het eene gebouw op
het andere niet over. De boomkruinen zijn dus schutsmiddelen.
‘Het zijn schutsels,’ zegde een boer tot den verhaler die, in de heete
Septemberdagen in hunne schaduw verkoeling zoekt, tegen de warmte der zon.
De schrijver haalt citaten aan in de Kollewijnspelling. De aanhalingen moeten
inderdaad in de oorspronkelijke spelling voorkomen. Wat mij vooral hindert, is het
verwaarloozen der naamvallen, en, nog meer, de willekeur, die in dit gebruik heerscht.
Aldus uit eene aanhaling uit K. VEENENBOS in de Nieuwe Taalgids 111-4, 198-199:
‘Hoogfijn zal men bijna uitsluitend uit DE mond van een winkelier of uit zijn
circulaires leeren kennen’... en in den volgenden zin: ‘termen uit DEN boekhandel’...
Het werk: Germanismen in het Nederlandsch, onder kenspreuk: ‘Geen rijker kroon
dan eigen schoon’, is een hoogst verdienstelijk werk.
Ik stel voor, dat de schrijver, alvorens de Koninklijke Vlaamsche Academie dit
werk bekrone, zijn materiaal zal volledigen, in den zin, dien de verslaggevers
aanduiden;
Dat hij enkele artikels zal hertoetsen en de bronnen met nauwgezetheid aanduiden;
Dat hij meer verband tusschen sommige afdeelingen zal brengen;
Ook de verhouding tusschen de afdeelingen laat soms te wenschen over;(1)

(1) Inleiding van het prijsantwoord, XVII.
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Het vervangen der germanismen door echte Nederlandsche uitdrukkingen, ook het
schiften der beteekenissen is voor verbetering vatbaar;
De nadere verklaring van den aard der fout(1), van het verkeerd gebruik der
germanismen, in verband met den Nederlandschen tekst, dient volledigd te worden;
ook hier en daar is meer duidelijkheid in dit opzicht wenschelijk.
Als besluit neem ik de woorden over waarmede mijn hooggeachte collega, Professor
Dr. MANSION, zijn eerste verslag eindigde: ‘In de hoop dat de schrijver zijn arbeid
opnieuw zal hervatten, heb ik de eer aan de Academie voor te stellen om de vraag
aan te houden’.

3o) Verslag van den heer Jos. Mansion.
De uitvoerigheid der twee eerste verslagen maakt de taak van den derden verslaggever
betrekkelijk licht. Aan de uitgebreide en zaakrijke beoordeelingen van mijne geachte
medeleden Eerw. hr. Jacobs en hr. Segers heb ik weinig toe te voegen. Inzonderheid
ben ik het met bijna al de afzonderlijke punten van het eerste verslag volkomen eens
en zoo ook met de conclusie.
De ingezonden studie is eene zeer belangrijke bijdrage tot de kennis van het jongste
Nederlandsch, eene zeer geslaagde proeve van taalzuivering in den besten zin van
het woord, en de Academie zou én zich zelve én de Nederlandsche taal onrecht
aandoen als zij zulke ernstige en verdienstelijke pogingen niet aanmoedigde. Deze
beoordeeling is ook die van den hr. Segers. Hij meent ook dat de studie over
‘Germanismen’ een ‘hoogst verdienstelijk werk’ is. Hij stelt voor dat de Academie
het bekroont nadat het van de gebreken die er nog aan kleven zal gezuiverd zijn.
Hierin gaat hij met Eerw. hr Jacobs en met mij mee. Alleen verschillen wij hierin
van meening, dat de hr. Segers de vraag opnieuw wil uitgeschreven zien. Daar het
ingezonden werk niet volmaakt is, kan zulk een voorstel natuurlijk verdedigd worden.
Dat het met alle waardeering voor de zeer gewichtige en verdienstelijke studie van
inzender geschiedt, blijkt uit elken regel van zijn verslag. Maar ik kan me niet
ontveinzen, dat het aanhouden der vraag voor een nieuwen termijn van drie of meer

(1) Zie den tekst der prijsvraag.
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jaren, hoezeer men ook de pil voor den inzender moge vergulden, toch eene
veroordeeling van zijn arbeid inhoudt. En dáár kan ik mij niet mee vereenigen.
Summum jus, summa injuria. In schijn is het strenge rechtvaardigheid, feitelijk wordt
het onrechtvaardige strengheid. De inzender is tegen zijne taak volkomen opgewassen;
hij heeft eene grondige kennis van Nederlandsch en Duitsch, een fijn
onderscheidingsvermogen om overeenkomsten en verschillen te voelen en aan anderen
te doen voelen. Alleen kan hem aangewreven worden dat de vorm bij hem niet altijd
door duidelijkheid en bondigheid schittert; dat zijne studie soms te veel (zoo is er
een teveel aan dialectisch taalgoed, o.i. eene zeer vergeeflijke fout) en soms te weinig
geeft (er ontbreken nog een aantal germanismen). Maar welk werk zou bekroond
worden moest men altijd een zoo strengen maatstaf toepassen? Daarbij zijn de drie
verslaggevers het eens dat talrijke artikelen in ‘Germanismen’ uitstekend zijn. Bij
de in de vorige verslagen reeds genoemde kan ik de volgende voegen: belevendigen,
Duitschdom, ononderbroken, angst, angstig, verwijt maken, tachtiger jaren, handel
en wandel, land, landelijk, enz. Mijn besluit is dus dat de Academie een werk dat
zulke groote verdiensten heeft niet mag veroordeelen. Ik stel voor aan het werk
‘Germanismen’ met motto ‘Geen rijker kroon dan eigen schoon’ den uitgeloofden
prijs toe te kennen, met dien verstande, dat de schrijver zijn arbeid in den zin, door
de verschillende verslaggevers aangeduid, grondig zal verbeteren.

Vijfde prijsvraag.
geschiedenis.
Gevraagd wordt: Geschiedenis van het Lager Onderwijs in België onder de
Oostenrijksche Regeering. (Uitsluitend van paedagogisch standpunt.)
Prijs: 400 fr.
Een antwoord ingekomen met kenspreuk: Eenvoud.
Werden tot leden van den keurraad aangesteld: de heeren GUSTAAF SEGERS, Kan.
Dr. JAC. MUYLDERMANS en OMER WATTEZ.
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1o) Verslag van den heer Gustaaf Segers.
Het handschrift: Geschiedenis van het Lager Onderwijs in België onder de
Oostenrijksche Regeering, met het motto ‘Organiser l'enseignement primaire en
particulier et l'enseignement en général, c'est organiser la société elle même’ (Quinet)
is het werk van een zeer ontwikkeld man. Hij beheerscht de stof, die hij behandelt,
geheel en al, en de taal die hij schrijft is zoo zuiver, dat ik in geweten mag verklaren,
dat ik over weinige prijsantwoorden verslag heb uitgebracht, die, in dit opzicht, de
vergelijking met de onderhavige verhandeling konden doorstaan. Ik heb haar met
belangstelling, gedeeltelijk met instemming, gelezen en herlezen.
Echter kan ik er niet toe besluiten aan de Academie voor te stellen het handschrift
te bekronen en uit te geven.
De reden daarvan ontvouw ik zoo beknopt mogelijk.
Een werk is door geene taalfeilen ontsierd; men treft er geene onnauwkeurigheden
in aan; het is in vele opzichten belangrijk; dit is niet voldoende om het te bekronen
en onder de Academische uitgaven op te nemen.
Daarvoor hebben wij het recht hoogere eischen te stellen.
Volstrekte volledigheid mogen wij in een werk over het Lager Onderwijs onder
het Oostenrijksch Bestuur vooral, niet verwachten. Maar wij moeten daar zoo dicht
mogelijk bijkomen. Wij moeten een werk hebben, dat ons een veelzijdig, kan het
zijn een alzijdig beeld van den toestand van het volksonderricht tijdens de laatste
helft der achttiende eeuw oplevert.
Dit doet de aangeboden verhandeling niet, hoe verdienstelijk zij ook moge zijn.
In die dagen verschilde het volksonderwijs, zoowel wat de leerstof, de leerwijze,
als de verordeningen betrof, van stad tot stad, van dorp tot dorp.
De gemeentearchieven bevatten daarover belangrijke bescheiden. Ik zelf heb uit
de Resolutieboeken der Vrijheid van Hoogstraeten in het pedagogisch tijdschrift Ons
Woord (nummer van 1 Januari 1909) eene oorkonde van 18 Maart 1780 medegedeeld.
De heer Sluys heeft dit stuk in zijn werk: Geschiedenis van het Onderwijs in de drie
graden in België tijdens de Fransche overheersching en onder de regeering van
Willem I benuttigd. Deze schrijver deelt in zijn boek andere plaatselijke oorkonden
mede.
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Ik denk niet dat er vele steden, zelfs dorpen zijn, waar de gemeentehuizen geene
belangrijke beraadslagingen, verordeningen, enz. over het lager onderwijs, vooral
onder de regeering van Maria Theresia, bezitten. Tal van deze oorkonden zijn in
archievenbladen en andere uitgaven gedrukt. Veel echter blijft onbenuttigd. Het is
eene kostelijke mijn, die al te zeer onopgedolven blijft. Zij is, om zoo te zeggen, te
ontginnen. Volledigheid mag hier weer niet verwacht worden; maar wij mogen vragen
dat deze kostelijke schatten niet gansch verholen blijven. In de werken over
plaatselijke geschiedenis onzer steden komen tal van belangrijke verordeningen over
het Lager Onderwijs voor. De schrijver heeft daar al te weinig gebruik van gemaakt.
Gelijk ik het reeds zegde, wachten nog vele stukken, in schier al onze gemeenten,
op den belangstellenden man.
Het werk van Lebon is de voornaamste leidraad van den schrijver. Enkele
monografieën heeft hij geraadpleegd. Ik geef hem den dringenden raad de plaatselijke
geschiedenis van ons volksonderwijs te bestudeeren, met zorg te bestudeeren. Hij
zal verwonderd zijn hoevele karakteristieke stukken over den toestand van het Lager
Onderwijs onder het tweede Oostenrijksch Tijdvak hij zal aantreffen. Stellig niet
alle, maar de meest eigenaardige, zal hij benuttigen, en hij zelf zal verwonderd zijn
in welke mate dit zal bijdragen om aan zijn werk bepaaldheid, verscheidenheid,
afwisseling en belang bij te zetten. Ongetwijfeld vraagt dit veel geduld en werklust;
maar het is m.i., onontbeerlijk om een werk te leveren, dat aan de rechtmatige eischen
beantwoordt.
Er is iets anders.
De schrijver is niet ingenomen met de leerwijze, met de schoolboeken, die tijdens
het Oostenrijksch Bestuur gebruikt werden. Ook met de leerstof heeft hij geenen
vrede. Hij stelt het gansche opvoedings- en onderwijsstelsel tegenover het onze. Ons
Volksonderwijs, onze leesboeken, prijst hij onvoorwaardelijk. Wat mij betreft, denk
ik, dat tegen onze leerwijze, tegen onze programma's, tegen tal van onze schoolboeken
ernstige bezwaren kunnen ingebracht worden, en ik heb niet nagelaten dit in onze
Commissie voor Onderwijs in en door het Nederlandsch en ook in de algemeene
vergaderingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, op gematigde wijze te doen,
zonder het vele goede te verzwijgen.
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De schrijver keurt, vaak vrij vinnig, de leerstof, de leermethodes af, die tijdens het
Oostenrijksch Bestuur in zwang waren. Hij houdt hierbij niet genoegzaam rekening
met den tijd. Hij verliest uit het oog, dat de opvoedings- en onderwijsleer, de
methodiek der Volksschool, bij uitstek moderne wetenschappen zijn. Onze voorouders
van de laatste helft der achttiende eeuw ten laste leggen, dat hun opvoedings- en
onderwijsstelsel beneden het onze stond; dat zij b.v. het nut en de noodzakelijkheid
der lichamelijke opvoeding van het volkskind niet beseften, is even onrechtvaardig
als hun als een bewijs van bekrompenheid aan te rekenen, dat zij de toepassingen
van den stoom en de electriciteit niet kenden.
Ten slotte zij nog aangemerkt, dat de Geschiedenis van het Lager Onderwijs IN
BELCIË onder het Oostenrijksch Bestuur werd gevraagd. Over de toestanden in onze
zuidelijke provinciën treffen wij in het handschrift al te weinig aan. Hier dient het
vooral te worden volledigd.
De schrijver heeft intusschen bewezen, dat hij de man is om een werk te leveren,
dat aan al de rechtmatige eischen beantwoordt; het onderwerp is van het hoogste
belang; ik stel dus voor de prijsvraag aan te houden.

2o) Verslag van den heer Dr. Jac. Muyldermans.
Het Hst. bevat eene inleiding en acht hoofdstukken, die voor titel hebben: I. Tijd en
Volk; II. De Opvoeding; III. Wetten en Verordeningen; IV. Scholen en
Schoolmeesters; V. De Schoolboeken; VI. De zedelijke Vorming; VII. De huiselijke
Opvoeding; VIII. De maatschappelijke Opvoeding; - waarna een eind-hoofdstuk of
besluit.
Deze studie wil antwoorden op de vraag: Stel de geschiedenis op van het Lager
Onderwijs in België onder de Oostenrijksche Regeering.
‘Door Oostenrijksche Regeering - zegt de schrijver - dient hier verstaan het
tijdsverloop in de landsgeschiedenis met de benaming van 2e Oostenrijksch Tijdvak
bestempeld, en strekkende van het Verdrag van Rastadt (1714) tot aan het tractaat
van Campo-Formio (1797)’.
Hoe heeft de schrijver nu zijn onderwerp verhandeld in opzichte van taal en in
opzichte van inhoud?
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De taal is klaar en eenvoudig, lijk het past; zij is nauwkeurig en zuiver, en dit strekt
tot eere. - In de indeeling der verhandeling gaat de schrijver met orde te werk, en dit
vergemakkelijkt de lezing. Belangrijke stukken komen in de studie voor; en zeker
getuigt de bewerking van belezenheid en kennis in den schrijver.
En toch kan ik er niet toe over te erkennen, dat de verhandeling dient bekroond te
worden. Neen. - Zeg ik niet dat zij mij eenigszins oppervlakkig voorkomt, ik gevoel
mij echter niet voldaan na de lezing. Het werk schijnt me niet volledig genoeg. En
waarom? Is het, omdat de schrijver zich eenzijdig bezighoudt met het onderwijs in
de Vlaamsche streken, en nog maar in sommige, en zelden of niet gewaagt van de
Waalsche gouwen? Was de toestand overal dezelfde, dan mocht dit toch aangestipt
en alleszins opgeklaard. Nu, zoo daarin, mij dunkt, eene leemte is, dan vind ik
integendeel op menige andere bladzijde louter uitwas, die maar best ware weggelaten
of ingekrompen. Mocht er nu hier of daar ietwat worden bijgevoegd, dan hadde ik
dit uit de geschiedenis der naburen geput. Dit hadde mij toegelaten b.v. een
vergelijkend oordeel uit te spreken en een vergelijkende studie te doen. Was 't met
het Lager Onderwijs beter gesteld in Holland, in Frankrijk? Zoo ja, waarom? Zoo
neen... Dit te vernemen, zou minder ontmoedigend over de voorouders doen nadenken.
Zeker valt er niet te loochenen, dat het ellendig gesteld stond met het Lager Onderwijs.
Aan wie de schuld? Laten wij er maar een groot deel op den rug der
tijdsomstandigheden schuiven, en vooraleer den vaderen zelven iets aan te wrijven,
moeten wij ons in de 18e eeuw verplaatsen; ons wel voorstellen het maatschappelijk
leven van dien tijd; ons doordringen van de toen heerschende gedachten, zoo te
onzent als bij de naburen; niet te eischend zijn noch oordeel vellen volgens de
gedachten en de ontwikkeling van heden; maar waarnemen en vaststellen wat er
ontworpen of gedaan werd, of kon gedaan worden, in zooverre de tijd en de
hulpmiddelen toelieten. De eischen en benoodigdheden der 18e eeuw liepen noch
konden zóo hoog loopen als thans. Wezen wij niet onrechtveerdig... En zijn wij het
soms niet al te licht jegens de 18e eeuw? Op het gebied der letterkunde schijnt men
dit alreeds in te zien.
Nemen wij b.v. het volksonderwijs in den godsdienst, waar de schrijver zóó
breedvoerig over uitweidt. Dat die leering ver-
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plicht was, is een natuurlijk gevolg uit het feit zelf, dat de katholieke religie als
staatsreligie gold. Dat sommige dingen wat ruw, naar onze hedendaagsche opvatting,
werden voorgesteld, valt uit te leggen door de geestesgesteldheid en de begrippen
der samenleving van toen. Thans komen zij eenigszins aanstootelijk voor: daar is nu
meer verfijndheid in de zeden... maar staat daarom de openbare zedelijkheid hooger?
En treft men in de catechismusleering dier dagen punten aan, welke nu door sommige
lui beschouwd worden als leidende tot onverdraagzaamheid, ei! let wel op: de
catechisanten streefden naar practisch onderwijs, en zij hadden het oog gericht
voornamelijk op protestantisme en jansenisme, die met grondbeginsels voor den dag
kwamen, welke de Roomsche Kerk te recht als verderfelijk aankloeg.
Met die en soortgelijke beschouwingen hadde de schrijver meer rekening moeten
houden.
Naast sommige opgaven uit het godsdienstige volksleerboekje, mocht hij dan een
woordje uitleg of opheldering bijvoegen, niet naar de begrippen van onzen tijd, doch
in verband met het maatschappelijk leven van de 18e eeuw.
Spijtig ook is het, dat de opgaven van den schrijver nopens de scholen van deze of
gene gemeente niet rechtstreekscher in verband staan met de 18e eeuw. Die bewijzen,
wel gekozen voor de 16e en de 17e eeuw, verliezen, in mijn oogen althans, van hunne
kracht voor de 18e eeuw. Meer volledigheid mocht men hier verlangen...
Zijn nu lezen en schrijven en rekenen geheel het wetenschappelijk onderwijs van
dien tijd geweest, ik kan het aannemen: niemand zal immers betwisten, dat zij de
drij hoofdvakken zijn, en moeten zijn, van een degelijk volksonderwijs. Jammer
genoeg, dat men het zóó vaak - nog zelfs in onze eeuw - vergeet, en den tijd
verknutselt aan 'n menigte dingen, die het kind vandaag aanhoort en morgen kwijt
is.
Edoch, laten we dit onverlet.
Maar er is toch 'n bedenking welke ik niet voorbij kan: Als 't dan zóó deerlijk
slecht met het lezen stond, hoe legt ge dan uit, dat er toen nochtans zooveel boeken
het licht zagen? Dat dit zoo is, blijkt uit den rijken voorraad die rechts en links
verspreid ligt, en zeker niet het minst in onze aloude pachthoeven. Wezen het nu
vooral zedelijke en godsdienstige boeken... om het even: Hadde het volk die niet
kunnen lezen, dan zou men
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ze niet gedrukt hebben. Och neen, wezen we niet onvoorwaardelijk streng in ons
oordeel... in ons veroordeelen.
En nog... Als ik over sommige bladzijden dezer verhandeling nadenk, dan wil het
mij voorkomen alsof België een somber of doodstil kloostersticht geleek, en dat onze
voorouders, neergedrukt, met den kop naar den grond liepen.
Mij komt dit overdreven voor. Neen, ik kan niet aannemen, dat het er zóó akelig
uitzag, en wat mij staaft in mijne meening is het leven en streven onzer rederijkers,
die toch allen tot den eigenlijken volksstand behoorden. Ik moet hun werk niet
beoordeelen, maar hunne feestjes waren toch 'n uiting van het openbare volksleven.
Ik lees o.a. daarover in een met de gouden eeremedalie bekroonde studie (zitting van
10 Mei 1880, der Koninklijke Academie van België): ‘Een middel dat veel moet
meêgewerkt hebben om de zucht naar 't onderwijs te bevorderen is, ongetwijfeld,
het tooneel, dat gedurende de XVIIIe eeuw in Brabant en Vlaanderen eene ongemeene
uitbreiding nam. Honderden gemeenten kregen eene, sommige zelfs verscheidene
Kamers van Rhetorika, wier vertooningen zóó druk werden bijgewoond, dat één en
hetzelfde stuk doorgaans vijf, ja tot tienmaal toe werd opgevoerd(1)’.
Overigens, waarom rept de schrijver van het Hst. geen woordje over de
schoolfeestjes uit die dagen? Zekerlijk mocht dat ‘lief’ vermeld waar hij zooveel
‘leed’ aanhaalt. Dit herinnert mij een zoo gemoedelijke bijdrage van zaliger vriend
Seraph. Dequidt in den 1n jaargang van Biekorf...
Onze voorouders der 18e eeuw waren vroom-godsdienstige menschen, lees ik nog
in het Hst.
T' akkoord. Maar men doe ons daarom niet gelooven, dat zij droefgeestig en treurig,
neerslachtig en somber waren. Dat vroomheid met gulhertigheid niet kan samengaan,
is 'n meening die bij 't jansenisme en bij 't calvinisme thuis hoort. Ik kon het zoo
menigmaal waarnemen; maar valsch is het grondstelsel, evenals het valsch is te
schrijven: ‘Het lijden alleen was verdienstelijk: vreugde was de oorbron van kwaad,
eene aanleiding tot zonde, eene verbintenis tot zedelijke en eeuwige straf’...

(1) Zie Geschiedenis van den Belgischen Boerenstand tot op het einde der XVIIIe eeuw, door
FRANS DE POTTER en JAN BROECKAERT. Brussel, drukkerij F. Hayez, 1880. Blz. 352.
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Edoch passen die uitweidingen wel degelijk bij de beantwoording aan de prijsvraag?
Ik betwijfel dat.
En 'tzelfde moet ik getuigen in zake van al die bijgeloovigheden waar de schrijver
van gewaagt. Ik meen, dat onze folkloristen die zelfde dingen zullen waargenomen
hebben, o.a. in Holland en in Duitschland, en dunkt hem, dat hij ze diende aan te
stippen en te wraken, dan toch mocht het verschijnsel van dat volksbijgeloof alginder,
ten minste, worden bijgevoegd.
Nog op andere stellingen stoot ik, welke ik bij den schrijver voor al te gewaagd
houd. Zoo kan ik b.v. zijne beschouwingen over het gezag en de gevolgen die hij
daar uit afleidt, niet onvoorwaardelijk bijtreden.
Maar nog eens, dit zijn al dingen welke maar onrechtstreeks, en zeer onrechtstreeks,
tot de prijsvraag, mijns dunkens, behooren, en waar ik dus niet hoef te blijven bij
stilstaan.
En nu mijn besluit?
Zonder het goede te miskennen dat in dit Hst. voorkomt, moet ik echter getuigen,
dat de ingeleverde verhandeling mij niet voldoende blijkt om door de Academie met
den uitgeloofden prijs bekroond te worden. Zij is te onvolledig. Ik zage geerne de
prijsvraag op de lijst voor een volgend jaar behouden.

3o) Verslag van den heer Omer Wattez.
De vraag voor den prijskamp luidt:
- ‘Stel de geschiedenis op van het lager onderwijs in België onder de Oostenrijksche
Regeering’.
De verhandeling, ingezonden als antwoord op die vraag onder het motto ‘Eenvoud’,
heb ik aandachtig en met belangstelling gelezen. Doch onder het lezen bleek het mij
gedurig, dat de schrijver ons minder gaf de geschiedenis van het volksonderwijs in
onze gewesten onder de Oostenrijksche Regeering, dan wel de critiek van dat
onderwijs, getoetst aan het onderwijs onzer dagen. En dit bewijst mij niet alleen de
tekst van den schrijver, maar ook de indeeling van zijn onderwerp en het meerendeel
van zijne aanhalingen.
Dat is de fout waarin vele onzer moderne geschiedschrijvers vervallen. Zij
beoordeelen en veroordeelen de toestanden van vroeger, zich steeds plaatsend op het
standpunt van onzen tijd. En dat is verkeerd. Ook betreden zij maar al te dikwijls

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

131
het gebied der bespiegeling en der gevolgtrekking uit opgegeven feiten, in plaats van
dat aan den ontwikkelden lezer over te laten; want degenen, die zulke werken lezen
en kunnen verteren, zijn toch meest alle gestudeerde personen. Daaruit volgt, dat de
geschiedenis, op zulke wijze geschreven, veel heeft van tendenz-werk. Alles wat
vroeger bestond wordt minderwaardig geacht en moet voor het moderne wijken, juist
gelijk de handelaar alleen de waren prijst, die hij te verkoopen heeft, en al de andere
afkeurt. Als ik b.v. de gemeenschap onder de volkeren van vroeger, en het verkeer
met de middelen die ze hadden, zou beschouwen uit het standpunt van onzen tijd
van stoom en electriciteit om alles wat vroeger bestond te veroordeelen, zou ik
wellicht een goed propagandist zijn voor een fabriek van moderne stoomtuigen of
motorwagens, maar een slecht geschiedschrijver. Iemand die de geschiedenis schrijft
van een bepaald vak in een bepaald tijdperk, moet ten eerste in acht nemen al wat
op dat gebied bestond in het onmiddellijk voorafgaande tijdperk, moet zich dan
kunnen plaatsen in het tijdperk dat hij behandelt, den vooruit- of achteruitgang
aantoonen, die gemaakt werd; maar niet altijd denken of oordeelen gelijk een mensch
van onzen tijd, en de toestanden van vroeger vergelijken met wat nu bestaat.
Schrijver trekt te velde tegen onwetendheid en bijgeloof:
- ‘De geesten lagen aan band, de gemoederen waren verlamd’, zegt hij, en hij
besluit: ‘en daaraan had de school grootelijks schuld door haar verstompende
onderwijsmethode’.
Ik weet niet of het de ‘methode’ is, die hier bedoeld wordt; ik meen dat de schrijver
de stof zelve verantwoordelijk maakt voor den toestand van onkunde en bijgeloof
van dien tijd. Ik denk aan een lapsus calami in den tekst, die mij op die plaats schijnt
gewijzigd te zijn.
Hij laat ook gedurig uitschijnen, dat alleen het wetenschappelijk onderwijs van
onzen tijd de onwetendheid kan doen verdwijnen door het bijgeloof te bekampen.
Inderdaad de wetenschap, goed begrepen en medegedeeld, kan de menschen wijzer
en verstandiger, wellicht ook beter maken, doch dat doet zij niet immer. Ik weet niet
of de schrijver zijn werk voor of gedurende den oorlog heeft geschreven.
Ik weet echter dat, b.v. in Parijs, dikwijls genoemd het licht der wereld voor zijn
kunst en zijn wetenschap, het bijgeloof, zelfs
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in de hoogere standen, welig tiert en de kaartenlegsters er legio zijn. Ik heb op het
voetstuk van het beeld van Raspail gelezen eene zinsnede uit zijn werk: ‘Aan de
wetenschap, de eenige godsdienst der toekomst, buiten welke er niets is dan
dwaasheid’.
Ik heb er gedurende den oorlog wel eens aan getwijfeld of de wetenschap in staat
zal zijn de dwaasheid uit de wereld te doen verdwijnen, en ik heb de overtuiging
opgedaan, dat de wetenschap soms groote dwaasheden, gelijk de oorlog en zijn
nasleep van kwalen, in de hand werkt.
Indien het onderwijs hier te lande, onder het Oostenrijksch Bestuur, bijna uitsluitend
godsdienstig was en niet wetenschappelijk, toch moeten wij niet denken, dat het
alleen in ons land zoo was. Die toestand was algemeen. Alles komt op zijn tijd en
de werking der wetenschap werd door niemand tegengehouden, of kan door niemand
tegengehouden worden. Ongelukkig komt die werking niet altijd de samenleving ten
goede. De wetenschap is gelijk een mes dat al twee kanten snijdt. Schrijver verwijt
nog aan het onderwijs onder de Oostenrijksche Regeering, dat het aan zijn plicht te
kort kwam: dat het de stille berusting aanpredikte, eene ziekelijke gelatenheid, en in
het kind het gevoel van eigenwaarde doodde, bezieling en ondernemingsgeest, moed
en volhardingsvermogen, geestdrift en hoop op lotsverbetering door onvermoeibaar
streven naar vooruitgang.
‘Die stille berusting’, zegt hij, ‘was niet van aard het zedelijk peil des volks te
doen stijgen. Integendeel droeg zij bij om ontmoediging te bewerken en in de harten
onverschilligheid en lusteloosheid te doen ontstaan’.
En zoo gaat de schrijver voort ons een zwart tafereel op te hangen van de
samenleving in die dagen. Zoo die tijden droef waren, was het, mijns inziens, meer
de schuld der statenpolitiek dan die van het toenmalig onderwijs.
Van een anderen kant bekent de schrijver, dat men de aloude zeden getrouw bleef,
en dat vele van de plaatselijke eigenaardigheden tot ons overgekomen zijn, dat
zedelijkheid, godsdienstijver, trouwe plichtsbetrachting, nauwgezetheid bewerkt
werden. Dat alles door het onderwijs verkregen, is, meen ik, toch al iets voor de
maatschappij. - ‘Huisgezin en samenleving hielpen verder mede om het goede zaad
tot een rijken oogst van zedelijke deugden te doen gedijen.’ Dat getuigt de schrijver
zelf.
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Op meer dan eene plaats van het handschrift stuitte ik zoo op tegenstrijdigheden in
het oordeel van den schrijver.
De beste bladzijden zijn die, waar hij zich houdt aan de eigenlijke geschiedenis
van het onderwijs, en wat Kerk en Staat voor het volksonderwijs deden. Deze zijn
ook het antwoord op de gestelde vraag, maar dat antwoord is niet volledig. De
onwetendheid zal in die dagen ook zoo groot niet zijn geweest als de schrijver het
ons voorhoudt. De volksboeken, die altijd herdrukt en verkocht werden, vonden
koopers en lezers en de rederijkerskamers waren niet dood.
Wij mogen de vaderen uit die dagen dank wijten, dat zij ons vele traditiën bewaard
hebben, al is dan ook uit koppigheid en afkeer voor nieuwigheden.
Daardoor zijn er hier nog altijd Vlamingen, gelijk zij vroeger waren, toen zij in
de geschiedenis zijn getreden: trouw aan hun godsdienst, taal en zeden.
En dat is veel waard na al de stormen, die over hun hoofd zijn gegaan, sedert
zoovele eeuwen.
Om te eindigen zal ik zeggen, dat het werk geschreven is in eene verzorgde taal, en
op vele plaatsen een schilderachtigen stijl vertoont, alhoewel hier en daar wel een
stipje is aan te merken. Zoo lees ik: de inzaten voor ingezetenen; ‘de streek ligt onder
eene onmetelijke lijkwade bedolven’; ‘langzaam kwam er beweging in de nevelmassa;
de grauwe klompen begonnen te deinen’. Wat hebben de philologen Ledeganck voor
zijn lijkwade lastig gevallen. Zulke zinnen klinken ook al te romantisch in een
wetenschappelijk schrift. Het werk is rijk aan aanhalingen uit Nederlandsche,
Engelsche, Fransche en Duitsche schrijvers. Zij getuigen van des schrijvers
belezenheid. Een paar onnauwkeurigheden in Engelsche teksten:
- Youth is the seed-time of live (moet zijn life); splendid isolement (moet zijn
isolation).
Anders is alles zeer verzorgd, behalve het nummeren der bladzijden, dat vergeten
werd, en nochtans zoo noodzakelijk is voor den lezer, die nota's voor zijn verslag
moet aanteekenen.
Mijn besluit is aan het werk geen prijs toe te kennen, omdat het al te veel afwijkt van
de gestelde vraag: geschiedenis van het Lager Onderwijs in België onder de
Oostenrijksche Regeering.
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Kleine verscheidenheden.
I.
Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
345. - Binnediender (Binnendiender).
De BINNEDIENDER van eene kerk was hij die zekere aangelegenheden eener kerk
waarnam, b.v. bepaalde bijzonderheden inzake kerkelijke diensten gadesloeg, en
aldus met den kerkbaljuw gelijk stond. ‘BALLIU’ en ‘BINNEDIENDER’ worden
hieronder bij appositie gebruikt:
Weale, Les Eglises doyenné Dixmude, Documents, blz. 164: ‘Item noch zullen zii
jaerlicx betalen den balliu ende binnedienaer van der kercke, voor ziin moeyte dat
hii jaerlicx te vooren zal vermanen... den voornoomden Beghiinen... den dach wanneer
men de vigelie ende jaerghetiide doen ende celebreren zal, de somme van...’ (1547.)

346. - Choorael, kind en scoolkind.
Deze drie benamingen passen op den Koraal, of Koorjongen, Koorkind en Koorkind
en Koorknaap; Fr. Enfant de chaeur. De teksten hieronder maken ons omtrent de
Koralen met eenige bijzonderheden bekend, die niet bij Verdam, vo CORAEL, te
vinden zijn:
Staatsarchief te Brugge, Nr 11554 of Rekening ‘van Onser Vrauwen kercke in
Ardemburch’, van 1569-1570, fol. xlvJ vo: Me Fernade (sic) Rake, vanden chooralen
deser kercke crunen te scheren...’
Fol. xlvJ vo: ‘Meester Daniel Willkins, sancmeester deser stede,... van den cooralen
vander kercke te leeren ende instrueeren in de musycke...
‘Den selven over tonderhoudt ende mondtcoosten vanden coralen binnen zynen
huuse...’
KIND:
I. Gailliard, N.-D., blz. 34, kol. 2: ‘Item, de xviij kinderen die de lessen ende de
versekins zynghen zullen...’ (1474.) - Blz. 326:
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‘Item, de ses kinderen, die ter vigilien en misse singhen en lezen sullen, iij schellen
par...’ (1444.) - ‘De cantere, van den kinderen, iiij s.’ (1496.)
SCOOLKIND:
Id, id, blz. 348-349: ‘Item, voort ter cause vander feeste vanden XJm Magden.. Den
vicarissen officirende te hoofmesse, clc xviij. d...; de musicienen IX s.; de coralen IJ
s. vj d...; de cantere vanden kinderen, iiij s.;... item om de scoolkinderen, die met den
habiten ter voors. messe zijn sullen, elc een wittebrood van vj. miten, XVJ s....’
Naar men ziet, loopen de verschillende benamingen hier dooreen.
ENFANT DE CUER:
Id., id., blz. 24, kol. 1: ‘Item les quatre enfans de cuer qui seront ordonnez pour
descanter ladite haulte messe auront et prendront pour leurs despens et habillemens
trente six livres pariss. chascun an... et pour leurs robes chascun douze livres pariss.
par an...’ (1494.)

347. - Hannekin en willekin.
Zijn dat verkleinwoorden? Althans, wijzen noodzakelijk die namen op jonge lui?
Geenszins. Zulke namen zijn integendeel eenvoudig vleiwoorden. Men lette wel op
den tekst hieronder, waarin die zoogezegde verkleinnamen naast gewone vormen
voorkomen:
D. Berten, Cout. Seign. enclav. Vieuxbourg Gand, blz. 247: ‘Up ende ten laste van
Hannekin Tienpont f. Inghels, Joos de Tollenare f. Lievens, Willekin vander Meersch
f. Pieter, Coppin Joorkin ende Hinnekin Clemme fs Symoens. Jan de Knif, Martin
de Vrient, Jan Ghoins, Arent Hughe ende Jacob van Poucke, naer zekere informatie...
van den twiste ghebuert tsondaechs up den Kermesdach te...’ (1531.)
De uitgever schrijft echter: ‘Les diminutifs flamands démontrent qu'il s'agissait dans
l'espèce d'une bagarre de jeunes gens, un jour de kermesse.’
Enkel zij opgemerkt, dat de uitgang...kin of...ken aan vele voornamen eigen is. Om
zulks te bewijzen, kan het volstaan hier eenige der vele voornamen met dien uitgang
aan te halen, welke in het boek: 1302. Le Compte communal de la ville de Bruges,
door JULES COLENS, worden aangetroffen.
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Blz. 109: Bi Anskine...
Blz. 121: Over Arnaudekine...
Blz. 24: Van Boudekine Jorise. - 37: Van Boudekine Steelinc. - 38: Van Boudekine
Sampin. - 40: van Boudekine Nachtegale. - 70: Van Clays f. Boidekine.
Blz. 148: Bi Fenskine.
Blz. 109: Ghenekine Groethofde.
Blz. 23: Van Hannekine Moermanne. - 25: Van Hannekine Scoeman. - 27: Van
Hannekine Salen. - 31 en 32: Van Hannekine f. Gheraerd uten Ackere, en Van
Hannine f. Gherards uten Ackere.
Blz. 210: Heinkine den Koc. - 66: Van Heinekine Mont.
Blz. 83: Lamkine Zuinkins. - 35: Van Lammekine Robarde. - 56: Van Lammekine
den Weten.
Blz. 139: Laurenskin den Busere.
Blz. 175: Meyerkine ende sinen ghesellen...
Blz. 61: Van Moenkine f. Weits.
Blz. 175: Ostkine den clockeludere.
Blz. 23: Van Pieterkine Boeline. - 176: Pieterkine van den Sacke.
Blz. 180: Robekine...
Blz. 131: Reineken van Harne; var.: Reinekine.
Blz. 71: Van Scalkine f. Arnoud.
Blz. 49: Van Thyerkine Boudeloet.
Blz. 63: Van Weitkine Mebel. - 57: Van Weitkine Marteele.
Blz. 21: Van Willekine den plaesterare. - 22: Van Willekine van Hackere. - 39:
Van Willekine f. Arnouds.
Blz. 33: Van Wouterkine f. Maes.

348. - Nekke?
Wat beteekent dat woord?
Archief der O.-L.-Vrouwkerk te Brugge, Charters, voorloopig nr 20: ‘Ende dese vors.
mester Jan gaf weder dit vors. land ter nekken (sic) chense desen vorseiden L...’
(Akte van ‘Saterd vor S. Bamesse’ 1283.)
EDW. GAILLIARD.
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achterplat

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.
VIJFDE TIJDVAK:
1920-1921.
Mededingende werken mogen bij de Bestendigen Secretaris ingezonden worden.
De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop van elk tweejarig tijdvak
uitgegeven of geschreven werden.
Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van het Aug. Beernaert-Fonds,
in de Verslagen en Mededeelingen der Academie, jaarg. 1912, blzz. 884-885.
Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van hun werk of werken, bij
den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, 18, te Gent - (met vermelding
op het adres: Voor den Aug. Beernaert-prijs), in te zenden.
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Vergadering van 18 Februari 1920.
Zijn aanwezig de heeren: Prof. Dr. C. LECOUTERE, onderbestuurder, en EDW.
GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren: KAREL DE FLOU. Dr. LOD. SIMONS, Prof Dr. AD. DE CEULENEER,
GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, Kan. AMAAT JOOS, Dr. HUGO
VERRIEST, IS. TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS, Prof. Dr. J. MANSION, OMER WATTEZ,
Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE, Prof. Dr. LOD. SCHARPÉ, Prof. J. VERCOULLIE, Mr.
LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN en Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, werkende
leden;
de heeren Dr. AD FIERENS, briefwisselend lid, en Prof. Dr. H. LOGEMAN,
buitenlandsch eerelid.
De heeren Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, bestuurder, en Staatsminister J. HELLEPUTTE,
werkende leden, en Dr. F. VAN CAUWELAERT, volksvertegenwoordiger, briefwisselend
lid, hebben laten weten dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.
***

De Bestendige Secretaris leest het verslag over de Januari-vergadering, dat wordt
goedgekeurd.
***

Dante Alighieri herdacht. - Bij het openen der vergadering brengt de heer GUSTAAF
SEGERS een eerbiedige hulde aan DANTE ALIGHIERI, den grooten dichter der Divina
Comedia, den wezenlijken grondlegger der poëtische Italiaansche taal; hij spreekt
den wensch uit dat, ter
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gelegenheid van dezes geboortedag, de onsterfelijke dichter toekomend jaar op
plechtige wijze in de Koninklijke Vlaamsche Academie zal worden herdacht:
Den 14den September 1921(1) zal het zeshonderd jaar geleden zijn, dat DANTE
ALIGHIERI, zwervensmoede, te Ravenna het hoofd voor eeuwig ter ruste legde. Niet
alleen te Florence, zijne geboortestad, niet alleen in de voornaamste steden van Italië,
zijn vaderland, maar in gansch de beschaafde wereld, zal de groote man te dier
gelegenheid plechtig worden gehuldigd.
Te recht. Want DANTE was het grootste poëtisch genie, waarop Italië trotsch is;
hij was een der verhevenste dichters van alle tijden en volken, en heeft door zijn
heerlijk werk den schat der schoonheid, die de gansche wereld veredelt en verheft,
op ongeëvenaarde wijze verrijkt.
In ons vaderland werd de buitengewone man reeds gehuldigd, en men bereidt er
zich voor om in eene reeks voordrachten zijn reusachtig werk te bestudeeren, zijn
onbegrijpelijk genie in een heller licht te stellen.
De Koninklijke Vlaamsche Academie kan bij deze algemeene hulde niet onverschillig
blijven. Wij bewonderen DANTE om zijn poëtisch vernuft. Hij mag tevens als den
wezenlijken schepper der Italiaansche taal beschouwd worden, en zijne liefde voor
de moedertaal heeft hij in de prachtigste bewoordingen uitgedrukt.
Zijn eerste werk schreef hij in het Latijn. Spoedig echter schaamde hij zich de
heiligste gevoelens, wenschen en idealen van zijn hart en van zijn volk in vreemde
klanken te hebben uitgedrukt, en werd van dan af in volle bewustzijn een begeesterd
ijveraar voor zijne moedertaal. Wie voortaan zijne werken in eene vreemde taal
opstelde, had zijne hevige aanvallen te duchten, waarvan hij zelfs zijnen
hoogvereerden leermeester Brunetto Latini niet verschoonde.

(1) DANTE's levensbeschrijvers zijn het niet eens omtrent den juisten sterfdag van den dichter.
Sommigen geven den 14, anderen den 21 September 1321 op. Hij werd in de laatste helft
der maand Mei (nader kan zijn geboortedag tot heden niet vastgesteld worden) van het jaar
1265 te Florence geboren.
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Wat wonder, - roept hij in zijn werk, De vulgare eloquio uit, - dat de innigste liefde
tot de moedertaal zich van ons meester maakt? Zij werd door onze naaste
bloedverwanten gesproken, zij was de band tusschen onze ouders; zij nam het
allereerst bezit van onzen geest, zij leidde ons in het leven der wetenschap in, hetwelk
de hoogste volmaaktheid verzekert; met haar hebben wij omgang gehad sinds den
aanvang van ons leven.
DANTE verrijkte zijn Toskaansch dialekt met het Latijn, evenals hij met de grootste
zorg eene keuze deed uit het beste van verscheidene andere Italiaansche tongvallen;
hij werd aldus voor alle tijden de schepper der poëtische taal van de Italianen, die
zich tot op den huidigen dag door hare welluidendheid boven alle andere
onderscheidt(1).
De Vlamingen, - de Fiamminghi, onder welken naam ons volk in Dante's vaderland
beroemd is, - naast de Italianen de grootsten in het rijk der kunsten, - hebben meer
dan een ander volk het recht en den plicht Italië's groote zonen te huldigen. Reeds
voor eeuwen togen Rubens, Van Dyck, en zoovele anderen naar dat zonnige land om
er zich aan de kunst van Tiziano Vecellio, Paolo Veronese, Michel Angelo en Rafaël
te laven, en zij verlieten dit land niet zonder er op hunne beurt diepe sporen van het
Vlaamsche kunstgenie na te laten. Nog heden blijft Italië het heilig pelgrimsoord
van al de bevoorrechten, die den sprankel der kunst in zich voelen branden. Wij
hopen dat toekomend jaar de onsterfelijke dichter der Divina Comedia in de
Koninklijke Vlaamsche Academie op plechtige wijze zal worden herdacht: reeds
heden leggen wij eene kroon op liet graf van den grooten man, en zenden onzen
broedergroet aan het edele, rijkbegaafde Italiaansche volk.
***

(1) DANTE ALIGHIERI, in Zum sechshundertjährigen Jubiläum des Dichters der Göttlichen
Komödie, von Dr. JOH. GIHR.
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Aangeboden boeken. - Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van
de boeken aan de Academie aangeboden:
Door de Regeering:
Royaume de Belgique. Ministère de l'Industrie, du Travail et du Ravitaillement.
Administration des mines et inspection du travail. Office de l'assurance et de la
prévoyance sociale (Direction centrale des secours). - La situation des industries
belges en décembre 1919. Bruxelles, 1920.
Tijdschriften. - Annales des travaux publics, no 1, 1919. - Arbeidsblad, nr 19, 1919.
- Revue Sociale Catholique, Janvier 1920.
Door de ‘Société historique et archéologique dans le Limbourg’, te Maastricht:
Publications. Tome LV. Nouvelle série. Tome XXXV. 1919.
Door de ‘Preussische Akademie der Wissenschaften’, te Berlijn:
Sitzungsberichte, XL-LIII, 1919.
Door de ‘Kungl. Universitetsbibliotheket’, te Uppsala:
Skrifter utgifna af Kungl. Humanistiska Vetenskaps-samfundet i Uppsala. Band
20.
Door de ‘R. Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna’:
Memorie. Classe di Scienze morali. Serie II, Tomo III, 1918-19. - Sezione di
Scienze Giuridiche, fasc. unico; - Sezione di Scienze Storico-Filologiche, fasc. unico.
Rendiconto. Classe di Scienze Morali. Serie seconda. Vol. III (1918-19).
Door Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, werkend lid:
Flora Bruxellensis, exhibens characteres generum et specierum plantarum circum
Bruxellas crescentium, secundum Linneum disposita, cum synonymis auctorum, cui
additur Lexicon botanicon, in quo termini artis breviter exponuntur, Cura J. KICKX,
pharmacopeorum Bruxellensium college. Bruxellis, 1912.
MONT (K.M. POL DE). - Rijzende sterren. Gedichten. Rouselare, 1879.
Catalogue des livres de la Bibliothèque de l'Académie Royale des Sciences, des
Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. 2e partie: Ouvrages non périodiques. (2e fasc.,
nos 5872-10907.) Lettres. Bruxelles, 1887.
Catalogue des livres et manuscrits, formant la bibliothèque de feu M. Jean de
Meyer. (Vente, le 2 Novembre 1869.) Gand, 1869.
Les collections Van der Straelen-Moons-Van Lerius à Anvers. Vol. V: Catalogue
des Manuscrits, livres d'heures, dossiers généalogiques,
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chartes, diplômes, bulles, autographes, cartes et plans. Vol. IX: Catalogue des
Monnaies, Jetons et Médailles. Z. pl. of j. (Antwerpen, 1886.)
Door den E.H.J. SALSMANS, S.J., professor te Leuven:
Rechterlijke Plichtenleer, Deontologia juridica, door J. SALSMANS, S.J., prof. in
de zedenleer, met inleiding door E. VLIEBERGH, hoogleeraar te Leuven. IIe Herziene
en vermeerderde uitgaaf. Leuven-Leiden-Brugge, 1920.
Door den Z.E.H. CAEYMAEX. Plebaan-Deken, te Mechelen:
Kleine Kartabel van het Bisdom Mechelen. 1920. 33e jg.
Door den heer KAM. VAN CAENEGHEM, eere-opziener van het Lager Onderwijs, te
Gent:
Telemachus, uit het Fransch van den Heere Fénélon; in Nederduitsche Vaerzen
overgebracht, onder de Zinspreuk ‘Studio Fovetur Ingenium’. Amsterdam, 1733.
Dit is Jong Dietschland, tijdschrift voor Kunst en Letteren; verschijnende viermaal
's jaars, onder leuze ‘De Kunst voor God en Dietschland’. Jaargangen 1-9; nrs 3 en
4 van den 10n jg. en nr 3 van den 11n.
Hand in Hand. Orgaan van het Verbond der Pensioengilden van het
Arrondissement Audenaarde. 7 jgg., 1904-1910.
Nouvelle carte de la Province de Flandre, dédiée à Messieurs les Députés des
États de la dite Province. Leur très humble et dévoué Serviteur LOUIS DE VREESE,
ce 26 Avril 1792.
Carte des Routes des Pays-Bas et des Frontières de France, à l'usage des Voiageurs
etc. Par J.B. DE BOUGE, Géographe.
Stad Halle. Gedenkenis der verjaarfeesten van den Boerenkrijg. September 1898.
Eeuwfeest van den Boerenkrijg te Meerhout. 1o) Oogslag op den Boerenkrijg. 2o) Verzameling der gedichten, jaar- en opschriften. - 3o) Gedenkboek. Nagalm der
Feestelijkheden. Meerhout, z.j. (1898.)
Wekelijksche verdeeling der Leerstoffen van het modelprogramma van 1n Mei
1897, in dagelijksche samenhangende lessen, door ED. VAN DER STOCKT,
hoofdonderwijzer, Oycke. Middelbare graad en Hoogere graad. 2e uitg. Pitthem, z.j.
Maatschappelijk Belang van het Werk van den Onderwijzer binnen en buiten de
school en evenredige ontoereikendheid van zijne jaarwedde. St. Niklaas, 1910.
Maskers af! Het werk der grafmakers. Korte beschouwingen over de nieuwe
onderwijswet of ontmaskering van 't Maçonniek-Ministerie, door JOHAN LEEMANS.
Antwerpen, z.j.
Over de onwettige uitlegging en toepassing van art. 15 der wet van 15 September
1895 en beknopte inhoud der Leerplichtwet in Holland, door L. ROEVENS,
Rustend-Onderwijzer te Oorderen. Brasschaat, 1901.
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Onderwijs en Grondwet, door R.P. - Het Recht der ouders in het schoolwezen, door
VRANCK VAN AECKEREN. (Nrs 2 en 3 van ‘Vlugschriften uitgegeven door de Redactie
der Christene School’.)
Essai de Révision de la Loi sur l'enseignement primaire par la Fédération des
Instituteurs Catholiques de l'Arrondissement d'Ypres, offert à MM. les Présidents et
Membres du Sénat et de la Chambre des Représentants. Ypres, s.d.
Quelques réflexions à l'occasion du projet scolaire par Dr. A. VAN DE PERRE,
membre de la Chambre des Représentants. Anvers, 1913.
Projet de Loi sur l'organisation de l'Enseignement primaire. Z.p.n.j.
Lezingen voor de brankardiers der voorlinie door een krijgsdokter. IIe dl., versierd
met 32 teekeningen. Uit ‘De Belgische Standaard’. Op den Yzer, 1914-1915.
Een Vlaamsche bloedgetuige. E.P. Remi van Merhaeghe, priesterzendeling der
congregatie van Scheut, geboren te Waereghem den 6 Februari 1869, ter dood
gebracht in zijne Missië van Shia-ing-tze (China), den 13 December 1901. Rousselare,
1902.
Keus van aanspraken en lijkreden, door ED. VAN DER STOCKT-CNUDDE,
hoofd-onderwijzer te Mullem. Aalst. z.j.
Methodeleer voor het onderwijs in den Catechismus en in de Heilige Geschiedenis,
door B. VAN DEN STEENE, bestierder van het Gesticht St. Joseph, der bisschoppelijke
normaalschool te St. Niklaas, en kantonale schoolopziener.
Door P. ED. FRAUSSEN, minderbroeder, candidaat in de Germaansche Philologie,
leeraar aan het St.-Antoniusgesticht te Lokeren:
FRAUSSEN (ED.). Nederlandsche Spraakkunst voor het middelbaar en het normaal
onderwijs. Gent, 1919.
Door den heer J. KLEIJNTJENS, S.J., te Katwijk a/d Rijn:
Ludwig Windthorst en zijn politieke loopbaan, door J. KLEIJNTJENS, S.J. Malmberg,
1917. (Nr 6, serie XII, van Geloof en Wetenschap, Studiën voor onzen tijd.)
Door den heer JULES VANNÉRUS, eere-archivaris te Brussel:
L'AEsling et ses rapports avec l'Ardenne. (Extrait des Mélanges de Borman.)
Liége, 1919.
Door de Schrijvers:
Over Handel en Nijverheid door J. KLEIJNTJENS, leeraar aan het Will.-College te
Katwijk a/d Rijn, en Dr. H.H. KNIPPENBERG, directeur der middelbare handelsschool
te Waalwijk. Nijmegen, z.j.
Door de Redactie:
Nederlandsche Bibliographie, nr 12, 1919. - Tijdschrift voor Gemeentebesturen,
nr 1, 1920. - Vlaanderen, nr 2, 1920.
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Ingekomen boeken. - Voor de Boekerij der Academie is ingekomen:
Dubbele Wegwijzer der stad Gent met voorgeborchten, en der provincie
Oost-Vlaanderen, 1920, 58e jg.
Ruildienst. - Tegen ruiling van de Verslagen en Mededeelingen heeft de Bestendige
Secretaris voor de Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen van de
gewone tijdschriften ontvangen:
Biekorf, nr 1, 1920. - Neerlandia Franciscana, nrs 1-2, 1920. - Schweizerisches Archiv
für Volkskunde, Band 22, Heft 4. - Studiën, Feb. 1920. - Tooneelgids, nr 1, 1920. La Vie diocésaine, no 1, 1920.
***

Voor den Aug. Beernaert-Prijskamp (1920-1921) werd het hieronder volgend boek
ingezonden:
Door de Schrijvers:
Beknopte Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde met Bloemlezing uit
schrijvers van vóór de 19de eeuw, door W. VAN NEYLEN, oudleeraar aan 't college te
Geel, en A. VAN DEN DRIES, candidaat in wijsbegeerte en letteren, leeraar aan het
St.-Joannes-Berchmanscollege te Antwerpen. Vierde, herziene en vermeerderde
uitgave. Lier, 1919.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Plechtige vergadering op 27 Juni. - De heer Onderbestuurder deelt mede dat
de heer Staatsminister J. HELLEPUTTE, ons geacht medelid, aangenomen heeft als
feestredenaar op de Plechtige Vergadering van 27 Juni op te treden.
2o) Kongl. Danske Videnskabernes Selskap, te Kopenhagen. - De Koninklijke
Deensche Academie voor Wetenschappen en Letteren bericht de Academie dat haar
gewezen secretaris, Dr. HIERONYMUS GEORG. ZEUTHEN, oud professor van wiskunde
aan de Hoogeschool van Kopenhagen, aldaar in zijn 80ste jaar overleden is.
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3o) Experimenteele bijdrage tot de psychologie van het geheugen, door Dr. J.
VARENDONCK. - De schrijver heeft zijn handschrift ingetrokken: het werd hem, tegen
ontvangstbewijs, den 11 Februari 1920 weder ter hand gesteld.

Letterkundige Mededeeling.
1o) Door den heer Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, over Rechterlijke Plichtenleer, Deontologia juridica, - door J. SALSMANS S.J., prof. in de zedenleer, met inleiding
door E. VLIEBERGH, hoogleeraar te Leuven. IIe herziene en vermeerderde uitgaaf.
Leuven, drukk. ‘De Vlaamsche Boekenhalle’, 1920; 410 blz.
Van dit werk dat even verschenen is, biedt de zeer eerw. P. Salsmans een exemplaar
aan de Koninklijke Vlaamsche Academie. De 1e uitgave verscheen in 1914, en was
op enkele weken uitverkocht De vijandelijke bezetting was oorzaak, dat deze 2e
uitgave niet eerder gedrukt werd. Meer dan 300 exemplaren waren reeds besteld, eer
zij het licht zag. Toen de eerw. schrijver mij dit meêdeelde, voegde hij er bij: ‘Signa
temporum’! Ja, hij heeft gelijk: 't is een teeken des tijds. Waar is de tijd dat een ernstig
werk, in onze taal geschreven, amper eenige koopers, eenige liefhebbers vond? Wij
verheugen ons thans in hier te lande uitgegeven werken, die een auteur vroeger nooit
in onze taal zou aangedurfd hebben. Pater Salsmans is van 't getal dergenen die met
raad en daad vooruitstreven om ons ontwikkeld publiek te gerieven in eigen taal. Lof
behoeft zijn ‘Rechterlijke Plichtenleer’ hier niet. Het publiek sprak dien lof uit. Maar
lof en dank zij den schrijver om zijne voorbeeldige initiative en om het vele goed
dat zij sticht.
2o) Door den heer Prof. AD. DE CEULENEER, over Nederlandsche Spraakkunst voor
het Middelbaar en het Normaal Onderwijs, van P. ED. FRAUSSEN, candidaat in de
Germaansche philologie, leeraar aan het Sint-Antoniuscollege, te Lokeren.
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Namens Pater FRAUSSEN, leeraar aan het St.-Antoniuscollege te Lokeren, heb ik de
eer aan de Academie aan te bieden zijn Nederlandsche Spraakkunst voor het
Middelbaar en het Normaal onderwijs op het einde van verleden jaar verschenen
(Gent, Vanderpoorten, 1919, in-12o IX-214 blz.). De schrijver is reeds gunstig bekend
door meer dan een schoolboekje uitgegeven ten nutte van het aanleeren onzer
moedertaal.
Hier bekomen wij nu een breed opgevatte Nederlandsche Spraakkunst, opgesteld
met het oog, gelijk schrijver in zijn voorbericht zegt, ‘op het opvoedkundig beginsel
dat de moedertaal moet dienen tot grondslag voor alle onderwijs’. Het boek levert
niet enkel het bewijs van een grondige kennis der taal, maar ook van een groote
paedagogische ondervinding waardoor men het best beseft op welke wijze de leerling
een volkomene kennis van een taal kan bekomen. De aanhangsels zullen met nut
geraadpleegd worden en niet het minst de lijst der standvastige voorzetsels. Wij
kunnen den schrijver over zijn Spraakkunst gelukwenschen, overtuigd dat zij veel
zal bijdragen tot den vooruitgang van het onderwijs der Nederlandsche taal.

Mededeeling namens Commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. De heer Prof. J. VERCOULLIE, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Aanwezig de heeren: Kan. AMAAT JOOS, voorzitter, EDW. GAILLIARD, K. DE FLOU,
Prof. Dr. C. LECOUTERE, IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. J. MANSION, leden, Mr. LEONARD
WILLEMS en Prof. Dr. H. LOGEMAN, hospiteerende leden, en Prof. J. VERCOULLIE,
lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
Lezing door Mr. L. WILLEMS: Reinardiana (Voortzetting):
a) De Teirlinck-codex der 17de-eeuwsche rijmbewerking van den Reinaert. - b)
De verhouding van den Reinke de Vos (1498) tot den 15de-eeuwschen rijmdruk van
Geeraert Leu (± 1487). - c) Rein. II, vs 7587 en de Vlaamsche oorsprong van den
Reinaert II.
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Spreker behandelt b) en komt tot het besluit dat de auteur van Reinke reeds een
Rijnsch-Westfaalschen Reinke I onder de oogen moet gehad hebben.
De hh. LECOUTERE, LOGEMAN en TEIRLINCK vragen inlichtingen, waarop door
Spreker wordt geantwoord. - De vergadering besluit tot opneming in de Verslagen
en Mededeelingen der Academie. - (Door de Academie in pleno vergaderd
goedgekeurd.)
Het vervolg van de dagorde wordt tot de volgende zitting uitgesteld.
2o) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. - De heer OMER
WATTEZ, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel, over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Aanwezig de heeren: IS. TEIRLINCK, voorzitter, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, G.
SEGERS, Dr. HUGO VERRIEST, Prof. Dr. LOD. SCHARPÉ, Prof. Dr. A. VERMEYLEN,
leden, en OMER WATTEZ, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
a) Van de Ven-Heremans-Fonds: Natuurlijke geschiedenis van België. De
Aardkunde van België, door den heer THEO. VAN DEN BERGH. - Voorstel door het
Bestuur dit werk onder de uitgaven van het Fonds op te nemen. - Advies van de
Commissie. - Benoeming van twee verslaggevers.
b) Id.: De inrichting van het lager onderwijs in België, door JEF MENNEKENS,
afdeelingsoverste aan het Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek. (Zie Verslagen
en Mededeelingen, jaarg. 1919, blz. 267.) - Mededeeling door den Bestendigen
Secretaris van een schrijven waarbij de heer MENNEKENS, de Academie verzoekt
om het opnemen van zijn werk onder de uitgaven van het Van de
Ven-Heremans-Fonds. - Naar de Commissie om advies verzonden. - Benoeming van
twee verslaggevers.
- Voor het onderzoek van beide zaken benoemt de Commissie tot verslaggevers de
heeren Prof. AD. DE CEULENEER en IS. TEIRLINCK.
c) Mededeeling door den heer Prof. Dr. LOD. SCHARPÉ: Het Premiestelsel tot
aanmoediging der Tooneelletterkunde.
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Spreker doet eene uiteenzetting van het Premiestelsel en maakt er de kritiek van; hij
oppert gedachten hoe het stelsel dient heringericht; verder onderzoekt hij wat er kan
gedaan worden om het tooneel dienstbaar te maken tot hoogere ontwikkeling van
ons volk, en om het spelen van goede stukken aan te moedigen.
Nemen deel aan de bespreking de heeren VERMEYLEN, MUYLDERMANS en SEGERS.
De Leden zijn van meening, dat het Leeskomiteit zelf zal dienen de Regeering te
bewegen om de herinrichting te bespoedigen.

Dagorde.
1o) Vereenvoudiging van de Schrijftaal in Nederland. Verslag over de gehouden
briefwisseling. - Bij brieve van 24 Januari heeft het Bestuur den Weled. Heer Minister
van Wetenschappen en Kunsten verzocht, aan de Nederlandsche Regeering om
mededeeling te vragen van alle bescheiden rakende de voorgenomen
Spellinghervorming: ‘Met het oog op de eenheid in de officiëele spelling voor België
en voor Nederland, - aldus luidt het in dit schrijven, - is het wenschelijk dat in dezen
door de Nederlandsche Regeering geen beslissing genomen worde, zonder vooraf
daarover met de Belgische Regeering overeengekomen te zijn’.
Den 26 Januari, werd die brief medegedeeld aan onze geachte Collega's de heeren
Staatsminister J. HELLEPUTTE en Volksvertegenwoordiger FRANS VAN CAUWELAERT,
met verzoek de vraag der Academie bij de Belgische Regeering te willen steunen. Beide heeren hebben den gewenschten steun beloofd.
Een afschrift van het stuk werd vervolgens gezonden aan onze buitenlandsche
eereleden uit Nederland, met gelijke vraag wat de Nederlandsche Regeering betreft.
Den 31 Januari, liet de heer Prof. Dr. A. KLUYVER, uit 's Gravenhage, aan den
Bestendigen Secretaris weten, dat hij onverwijld het verzoek der Academie aan den
Heer Minister had overgemaakt.
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Van zijn kant, berichtte de heer Prof. Dr. C.G.N. DE VOOYS, uit Utrecht, dat hij het
schrijven der Academie op de aanstaande vergadering van het hoofdbestuur der
Vereeniging tot vereenvoudiging van onze schrijftaal (waarschijnlijk 15 Februari te
houden) ten sprake zou brengen. ‘Voorloopig zend ik U - schrijft de heer DE VOOYS
aan den Bestendigen Secretaris, - eenige nummers van ons orgaan, waarin U kan
nagaan wat er in het laatste jaar voorgevallen is. Het voornaamste dokument, het
verslag van de Staatskommissie, kan ik U niet onmiddellijk bezorgen, maar ik zal
trachten U er een exemplaar van te doen toekomen door bemiddeling van mijn kollega
MULLER, te Leiden’.
(Werden door den heer Dr. DE VOOYS gezonden: 1917, 21e jaarg, nummer 1, van 22
Mei. - 1918, 22e jaarg., nummer 5, van 19 April. - 1919, 23e jaarg., nummer 1 en 2,
van 4 Juni en van 16 September. - 1920, 23e jaarg., nummer 3, van Januari.)
- Op voorstel van den heer Dr. LOD. SCHARPÉ wordt de zaak om advies verzonden
naar de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde.
2o) Staatsminister Aug Beernaert-prijskamp. - Eerste tijdvak: 1912-1913. Verslag van de Jury: toekenning van den prijs. - In de Januari-vergadering van de
Jury, heeft de heer Dr. LOD. SCHARPÉ lezing gegeven van het verslag door hem, op
last van den keurraad, over het Eerste tijdvak: 1912-1913 opgemaakt. Het stuk werd
goedgekeurd en geteekend door de heeren IS. TEIRLINCK, als voorzitter, GUSTAAF
D'HONDT en Dr. J. MUYLDERMANS, als leden, en Dr. LOD. SCHARPÉ, als secretaris:
het kende den uitgeloofden prijs van duizend frank toe aan de Interludiën van den
heer KAREL VAN DE WOESTYNE, ons geacht medelid. - De Academie bekrachtigt de
besluitselen van dit verslag, wenscht den heer VAN DE WOESTYNE geluk met de
bekomen onderscheiding, en stelt voor het stuk hieronder op te nemen:
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Aug. Beernaert-prijskamp.
Eerste tijdvak: 1912-1913.
Verslag van de jury.
Toen de oorlog uitbrak, waren de leden der Jury, - de hh. Is. Teirlinck, V. De la
Montagne, Fr. Lateur, L. Scharpé en G. D'Hondt, deze laatste afgevaardigde der
Regeering, - zooveel als klaar met de lezing, om beurt, van de 84 ingezonden werken.
Het ‘beste’ zouden ze daaruit moeten aanwijzen; het beste, met de beperking,
natuurlijk: ‘in letterkundig opzicht’; een beperking die voor gevolg had, dat al dadelijk
enkele van de ingezonden nrs wegvielen, werken geschreven met het oog op het
onderwijs of tot vulgarisatie. Toch bleef de taak van het schiften en keuren netelig
genoeg, en er werd besloten eerst na te gaan welke onder de romans, onder de
dichtbundels, onder de tooneelstukken als de verdienstelijkste te achten waren, elk
in zijn soort; de werken die eigenlijk buiten elke dezer drie categorieën vielen, zouden
als een vierde groep, op dezelfde wijze, beoordeeld worden. Waarna blijken zou,
wat onder het beste uit iedere groep als het beste van al mocht worden beschouwd.
De groep Romans was de talrijkste: 28 werken. Als bijzonder verdienstelijk vallen
hier aan te stippen:
TOUSSAINT VAN BOELAERE, Landelijk Minnespel;
FRANS VERSCHOREN, Langs kleine wegen;
BERTO VAN KALDERKERKE, Uit donkere dagen;
EDW. VERMEULEN, Trimards;
W. ELSCHOT, Villa des Roses;
RENÉ DE CLERCQ, Harmen Riels;
MAURITS SABBE, De Nood der Bariseele's.

Hetgetal der dichtbundels stond iets lager: 21. De ‘Verzen’ van J. MULS, - HERMAN
BROECKAERT'S ‘Van den Minnestreel’, - J. MENNEKENS' ‘Boven de donkere diepten
des
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Doods’, - C. EECKELS' ‘Bloeitijd’, - R. DE CNEUDT'S ‘Naar lichtende Wegen’, behooren hier tot het beste. Maar bovenal dienen blij begroet twee, gansch verschillend
van toon en inhoud, maar van zulke bijzondere waarde beide, dat men geen treffender
bewijs mocht wenschen voor den stijgenden bloei onzer letteren: de ‘Omheinde
Hoven’ van den jongen Franciscaner Pater HILARION THANS, vol zoete mystieke
bekoring, innige liederen, vol berusting, van lijden en hopen, een zacht geurende
ruiker uit vredigen kloostergaard; - en de ‘Interludiën’ van K. VAN DE WOESTIJNE,
waarin deze zijn overweldigende fantasie botviert in episch grootsche tafereelen uit
de oerwereld van den Helleenschen sagentijd, en het daarbij zelfs aandurft, in een
heldenlied nog stouter, te zingen van den ‘Vliegenden Man’, den mensch van nu,
vermetel het wagend op het geronk van zijn motor zijn vlucht te richten ten hemelkolk
in. En even geweldig, en te bewonderen, als de fantasie welke de oude reuzen en
goden weer te leven roept, forsch en schoon als uit marmer gehouwen, is des dichters
macht over de taal, die stroef, hard, donker, hel, lenig, lief, al naar zijn stemming of
luim, zijn beelden bouwt, en zich voegt naar zijn gedachte en gevoel, om trouw en
treffend ze te verklanken en te vertolken.
Wat de tooneelstukken aangaat, - er waren er alleen 11 ingezonden, - dienen als de
verdienstelijkste vermeld: ALFRED BOGAERD'S ‘Keten der Misdaad’, EDMOND
ROELAND'S ‘Vaderlijk Gezag’, en onder de drie drama's van den begaafden CYRIEL
VERSCHAEVE vooral het tweede zijner Artevelden, de Philips, terwijl het drama ter
verheerlijking van Ferdinand Verbiest in de eerste plaats als leesdrama te waardeeren
valt.
De ‘Kritische Opstellen’ van KAREL VAN DEN OEVER, J. MULS' beide bundels
‘Moderne Kunst’ en ‘Steden’ waren, met J. PERSYN'S ‘Kritisch Kleingoed’ het meest
vooraanstaande onder de werken der vierde groep. Tot spijt van de Jury moest het
ingezonden 1e Deel van PERSYN'S grootsch aangelegde merkwaardige
Schaepmanbiographie buiten beschouwing blijven, als niet beantwoordend aan de
bepalingen van den Prijskamp, die zóó dienen opgevat dat alleen ‘voltooide’ werken
in aanmerking kunnen komen.
***
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Door de hh. TEIRLINCK, D'HONDT en SCHARPÉ werd, op de October-vergadering
(1919) der Jury - nadat het bij herhaling niet mogelijk was gebleken de Jury voltallig
de belegde bijeenkomsten te zien bijwonen, - met eenparigheid besloten den prijs
toe te kennen aan de ‘Interludiën’ van den heer KAREL VAN DE WOESTYNE. Op de
zitting van 16en December 1919 verklaarde Z.E. Kan. MUYLDERMANS, plaatsvervanger
van den betreurden V. DE LA MONTAGNE, onder den oorlog overleden, met deze
beslissing in te stemmen.
De Schrijver,
L. SCHARPÉ.
De Voorzitter,
I. TEIRLINCK.
De Leden,
G. D'HONDT, J. MUYLDERMANS.
- Tweede tijdvak: 1914-1915 en Derde tijdvak: 1916-1917. - In de
Januari-vergadering is vervolgens de Jury overgegaan tot de kennisneming van de
boeken voor die twee tijdvakken ingezonden en tot de verdeeling van het werk onder
de Leden.
3o) Boekerij der Academie. Verslag door den Bestendigen Secretaris over den
toestand der Boekerij. (Ingevolge art. 16 van het Reglement van inwendige orde
voor de Secretarie.) - De Bestendige Secretaris legt zijn verslag ter tafel over den
toestand der Boekerij gedurende het jaar 1919. - De Vergadering beslist dat dit stuk
in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden. (Zie beneden blz.
206-207.)
4o) 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
Kan. AMAAT JOOS, Dr. LEO GOEMANS en Prof. VERCOULLIE.
5o) Wedstrijd over de Lakenweverij. - Het verslag van den keurraad zal in de
eerstvolgende vergadering medegedeeld worden.
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6o) Karel Boury-prijskamp. Verslag van den keurraad. - De heer KAREL VAN DE
WOESTYNE zal zijn verslag vóor de Maart-vergadering inzenden.
7o) Mededeeling door den heer Prof. Dr. H. Logeman. - Prof LOGEMAN doet een
kleine mededeeling over een moderne Engelsche bewerking van de Reinaertstof.
Mr. F.S. Ellis, oud-boekverkooper en een bekend Engelsch kunstkenner, gaf in de
laatste jaren van de 19de eeuw een door Walter Crane geïllustreerde, zeer geestige
bewerking uit (Londen, David Nutt), waar hij Caxton's 15de eeuw proza-tekst op de
voet volgde, tot zelfs in 't gebruik van diens voor een Engelschman bijna
onverstaanbare Batavismen toe. Als in een rijmroes schreef Mr. Ellis zelfs het glossaar
en een begeleidend schrijven tot hen gericht aan wie het boek ten geschenke werd
aangeboden, in geestige verzen.
Bonsing. This word as ‘Boussyng’ may you see
In the great Oxford N.E.D.
Caxton's turned ‘n’, misplaced it there.
This name, in Dutch, do pelecats bear.

Hier volgt nog slechts een klein voorbeeld van 's schrijvers meer vrije bewerking;
als Bruin gevangen is na zijn aventuur bij Lantfert, geeft Mr. Ellis dit lyrisch
‘complaint’ ten beste:
‘Whene'er you go a Fox to trap,
Bruin! Bruin!
Beware lest you by sad mishap
Catch ruin! ruin!
'T would seem the Fox has been your match,
Bruin! Bruin!
And set a new-found trap to catch
You in! You in!
No more wilt thou the fox betray
To ruin! ruin!
Farewell, then, till another day,
Dear Bruin! Bruin!’

8o) Lezing door den heer Mr. Leonard Willems: De nieuwe Reinaert-proloog en
het Arnout-vraagstuk. -

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

153
De nieuw Bedburg-Dyksche codex van den Reinaert leert ons dat er vóór Willem's
bewerking, eene oudere bewerking van het epos heeft bestaan, welke ‘onvulmaket’
gebleven was. Van deze vroegere bewerking wordt door het nieuw handschrift gezeid
dat ‘Arnout ze niet hadde bescreven (= geschreven)’.
De nieuwe lezing van den proloog schijnt eenigermate een steun te geven aan de
vroeger, door spreker geuite gissing dat onze Reinaert door twee dichters werd
vervaardigd, - welke gissing steunde op de mededeeling van den Comburgschen
codex dat ‘Willem zijn gedicht niet hevet vulscreven’.
Deze woorden wilde spreker in 1897 uitleggen op de volgende wijze: ‘Willem
heeft zijn epos niet “volscreven”, omdat een gedeelte van dit werk (RIb) het werk
van een ouderen dichter is’.
Wie nu deze twee mededeelingen wil 't akkoord stellen en overeenstemming
tusschen beide handschriften betracht, zal moeten aannemen dat er twee dichters aan
onzen Reinaert hebben gewerkt. Maar de vraag is thans of wij in de mededeeling
van het Comb. hs. vertrouwen kunnen stellen, nu er een andere lezing in een ouder
handschrift voorkomt.
Spreker onderzoekt de verschillen in taal, stijl, anthropomorphisme enz. tusschen
a
RI en RIb en komt tot de slotsom dat er inderdaad verschillen tusschen beide deelen
van den Reinaert bestaan.
Maar die verschillen kunnen op tweeërlei wijzen uitgelegd worden: 1o ofwel toonen
zij aan dat er twee dichters aan het gedicht hebben gewerkt; 2o ofwel dat één en
dezelfde dichter van twee uiteenloopende bronnen gebruik heeft gemaakt.
Om na te gaan welke van beide hypothesen de voorkeur verdient, is het niet
voldoende de verschillen te onderzoeken, ook de gelijkenispunten dienen aandachtig
aangestipt, onderzocht en overwogen te worden.
Spreker onderzoekt achtereenvolgens deze laatste punten: gelijkenis tusschen Ia
en Ib in taal, stijl, rijmen, eenheid

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

154
van het gedicht, toespelingen van Ib op het voorgevallene in Ia enz., en komt tot de
slotsom dat onze Reinaert wel degelijk door één schrijver vervaardigd werd. De
verschillen schijnen voort te spruiten uit het feit dat er twee bronnen zijn: eene
Fransche voor Ia en eene Nederlandsche voor Ib.
Het onderzoek van den Reinaert-tekst leidt tot de conclusie dat wij geen vertrouwen
kunnen hebben in de mededeeling van het Comb. hs. dat Willem zijn gedicht ‘niet
hevet vulscreven’. De verknoeing in dien tekst komt voort uit het feit dat de copist
de oudere oorspronkelijke lezing niet goed begrepen heeft en gemeend heeft dat het
‘onvulmaket’ epos door Willem werd voortgezet, hetgeen in het Bedburg. hs. niet
geschreven staat.
Voorloopig moeten wij ons dus houden aan de lezing van het Bedb. hs. en
aannemen dat er een ouder ‘onvulmaket’ epos bestond en dat een zekere Arnout dit
gedicht niet geschreven heeft.
Waarschijnlijk is de bedoeling van den auteur met deze negatieve mededeeling
geweest, niet ons een inlichting te verschaffen nopens den schrijver van het
‘onvulmaket’ epos, maar wel ons een vingerwijzing te geven nopens den inhoud.
***

Het gebied van Eupen. - Prof. Dr. LOD. SCHARPÉ vestigt de aandacht der
Vergadering op de uitbreiding van het Belgisch Bestuur over de streek van Eupen
en stelt de vraag, of de Academie het niet als haar plicht moet beschouwen, de
Regeering opmerkzaam te maken op het feit dat zij, in dat nieuwe Bestuursgebied,
tegenover een bevolking staat die het Vlaamsch als moedertaal heeft.
Het gebied van Eupen, zegt hij, is de voortzetting in taalopzicht van den
Vlaamschsprekenden Noord-Oosthoek der provincie Luik. Hij wijst op de getuigenis
van Prof. Kurth wat de Vlaamsche gemeenten in die provincie betreft, en op het niet
te wraken getuigenis van Duitsche geleerden
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zelf, wat de streek van Eupen aangaat. Het belang van de bevolking, in
overeenstemming met dat van België, doet het als in hooge mate wenschelijk
voorkomen in het nieuwe gebied, evenals in den Vlaamschen Noord-Oosthoek van
het Luiksche, Onderwijs en Bestuur in te richten overeenkomstig het feit dat,
niettegenstaande verwaarloozing en bekamping, en het langjarige kunstmatig
opdringen van het Duitsch, het Vlaamsch er toch de moedertaal gebleven is.
De Koninklijke Vlaamsche Academie zou derhalve het vertrouwen dienen uit te
drukken, dat de Regeering er de hand aan houden zal, dat in die oostelijke streek van
het Vlaamsche taalgebied, voor Bestuur en Onderwijs, naar het beginsel der gelijkheid
in rechte en in feite tusschen Vlaanderen en Wallonië, geen opgedrongen vreemde
taal de toenadering belemmere en de aanwenning bemoeilijke van de nieuw
bijgekomen bevolking tot den Belgischen Staat, waar zij van natuurswege zich bij
het Vlaamsch gedeelte aansluit.
- Verschillende Leden nemen deel aan de bespreking. Ten slotte wordt door de
Academie beslist dat het Bestuur in dien zin aan de Regeering zal schrijven.
***

- De Vergadering wordt te 4 uur gesloten.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

156

Kleine verscheidenheden.
I.
Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
349. - (Blokken hout) Acht ende achte, verbasterd tot * acht ende dachte.
Het geldt in de teksten hieronder de levering aan den koster-schoolmeester der
parochie van Eessen, - boven de hem door de gemeente toegekende wedde of
‘pensioen’, - van honderd BLOKKEN olmenhout ACHT ENDE ACHTE, of acht duim
vierkant:
Staatsarchief te Brugge, Reg. Nr 2948, of Rekening ‘vande prochie van Eessene’,
van 1626-1627 (dubbel), fol. 5 vo ‘Betaelt den zelven (Gilles de Poortere) over de
leverynghe van een hondert olmen acht ende achte, voor den coster, voor hem
besproken doen hij anghenomen was, xlij lb. par.’
Elders luidt dit eenvoudig, zonder vermelding van ‘olmen’, HONDERT ACHTE ENDE
ACHTE (of: DACHTE):
Id., id., Rekening van 1628-1629, fol. 4 vo: ‘Betaelt Gilles de Poorter, van dat hy
leveren moet een hondert achte ende achte an Maerten Zoete, coster, die hij jaerlix
hebben moet voor hem besproken ende hem toegheleijt, per acquit xxxvj lb. par.’
Id., id., Rekening van 1630-1631, fol. 4 vo: ‘Betaelt Gilles de Poortere, van dat hy
ghelevert heeft een hondert acht ende dachte an Maerten Zoete, coster...’
Id., id., Rekening id. van 1633-1634, fol. 4: ‘Betaelt Maerten Zoete, coster, over de
leverijnghe van hondert acht ende dachte, die hem jaerlix toegheleijt es boven zyn
pensioeH, per acquit xxxvj lb. par.’
Id., id., Rekening id. van 1635-1636, fol. 3: ‘Betaelt Robert Zalme, over tleveren
van hondert achte ende dachte an Maerten Zoete, coster ende schoolmeestere, die
hij jaerlijcx hebben moet, voor hem besprocken ende toegheleyt doen hy in zynen
voorn. dienst anghenomen was, xxxvj lb. par.’
EDW. GAILLIARD.
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Reinaerdiana I.
De nieuwe proloog van den Reinaert en het Arnout vraagstuk
door Mr. Leonard Willems Az.
Wie zich met de hoop vleide dat dank zij de ontdekking van een nieuw Reinaert-hs
een einde zou komen aan de aloude polemiek nopens den proloog, heeft zich deerlijk
vergist. Wel is waar heeft de Bedburg-Dyksche codex de gegevens van het probleem
nu grootelijks gewijzigd: menige vroegere uitlegging - als b.v. die van J.F. Willems
of van Buitenrust Hettema - is voor goed veroordeeld; tekst-emendaties, als die van
Jonckbloet of van van Helten, zijn heelemaal ter zijde geschoven. Doch hiertegenover
staat dat thans ineens een reeks onverwachte vraagstukken oprijst. Het valt niet te
betwijfelen: de nieuwe lezing opent de deur tot nieuwe hypothesen.
De eerste Nederlandsche Reinaerdist, die kennis genomen heeft van het ontdekte
handschrift, prof. J.W. Muller, is dan ook terstond met een nieuwe uitlegging voor
den dag gekomen, er zeer bescheiden bijvoegende dat zijne gissing slechts ‘ééne van
de vele mogelijkheden’ (bl. 81) is, welke de nieuwe lezing in het leven kan roepen.
En wat bewijst dit nu anders, dan dat de nieuwe proloog haast even onduidelijk is
als de oudere. Want (dit spreekt immers van zelfs) zoo eerstgenoemde klaar en
duidelijk was, dan zouden er geene twee uitleggingen tegelijker tijd kunnen bestaan.
Van alle nog mogelijke opvattingen is er eene die, zoo ver ik oordeelen kan, thans
dreigt de andere in de schaduw te
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stellen: dat is die welke zich het nauwste aansluit bij de hypothese door mij in het
Tijdschrift van Leiden in 1897 voorgesteld:
Onze Reinaert de Vos zou het werk zijn van twee dichters, en Willem, die Madocke
maakte, zou voor zijne rekening slechts het eerste gedeelte van het epos, den RIa,
hebben, terwijl het vervolg, RIb, aan een anderen dichter toe te schrijven zou zijn.
In hoe verre deze gissing door het nieuwe handschrift bevestigd wordt en of het
onderzoek van den Reinaert-tekst dit ondersteunt - dit is de vraag welke ik in de
volgende bladzijden wensch te behandelen.

I.
Ter inleiding van het te bespreken vraagstuk, past niets beter, geloof ik, als een
oogenblik op de polemiek nopens den Comburgschen Codex terug te komen en uit
te leggen hoe ik aan mijne gissing van 1897 geraakt ben. Dit zal mij de gelegenheid
verschaffen om ter loops een paar oude rekeningen te vereffenen.
In het Comb. hs. luidt de proloog als volgt:
Willem, die vele boucke(1) maecte
Daer hi dicken omme waecte
Hem vernoyde so haerde
Dat die avonture van Reynaerde
In dietsche onghemaket bleven,
Die Willem niet hevet vulscreven
Dat hi die vijte [dede] soucken....

‘Die avonture’ is enkelvoud, - ‘onghemaket bleven’, meervoud. De tekst is dus
corrupt: emendeeren dringt zich op.
Jonckbloet hield het voor het meervoud hij herstelt: ‘davonturen... onghemaket
bleven’, welke emendatie door Martin werd overgenomen.
Van Helten verkoos het enkelvoud: ‘die avonture... was onghemaket bleven’.
Maar buiten deze grammaticale onnauwkeurigheid, zijn hier nog andere
moeilijkheden. De vraag is: wat beteekent ‘die Willem niet hevet vulscreven’?

(1) Op rasuur.
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In verband met ‘onghemaket’, geven deze woorden een gezonden zin:
1o Indien men onderstelt dat onze Reinaert onvoltooid is gebleven; dan verwittigt
ons Willem in zijnen proloog dat hij het het epos ‘niet hevet vulscreven’.
Maar, zegt Jonckbloet, de Reinaert is voltooid, en dan is de verklaring van Willem
niet aan te nemen. De tekst moet dus corrupt zijn. Men leze dan: ‘die hi hier hevet
vulscreven’.
Eene emendatie, welke alweer door Martin werd overgenomen.
2o De woorden geven tevens eenen gezonden zin, indien men ze aldus opvat: ‘De
avonturen van Reinaert zijn tot hiertoe in 't Dietsch ongemaakt gebleven. Willem
kent een groot getal van die avonturen, maar hij heeft ze in zijn gedicht niet alle
‘vulscreven’.
Dit is de uitlegging van Buitenrust Hettema (1893)(1).
Op zichzelf zeer aaneemelijk. En, waarlijk, indien deze woorden in den epiloog van
den Reinaert stonden, dan zou natuurlijk elkeen den tekst op dezelfde wijze als
Buitenrust Hettema hebben verstaan. Het sprak immers van zelfs!
Doch die woorden komen niet voor in een epiloog; zij staan in een proloog - en
daar zou men dan toch eerder verwachten naar middeleeuwsch gebruik dat Willem
alle de hem bekende avonturen ‘niet sal vulscriven’.
Nogmaals, indien dit zóó in den proloog had gestaan, dan zou alweer elkeen evenals
Buitenrust Hettema hebben verstaan. Het sprak ook van zelfs!
Maar ‘niet heeft vulscreven’ slaat op het verleden, op het voorafgaande - niet op
de toekomst, noch op hetgeen volgt. En daar zit de moeilijkheid in.
‘Komaan!’ zal Buitenrust Hettema mij tegenwerpen, ‘is het niets anders? Een
bezwaar van dien aard laat zich gemakkelijk uit den weg ruimen. Men versta, met
een stilwijgende toevoeging, “die ni niet hevet vulscreven... in het hierna volgend
gedicht”, - en dan is de zaak volkomen in orde’.

(1) Tijdschrift v. Leiden, XII, 1-24.
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Op zich zelf genomen, ja! Maar nu komt het hoofdbezwaar. Wij modernen, schrijven
heel dikwijls onze inleidingen en prologen, nadat wij ons werk voltooid hebben.
Maar in de Middeleeuwen was het omgekeerde de regel(1). En hieruit spruit voort dat
middeleeuwsche dichters zoo dikwijls in hunne prologen God (of Maria) aanroepen
om hun bijstand te verleenen ten einde het door hen ondernomen werk tot een goed
slot te brengen.
Voorbeelden hiervan aanhalen is overbodig. Zij zijn legio. Welnu, in den Reinaert
komt een soortgelijke bede ook voor. Na verteld te hebben dat hij met behulp van
Walsche boeken zijn werk is begonnen, roept de dichter uit, vs. 10:
God moete hem sire hulpen jonnen!

Natuurlijk, om het begonnen gedicht tot een goed einde te brengen. Dus, indien er
gestaan had: ‘Willem sal al de hem bekende avonturen niet vulscriven... God moet
hem zijne hulpe jonnen (om het gedicht te voltooien)!’, dan ware de zaak volkomen
in orde.
Maar zoo men leest: ‘Willem heeft de avonturen niet vulscreven... God moet hem
zijn hulpe jonnen om het gedicht nog te schrijven’. Dan is er duidelijke tegenspraak
tusschen vs. 6 en 10.
En dit is wat mij de uitlegging van Buitenrust Hettema twijfelachtig deed
voorkomen. Ik dring hierop aan omdat ik vrees dat ik in mijn vroeger opstel niet
duidelijk genoeg heb aangetoond wat mij die uitlegging deed verwerpen en tevens
vrees dat Buitenrust Hettema, die nu nog bij zijne uitlegging van 1893 blijft, niet
juist vat welke eigenlijk de tegenwerping is, welke hem wordt gemaakt.
Kortom, met de uitlegging van Jonckbloet kwam men er toe om den tekst te
emendeeren - met die van Buitenrust Hettema kwam men tot een tegenspraak tusschen
vs. 6 en 10.
Dit bracht mij er toe om mij af te vragen of er, buiten die twee uitleggingen, die mij
verdacht voorkwamen, niet een derde kon bestaan.
3o En er is inderdaad een derde uitlegging. Wanneer Willem ons zegt dat hij zijn
epos ‘niet hevet vulscreven’, kan hij hierdoor

(1) Een regel die natuurlijk niet zonder uitzonderingen was. Cf. Verdam, Theophilus, inleiding.
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bedoeld hebben dat slechts een gedeelte van het epos zijn werk is - en dat het ander
gedeelte het werk van een tweeden dichter is.
Dit is de uitlegging, welke ik in 1897 gaf(1). Zij was tot daartoe over het hoofd
gezien... en geen wonder! Die uitlegging scheen immers uitgesloten door het
voorgaande vers, welk zegt dat vóór Willem ‘de Remaerts-avonturen in 't Dietsch
ongemaakt waren gebleven!’ En nu spreekt het van zelfs dat indien Willem op een
vroeger werk heeft voortgebouwd, dat hij niet kan hebben gesproken van ongemaakt.
Het gedeelte dat niet van hem is, en door hem werd overgenomen, was natuurlijk
reeds gemaakt.
De tegenwerping welke men tegen mijne uitlegging kon maken, heb ik natuurlijk
dadelijk ingezien. Maar ik vroeg mij af of het wel zoo zeker was dat ‘onghemaket’
van vs. 5 niets anders kon beteekenen als ‘waarvan nog niets is gemaakt’ (de moderne
beteekenis). Kon dit woord vroeger soms ook niet beteekend hebben onafgemaakt,
onvoltooid?
Ik raadpleegde nu dadelijk Kiliaen, Oudemans, en een reeks woordenboeken en
glossariën. Alles te vergeefs! en stond op het punt mijn Reinaert toe te slaan, en geen
verdere notitie te nemen van den inval, dien ik gekregen had, toen (ik herinner mij
de zaak nog alsof het gisteren was) ik op het idee kwam den Reinaert II eens in te
kijken om te zien wat de omwerker van dit ‘onghemaect ghebleven’ gedaan had!
En wat vond ik nu aldaar geboekt? Dat Willem zijn epos heeft geschreven omdat,
die ‘geeste’
Niet te recht en is gescreven
Een deel is dair after gebleven.

Natuurlijk, indien er slechts een deel achtergebleven was, dan was er een ander deel
niet achtergebleven.
Het wilde mij voorkomen, dat indien de omwerker het ‘onghemaect gebleven’
verstaan had zooals vóór mij ieder het gedaan had, hij dan deze woorden niet aldus
omschreven zou hebben. Hij zou geschreven hebben dat die geeste heelemaal
achtergebleven was, en niet slechts ten deele. En zoo hij nu dit laatste schreef, dan
had hij ‘onghemaect ghebleven’ opge-

(1) Tijschrift Maats. v. Leiden, XVI.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

162
nomen in den zin van ‘onafghemaect’, juist de beteekenis welke ik aan dit woord
wilde hechten.
Legde men het woord op deze laatste wijze uit, dan verkreeg men overeenstemming
tusschen R. I en R. II... en het vaststellen van dit feit deed me besluiten mijne gissing
in het licht te zenden.
Overigens deed ik opmerken dat deze uitlegging zoo verwonderlijk niet was.
Immers, Willem zegt ons dat hij zijn epos naar Walsche boeken heeft begonnen; en
dit slaat wel op RIa, maar niet op RIb. Kennelijk bestaat onze Reinaert uit twee
bestanddeelen, het eene uit het Fransch, het ander oorspronkelijk Dietsch - zoo dat
de mogelijkheid dat er twee dichters aan gewerkt hadden, dan toch bestond. En er
waren overigens hier en daar punten van verschil tusschen Ia en Ib...
De gevolgen welke mijne interpretatie na zich sleepte, heb ik, - de uitkomst heeft
het bewezen, - tamelijk goed voorzien.
Is die interpretatie juist, schreef ik, dan moet ‘onghemaket’ onafgemaakt
beteekenen. - Het nieuw hs. leest - ‘onvolmaket’. Dan moet er in vs. 5 met van Helten
het enkelvoud gelezen worden - het nieuw hs. heeft het enkelvoud. Dan moet er in
vs. 6 ‘die Willem niet...’ een dittographie zijn. - Het nieuw hs. heeft: ‘die Arnout
niet....’.
De groote struikelblok van die interpretatie, was, zoo ik aangetoond heb, het woord
onghemaket. Ik moest, om mijne zienswijze te doen aannemen, het bewijs leveren
dat dit woord ook onafgemaakt kon beteekenen. En, zooals gezeid, dit bewijs bezat
ik in '97 niet. Bij gebrek aan dit bewijs heb ik er dan de aandacht op gevestigd dat
Lat. infectus de twee beteekenissen bezat van ongemaakt, en onafgemaakt. Het
middeleeuwsch woord kon misschien dan ook beide beteekenissen vereenigen....
Natuurlijk bewijst infectus niets: het is niet omdat een Latijnsch woord twee
beteekenissen heeft, dat een Middelnedl. woord den zelfden weg opmoet!
Zeer terecht heeft Muller dan ook mijn redeneering ten opzichte van ‘onghemaket’
een gewrongen redeneering genoemd. Doch voegt hij er een opmerking aan toe,
tegen welke ik eenige bedenkingen heb in te brengen: ‘ongemaket = onafgemaakt eene mijns inziens gewrongen door Willems beredeneering
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geenszins bewezen, en sedert door Verdam ook niet gestaafde, noch ondersteunde
gissing’(1).
Eene oude rekening, welke ik thans de gelegenheid heb te vereffenen.
Toen ik in 1897 mijn artikel schreef, was Verdam niet zoo ver als de O geraakt,
en kon ik diensvolgens bij hem niet te rade gaan. Slechts eenige jaren nadien
verscheen de aflevering on -, en daar kreeg ik geenszins den indruk dat mijne
hypothese een verloren zaak was. Weliswaar vond ik nergens de beteekenis onvoltooid
opgeteekend, zooals Muller te recht opmerkt. Maar sommige aangehaalde voorbeelden
toonden dan toch aan dat ongemaakt in het Middelnederl. eene beteekenis bezat die
wij aan dit woord thans niet meer toekennen.
Het moderne Nederl. kent alleen ongemaakt 1o als waarvan niets gemaakt is; 2o
als ongekunsteld - het tegendeel van gemaakt - zoodus, iets dat met gemaaktheid
niets te doen heeft.
Daarentegen werden aan het woord in het Middelndl., buiten deze beteekenissen,
nog andere toegekend, welke Verdam opgeeft. En aangezien wij thans in de hss. van
Reinaert I onghemaect zien afwisselen met onvulmaect, vraag ik mij af of onghemaect
in verschillende voorbeelden niet best door dit laatste woord kan worden omschreven.
‘Niemand en sal syne tuine, graven ende vrede onghemaecket laten in der Marcke
(O. Marker, III, 9)’ = Niemand zal zijn tuin.... onvolmaakt (onafgewerkt, niet in orde
gesteld) laten....
Een ander voorbeeld uit Vlaanderen: er wordt vastgesteld ‘dat zij hebben gesmeten
(= geslagen) H. met onghemaeckten stocs, dat hi viel ter aerde (Inv. Brugge Archief,
V, 78)’ - een onafgewerkte stok dus, - een knuppel, zooals Verdam te recht omschrijft.
Nog een voorbeeld uit Utrecht: ‘XIIII onssen (oncen) paerlen, cleen ende groot,
die up een onghemaect caproen ende mouwen gestict waren’ (Codex Dipl. Utrecht
II. 170). Een onafgewerkt kaproen dus, of zooals Verdam omschrijft, onopgemaakt.
Deze voorbeelden toonen o.a. aan dat, volgens Middelndl. spraakgebruik, iemand
kon gaan wandelen in een ongemaakten

(1) Verslagen der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1908: ‘Een nieuw handschrift van den
Reinaert’, bl. 164, nota.
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tuin, met op zijn hoofd een ongemaakt kaproen en in zijn hand een ongemaakten
stok. En nu is het de vraag of die persoon zich niet mocht neervlijen op een
ongemaakte bank en daar een ongemaakt gedicht beginnen lezen.
Bij het laatste gezegde, zou alleen de beteekenis onvoltooid kunnen passen - zal
Muller mij tegenwerpen. Akkoord. Maar de grens in de beteekenis schijnt mij hier
toch zoo licht dat iemand, die zich niet al te correct uitdrukt, gemakkelijk die grens
zal overschrijden.
En wanneer nu de copist van het Comb. hs. ons laat weten dat ‘Willem den Reinaert
niet heeft volscreven’ en erbij voegt dat dit epos tot daartoe ‘ongemaect was gebleven’,
dan lijdt het bij mij geen den minsten twijfel meer dat hij onvolmaakt, onafgewerkt,
onvoltooid heeft bedoeld - daargelaten de vraag of zijne zegswijze niet behoort tot
de zoogenaamde ‘misselycke tonghen’, hetgeen ik gereedelijk kan aannemen.
Is de lezing van het Comb. hs. op een andere wijze uit te leggen, dan zou ik gaarne
kennis van die andere omschrijving willen krijgen.
Nog een tweede oude rekening heb ik te vereffenen.
In het weekblad Van onzen Tijd (XII, 1912, nrs 21, 23, 25) heeft de hr. Lud. Daniëls
O.P. een artikel laten verschijnen over ‘den dichter van den Reinaert I’. Schrijver
beroept zich in dit stuk op een brief van mij, verschenen in het Volksbelang, 29 Febr.
1908, om te beweren dat ik, toen het nieuwe Bedb.-Dijksch hs. gevonden werd, een
echten triomfkreet heb aangeheven, en verwijst naar dien brief om te bewijzen dat
ik nu in den Reinaert-proloog wil lezen ‘die Arnout niet en hevet vulscreven’.
Een korte terechtwijzing is hier niet overbodig. Want deze brief aan het Volksbelang
kan best buiten het debat blijven - hetgeen ik hoop te kunnen aantoonen.
In een zuiver wetenschappelijke polemiek past natuurlijk de triomfkreet van
dengene, die toevallig door een nieuwe vondst in het gelijk werd gesteld, evenmin
als de tandenknarsing van hen die nu ongelijk krijgen. Het zou van mijnentwege
overigens hoogst onkiesch geweest zijn een triomfkreet aan te heffen tegenover mijns
gelijken, en nog meer tegenover mijne meerderen op het gebied der Middelndl.
philologie. Nooit heeft het dan ook in mijne bedoeling gelegen; als dit mijne bedoeling
geweest was,
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dan had ik het, dit spreekt van zelfs, in een philologisch weekblad of in een taalkundig
tijdschrift gedaan, en niet in een politiek weekblad.
De zaak staat heel anders: Den 19 Februari 1908 hield Muller in de Vlaamsche
Academie zijne lezing over het Nieuwe Reinaert hs. Ik was toenmaals geen lid van
dit geleerd lichaam en heb dus niet kunnen weten wat er eigenlijk voor nieuws in
het pas ontdekte handschrift stond. Maar in het Fondsenblad van 21 Februari
verscheen een uitvoerig verslag over Muller's voordracht en aldaar las ik dat, tot aller
verwondering, een zekere Arnout in het Reinaert-vraagstuk betrokken was en dat hij
misschien aan het gedicht had medegewerkt.
Dit artikel werd in de Vlaamsche pers besproken, alsook door al wie zich met
Middelnederlandsche Letterkunde te Gent bezig hield: ik stelde vast dat elkeen over
de zaak hoogst verwonderd bleef.
Welnu, mijn brief aan het Volksbelang is eigenlijk niet anders dan een antwoord
op het Fondsenblad en hij werd geschreven met de bedoeling om aan alle degenen,
welke zich zoo verwonderd aantoonden, het nil mirari (verwonder u over niets) van
Horatius op het hart te drukken. De hr. Daniëls zal mij dan toch toegeven dat ik geen
reden had om verwonderd te zijn, aangezien hetgeen ik te lezen kreeg, overeenkwam
met eene zienswijze, door mij reeds in 1897 geuit.
Er staat nu wezenlijk in dien brief dat er in den proloog ‘die Arnout niet en hevet
vulscreven’ moet gelezen worden.
De hr. Daniëls gelieve echter op te merken dat, toen ik mijn brief schreef, ik in
den waan verkeerde dat dit wel degelijk de lezing van het nieuwe hs. was. Ik kon op
dat oogenblik niet beter weten.
Eenige weken nadien was Muller zoo vriendelijk mij een afzonderlijk afdrukje
van zijne voordracht toe te sturen en dan eerst vernam ik, tot mijne groote verbazing,
dat het hs. een lezing bevatte, welke ik heelemaal niet verwachtte en die voor mij
gedurende jaren een echte puzzte is geweest.
De volgende bladzijden zijn aan deze nieuwe lezing gewijd.
Hiermede zijn mijne achterstallige oude rekeningetjes vereffend.
En nu, ter zake.
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II.
Het nieuwe Bedburg-Dyksche hs. leest:
Hem vernoyde so harde
Dat ene aventure van Reynaerde
In dietsche was onvolmaket bleven
Die Arnout niet en hadde bescreven.

De eerste vraag, welke wij ons te stellen hebben, is: welke zijn nu de vroegere betwiste
punten, die door deze nieuwe lezing van den proloog voor goed opgelost zijn; en
welke zijn de vragen, die nog open blijven en het onderwerp van verdere discussie
moeten uitmaken?
Voor goed opgelost schijnen mij de volgende moeilijkheden (Ik heb bovenstaanden
tekst hier en daar gecursiveerd om de volgende opmerkingen duidelijker te maken):
1o) Vroeger waren wij in het onzekere of wij met Jonckbloet het meervoud moesten
behouden ‘davonturen... bleven’ - of met van Helten het enkelvoud ‘die avonture...
was bleven’. De nieuwe lezing heeft van Helten in het gelijk gesteld en ondersteunt
zijne emendatie.
Maar nu leest het Comb. hs. die avonture; het nieuwe hs. echter eene aventure.
De discussie (gesloten over enkelvoud en meervoud) loopt nu verder over die en
eene. Muller, welke de vraag behandeld heeft, geeft de voorkeur aan ‘die avonture’(1).
Ik zal verder uiteenzetten waarom geen van beide lezingen mij voldoet en ik ze beide
verwerp.
2o) Vroeger heeft men zich afgevraagd wat ongemaect in het Comb. hs. eigenlijk
beteekende en de vraag gesteld, of wij het niet moesten opvatten als ‘onafgemaect’
(= onvoltooid). De nieuwe lezing geeft ‘onvolinaket’. En deze lezing is zeker die
geweest welke de omwerker van R. II onder de oogen heeft gehad. (Zie hierboven).
In eene critische uitgave moet, naar mijn inzien, nu ongetwijfeld ‘onvolmaket’
behouden blijven, aangezien de bron van R. II en het Bedb. hs. overeenkomen en

(1) Tijdschrift v. Leiden, XXXI, 268. Doch leest in zijne uitgave (1914) ‘eene’ - hetgeen bewijst
dat er aarzeling bij hem bestaat.
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dat het Comb. hs. hier een onduidelijk woord bevat dat in verschillende beteekenissen
kan opgenomen worden. Wie ‘onghemaect’ behoudt, wil, naar mij dunkt, geen einde
stellen aan de vroegere discussie, die nu gesloten schijnt door de nieuwe lezing(1).
3o Er werd vroeger gegist dat, aleer Willem aan het werk toog, er reeds een Dietsche
Reinaert bestond, al was die onafgewerkt. De nieuwe lezing bevestigt dit. Tegen het
nieuwe hs. in, schijnt het moeilijk nu nog te houden staan dat het epos van Willem
de eerste poging is om de Reinaertsage in het Dietsch te behandelen. De discussie
loopt nu verder over het geen die onvoltooide Reinaert wel kan bevat hebben, en
waarom Willem hem ‘onvulmaket’ noemt.
4o Er werd vroeger gegist dat de aanvang van vs. 6 ‘die Willem niet...’ een dittographie
bevatte. Het nieuwe hs. geeft thans ‘die Arnout niet...’, hetgeen buiten twijfel schijnt
te stellen dat er wezenlijk in het Comb. hs. een dittographie bestaat.
De discussie gaat nu voort op het punt: wie is die Arnout..? en welk is eigenlijk
het werk van dien Arnout geweest?
Natuurlijk staat het eenieder vrij een van de vier aangehaalde punten niet aan te
nemen. Maar wie het doet, stelt zich dan schrap tegen de lezing van het nieuwe hs.
en zet de oude discussie over het Comb. hs. voort, zonder rekening te willen houden
met den nieuw ontdekten codex.
Zoo b.v. blijft Buitenrust Hettema, ik heb het reeds gezeid, bij zijne vroegere
opvatting van de proloog-verzen. Consequent met zich zelven, houdt hij dan ookal
staande, dat het Comb. hs. om zoo te zeggen de waarde van een autographon heeft
en dat het nieuwere hs. bijna van geenen tel is.
Kon hij dit laatste bewijzen, dan heeft hij natuurlijk het recht aan zijne uitlegging
van den proloog vast te houden. Mijne be loeling is het geenszins over al die oude
vragen terug te komen: het zijn slechts enkele der nieuwe vragen door de lezing van
het Bedb. hs. in het leven geroepen, die ik in de volgende bladzijden bespreek.

(1) In zijne Reinaert uitgave (1914) behoudt Muller onghemaket, om redenen die ik verder
aangeven zal, en waarmede ik mij geenszins kan vereenigen.
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Welnu, zal men mij al dadelijk tegenwerpen: de nieuwe Codex laat ons onderstellen
dat er vóór Willem eene ‘onvolmaakte avonture’ van den Reinaert in het Dietsch
bestond. Aangenomen! Maar wie geeft u het recht te gelooven dat er eenig verband
bestaat tusschen die eerste avonture en den Reinaert van Willem? Met welk recht
ziet gij een verband tusschen die avonture en den Reinaert Ib?
Ik antwoord: de gedachtengang zelf van den proloog schijnt hierop te wijzen.
Immers, hoe gaat de proloog?
‘Willem, die vroeger den Madocke heeft gemaakt, had zulk een groot verdriet
(hem vernoyde so haerde) dat er een avontuur van den Reinaert in het Dietsch
onafgewerkt of onvoltooid was gebleven, dat hij nu...’ Onderstel dat er hier eene
leemte in alle onze handschriften bestond en dat wij verder zouden moeten gissen
wat hierop volgt.
Wij zouden raden, althans de meerderheid onder ons, meen ik: ‘.... dat hij nu alle
mogelijke moeite gedaan heeft om van het onvoltooid avontuur iets voltooids te
maken’.
Zoo zouden wij, modernen, aanvullen en een middeleeuwsch lezer zou
dienaangaande nog veel min aarzelen dan wij. Vergeet niet dat een middeleeuwsch
proloog, in de eerste plaats, tot middeleeuwsche toehoorders gericht is. En in dien
tijd was er geen het minste begrip van literair eigendom. Talrijk zijn, niet alleen in
de buitenlandsche letterkunde, maar ook in de onze, de voorbeelden van gedichten,
die een dichter zich zoo maar toegeëigend heeft, om ze te voltooien. De Walewein
(begonnen door Penninck, voltooid door Pieter Vostaert): de Rinclus (begonnen door
Gillis van Molhem, voltooid door Hein (van Aken, waarschijnlijk); de roman van
Troyen (begonnen door Zeger Diengotgaf, voltooid door Maerlant).
Zonder dat wij nog melding kunnen maken van gedichten waar dat gebeurd is,
maar wij het niet weten, of wij het slechts kunnen gissen. Zoo b.v. de Lorreinen,
waarvan wij slechts omtrent 10.000 verzen bezitten (oorspronkelijk schijnen er wel
± 100.000 te zijn geweest) is zeer stellig - stijl en woordenkeus bewijzen het - door
verschillende auteurs geschreven.
Natuurlijk zal dan een middeleeuwsch lezer nog veel meer dan wij, dadelijk
begrepen hebben dat Willem's voornemen was op de onvolmaakte avonture voort te
bouwen.
Wie dit nu niet wil aannemen, legt de proloog op de volgende wijze uit: ‘Willem
had zoo'n vreeselijk verdriet dat er eene
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avonture van Reinaert onafgewerkt was gebleven, dat.... dat hij die avonture zoo
maar onvoltooid heeft laten liggen, en besloot een volstrekt nieuw gedicht te schrijven,
dat met die oude avonture niets gemeens heeft’.
Ik wil natuurlijk niet houden staan dat die uitlegging totaal uitgesloten blijft, maar
zij komt mij dan toch op zijn minst ‘bij het haar getrokken’ voor. Ik blijf bij de
meening dat, indien Willem's bedoeling ware geweest de onvoltooide avonture zoo
maar te laten liggen, hij zijn proloog op een heel andere wijze zou opgesteld hebben.
Maar, laten wij nu den gedachtengang van de eerste verzen van den proloog ter
zijde en lezen wij verder. ‘Willem zoekt nu de vite’ (levensbeschrijving) van Reinaert
(hi dede soeken, natuurlijk, = hij zocht) om voort te kunnen werken. Hij legt de hand
op een Fransche ‘vite’, gaat aan het schrijven van zijne avonture,
ende hise na de walsche boucken
In dietsche dus hevet begonnen.

Het begin van onzen Reinaert is inderdaad naar Fransche boeken (de branche I)
bewerkt. Reinaert Ib heeft echter met Walsche boeken om zoo te zeggen niets
gemeens. Zoo Willem dus met behulp van Walsche boeken, een dietschen Reinaert
aanvult, dan kan de proloog zonder het minste bezwaar woordelijk opgevat worden.
Wie echter houdt staan dat de proloog beteekent dat Willem aan het dichten van
zijn epos is begonnen, en verder gewerkt heeft naar Walsche boeken, zonder rekening
te houden met een vroegeren dietschen Reinaert, zal nu moeten bewijzen dat zoowel
Ia als Ib aan die boeken is ontleend. Dit heeft Muller vroeger trachten te doen in zijn
Samenstel van Willem's gedicht van den Reinaerde(1), maar met die vroegere thesis
kan ik moeilijk instemmen. Om te kunnen zeggen dat Ib naar Walsche boeken bewerkt
is, zou het bewijs bijgebracht moeten worden dat 1o ofwel het verhaal zelf (de schat
van Ermeryk en de vaart naar Hulsterloo) uit het Fransch stamt - en in die taal is er
geen het minste spoor van zulk een verhaal overgebleven; 2o ofwel dat Ib

(1) Handelingen van het XXXVIIIe Congres. - Voluit uitgegeven Taal en Letteren, XIV, bl.
421-498.
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heele reeksen bevat van verzen die uit het Fransch komen - en nu is het mij wel
bekend dat er in Ib hier en daar eenige verzen voorkomen, die als herinneringen of
‘reminiscenties’ (zooals de Duitscher zegt) van Fransche lectuur zijn te beschouwen,
maar die verzen, rari nantes in gurgite vasto, zijn veel te schaarsch om te kunnen
beweren dat dit deel uit het Fransch stamt.
Ib is, naar mijne meening, dus wel oorspronkelijk Dietsch, en niet ‘uten Walschen
boecken’ overgenomen.
Gesteld nu dat de twee deelen van ons epos verschillend van herkomst zijn, dan
moeten er hiervan in het gedicht sporen overgebleven zijn.
En inderdaad, nu dat de aandacht der geleerden hierop gevestigd is, werd op een
reeks verschillen gewezen die, naar mijn oordeel, niet geloochend kunnen worden.
A. Wat den woordenschat betreft, hierover heeft Muller zeer breedvoerig gehandeld(1).
Van mijnen kant had ik ook eenige aanteekeningen genomen, maar ik zie dat deze
nu alle bij Muller voorkomen (met veel dat ik niet opgemerkt had). Een enkel woord
vind ik bij hem niet behandeld. Het Middelndl. bezattwee negaties van het w.w.
eeren, namelijk onteeren, part. onteert, en het (thans verdwenen) onneeren, part.
gheonneert. Welnu onteeren komt voor in Ia vs. 664 en 761 - onneeren in Ib vs. 2004
en 2011. Dit te voegen bij het door Muller aangeteekende.
Natuurlijk zal het wel aan louter toeval te wijten zijn, dat sommige woorden in Ia
en niet in Ib voorkomen - en omgekeerd - en dit neemt Muller ook aan. Maar
desniettegenstaande stem ik volkomen met den geleerden professor in waar hij schrijft
(bl. 196): ‘Al mocht blijken dat van de hierboven opgetaste winst, zekere tarra dient
afgetrokken, maak ik mij toch sterk dat er nog meer dan genoeg stellige
verschilpunten, die noch aan toeval, noch aan verschillenden inhoud, stijl of geest
toegeschreven kunnen worden, zullen overblijven om daarop alleen reeds de
onderstelling van een verschil van herkomst te gronden’.
B. Wat stijl betreft, hier ook is verschil tusschen Ia en Ib. - Hierover zie Muller, bl.
207. Daar ik echter wat verder den

(1) De twee dichters van onzen Reinaert. (Tijdschrift van Leiden, XXXI, 179-197.)
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stijl zeer breedvoerig bespreek, stip ik dit verschil hier alleen pro memoria aan.
C. Op het verschil in het Anthropomorphisme heeft Franck het eerst gewezen. Reeds
in 1894, toen hij nog aan de volmaakte eenheid van het epos geloofde, heeft Franck
op het Philologen congres te Dusseldorf er de aandacht op gevestigd dat de dieren
in Ib veel meer verpersoonlijkt zijn dan in Ia en in diens Fransche bron, de Branche
I, welke van 1179 is(1). Hier hebben wij dus stellig een verschil dat niet pour les
besoins de la cause werd uitgevonden.
D. De psychologie der dieren is overigens in beide deelen van het gedicht niet de
zelfde gebleven. Enkele aanvullingen op hetgeen Muller hierover zegt, mogen thans
volgen.
Belijn de ram wordt in beide deelen van ons gedicht genoemd. Wanneer in Ia
Reinaert ten hove is toegekomen, tracht hij zich met eene mooie toespraak bij den
koning wit te wasschen. Doch, de verbolgen dieren vallen hem thans in de rede (vs.
1848):
Recht in derre selver sprake
Doe spranc up Belijn die ram
Ende sine hie, die met hem quam,
Dat was dame Hawi.

En eene lange reeks dieren volgen dan dit voorbeeld. Hoe verbaasd zijn wij nu
wanneer wij opeens (vs. 2955) Belijn verder in Ib zien optreden met eene nieuwe
waardigheid:
Doe dede die coninc eischen saen
Den capelaen Beline den ram.

Dat Belijn met zijne vrouw Hawi, en Belijn de kapelaan eigenlijk twee verschillende
typeeringen van den ram zijn, valt in het oog.
Ik voeg hierbij dat zoo Belijn in ons gedicht kapelaan van den koning is, hij in Ia
eene rol speelt die hem niet toekomt. Als deel uitmakende van het gevolg van den
vorst, moest hij natuurlijk, evenals Botsaert die clerc en 's konings maag Fira-

(1) Luc. Foulet, Le Roman de Renart (1914), bl. 108. - Chronologie des branches du Renart.
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peel, buiten de debatten van het proces blijven, en zich niet aan het hoofd stellen der
aanklagers die Reinaert doen gevangen nemen. Waarom hij in Ia zoo handelt, is te
vinden in de bron branche I, die Willem hier volgt. Al wie Middelnederlandsch
proceduur kennen, en de plichten van den voorzitter met de leden van zijn gevolg
weten, zullen het hieromtrent met mij, meen ik, eens zijn.
En hetgeen wij met Belijn, zien gebeuren is ook het geval met andere helden van
het epos.
In Ia speelt Nobel de koning zijne rol van voorzitter op uitnemende wijze en hebben
wij geen reden om hem als een komiek persoon aan te zien. Doch in Ib treffen wij
een ander koning aan: een baatzuchtig iemand, die aan den sleep van zijne gemalin
hangt - twee eigenschappen waarop in Ia geen de minste toespeling gevonden wordt.
In Ib is de vorst zelfs een domoor - zoo wordt door de critici thans beweerd. Maar
of dit met de waarheid strookt, daar twijfel ik aan: op verscheiden plaatsen van het
gedicht wordt gezeid dat de koning vroet is:
vs. 1901 Die coninc hi was harde vroet.
vs. 2056 Al es hi listich ende vroet
Die coninc, ic waenne noch verdooren.

Het is Reinaert, die hier spreekt.
Hetgeen zou moeten bewijzen dat de koning een aartsdomoor is, is zijne opmerking
over de ligging van Kriekenputte:
vs. 2640 Ic hebbe ghehoort ghenoemen Aken
Ende Parijs: eist daer iet na?

Te oordeelen naar die verzen, bepaalt zich heel de geographische kennis van den
koning tot Aken en Parijs, en hij wil weten of Kriekenputte in die buurt ligt.
Maar dat deze interpretatie juist is, kan betwijfeld worden: een middeleeuwsche
koning die geen andere namen van steden kent als Aken en Parijs, kan men toch
moeilijk vroet heeten en zulke onwetendheid loopt stellig over zijn houtje.
Ik vraag mij af of die verzen niet beteekenen: ‘ik heb daar zoo even hooren noemen
Aken en Parijs: ligt het soms daaromtrent?’
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En inderdaad wordt Aken wat vroeger genoemd in de toespraak van Reinaert (vs.
2282). Doch Parijs wordt nergens genoemd. De vraag is: werd Parijs soms niet
vermeld in de oudere inleiding op R. Ib en is het niet door toedoen van Willem dat
hier deze naam werd uitgewischt, dewijl hij zijne bron omwerkte?
Een gissing die ik slechts vragender wijze opwerp.
Maar niet alleen hebben wij in beide deelen van den Reinaert, twee verschillende
typen van den koning: tot zelfs de naam verschilt. In Ia heet de leeuw Nobel, in Ib is
het Lioen. Weliswaar komt deze laatste benaming in de laatste verzen van Ia reeds
voor, maar hoe dit komt, zullen wij verder trachten uit te leggen(1). Naam en
psychologie verschillen dus.
Ik ga thans over tot de koningin. In Ia is van haar geen sprake en aan niets kunnen
wij gissen dat zij in de dierenverzameling aanwezig is; wanneer de hoofsche Reinaert
aan het hof verschijnt, groet hij eerbiedig den koning; maar de koningin, die in Ib
zulke voorname rol speelt, en die hij nooit in Ib vergeet te groeten en te vermelden
tegelijker tijd met haar gemaal - de koningin, zeg ik, wordt totaal vergeten:
vs. 1771. Ie groet u, coninc, ic hebbes recht!
En hadde nie coninc eenen cnecht....

Maar opeens vernemen wij in Ib dat de koningin ook aanwezig is (vs. 2159):
Die coninghinnc wart vervaert
Ende sprac: ‘O wi, Reinaert...

Hoe de koningin heet, wordt ons hier niet eens medegedeeld: dit vernemen wij eerst
later in de 900 laatste verzen van het epos (2538):
Doe sprac die coninc: ‘Gente vrouwe

Een uitzondering dus op den algemeenen regel die wil dat wanneer een nieuwe held
optreedt, ons dadelijk zijn naam en hoedanigheid wordt aangekondigd. Blijkbaar is
‘coninghinne Gente’ uit een ander epos overgenomen. Voorstelling is onnoodig:
toehoorder en heldin kennen elkander sedert lang.

(1) Dat in Ib vs. 2770 de naam Nobel weer te voorschijn komt, is natuurlijk aan de omwerking
van Willem toe te schrijven.
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Hetgeen we nu met Belijn, met Nobel en Gente ondervonden, is min of meer ook
het geval met andere helden van het epos: de psychologie van Reinaert en van Isegrim
is ook niet dezelfde in Ia en Ib; en de wolvin Hersint bevindt zich in het zelfde geval
als Gente: hare aanwezigheid bij de dierenverzameling wordt in Ia niet vermeld.
Alhoewel er breedvoerig over haar gedrag in haar tegenwoordigheid gehandeld
wordt, roert zij den mond niet!
E. Niet alleen is er verschil in de psychologie der dieren, maar in Ib treden op het
einde onverwachts verschillende helden op, die men vergeten heeft vroeger te melden:
Fierapeel de luipaard, en Botsaert, die clerc van den koning. De otter Bruneel, terloops
(vs. 1859) genoemd, krijgt ook een kleine rol te spelen (vs. 3382).
F. De toespelingen op vroegere episoden, zijn overigens op een heel andere wijze in
Ia en Ib behandeld. Terwijl in Ia de voor-episoden altijd zoo goed beschreven zijn dat
wij heel wel kunnen vatten wat er gebeurd is, komen integendeel in Ib verschillende
episoden voor, waarop met enkele woorden gezinspeeld wordt, zonder dat wij ons
kunnen voorstellen wat er eigenlijk gebeurd is.
Wanneer b.v. Isegrim aan het zuchten gaat, verwijt Tibeert hem zijne houding (vs.
1928):
Bedi Reinaert waest diet al beriet
Ende selve mede ghinc
Daer men uwe twee broeders hinc
Rumen ende Widelanken.

Over het verhangen van die twee broeders van Isegrim weten wij niets: inlichtingen
over deze episode worden ons niet verstrekt.
Wat verder vertelt Cuwaert de haas dat hij Kriekeputte nooit vergeten zal (vs.
2685):
Hoe mochte ic vergheten dies
Dat aldaer Seymunt die sies
Sine valsche penninghe slouch
Daer hi hem scoone mede bedrouch
Ende alle die ghesellen sine.
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De episode van den jachthond Seymunt als valschmunter, is ons eveneens van elders
niet bekend: wij zijn hier ook zonder inlichtingen en hetgeen ons de Reinaert hierover
weet te zeggen, houdt niet veel in.
Cuwaert vermeldt ook den naam van het schoothondje Rine, en hij herinnert aan
zijn schoolkameraadschap met het diertje:
Dat was te voren eer ic met Rine
Mijn gheselscap makede vast
Die my ghequijt heeft menighen past

Alweer een episode die wij niet kennen.
Blijkbaar hebben wij bij alle deze toespelingen te doen met herinneringen aan
eene vroegere Dietsche Reinaert-literatuur, die den toehoorders zoo wel bekend was,
dat eenige woorden voldoende waren om hun de gebeurtenissen in het geheugen te
brengen waarop gezinspeeld wordt.
De onvulmackte avonture van den proloog en alle deze toespelingen stellen het
bestaan van deze literatuur in mijn oogen buiten twijfel.
Dit was reeds mijn gevoelen in 1897, en in 1899 werd deze zaak bevestigd door
het ontdekken der toespelingen van Willem van Mechelen in zijn Leven van de
Heilige Lutgardis. De prior van Afflighem polemiseert tegen de dierensage, wanneer
hij schrijft (II, 95-96):
Daer doen si stomme beesten spreken
Daer doen si simmen speren breken

Doch dit slaat blijkbaar niet op den Reinaert, maar wel op een verloren gedicht.
Tot hiertoe, zooals de lezer ziet, ben ik het volkomen eens met Franck, Degering,
van Ginniken, De Vooys, Prinsen en nu laatst, J.W. Muller, over het ontstaan van
onzen Reinaert.
Maar de tegenwerpingen, welke Muller in 1908 tegen mijne conjectuur van 1897
heeft gemaakt, hebben mij gedeeltelijk tot inkeer gebracht En terwijl nu Muller
allengs tot de aanvaarding van mijn vroegere conjectuur overging, heb ik den
omgekeerden weg ingeslagen, en ben ik tot de theorie van Muller in 1908
teruggekeerd.
Wel het bewijs dat wij met elkanders bezwaren volop rekening wenschen te houden
en dat het ons beide geenszins te
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doen is om koppig bij de eens door ons vooruitgezette meening te blijven volharden.
Zoo is het ook veel beter: al het onhebbelijke van een wetenschappelijke polemiek
wordt hierdoor verbannen, en de discussie over den Reinaert wordt een aangename
gedachtenwisseling over een onderwerp dat ons beiden ter harte ligt.

III.
Een critiek die er uitsluitend op uit is om verschil op te sporen, en die alleen met de
punten van verschil rekening zou willen houden, loopt groot gevaar een erg eenzijdige
critiek te worden: want bij een vraagstuk als het onze volstaat het geenszins de oogen
enkel gevestigd te houden op hetgeen verschilt; ook de gelijkenispunten dienen
nauwkeurig aangestipt, onderzocht en overwogen. Dit heeft overigens J.W. Muller
zeer goed begrepen, aangezien ook hij heel breedvoerig over punten van gelijkenis
uitweidt.
We staan hier immers voor een dubbele hypothese - en met nadruk wijs ik op dit
feit, dewijl het mij voorkomt dat mijne collega's op het gebied der vossenjacht dit
wel eens uit het oog verliezen:
1o Ofwel is de onvolmaakte avonture identiek met Ib - daargelaten wel te verstaan
de onvermijdelijke noodige omwerking om de eenheid van het groote gedicht niet
te schenden.
Zoo ja, dan zijn er twee dichters van den Reinaert.
Zoo ja, dan komt tusschen die twee ongetwijfeld de eereplaats toe aan hem die de
stoute schepping, den R. Ib, heeft ontworpen, aangezien het eerste gedeelte, hoe
verdienstelijk ook bewerkt, dan toch niets anders is dan een vrije navolging van het
Fransch.
Zoo ja, dan moet Willem, schrijver van den R. Ia, van het verheven voetstuk weg,
waar hij tot nu toe blijft prijken, om plaats te maken voor den dichter van R. Ib. En
dit alles heeft Prinsen in zijne zoo verdienstelijke Geschiedenis der Nederlandsche
Letterkunde reeds zeer goed aangetoond.
2o ofwel, tweede hypothese - de onvolmaakte avonture is niet identiek met R. Ib - zij
werd wel voor dit gedeelte door Willem als bion gebruikt en als dusdanige heeft zij
een onmiskenbaren invloed op R Ib gehad. Maar om dienst te kunnen
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doen in den Reinaert, en als integreerend bestanddeel in dit gewrocht ingelascht te
kunnen worden, hebben tot zelfs de brokstukken, die Willem voor zijn epos bruikbaar
heeft bevonden, zoo een grondige en totale omwerking moeten ondergaan dat het
begrip indentiteit ten eenemale uitgesloten is.
In dit geval zijn beide stukken dus niet identiek omdat R. Ib, ten opzichte van de
onvolmaakte avonture, wel degelijk, en in den vollen zin van het woord, een nieuw
gedicht heeten mag. En dit nieuw gedicht hoort dan Willem toe, evenzeer als zijn R.
Ia.
De aanspraken van Willem op den geheelen Reinaert zijn dus bij deze vraag op het
spel.
Het onderzoek gaat over dit punt: is hij, ja dan neen, de auteur van het volledig
epos.
De eerste hypothese (dat R. Ib identiek is, daargelaten eene onvermijdelijke omwerking
waarop ik in '97 reeds zinspeelde) heb ik op mijn geweten.
Hoe ik aan deze hypothese gekomen ben, heb ik hiervoren aangeduid: In 1897
bevond ik mij enkel voor het Comb. hs. en wat stond er daar te lezen? Dat Willem
het gedicht ‘niet heeft vulscreven’.
Met het oog op de beteekenis welke ik aan dit ‘vulscriven’ hechtte, moest ik wel
aannemen dat twee dichters aan onzen Reinaert hebben gewerkt. Wij hadden immers,
volgens het handschrift en de interpretatie die ik er van gaf, de ondubbelzinnige
verklaring van Willem zelven. En tegen zijn getuigenis in, kon ik nu moeilijk houden
staan dat hij het gedicht toch heeft ‘vulscreven’, wanneer hij zelf toegaf dat slechts
het eerste gedeelte van het epos (naar de Waalsche boeken) zijn werk was.
Waarom - zoo redeneerde ik - zou ik het beter willen weten dan de schrijver zelf
van het gedicht?
Zoo stonden de zaken in 1897.
Men gelieve echter thans op te merken dat het Bedb. hs. de lezing niet bevat, welke
ik onderstelde. Ik giste (zie dienaangaande mijn brief aan het Volksbelang) dat de
nieuwe lezing zou zijn ‘die Aernout niet en hevet vulscreven’.
Maar neen: de nieuwe codex zegt eenvoudig, sprekende van de eene onvolmaakte
avonture (en niet van onzen Reinaert) dat ‘Arnout die niet bescreven (= geschreven)
had’.
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Wij zijn diensvolgens, als ik wel heb, ontslagen van de bekentenis van Willem dat
hij niet de auteur van den volledigen Reinaert is. En wij moeten nu dit vraagstuk ab
ovo onderzoeken, zonder ons voortaan op den proloog te mogen beroepen - althans
op dien van het Bedb. hs. - als bewijs tegen het auteurschap van Willem.
Er is meer: in vs. 30 van het Comb. hs. stond te lezen dat die ‘scone, die in groter
hovescede, gherne keeret hare saken’, Willem bad deze avonture van Reinaerde
(zoodus ons gedicht) te maken. Ik onderstelde in 1897 dat indien mijne uitlegging
de goede was, hier ook vulmaken zou moeten staan. Welnu de nieuwe Codex heeft
mij bij deze ongelijk gegeven en leest met Co. maken en niet vulmaken. De schoone
schijnt hem dus wel aangezet te hebben om den Reinaert te schrijven en diensvolgens
zouden wij moeten aannemen dat hij ons gedicht wel degelijk geschreven en niet
eenvoudig aangevuld heeft - terwijl anderzijds (letterlijk opgenomen) ons over de
onvolmaakte avonture niets anders medegedeeld wordt dan dat een zekere Arnout
die niet geschreven heeft.
Maar de verschilpunten, - zal men mij tegenwerpen - toonen die reeds niet voldoende
aan dat er twee auteurs van den Reinaert zijn? Heeft het betoog van J.W. Muller u
dan in dit opzicht niet overtuigd van het dubbel auteurschap? of denkt gij er soms
aan, het verschil tusschen Ia en Ib zoo maar eenvoudig te mogen loochenen, of als
eene kleinigheid te bestempelen?
Ik heb het reeds gezegd: de punten van verschil schijnen mij onloochenbaar rekening dient men er dus mede te houden. Maar of zij wel van dien aard zijn dat
wij nu per se zouden moeten aannemen dat er twee auteurs zijn, dit, rechtuit
gesproken, staat bij mij nog geenszins vast.
Er bestaan immers twee mogelijkheden: de eerste is dat de punten van verschil op
twee auteurs wijzen, zooals door mij vroeger werd gegist.
De tweede: dat die punten van verschil kunnen gelden als bewijs dat Willem van
twee verschillende bronnen gebruik heeft gemaakt.
Bij het bewerken van zijn R. Ia stond hij onder den invloed van branche I Renart.
Bij het schrijven van R. Ib echter kon hij, wat woordenkeus, stijl, psychologie der
dieren, enz. betreft, den
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invloed hebben ondergaan van de onvolmaakte avonture, die hij onder de oogen had
en waarvan hij zich als bron bediende.
En zoo hij geen ander gebruik van de onvoltooide avonture gemaakt heeft dan dit,
dan is hij stellig niet buiten zijn recht gegaan en blijft R. Ib wel degelijk zijn eigendom.
Niemand denkt er immers op aan Racine den eigendom van zijne Phèdre te betwisten
omdat hij het onderwerp zelf en een heel reeks verzen, aan den gekroonden Hippolytus
van Euripides heeft ontleend; evenmin als men aan Shakespeare zijn Merchant of
Venice en sommige andere tooneelstukken zal betwisten omdat hij hier andere stukken
heeft omgewerkt.
Welke van beide mogelijkheden dient eerst in aanmerking te komen?
Al dadelijk is er iets dat voor de tweede hypothese spreekt. Muller heeft opgemerkt
dat de verzen 1754 tot 1893 van ons gedicht, welke ongetwijfeld uit branche I zijn
overgenomen, wat stijl en woordenkeusaangaat, deel schijnen uit te maken van R.
Ib.
Wij zouden diensvolgens moeten aannemen dat de schrijver der onvoltooide
avonture insgelijks branche I van Renart heeft gekend, dat hij ze, gedeeltelijk althans,
heeft vertaald en dat hij het is welke zijn oorspronkelijk verhaal aan een stuk van
branche I heeft vastgeknoopt.
Zoo iets komt mij uiterst twijfelachtig voor. En ik ben geneigd om deze zaak op
een andere, naar mij voerkomt, meer waarschijnlijkere wijze uit te leggen. Ik meen
dat Willem het begin van branche I van Renart vrij heeft vertaald, zonder zich om
de onvolmaakte avonture te bekreunen. Zijn plan was echter niet de volledige branche
I in het Dietsch om te zetten: voor de tweede helft van zijn gedicht was hij voornemens
een andere bron te volgen. Welnu, na de avonturen van Bruin, van Tibeert en van
Grimbert vrij naar het Fransch te hebben bewerkt, heeft hij gezocht hoe hij dit begin
aan het oudere epos zou vastknoopen en waar hij met zijn Fransche bron zou afbreken.
Hij heeft die andere bron zorgvuldig bestudeerd om te weten wat er daarin bruikbaar
voor hem was. En geen wonder is het dan dat, wanneer hij weer aan het werk is
getogen, taal, stijl en woordenkeus van het oud epos in zijn geheugen zijn blijven
voortwerken en dat de verzen 1754 tot 1893 allerlei eigenaardigheden vertoonen,
welke niet aan R. Ia, maar wel aan R. Ib herinneren.
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En dat onze Reinaert wel degelijk van eene hand geschreven is, en niet van twee,
schijnt mij verder nog bewezen te zijn door eene reeks feiten, welke de hypothese
van het dubbel auteurschap uiterst moeilijk maken.
Op de volmaakte eenheid van het gedicht, valt er wel het een en ander af te dingen,
hetgeen overigens niet te verwonderen is zoo er twee uiteenloopende bronnen in het
spel zijn. Maar dit neemt niet weg dat de eenheid dan toch reëel is, en dat niemand
zich ooit aan die kleinigheden heeft gestoord eer de Bedb. codex er de aandacht op
gevestigd had.
Eene eenheid van dien aard zou dan toch moeilijk te verkrijgen zijn, indien Willem
de eerste helft (uit het Fransch vertaald) eenvoudig aan het oud gedicht als proloog
en inleiding had toegevoegd. Een grondige omwerking van de tweede helft is zeer
zeker noodig geweest om den uitslag te verkrijgen, welke Willem met zijn volledigen
Reinaert heeft bereikt.
Onnoodig hierop verder aan te dringen - de zaak is op zich zelf duidelijk genoeg.
In de tweede plaats valt onze aandacht terstond op eene reeks toespelingen in R. Ib
op de eerste helft van het verhaal. Hier ook ongetwijfeld moeten wij wel de hand
van Willem erkennen. Op enkele plaatsen wensch ik wat uit te weiden, daar de
tekstcritiek er in gemengd is(1).
(1) Ten opzichte van de teksteritiek van Reinaert I sta ik (zooals verder blijken zai) heelemaal
op het zelfde standpunt als Muller. Niet, wel te verstaan, dat ik mij overal met zijne
tekstemendaties vereenig: in menig geval zou ik den tekst op een andere wijze hersteld willen
zien als hij het doet. Maar onze methode is grosso modo wel de zelfde. De emendaties in dit
opstel voorgesteld, zijn ontleend aan een studie van mij ‘over de handschriftelijke overleving
van R.I.’, waarin ik hoop te bewijzen dat de tekst van onze hss. corrupter is dan vele, die
Muller gecritiseerd hebben, het wel aannemen. Een enkel voorbeeld uit mijn apparaat
getrokken, moge hier als proef medegedeeld worden:
Cantecleer vertelt dat hij met zijne kinderen in een park vast ingesloten was, dat was beloken
met eenen mure; en hij voegt erbij vs. 330:
Hier binnen stoet een monicsscure
Daer so vele honden toe hoorden.
Die honden, zegt Cantecleer, zien Reinaert aankomen om de kippen te verrassen. Dan moeten
zij stellig een zeer scherp zicht gehad hebben om hem door dien muur van het park te kunnen
waarnemen!
Zoodra zij hem echter in het zicht gekregen hebben,
Liepen sie hem na met haerre cracht
Ik onderstel dat zij dan over den muur van het park moesten springen. Want het park, zegt
de dichter (v. 329) was vast ‘beloken’. Indien er een opening was om de honden buiten te
laten, dan kon Reinaert door die opening ook binnen; en dan was het park niet beloken!
Klaarblijkelijk moet er in den tekst gelezen worden
Hier neven stoet een monicsscure
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Isengrijn en Tybert zijn aan het twisten na de veroordeeling van Reinaert. Deze laatste
komt nu tusschen beide en, zich wendende tot Bruin en Isengrijn, zegt hij hun (vs.
1948):
Ja ne sidi nu daer toe vercoren
Ghi ende Brune, dat ghi sult dooden
Reinaerde, uwen neve, den fellen rooden?

Van Helten heeft (Tijdschr. Maatsch. van Leiden, dl. V, bl. 254) de vraag gesteld
waar er in het gedicht geschreven staat dat Isengrim en Bruin hiertoe verkoren waren.
Zijn antwoord luidt: ‘nergens wordt hiervan melding gemaakt’ en hierop steunt die
geleerde om aan deze verzen ingrijpende wijzigingen toe te brengen.
Met die wijzigingen ben ik het geenszins eens. Doch dit neemt niet weg dat men,
naar mij voorkomt, op de vraag van van Helten nog geen voldoend antwoord heeft
gegeven. Ik heb mij vroeger afgevraagd of wij hier geen toespeling hebben op iets
dat wel degelijk in het oudere epos stond, maar dat door Willem overgeslagen werd.
Bij nader inzicht ben ik echter tot de overtuiging gekomen dat die gissing geen
steek houdt. Onze tekst is, naar ik denk, corrupt, maar niet waar van Helten het
onderstelt.
Eenige verzen te voren is koning Nobel aan het woord en zich tot Isengrim en
Bruin wendende, vraagt hij hun waarom men langer draalt om Reinaert op te hangen,
vs. 1909. sal menne hanghen, twine doet ment dan?

Dan konden de honden - zonder door den muur te kunnen zien - Reinaert in de gaten krijgen
als hij rondom het park kwam loeren. Dan konden zij hem ook achterna zitten, zonder over
een muur te moeten springen.
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Wij zouden eerder verwachten dat Nobel hun vraagt waarom zij met de zaak niet
aanvangen, dan dat hij hun de vraag stelt waarom men niet begint. Doch ik aarzel
niet, gezien vs. 1938 van het vervolg, hier te lezen
sal menne hanghen twine doedijt dan?

De conjectuur wordt bevestigd, ten eerste door de Lat. vertaling, welke leest vs. 899
Quare negligitis nec properatis ad hoec?

R. II ondersteunt insgelijks de conjectuur, vs. 1941
Sel men hanghen, wat beiddi dan?

beiddi - en niet: ‘wat beidt men dan’, hetgeen er zou staan indien Comb. en Bedb.
de echte lezing bevatten.
Verwerpt men deze conjectuur, dan vraag ik met van Helten: Waar staat er in R.
I dat Isengrim en Bruin dien last gekregen hebben? R. Vulpes geeft antwoord op die
vraag, evenals R. II, maar de beide hss. van R. I laten de zaak in het duister.
Eenige verzen te voren in die zelfde toespraak van Nobel vinden wij een toespeling
op R. Ia
1942. Tibeert heeft eene vaste line
Die hi bejaghede om sine kele
Daer hi vernois hadde vele
Int huus daer hi den pape beet
Die voor hem stont al sonder cleet.

Duidelijke toespeling op het avontuur van Tibert in R. Ia. Op ditzelfde avontuur wordt
verder nog gezinspeeld (2832).
Dat hi gherne wilde laten
Sine oogen varen over niet
Die hi in spapen scure liet

Wat verder andere toespeling:
1973. Nu waren die drie heeren gereet
Die Reinaert hadde harde leet:
Dat was die wulf entie heere Tibeert
Ende der Brune, die hadde gheleert
Honich stelen te sinen scaden.
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Duidelijke toespeling op het avontuur in R. Ia. Derde toespeling op R. Ia in vs. 3208
vlg. Reinaert zegt vast besloten te zijn zich niet meer in de macht van Nobel te stellen,
ondanks alle pogingen welke nog gedaan zouden worden:
Beide hss. stellen hier de verzen in deze volgorde:
Of mi troostet mee daer toe
No die cater, no die das,
No Brunc, die om mi comen was
Dat ic mee in sconinx ghenade
Ne come....

Doch de kater en de das zijn ook om Reinaert gekomen evenals Bruin: wij zouden
dus willen lezen ‘die om mi comen waren’. - Het rijm echter verzet zich tegen zulke
verandering. Een oogenblik heb ik mij afgevraagd of in de onvoltooide avonture
Bruin soms niet alleen gekomen was en dat dus ‘cater ende das’ een toevoeging van
Willem zouden zijn. Bij nader inzicht heb ik dit idee moeten opgeven. De tekst lijkt
mij hier alweer corrupt. Lees met een eenvoudige omzetting:
Of mi troostet mee daertoe
No Brune, die om mi comen was,
No die cater, no die das...

Ten eerste is op die wijze de volzin grammaticaal korrekter. Ten tweede verkrijgen
wij aldus de chronologische volgorde der drie indagingen: eerst Bruin, dan de kater
en ten slotte de das. Er is immers geen reden waarom de dichter die orde zou wijzigen
en die kleine omzetting van twee verzen is dan toch geen ingrijpende wijziging van
den overgeleverden tekst, waartegen de critiek groote bezwaren zou kunnen inbrengen.
In alle gevalle is de toespeling op R. Ia duidelijk.
Voeg aan deze toespelingen nog toe de herinnering aan het boelschap van Reinaert
met de wolvin en enkele andere min duidelijke toespelingen.
Men gelieve bij alle deze toespelingen op te merken dat zij heel natuurlijk worden
aangebracht. Men herleze telkenmale de inleidende verzen en men zal mij toegeven
dat wij hier niet den indruk krijgen van inlassching van verzen, die aan een oud
gedicht eenvoudig zijn bijgelapt: hetgeen bij interpolaties bijna altijd zichtbaar blijft.
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Het verhaal zelf daargelaten, laat ons de techniek der verzen onderzoeken.
Wat het rijmstelsel betreft, hiervan heeft Muller vroeger (Tijdschrift v. Leiden, dl.
VII, bl. 1-84) een grondig onderzoek gemaakt. Zijne slotsom is dat, wat zuiverheid
betreft, geen enkel ander middeleeuwsch epos met onzen Reinaert kan vergeleken
worden. Geene dichterlijke vrijheden, geene halfrijmen. De dichter stelt zich de
strengste eischen.
Welnu, van een onderscheid in dit opzicht tusschen R. Ia en R. Ib kan hier geen
sprake zijn. Het rijmstelsel is van het begin tot slot even onberispelijk gebleven,
zoodat het volledig epos wel den indruk maakt door een enkel persoon berijmd te
zijn.
Zelfde opmerking wat de overloopingen (of enjambements) aangaat. Om de
monotonie te breken van die korte versjes, met zoo snel op elkaar volgende
rijmklanken, heeft de dichter van den Reinaert een veelvuldig gebruik van
overloopingen gemaakt. Ik betwijfel het of er in onze middeleeuwsche letterkunde
een epos bestaat, waar zij betrekkelijk zoo talrijk voorkomen. Welnu wij treffen ze
in R. Ia en R. Ib aan en in gelijke mate(1). Dat twee verschillende dichters zoo iets
bereikt zouden hebben, valt moeilijk aan te nemen.
Blijft nog te spreken van den stijl, die insgelijks op mij den indruk maakt, ondanks
kleine verschillen (de bronnen zijn andere) van een en den zelfden persoon uit te
gaan.
De stijl van R. Ib, zegt Muller, is wat zwaarder: de korte volzinnetjes van R. Ia
vindt men min talrijk in het tweede gedeelte, waar lange volzinnen meer de regel
zijn: ‘In B treft men over 't algemeen een krachtiger, meer gedragen stijl, tegen dien
van A afstekende, o.a. door een veelvuldiger gebruik der oratio indirecta en (mede
hierdoor) van langere volzinnen, zwaarder van bouw en meer ingewikkeld van
samenstel. Lange perioden, als b.v. 2166-74, 2186-90, 2194-2200, 2235-9, 2524-9,
2701-5, 2888-92, 2955-62, 2998-3001, 3019-31, 3194-3201, 3259-63, 3275-92,
waarin, met schier even weinig moeite als veel later in Vondel's zich door een reeks
van verzen heenslingerende rhythmische

(1) Muller, XXXI, bl. 238.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

185
perioden, de eene bijzin zich aan den anderen voegt, veelal ter uitdrukking van eene
motiveering, van een inwendigen gedachtengang: zulke zinnen zal men, geloof ik,
althans in zulken getale, niet licht in R. Ia vinden’(1).
Dit is, naar ik meen, zeer goed gezien, en de opmerking komt mij volkomen
gegrond voor. Maar nu is het juist de vraag of dit ons wel zekerheid kan verschaffen
dat hier twee verschillende auteurs aan het woord zijn. Immers, de mogelijkheid
blijft bestaan, dat, zoo de volzinnen in den regel in R. Ia korter zijn, dit eenvoudig
eene nawerking is van den kortbondigen stijl van branche I, met haar veelvuldig
gebruik der oratia directa - een stijl die door Willem (onwillekeurig misschien)
nagevolgd werd. En dezen indruk maakt het wel op mij, nadat ik Ia met branche I
zorgvuldig vergeleken heb. Geen wonder dus dat waar branche I onzen Vlaming in
den steek laat, en hij een andere bron volgt, zijn stijl hiervan de gevolgen draagt.
Tot zekerheid geraken wij hier nu geenszins. En om te weten of er twee auteurs
of twee bronnen zijn, dienen wij alweer de punten van gelijkenis in den stijl na te
gaan.
De uitslag van dit onderzoek leidt mij tot de conclusie: er is één auteur, dewijl de
stijl in hoofdzaak toch, naar het mij voorkomt, van het begin tot het einde één en de
zelfde blijft.
Ik vestig de aandacht op sommige eigenaardigheden van dien stijl:
A. Op het veelvuldige voorkomen van tautologiën in den R. I heeft Jonckbloet reeds
de aandacht gevestigd. Zij zijn te vinden zoowel in Ia als in Ib: ik verwijs naar de
lange lijst bij Muller(2). Nu maakt deze geleerde wel de opmerking dat tautologie in
middeleeuwsche gedichten bij lange niet zeldzaam is, evenmin als in andere primitieve
werken. Maar, hoe gegrond deze opmerkin ook is, er bestaat alle slag van tautologiën
en die van R. Ia en Ib schijnen mij wel grootendeels uit den zelfden koker voort te
komen.
B. Spreekwoorden en alliteraties zijn ook in beide deelen van den R. aanwezig(3).

(1) XXXI, bl. 223.
(2) XXXI, bl. 231 en vlg.
(3) XXXI, bl. 238.
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C. Wat woordenkeus en uitdrukkingen betreft, verwijs ik naar de inleiding van
Buitenrust Hettema waar een reeks typische woorden besproken worden, die in beide
deelen te vinden zijn.
Enkele van die typische stijleigenaardigheden waarop, naar mijn besten weten, de
aandacht nog niet gevestigd werd, wensch ik als voorbeeld wat uitvoerig te bespreken.
Een van de eigenaardigheden van Willem's stijl is het samenstel van volzinnen
gebouwd op drie hoe's.
Reinaert ontdekt den gewonden Bruin, na zijn ongelukkig avontuur, en, woedend
op Lamfreit, die hem niet heeft gedood, roept hij uit (v. 911):
‘Hoe es di dese bere ontgaen
Die di te voren was ghevaen?
Hoe menig morseel legheter aen
Dat gherne etet menich man!
O wi, Lamfreit, verseroven druut,
Hoe tikelike eens beren huut
Hevestu heden verloren
Die di ghewonnen was te voren’

IIo Reinaert vertelt den moordaanslag aan welken koning Nobel ontsnapt is (2172):
Nu hoort hoe Reinaert sal verdooren
Den coninc entie coninghinne;
Hoe hi bewerven sal met sinne
Des coninx vrientschap ende hulde
Ende hoe hi, buten haerre seulde,
Brune ende Isingrine beede
In een wel groote onghereede
Ende in vete ende ongheval
Jeghen den coninc bringhen sal.

Het derde hoe werd in het comb. hs. overgeslagen. Verdam (Tijdschrift v. Leiden, I,
21) heeft het daar ingevoegd en het Bedb. hs. is nu zijne conjectuur komen bevestigen.
Derde voorbeeld: v. 2310, Reinaert vertelt de fabel der kikvorschen:
Ic ghepeinsde hoedane wijs
Die pude wilen waren vri
Ende hoe si clagheden dat si
Te vele waren sonder bedwanc,
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Ende hoe si makeden een ghemane
Ende groot gheeraei up Gode
Dat hi hem gave bi sinen ghebode
Eenen coninc die se dwonghe.

In den oorspronkelijken Esopet(1), aan welken het verhaal ontleend is, komen deze
drie hoe's niet voor. Maar Willem drukt zijn eigen stempel op hetgeen hij zich
toeeigent: ‘Chez lui on reconnaît toujours la griffe du maître’, zooals Nap. de Pauw
het vroeger van hem zoo treffend heeft gezegd(2).
Ten slotte (vs 3035), Reinaert vertrekt naar zijn bedevaart. De dieren bewonderen
Hoe wonderlijke hi henen ghine
Ende hoe ghemakelike hem hine
Scaerpe ende palster omme den hals
Ende hoe die scoen, als ende als,
Die hi drouch an sine been
Ghebonden, daden dat hi sceen
Peelgrijn ghelijc ghenouch.

Hier is het derde hoe zoowel in het Comb. als in het Bedb. hs. weggevallen, en
ontbreekt diensvolgens in alle onze critische uitgaven. Maar men herleze deze verzen
zonder dit hoe, en men zal gewaar worden dat er aan den volzin iets hapert: Ik aarzel
dus niet het in te voegen, te meer daar ik het bewijs meen geleverd te hebben dat
dergelijke samenstelling wel karakteristiek voor den stijl van den Reinaert is, zoowel
voor Ia als voor Ib.
Gelief dan nog hierbij op te merken dat alle die volzinnen op het zelfde schema
gebouwd zijn: De twee eerste hoe's staan in evenwicht met elkaar; bij het derde hoe
echter ontplooit zich de volzin heelemaal en loopt over verschillende verzen heen.
In onze middeleeuwsche letterkunde vindt men soortgelijke samenstellingen,
gebouwd op drie hoe's, hier en daar nog wel, al zijn ze uiterst zeldzaam. Maar tot
hiertoe heb ik er geen voorbeeld van gevonden dat ten volle met den Reinaert-stijl
overeenkomt.

(1) Uitgave Te Winkel, XXV.
(2) Biogr. Nat., voce Guiilaume.
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Zoo b.v. lees ik in den Walewein (uitg. Jonckbloet) vs. 10408
Ende Walewein vertelde hem saen
hoe hi verslouch den jonghelinc,
Tshertoghen sone, ende hoe nc(1) vinc
Die hertoghe metter jonefrouwen
Ende hoe hi(2) quam uut sinen rouwen.

Bij het derde hoe is hier de volzin heelemaal ingekrompen. Overigens komen thans
die drie hoe's in een enkelen volzin voor: het is eigenlijk geen samenstel van volzinnen
gebouwd op drie hoe's. De stijl van Pieter Vostaert (want de aangehaalde verzen
staan in het tweede gedeelte van den Walewein) is zeker niet de stijl van Willem!
Een andere stijleigenaardigheid:
Wordt er in een gesprek aan een der helden iets wonderlijks medegedeeld, dan
roept de aangesprokene wat segdi! uit.
In alle onze uitgaven staan deze woorden met een vraagteeken voorzien. Heelemaal
verkeerd! Zooals uit den samenhang blijkt, is de beteekenis niet: ‘wat zegt ge?... ik
heb uw gezegde niet goed gevat’. Het is integendeel de uitroep, welke ik zoo
menigmaal uit den Vlaamschen volksmond heb opgevangen, wanneer er iets
wonderlijks wordt verteld: ‘maor wat da-ge zegt!’ (= wat-je me daar vertelt!) Een
uitroeping van dien aard van een vraagteeken voorzien gaat natuurlijk niet aan.
Voorbeelden: Bruin deelt aan Reinaert mede dat hij honig zoo graag lust, dat hij
al de honig tusschen ‘hier ende Portugale’ wel in eenmaal zou kunnen opeten!
vs. 597. Reinaert sprac: ‘Bruun, wat sechdi!
‘Een dorper, heet Lamfreit, woont hier bi

Tweede voorbeeld: Tibert deelt aan Reinaert mede dat een vette muis hem liever is,
dan de aangeboden honig
‘Een vette muus?’ sprac Reinaert,
‘Soete Tibeert, wat sechdi!
‘Hier wonet na een pape bi

(1) hs. diene.
(2) Dit hi kan hier niet gemist worden. Het stond in het hs. niet, evenmin als in Jonckbloot's
uitgave: De corjectuur is van mij.
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Derde voorbeeld: Reinaert kondigt aan dat er een moord op koning Nobel beraamd
werd Vs. 2159:
Die coninghinne wart vervaert,
Ende sprac: ‘O wi, Reinaert
‘O wi, Reinaert, o wi, o wi.
‘O wi, Reinaert, wat sechdi!

Vierde voorbeeld: Belijn ondervraagt Reinaert over het hulpgeroep van Cuwaart,
die daar zoo even in Reinaert's hol werd vermoord (vs. 3242.):
Reinaert sprae: ‘Wat sechdi,
Belijn! God moet u beraden

Twee voorbeelden in Ia en twee in Ib. Is zoo iets niet treffend?
Op velerlei eigenaardigheden zou ik nog kunnen wijzen - maar wensch het geduld
mijner lezers niet op eene al te zware proef te stellen.
Ik ga over tot het laatste punt van gelijkenis: de toponymie.
Ik laat natuurlijk enkele plaatsnamen (als Gent, Parijs enz.), die geen belang
opleveren, buiten bespreking.
In R. Ib worden vermeld het soete land van Waes (2265), waarschijnlijk de
geboortegrond van den dichter - Belcele (2105) midden in Waes - Hyfte (2271) met
zijn woest veld - Hulsterloo met zijn bosch, zijn moer en zijne woestijne.
In R. Ia vinden wij Absdale (784) op eenige mijlen van Hulsterloo - en de proosdij
Elmare (269, 1479), iets meer westwaarts.
Het land van Waes (Muller legt hier gewicht op) wordt dus in R. Ia niet vermeld.
Volkomen waar! Maar de Vier Ambachten zijn er door Absdale en Elmare
vertegenwoordigd, evenals door Hulsterloo in R. Ib; en bovendien zijn het twee
aanpalende streken.
Er is dus wel geographische eenheid. Is dit dan toeval?
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Gelieve verder op te merken dat wij in Ia lezen (293) tusscen Bertanje ende Pollanen’,
de juiste tegenhanger van tusscen Pollanen ende Scouden’ (3021) van Ib(1).
Mijn besluit luidt dus als volgt: tusschen Ia en Ib is er ongetwijfeld verschil te
bespeuren. Maar de gelijkenispunten tusschen beide deelen zijn zoo talrijk en spreken
zoo duidelijk dat men, naar mij schijnt, tot de slotsom moet komen: Er zijn wel twee
bronnen, maar geen twee dichters van den Reinaert.
Muller heeft zich beijverd de karakteristiek op te maken van elk der twee dichters:
De dichter van Ia is ‘een geestig, genoeglijk verteller die met innig welbehagen
eenige avonturen van Reinaert navertelt, louter met het doel zijne hoorders te doen
lachen’.
De dichter van Ib is ‘meer ernstig aangelegd. Bij hem vindt men vaak een tragische
stemming, een sceptisch pessimistischen geest, waarmede de romantische, soms
naargeestige natuurschildering in Ib in overeenstemming is. Hier komt bittere hoon
en wrange spot, meer dan luchtige scherts aan 't woord. De satire, vooral die op de
vrouwen en de geestelijken, is hier feller, venijniger; ja een heel enkele maal hoort
men in den toon reeds zekere overhelling tot de latere didactiek...’
Het verschil in geest tusschen Ia en Ib kan, meen ik, niet beter aangewezen worden
dan hier is geschied.
Niettemin houd ik het ervoor dat het de Franschman is van branche I, die een
geestige en luchtige verteller is. In R. Ia vinden wij de trouwe weerspiegeling van
dit esprit français, door Willem met veel smaak en echte kunstzin weergegeven.
Waar hij zich dan verder niet meer aan de hand liet leiden van zijn Franschman,
klinkt de toon wat anders... En wie zal zich hierover verwonderen?

IV.
Om den gang van mijn betoog niet te onderbreken, heb ik mij tot hiertoe uitsluitend
met de ‘onvulmaecte’ avonture bezig gehouden, zonder mij te bekreunen om de
vraag: wie is er de schrijver van.

(1) Muller ziet in die benamingen Hollandsche dorpen, hetgeen mij onaannemelijk voorkomt.
De plaats is, naar ik meen, slecht begrepen: een andermaal handel ik hierover.
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Het Bedb. hs., sprekende van die avonture, voegt hierbij:
die Arnout niet en hadde bescreven.

Toen ik dit te lezen kwam, zei ik tot mij zelven: Is mij dat een vreemde mededeeling!
Vat ik deze woorden letterlijk op, dan heeft Arnout het gedicht niet geschreven (=
bescreven)! Best! Maar Willem van Utenhove toch zeker ook niet. En Calfstaf en
Noydekin wel evenmin. En Seger Diengotgaf zal het ook niet zijn. En zoo vele
anderen daarbij. Waarom nu alle die anderen ter zijde geschoven om er enkel en
alleen op te wijzen dat het de van elders onbekende Arnout niet is? En dan, wat
hebben wij daaraan? Wat kan het ons schelen wie de avontuur niet geschreven heeft?
Wij verlangen immers te weten, en verwachten dat men ons zou laten weten, wie de
schrijver is. Waarom ons niet dadelijk gezeid: hij heet Heinric, Jan of Pauwel. Dan
komen wij er van zelf wel toe (zoo verstandig zijn wij toch zeker) om te concludeeren:
Arnout is het dus niet!
Deze mededeeling klonk zoo onverwacht, als men ze letterlijk wilde opvatten, dat
ik er natuurlijk toe kwam om mij te zeggen: de bedoeling zal toch wel zijn ‘dat Arnout
het niet voluit heeft geschreven’.
Men verlieze niet uit het oog dat juist in het voorgaande vers, het woord onvulmaket
voorkomt, hetgeen met een daarop volgend onvulscreven zoo wat een ‘ondragelijke
tautologie’ zou kunnen uitgemaakt hebben, zooals Muller het van zijn kant ook
opgemerkt en geschreven heeft.
Voeg nu hierbij de volgende overweging van belang. Het Comb. hs. deelt ons
mede dat Willem zijne avonture ‘niet vulscreven’ heeft. Hetgeen wel schijnt opgevat
te moeten worden, zooals ik het in '97 deed. Legt men nu het Bedb. hs. zoo uit dat
‘Arnout de avonture niet voluit bescreven had’, dan zeggen feitelijk Comb. en Bedb.
om zoo te zeggen een en dezelfde zaak. En nu spreekt het van zelfs, dat eene
uitlegging die door onze beide Reinaert hss. hetzelfde doet zeggen, veel vóór heeft
boven andere uitleggingen die op een tegenspraak tusschen beide handschriften
uitloopen.
Verwerpt men de uitlegging, die overeenkomst tusschen beide handschriften
betracht, dan staan wij voor het feit dat wij te kiezen hebben tusschen twee
uiteenloopende verklarin-
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gen: er zal dan dienen onderzocht te worden welk van beide handschriften de waarheid
bevat. En dit ware nog niets indien onze beide hss. duidelijk in hun verklaring waren.
Maar, zooals reeds gezegd, geen van beide munt door bizondere duidelijkheid uit.
Velerlei gissingen kunnen zoo wel voor het eene, als voor het ander hs., geopperd
worden. En zoo blijven wij in het duistere voorttasten. Hoe verleidelijk, hoe
begrijpelijk is het dan niet dat wij tusschen alle die gissingen, aan deze de voorkeur
geven die beide handschriften akkoord stelt!
Zoo heb ik dan ook in den beginne geredeneerd. En ik onderstel dat Degering,
Franck, van Ginniken, de Vooys, Prinsen, en nu laatst J.W. Muller, ongeveer diezelfde
redeneering ook gemaakt hebben.
Er is dan nog een tweede overweging. Van alle de uitleggingen, welke van den
proloog van Comb. hs. gegeven werden, is er slechts ééne die nu nog stand houdt.
Het is die welke ik in '97 gaf. Ik kondigde aan dat zoo mijne uitlegging de goede
was, in vs. 4-5 het enkelvoud moest gelezen worden. Het nieuwe hs. heeft het
enkelvoud. Dat onghemaect, onvoltooid moest beteekenen. Het nieuwe hs. heeft
onvolmaket. Dat dan in vs. 6 eene dittographie voorkwam. Het nieuwe bs. met te
lezen ‘die Arnout niet...’ verwijdert de dittographie.
Gezien drievierden ongeveer van hetgeen ik voorspelde, zich verwezenlijkt heeft,
wat is thans verleidelijker en begrijpelijker dan dat, waar het nieuwe hs. voor
verschillende uitleggingen vatbaar is en niet al te duidelijk schijnt, men de interpretatie
van '97 behoudt, die mij toeliet op voorhand de wijzigingen te bepalen welke het
nieuw hs. nu wezenlijk bevat.
Zoo mijne interpretatie van '97 verkeerd was, hoe dan uitgelegd dat ik al die
wijzigingen vooruit geraden heb?
Ik onderstel dat die tweede overweging insgelijks op vele geleerden niet zonder
invloed is geweest. Althans ik heb het aan mij zelven bemerkt: Bij het inzien van het
nieuwe hs, kon ik mij moeilijk losmaken van de suggestie, welke mijne vroegere
interpretatie op mij uitoefende, in zoo verre dat ik zelfs vreesde dat mijn critische
blik hierdoor heelemaal beneveld zou kunnen worden. En dit is de reden waarom ik,
na het vraagstuk verschillende malen aangevat te hebben, mijn verder onderzoek
uitgesteld heb tot op het oogenblik dat ik mij wel in dien geestestoestand voelde, dat
de auteur der interpretatie van '97
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voor mij een onbekende, althans een onverschillig persoon was geworden.
Zoo zijn mij langzamerhand de bezwaren tegen mijn vroegere interpretatie
duidelijker geworden, bezwaren welke ik overigens aanstonds wel ontwaarde zonder
die precies te kunnen formuleeren.
Tot een akkoord komen tusschen beide hss. is natuurlijk zeer wenschelijk. Maar
dit akkoord verkrijgen wij nu met aan het Bedb. hs. het tegendeel te doen zeggen
van hetgeen er eigenlijk in staat. Geen kleinigheid dus! Het hs. zegt: ‘Arnout heeft
die onvolmaakte avonture niet geschreven’. Wij interpreteeren: ‘Arnout heeft ze toch
geschreven, maar niet voluit’.
En nu staan wij hier voor een kwestie van methode.
Toen in de 16e en 17e eeuwen classieke philologen een tekst uitgaven, was het hun
toegelaten tusschen de varianten, die zij in hunne hss. vonden, naar goeddunken een
keuze te doen en aldus een tekst te leveren welke uit allerlei bestanddeelen was
samengevat.
Die methode is sindsdien veranderd. Men eischt tegenwoordig van een uitgever
dat hij de afstamming van elk hs. bepale en hunne onderlinge verwantschap vaststelle;
de hss. worden in famities en groepen verdeeld en er wordt een stamboom van
opgemaakt. Critisch wordt bepaald welk het hs. is dat den tekst het zuiverste heeft
bewaard en dan dient deze copie als teksthandschrift of grondslag voor de uitgave.
In twijfelachtige gevallen (dit is waar de varianten op zichzelf even goed zijn als het
teksths.) heeft men zich te houden aan het teksths. - Men wijkt van dit hs. slechts af,
waar men met corrupteelen te doen heeft en men doet dit nooit zonder rekenschap
te moeten geven van de wijziging die men toebrengt en het bewijs te hebben geleverd
dat die wijziging noodzakelijk is.
Welnu, in enkele bladzijden laat zich niet bepalen welke verhouding tusschen onze
beide Reinaert-handschriften bestaat, noch welk van beide den zuiversten tekst
bewaard heeft(1). Alhoewel de Bedb. Codex ouder is, munt zijn tekst geenszins boven
de andere copie uit. Naar mijn oordeel zijn beide hss. slordige copieën, welke elk
van haren kant eene reeks interpo-

(1) Mijn studie over de handschriftelijke overlevering van Reinaert I, maakt een boekdeel uit.
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laties, weglatingen van verzen, onzuivere rijmen, verkeerde volgorde van sommige
verzen, en nog verdere corrupteelen van allen aard vertoonen (dittographien,
haplographien, en andere soorten van slechte lezingen) en daarbij hebben beide hss.
nog eene onafzienbare reeks corrupteelen in gemeen, alhoewel zij eigenlijk tot twee
verschillende families behooren.
Men zou dus, zonder groot bezwaar, naar goeddunken het eene hs. zoowel als het
andere, als teksthandschrift kunnen gebruiken.
Maar het Comb. hs. heeft dan toch een groot voordeel boven het andere: en zoo
lang geen derde hs. gevonden wordt, zal het geraadzaam zijn dit hs. als grondslag
eener Reinaert-uitgave te gebruiken(1). Het hs. is Vlaamsch en het verhollandscht den
tekst niet, zooals het andere hs. doet. Wie daarentegen het Bedb. hs. tot grondslag
zijner uitgave zou willen nemen, ziet zich gedwongen bijna bij ieder vers de spelling,
de spraakleer enz. van het Hollandsch in het Vlaamsch weer over te brengen - hetgeen
natuurlijk bezwaren na zich sleept.
Maar, deze vraag ter zijde gelaten, een zaak is dan toch zeker: de proloog-verzen
staan in het Bedb. hs. veel zuiverder dan in het andere hs. En wat die verzen betreft,
hebben wij ons dus volgens de nieuwe methode, aan de lezing te houden van dit hs.
en mogen wij daarvan niet afwijken zonder het bewijs te hebben geleverd dat dit
volstrekt noodzakelijk is.
Dit leidt er ons dan toe om ons af te vragen of de negatieve mededeeling nopens den
schrijver der onvolmaakte avonture niet hare reden van bestaan kan hebben en of zij
zich niet laat verrechtvaardigen.
Verschillende gissingen kunnen gemaakt worden. Maar onder allen is er dan toch
eene, welke mij veel waarschijnlijker dan de andere voorkomt.
De vraag is deze: wij verlangen te weten wie de auteur der onvolmaakte avonture
is, en wij zouden ons er over verwonderen zoo aan onze nieuwsgierigheid niet werd
voldaan.
Maar (en hier ligt de knoop van het vraagstuk) is het dan wel zeker dat Willem er
ooit aan gedacht heeft ons iets mede te deelen over de vraag wie al dan niet de auteur
der avonture is?

(1) Hetgeen Muller dan ook in zijn uitgave van 1914 gedaan heeft.
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Wanneer het Bedb. hs. ons zegt dat ‘Arnout ze niet geschreven heeft’, moet dit dan
noodzakelijk opgevat worden als zijnde een inlichting over het auteurschap? De
bedoeling kan immers best wezen ons een inlichting te verschaffen over den inhoud
der avonture.
Laat mij deze gissing wat duidelijker maken.
Willem had ongetwijfeld de Fransche branche I onder de oogen. En wat wordt er
aldaar medegedeeld? Dat het Reinaertavontuur, welke in branche I behandeld wordt,
door een zekeren Pierre de St Cloud overgeslagen werd:
Perrot de Sainî Cloud
Laissa li meuz de la matiere.

Met andere woorden: het onderwerp der branche I is ‘die eene avonture, welke door
Perrot niet bescreven werd’. Onderstel nu dat een zekere Arnout, misschien op het
voorbeeld en in navolging van Perrot, ook eene reeks Keinaert-avonturen heeft
geschreven, waarin nu juist het ‘plaid’ ontbreekt. Op de zelfde wijze als de
Franschman het doet, kan ook Willem ons van het onvolmaakte gedicht zeggen dat
het als onderwerp had ‘die eene avonture, die Aernout niet en hadde bescreven’. Met
andere woorden de inhoud is een ‘plaid’.
Indien wij op die wijze een aanwijzing nopens den auteur moeten missen, dan
krijgen wij hier ten minste, zoo die gissing juist is, eene kostbare vingerwijzing
nopens den inhoud van het stuk.
En indien dit de bedoeling van Willem is geweest, dan ligt er waarlijk niets vreemds
in die negatieve aanwijzing van den auteur, die mij, zooals ik zegde, in den beginne
zoo vreemd voorgekomen was.
Die redeneering brengt mij er toe om te vragen of er die avonture (Comb.) of wel
eene avonture (Bedb.) in den tekst dient gelezen te worden. Mijn antwoord luidt:
lees ‘deene avonture’, zooals door bovenstaande redeneering geëischt wordt en
waardoor de afwijkende lezingen der beide hss. begrijpelijk worden. Beide copisten
hebben slecht gelezen: de eene behoudt het begin, de andere het einde der goede
lezing.
Doch, nu wij eenmaal zoo ver zijn, heb ik een zeer gewaagde gissing mede te deelen,
die, ik ben er van overtuigd, door een anderen zou voorgeslagen zijn zoo ikzelf het
niet deed.
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Wij weten dat Willem den Franschen tekst onder de oogen heeft gehad. En Buitenrust
Hettema heeft er reeds op gewezen dat Willem's proloog om zoo te zeggen de nagalm
is van den Franschen proloog.
De vergelijking tusschen beide prologen leidt ons er toe om de vraag te stellen:
zouden soms de oorspronkelijke verzen niet geluid hebben
Hem vernoyde so haerde
Dat deene avonture van Reinaerde.
Die Perroot niet en hadde bescreven,
In Dietsche was onvulmaket bleven.

Zoo dit de oorspronkelijke lezing ware, dan zou de overeenkomst met de Fransche
bron nog veel grooter zijn dan Buitenrust Hettema het ooit gedacht heeft. De vertaling
zou bijna letterlijk zijn.
En dat eene lezing van dien aard door Vlaamsche copisten verknoeid werd, hoeft
ons niet te verwonderen. Deze waren op de hoogte niet van het afstammingsprobleem
van onzen Reinaert. Zij konden niet weten dat die Perroot een Franschman was. En
daar het om zoo te zeggen bijna een algemeene regel in de 13de eeuw was, dichters
en schrijvers bij hunnen voornaam (en niet bij hun familienaam) te noemen(1), zoo
zijn wellicht de copisten op dien voor hen zoo vreemden voornaam blijven staren en
hebben zich misschien ingebeeld dat dit een verknoeide of slechte lezing moest zijn
- hetgeen hen er toe gebracht kan hebben om zich af te vragen welke Nederlandsche
voornaam hier achter verborgen lag. Dat zij dan op het idee gekomen zijn om in
plaats van Perroot, Aernout te gissen ware dan toch zoo verwonderlijk niet, vooral
als de hoofdletter van het begin niet heel duidelijk was. De copist van het Comb. hs.
echter heeft misschien ook verbaasd gekeken, en die heeft het dan verstandiger
gevonden den naam weg te moffelen en heeft er den naam Willem uit het eerste vers
weer ingebracht.
Een zeer gewaagde gissing, die ik slechts vragender wijze opwerp.

(1) Er zijn wel uitzonderingen te vinden: b.v. Penninck, schrijver van den Walewein, wiens
voornaam ons nog onbekend is (Joncktbloet's uitgave, II, bl. 140).
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Maar wat er ook van dit alles moge zijn - een zaak gaat zeker: indien de proloog, in
plaats van ons vlakaf te zeggen wie de schrijver is, met zijne negatieve mededeeling
voor den dag komt, dan kan dit heel wel zijn reden van bestaan hebben en kan het
uitgelegd worden - hetzij men aanneemt dat hij op den inhoud doelt - hetzij dat men
aan een andere uitlegging de voorkeur geeft.
In een critische uitgave moet de lezing van Bedb. hs. behouden blijven. Maar wat
de interpretatie van vs. 6 aangaat, redeneer ik als volgt:
Leest men, met de verbetering door Comb. hs. aan de hand gedaan, ‘die Arnout
niet en hadde vulscreven’, of (hetgeen feitelijk op hetzelfde neerkomt), behoudt men
de lezing van Bedb. maar interpreteert die als of er stond ‘niet (voluit) bescreven’,
dan, doet men aan den proloog zeggen dat er twee dichters van den Reinaert zijn.
Immers elkeen zal dan begrijpen dat hetgeen Arnout niet ‘vulscreven’ heeft, door
Willem verder geschreven en aangevuld werdt. Wij weten reeds (vs. 5) dat de avonture
‘onvolmaket’ is - er dan nog bijvoegen dat Arnout ze niet voluit schreef, is (dit spreekt
van zelfs) er op wijzen dat een ander het gedaan heeft.
Integendeel, behoudt men de lezing van Bedb., en legt die naar den letter uit, dan
laat men de kwestie van het dubbel auteurschap heelemaal in het onzekere. De
bekentenis van Willem, zooals zij in Comb. hs. voorkomt, dat hij de eenige auteur
niet is, wordt hierdoor te eenen male uit den tekst verbannen.
Welnu, welke van beide uitleggingen verdient de voorkeur? Deze vraag kan door
de studie van den proloog niet uitgemaakt worden. Enkel de studie van den Reinaert
geeft hierop antwoord. Het onderzoek moet dus zijn: Laat de tekst van ons epos toe
dat er twee schrijvers zijn?
De uitslagen, tot dewelke ik, wat dit betreft, gekomen ben, heb ik in de vorige
bladzijden medegedeeld. Zij noodzaken mij de voorkeur te geven aan de letterlijke
interpretatie van het Bedb. hs.
Ik schreef dat zoo wij vs. 6 (Bedb. hs.) behielden, wij in het onzekere bleven. En zoo
is het: want dit hs. zegt dan toch: ‘Willem had zoo'n groot verdriet dat eene avonture...
onafgemaakt gebleven was.’ En niets belet ons daarbij te onderstellen dat Willem
die avonture in zijn Reinaert heeft ingelascht en ze verder heeft aangevuld met een
passende inleiding.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

198
En zoo heeft de schrijver van het Comb. hs. het dan ook begrepen... als echte
middeleeuwsch copist die hij was, en wist hoe dikwijls dichters van zijnen tijd op
onvoltooide avonturen de hand legden om ze verder aan te vullen.
Deze interpretatie ligt tot grondslag van de wijzigingen, die onze copist aan den
proloog heeft toegebracht en legt ons uit waarom hij schreef dat Willem het gedicht
‘niet vulscreven’ heeft.
En dat dit wel zijne interpretatie was, wordt bewezen door de vergelijking der
beide teksten onderling en verder door de gissingen die ik in '97 maakte: Het is
natuurlijk omdat ik de bedoeling van den Comb. copist goed gevat heb, dat ik in staat
geweest'ben, door zijn verknoeiden tekst heen, de lezingen van het Bedb. hs. terug
te vinden.... tenzij men aanneemt dat mijne gissingen zoo goed uitgevallen zijn omdat
zij met de zuivere waarheid stroken - en dit durf ik tegenwoordig niet meer staande
houden.
Maar indien de Comb. copist den tekst zóó verstaan heeft, vloeit hieruit geenszins
voort dat zijne interpretatie de goede is: hij kan zich natuurlijk ook vergist hebben!
Niets zou mij aangenamer zijn dan te mogen verklaren dat die interpretatie de
echte is, en dat ik in '97 de ware toedracht reeds gepropheteerd heb.
Doch in eer en geweten kan ik dit niet meer doen, aangezien de studie van den
Reinaert-tekst mij van het tegendeel overtuigd heeft. Ik besluit dus: de ‘onvulmaekte’
avonture werd door Willem in zijn Reinaert niet opgenomen; en de copist van het
Comb. hs. die het anders opvat, moet zich vergist hebben; en door zijne slechte
interpretatie heeft hij mij in '97 op het dwaalspoor gebracht!
Wij zouden niet meer in het onzekere verkeeren, en het dubbel auteurschap ware
door den Reinaert-proloog beslist tegengesproken geweest, indien er aldaar gestaan
had
Dat deene avonture van Reinaerde
Die Arnout niet en hadde bescreven,
In dietsche was onghemaket bleven.

Dan zou elkeen natuurlijk verstaan dat er wel een andere Reinaert-avonture bestond
door Amout geschreven, maar dat het
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‘plaid’ door hem niet behandeld werd, en tot daartoe in het Dietsch ongemaakt was
gebleven.
Maar dat dit stellig de oorspronkelijke lezing niet kan zijn, wordt bewezen 1o door
het feit dat men dan niet begrijpt hoe het beste hs. aan zijn lezing onvulmaket is
gekomen; 2o dat de omwerking onmogelijk op de lezing ongemaket kan berusten:
R. II ook heeft onvulmaket onder de oogen gehad; 3o dat de afwijkende lezingen en
verknoeiingen van het Comb. hs. dan heelemaal onbegrijpelijk worden, aangezien
de oorspronkelijke tekst heel duidelijk was: terwijl het integendeel best begrijpelijk
is dat een lezing onvulmaket den copist van Comb. hs. er toegebracht heeft om te
gissen dat de oude avonture in Reinaert werd opgenomen en diensvolgens dat Willem
zijn Reinaert ‘niet vulscreven’ heeft.
Heel zonderling! Die lezing die, naar mijne meening, het dubbel auteurschap totaal
uitsluit, werd door Muller in zijne uitgave (1914) ingebracht.
De vraag is: hoe is Muller, die het dubbel auteurschap verdedigt, er toe gekomen
aan ‘onghemaket’ de voorkeur te geven boven ‘onvulmaket’?
I it punt wordt door hem behandeld (XXXI, bl. 269). Hij beweert dat dit in verband
staat met de vraag welk gedeelte van den Reinaert men aan Arnout toeschrijft. Wie
Ia aan Arnout toekent, zal onvolmaket willen lezen. Wie hem Ib afstaat, zal aan
onghemaket de voorkeur geven.
En waarom? - zal de lezer zich nu afvragen. Welnu, de redeneering van Muller
komt hierop neer: onvolmaket beteekent ‘waaraan het slot ontbreekt’ (?). Aan R. Ib
ontbreekt het slot echter niet en de laatste verzen van dit gedicht zijn wel van de
zelfde hand als de overige van Ib; zij behooren diensvolgens oorspronkelijk wel tot
R. Ib en kunnen dus niet op lateren tijd toegevoegd zijn geweest. Hieruit vloeit voort
dat men niet kan zeggen dat R. Ib onvolmaket is. En wie dit gedeelte aan Arnout
toeschrijft, zal dan onvolmaket uit den proloog verbannen en de voorkeur geven aan
onghemaket.
Dit onghemaket zal men dan niet mogen opvatten in den zin ‘waarvan niets gemaakt
is’, maar in een der andere beteekenissen door Verdam aan onghemaect toegekend.
Daarentegen is R. Ia op zich zelf wel zonder slot; er moet noodzakelijk een vervolg
op komen. Dit deel is dus wel degelijk
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onvolmaket. En schrijft men Ia aan Arnout toe, dan zal men niet aarzelen onvulmaket
te lezen in den proloog.
Aangezien nu Muller R. Ib als Arnout's werk beschouwt, verwerpt hij de lezing
van Bedb. hs., en leest in zijne critische uitgave (1914) onghemaket met het Comb.
hs.
Met deze redeneering van Muller kan ik mij geenszing vereenigen. Ik weet waarlijk
niet waarom onvulmaket absoluut niets anders kan beteekenen als ‘waaraan een slot
ontbreekt’. Dit zou dan toch eerst en vooral bewezen moeten worden.
Doch op die discussie ga ik niet verder in, dewijl ik noch Ia, noch Ib aan een anderen
dichter dan Willem toeschrijf.
En ik aarzel niet onvulmaket (met Bedb. hs. en R. II) te lezen, wat aan den proloog
het volgende doet zeggen: ‘Willem had zoo'n groot verdriet dat de eene avonture
(die Arnout niet heeft geschreven) in het Dietsch ‘onvolmaakt’ was gebleven, dat
dit nu voor hem de aanleiding geweest is om die avonture te hermaken.
Waarom nu Willem die eene avonture onvulmaket noemt, laat zich tegenwoordig
niet meer uitmaken... en dit doet dan ook niets ter zake.
Misschien ontbrak aan het door hem hermaakte gedicht, het slot (zooals Muller
onderstelt).
Misschien wil hij door onvulmaket zeggen, dat de avonture van ‘le plaid’, die hij
onder de oogen had, hier zoo kortbondig behandeld werd, dat zij nog uitgewerkt
moest worden. Met andere woorden, het was wel het schema van een eposdicht, maar
niet een uitgewerkt eposdicht - dus wel een ‘onvulmaket’ epos - (met het oog op R.
Ib komt mij deze interpretatie voorloopig nog het waarschijnlijkst voor!)
Misschien noemt hij het gedicht onvulmaket, omdat hij het verre van volmaakt
vond. Met andere woorden, in zijne oogen was het knoeiwerk!
Misschien ligt er nog iets anders achter?
Om nu juist te weten welke van die mogelijkheden met de waarheid strookt, zouden
wij de oude avonture in ons bezit moeten hebben, en dan zouden wij er met kennis
van zaken over kunnen spreken. Daar wij nu echter, jammer genoeg, dit gedicht
moeten missen, zoo blijft ons per slot van rekening niets anders meer over, dan
Willem op zijn woord te gelooven, en aan te nemen dat om de eene of andere reden,
die hij geweten heeft, maar die ons misschien voor altijd verborgen zal blij-
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ven - het oude verhaal op hem den indruk van een ‘onvulmaket’ iets teweegbracht.
En zoo wij thans ten opzichte van de onvolmaakte avonture, in het onzekere blijven
verkeeren, dan zijn wij het, eilaas, niet min tegenover den uit de lucht gevallen Arnout.
Wie was hij? Wat heeft hij geschreven? Wat heeft hij ook ‘niet bescreven’? Op
al die vragen staan wij thans, ondanks alle onderzoekingen sedert 1908 gedaan, niet
verder dan J.W. Muller toen hij in de Vlaamsche Akademie optrad. Zijn eindoordeel
zou ik gaarne voor mijne rekening overnemen, mits er het een en ander aan te
wijzigen, zonder overigens den geest te veranderen: ‘Arnout blijft voor ons een
onbekende dichter, die een (of meer) ons onbekende gedichten geschreven heeft, en
waarvan de Bedb. codex, om onbekende redenen, ons niets meer weet mede te deelen
dan dat hij een ons onbekende “onvulmaeckte” avonture niet geschreven heeft.’
En dan nog, voeg ik erbij, zijn wij wel zoo zeker dat deze naam eigenlijk geen
slechte lezing is??
Et nunc erudimini.
***

Ik concludeer:
Bijna al wie zich met den Reinaert bezig hield, werd ten zeerste verrast door de
mededeeling van den nieuwen Codex: dat er, aleer Willem aan het schrijven ging,
een onafgewerkte avonture van Reinaert in het Dietsch reeds bestond - welke avonture
hoogstwaarschijnlijk niet zonder invloed op het maken van het groote epos is geweest.
Naar aanleiding van deze mededeeling, zijn dan een reeks geleerden aan het
vergelijken van R. Ia met R. Ib gegaan, en zijn zij op allerlei verschillen gevallen,
welke hen er toe gebracht hebben om te concludeeren: er zijn twee schrijvers van
onzen Reinaert.
Mij heeft natuurlijk de onverwachte mededeeling min verrast, omdat ik reeds
vroeger van meening was dat onze Reinaert door een ander gedicht werd
voorafgegaan; en dat er verschil tusschen R. Ia en R. Ib bestond, dit was mij eveneens
niet ontgaan. Toen nu mijne collega's mijn aandacht vestigden op velerlei
verschilpunten, die ik niet opgemerkt had, werd ik hierdoor min getroffen, omdat ik
daarop was voorbereid.
Doch hetgeen mij in de hoogste mate verraste, was dat de bekentenis van Comb.
hs., volgens welke Willem niet de eenige
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schrijver van den Reinaert was, zich in den nieuwen Codex niet meer bevond, en dat
er daar een lezing stond welke ik heelemaal niet verwachtte.
Dit heeft mij er toe gebracht om misschien wat min op verschil te letten en wat
meer werk te maken van punten van gelijkenis.
De slotsom van mijn onderzoek is de vraag: wanneer men zoo maar dadelijk uit
het waarnemen van punten van verschil, concludeert dat ons gedicht door twee
schrijvers werd vervaardigd, is zulke conclusie niet voorbarig? Kan dit verschil niet
spruiten uit een andere oorzaak als het dobbel auteurschap?
In alle gevalle hoop ik aan den hr. Daniëls O.P. het bewijs te hebben geleverd dat
het mij geenszins te doen is om triomfkreten te slaken, en mocht ik weleer op hem
een verkeerden indruk hebben gemaakt, dan zal die nu wel, onderstel ik, weggenomen
zijn.
Ik meen immers dat ik hem thans heel wat materiaal aan de hand heb gedaan om
te bewijzen dat ik mij vroeger, op gezag van het Comb. hs., vergist moet hebben.
En na ridderlijk bij hem mijn mea culpa te hebben opgebiecht, zou het me
verwonderen zoo de eerwaarde pater langer aarzelde mij bij dezen volle absolutie
van mijne zonden te schenken.
Heel mijn streven, hij weze er van overtuigd, is er uitsluitend op uit om ten opzichte
van het meesterstuk onzer Nederlandsche letteren, naar de mate van mijne geringe
krachten, verdienstelijk werk te leveren.
Ik sluit met eene dringende bede aan alle mijne collega's op het gebied der vossenjacht
om al de stukken van het proces nogmaals zorgvuldig te overzien en overwegen een bede die voornamelijk gericht is tot den ijverigen vossenjager J.W. Muller, wiens
eindoordeel over Reinaert-zaken wij zoo gaarne volgen.
Ik houd het er voor dat indien hem nogmaals gelieven mocht de gelijkenispunten
met de zelfde scherpzinnigheid na te gaan, als hij het deed voor de verschilpunten,
dat bij hem, evenals bij mij, de overtuiging dat de Reinaert het werk is van twee
dichters, aan het wankelen zou zijn gebracht(1).

(1) Het verschil tusschen Muller en mij is overigens veel geringer dan men bij het eerste zicht
zou gelooven. Muller neemt natuurlijk aan dat Willem Ib heeft omgewerkt (zooals ik trouwens
in '97 ook deed). Wij zijn het dus eenvoudig oneens over den graad van omwerking. Voor
Muller is de omwerking slechts van dien aard, dat hij toch Ib aan een ouderen dichter blijft
toeschrijven. Voor mij echter is de omwerking zoo ingrijpend dat ik Ib aan Willem toeschrijf.
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Wat mij nu betreft, ik verklaar het hier uitdrukkelijk: om de redenen die ik hiervoren
breedvoerig heb opgesomd, zoo lang er geene andere verschilpunten tusschen R. Ia
en R. Ib aangestipt worden als die welke zich gemakkelijk laten uitleggen door het
gebruik maken van twee uiteenloopende bronnen waarin de psychologie der dieren,
het anthropomorphisme, de algemeene toon en opvatting verschillend van aard zijn,
zoo lang blijf ik Willem beschouwen als de éénige dichter van den volledigen
Reinaert; en alle poging om den genialen Vlaming van het verheven voetstuk te
rukken waar de bewondering en de vereering van het nageslacht hem heeft gesteld,
kan en mag diensvolgens van mijnentwege niets anders uitlokken dan een welgemeend
en krachtdadig protest.
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Koninklijke Vlaamsche Academie.
Secretarie. Boekerij.
Verslag over het dienstjaar 1919.
I.
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 onzer boekerij gedurende het jaar
1919.
Aanwinsten. - De aanwinsten der Bibliotheek werden maandelijks medegedeeld in
onze Verslagen en Mededeelingen; zij bedroegen voor het verloopen jaar 306 boeken
en 35 tijdschriften. Daarvan werden 299 boeken en 33 tijdschriften aan de Academie
ten geschenke gezonden, nl.:

Door de Regeering:

BOEKEN.
37

TIJDSCHRIFTEN.
14

Door openbare besturen, 9
letterkundige en andere
genootschappen,
onderwijsinrichtingen enz.,
uit België:

2

Door academiën,
hoogescholen, openbare
bibliotheken enz., uit het
buitenland.

5

30

Door werkende en
66
briefwisselende leden der
Academie:
Door buitenlandsche
eereleden:

4

Door bijzondere personen 130
in België:

12
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Door bijzondere personen 23
uit den vreemde:
_____

_____

299

33

Aangekochte boeken. - Zeven boeken en twee tijdschriften werden aangekocht.
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Ruildienst. - In ruiling met hare Verslagen en Mededeelingen en haar Jaarboek
ontving de Academie: uit België, 7 tijdschriften; uit andere landen, 1 tijdschrift.
***

Tot nog toe werden zoo wat 3000 verschillende boeken - al de groote formaten - naar
de zalen der nieuwe boekerij overgebracht. Daaronder zijn verscheidene groote
verzamelingen, zoodat het aantal overgebrachte boekdeelen op 5 tot 6 duizend mag
geschat worden.

II.
Handschriften ten behoeve der boekerij gephotographeerd.
(Zie Verslagen en Mededeelingen, 1912, blz. 149, en 1914, blz. 72.)
De verschillende photographieën, - 72 reeksen, - aldaar opgenoemd, werden aan de
Academie terugbezorgd; sierlijk ingebonden worden zij thans in de Boekerij bewaard.
De Bestendige Secretaris,
EDW. GAILLIARD.
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Kleine verscheidenheden.
I.
Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
350. - Recht hebben in... Iemand erven med (met) en erven in....
In een akte van 1424 treffen wij de twee zonderlinge uitdrukkingen aan RECHT
HEBBEN IN iets = Recht op iets hebben, Fr. Avoir droit à, - en Enen ERVEN MED iets,
dat ook aldaar ERVEN IN luidt, en beteekent Iemand den eigendom van iets overdragen,
toewijzen. Van beide uitdrukkingen komen bij Verdam geen voorbeelden voor. Tekst
hieronder:
Akte, verleden voor baljuw en mannen van leen ‘ten hove ter Buerch’ van Brugge.
den 31 Augustus 1424, toebehoorende aan het Klooster der ‘Spinersen’ te Gent:
‘Ende wy vorseid mannen wysden dat Phelips de Zwaef, metgaders..., zo wel ende
zo wettelike onthervet waren ende onthervet zyn van desen vorseiden leengoede.,
dat ziere nemmermeer eenich recht in hadden no sculdich waren te hebbene.. Ende
dat zo wel ende zo wettelike commen waere in ons vorseid baillius handen..., dat
men Pieter van Buerkelle, den coepere vorseid, wel der mede erven mochte ende
sculdich ware te ervene met allen rechte. Ende ic bailliu... droucht vort up ende in
handen Pieter van Buerkelle, den coepere vorseid, ende ervedene daer mede, met
plockene ende met halmene, wel ende wettelike... Ende wy vorseid mannen wysden
dat Pieter van Buerkelle, de coepere vorseid, zo wel ende zo wettelike gheervet waere
ende gheervet es in dit vorseide leengoed... dat...’
Men vergelijke bij Schiller und Lübben, Mittelndd. Wörterb, met BEERVEN: ‘Do de
selve H. starf, do beervede he sine sustere mit al sineme gode...’; en met ERVEN:
‘Neme he eyn wif, de mochte he erven mit sime hus eder mit sime gude’ (1324).
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351. - Mey ofte foy.
MEY is een synoniem van FOY = Drinkgeld, Fr. Pourboire. Zie De Bo, vo Fooie.
Inzonderheid wordt hieronder bedoeld het Drinkpartijtje door iemand gegeven aan
werklieden, die een werk, waarmede hij hun gelast had, hebben voltooid:
Staatsarchief te Antwerpen, Fonds Berlaer, Kerkrekening over 1631-1632, fol. 26
vo: ‘Item aenden selven Peeter Moons (schaliendecker) betaelt, voor dat den selven
den meyufte foy den wercklieden aenden choor werckende belooft nyet en hadde
helpen drincken, ij gul.’
DEN MEY DRINCKEN wees op het ‘verdrinken’, het verbruiken van een gegeven ‘mei’:
Id, id., Rekening van de Tafel van den H. Geest over 1630, fol. 46 vo: ‘Item betaelt
aen Peeter Buyst voor een halff tonne biers den wercklieden beloeft, ende vanden
mey tsynen huyse ghedroncken, tsamen de somme van...’
Door ‘MEY’ was nl. ook bedoeld het gelag (eetmaal of drinkmaal), aan de werklieden
beloofd, b.v. als een huis onder dak was: de werklieden steken alsdan een mei of een
vlag op het gebouw, wat thans nog heet De mei uitsteken. - Den Mei hebben was
hetzelfde als Gedaan hebben.

352. - Bouwette en Clocke.
Beide woorden wijzen op KLOKPAN, dat De Bo uitlegt door Groote breede dekpan
wier onderste middendeel oprijst op wijze van eene paterskap of halve klok, zoodanig
dat er langs daar eene opening is waardoor de lucht op den zolder vernieuwd wordt.
BOUWETTE luidde soms te Brugge BUETTE en BUWETTE, welke vormen in ons Gloss.
Arch. Bruges, blz. 605, worden aangehaald.
Staatsarchief te Brugge, Fonds Jezuïeten, Charters, voorloopig blauw vo 9767: Dies
zo en zal de zelve P... moghen maken eeneghe veynsteren nochte eenich lucht nemen
up thof ende ter ervewaerts vanden voorseyden heere van Mouscron, tzy
standtveynsteren, bouwetten, groote clocken ofte der ghelycke jn tdac ofte huuse
vanden voornoomden P.; wel verstaende dat jndien de zelve heere van Mouscron
hem P. ghedoocht thebbene ofte makene eene ofte meer groote clocken ofte bouwetten
jn tdack vanden voorseyden zynen huu-
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353. - Begaren.
BEGAREN is een andere vorm voor Begeeren, zegt Verdam. Een voorbeeld uit eene
oorkonde van Vlaamschen oorsprong:
Archief der O.L. Vrouwkerk te Brugge, Charters, voorloopig n 163: ‘Ende begaerde
anden bailliou, dat hi den amman vraechde hoe dat daer ghevoer...’ (Akte van 11
Mei 1372.)
Wij treffen dien vorm nog aan in de kerkrekening van Jabbeke over het jaar 1578:
Staatsarchief te Brugge, Register nr 12358 of Rekening ‘vander kercke van Jabbeke’
van 1578, fol. 15 vo: ‘... ten respecte dat mejoncvrauwe... den dienst... niet meer en
beghaerde te continueren...’
Id., fol. 23: ‘Ter cause vanden dienst..., de welcke zylieden niet meer en beghaeren
te continueren noch betaelen...’
Andere voorbeelden bij C.P. Serrure, Vaderlandsch Museum, I, 74 (vers 18), 342
(vs. 53) en 343 (vs. 90); II, 174 (vs. 126): ook op het Staatsarchief te Brugge, Charters,
oud nr 5428, voorloopig blauw nr 2208, in een akte van 26 April 1413, verleden voor
de mannen van het hof van den ‘Polre buten ande steide vander Nieuport’. Een tekst
met BEGHAERTE (= Begeerte), o.m. op het Archief der O.-L.-Vrouwkerk te Brugge,
Charters, voorloopig nr 330: ‘bi beghaerten van beeden den paertihen’, in eene akte
van 1 Mei 1327, en op het Staatsarchief te Brugge, Charters, Fonds Minderbroeders
te Hulst, oud nr 67: ‘Ghehoort de requeste ende begaerte van...’, in eene akte verleden
voor de schepenen van Huist, van 24 Februari 1489.
se, dat de zelve ghemaect ende staen zullen boven mans langde, zo dat men daer
duere niet kyken en zal moghen vp thof ofte ter erve waerts vanden voornoomden
heere.’ (5 April 1546.)
EDW. GAILLIARD.
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achterplat

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.
VIJFDE TIJDVAK:
1920-1921.
Mededingende werken mogen bij de Bestendigen Secretaris ingezonden worden.
De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop van elk tweejarig tijdvak
uitgegeven of geschreven werden.
Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van het Aug. Beernaert-Fonds,
in de Verslagen en Mededeelingen der Academie, jaarg. 1912, blzz. 884-885.
Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van hun werk of werken, bij
den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, 18, te Gent - (met vermelding
op het adres: Voor den Aug. Beernaert-prijs), in te zenden.
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Vergadering van 17 Maart 1920.
Zijn aanwezig de heeren: Prof. Dr. C. LECOUTERE, onderbestuurder, en EDW.
GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren: KAREL DE FLOU, Dr. LOD. SIMONS, Prof. Dr. AD. DE CEULENEER,
GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, Kan. AMAAT JOOS, Dr. HUGO
VERRIEST, IS. TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS, Prof. Dr. J. MANSION, OMER WATTEZ,
Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE, Prof. Dr. LOD. SCHARPÉ, Prof. J. VERCOULLIE, Prof.
Dr. A. VERMEYLEN, Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE en KAREL VAN DE WOESTYNE,
werkende leden;
de heeren Dr. AD. FIERENS en Dr. MAURITS SABBE, briefwisselende leden, en Prof.
Dr. H. LOGEMAN, buitenlandsch eerelid.
De heeren Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, bestuurder, en Mr. LEONARD WILLEMS, werkende
leden, en Mejuffrouw VIRGINIE LOVELING, briefwisselend lid, hebben bericht
gezonden dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.
***
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de Februari-vergadering, dat wordt
goedgekeurd.
***

De uitgaven der Academie aan de Hoogeschool van Leuven geschonken. Ingevolge beslissing der Academie, werd den 23 Februari ll., een volledig stel van
onze uitgaven aan Mgr. LADEUZE, rector magnificus der Hoogeschool van Leuven,
geschonken.
Mgr. LADEUZE schreef daarop, den 1n Maart, aan de Academie als volgt: ‘Het is
mij in de hoogste maat
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aangenaam de Koninklijke Vlaamsche Academie, in naam der Hoogeschool en in
mijnen naam, de hulde te brengen van mijne diepe erkentelijkheid, voor de gift van
het volledig stel van haar uitgaven, die zij besloten heeft aan te bieden aan onze te
herstellen Boekerij. De blijken van genegenheid, ons door uw geleerd Genootschap
aldus zoo welwillend gegeven, treffen ons zeer. Het is van aard ons op te beuren, als
wij waarnemen hoe het opnieuw oprichten onzer verwoeste bibliotheek heel België
door als een nationaal werk wordt aangezien. In onze nieuwe verzameling, zullen
de uitgaven der Koninklijke Vlaamsche Academie eene eereplaats innemen...’.
***

Aangeboden boeken. - Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van
de boeken aan de Academie aangeboden:
Door de Regeering:
Recensement de l'Industrie et du Commerce (31 décembre 1910). Deuxième partie:
Recensement industriel (suite). Troisième partie: Recensement du Commerce.
Bruxelles, 1919.
Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège. Fasc.
XXIV: Tertullien. Apolégétique. II. Commentaire analytique, grammatical et
historique, par J.P. WALTZING, Professeur à l'Université, Membre de l'Académie
Royale de Belgique.
Annuaire de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique. 1920. 86e année. Bruxelles, 1920.
Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques. 1919, nos
7-8.
Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques. Programme des concours
annuels.
Tijdschriften. - Annales des travaux publics, no 6, 1919. - Arbeidsblad, nr 1, 1920.
Door de ‘Vereniging tot vereenvoudiging van onze schrijftaal’, te Zwolle:
Kritiek op het verslag van de Staatskommissie in zake de Spellingkwestie. Eerste
gedeelte. Bewerkt door Dr. D.C. HESSELING, Dr. J.J. SALVERDA DE GRAVE, Dr. E.
GODÉE MOLSBERGEN, Dr. C.G.N. DE
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VOOYS, J. WEDEVEN, J.E. WARTENA, Dr. R.A. KOLLEWIJN. Zwolle 1912. - Tweede
gedeelte. Bewerkt door Dr. J.B. SCHEPERS, M.A.P.C. POELHEKKE, J.C. WIRTZ CZ.,
Dr. C.G.N. DE VOOYS, Dr. C. LECOUTERE, Dr. L. SCHARPÉ, P. VALKHOFF, Dr. R.A.
KOLLEWIJN. Zwolle, 1913.
Vereenvoudigers-Arsenaal, door Dr. R.A. KOLLEWIJN, Voorzitter van de
Vereniging tot Vereenvoudiging van onze Schrijftaal. Baarn, 1914.
De Spelling-Kollewijn. Een groot maatschappelik tevens Nederlands belang, door
J. ROTTIER, 3e druk. (1919.) Z. pl. of j.
De Spelling-Kollewijn, door J.W. ENGELKES. 10e druk. (1919.) (Verkorte en
herziene uitgave, met toestemming van de schrijver bewerkt door Dr. J.A. VOR DER
HAKE.) Z. pl. of j.
Vereenvoudiging. Orgaan van de Vereniging tot vereenvoudiging van onze
schrijftaal. Nr 1, Junie 1919; Nr 2, September 1919; Nr 3. Januarie 1920.
Vereniging tot Vereenvoudiging van onze schrijftaal. Een Privatissimum over
Nederlandse Taal in het jaar 2222.
Regels van de Vereenvoudigde Spelling met toelichting.
De Vereenvoudigde Spelling. Propaganda-Brochure voor de Handel. 3e druk.
Toegelicht door JULIUS ED. GERZON, koopman te Amsterdam (vroeger lid van de
Propaganda-Kommissie). Z. p. of j.
De verbreiding van de Vereenvoudigde Spelling. (1908-1917.) Lijst van geschriften
in V.S., van tijdschriften, weekbladen, dagbladen enz., die artikels in de V.S. opnemen,
en van Vereenvoudigers-met-de-daad, met een inleiding van Prof. Dr. C.G.N. DE
VOOYS. Z. pl. of j.
Een gevaar voor taal en beschaving? Brief van het Bestuur der Vereniging tot
vereenvoudiging van onze schrijftaal aan de Staatskommissie voor de spelling,
ingesteld bij Kon. Besluit van 16 Junie 1916. (Z. pl. of j.)
Door het Bataafsch-Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte, te Rotterdam:
Gedenkboek van het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte
te Rotterdam, tot een blijvende herinnering aan het 150-jarig bestaan, uitgegeven
door het Bestuur. 1769-17 Augustus 1919. Z. pl. of j. (Rotterdam, 1919.)
Door de R. Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna:
Memorie della R. Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna. Classe di
Scienze morali. Sezione di Scienze Giuridiche, 1914-1918. - Sezione di Scienze
Storico-Filologiche, 1914-1918.
Rendiconto delle sessioni della R. Accademia delle Scienze dell Istituto di Bologna.
Classe di Scienze Morali. Serie prima, Vol. VIII (1914-15); Vol. IX (1915-16). Serie
seconda, Vol. I (1916-17); Vol. II (1917-18).
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Door de ‘Académie Royale d'Archéologie de Belgique’, te Antwerpen:
Bulletin, nr 2, 1919.
Annales, 6e série, tome VII, 1re et 2e livraisons.
Séance publique du Dimanche 22 Décembre 1912.
Door den heer Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid der Academie:
Jaarboek van het Davids-Fonds voor 1903, 1905, 1906, 1910, 1911, 1912, 1913,
1914.
Handelingen van het Congres van het Davids-Fonds te Lier. 4-5 September 1905.
Yper, 1906.
Id. te Antwerpen, den 18-19 Oogst 1912. Brugge, z.j.
Strijd om de Heilige Plaatsen, met plannen en platen, door P. URBAAN COPPENS,
O.F.M. Jerusalem - Rousselare, 1905.
1676-1876. Jubelbloemen geplukt in den geestelijken lusthof der Zusters Maricollen
binnen Mechelen den 8 Augusti 1876. Mechelen, z.j.
Gedenkenis van het Gouden Jubelfeest van zeer eerweerden Kanunnik P.L.
Stillemans, Professor in Sint-Jozefsgesticht te Sint-Niklaas. 1849-1899. Sint-Niklaas,
z.j.
Vijftigjarig Jubelfeest der inrichting van het Sint-Jozefsgesticht, te Sint-Nikolaas,
gevierd den 27 Augusti 1889. Verslag. Sint-Nikolaas, 1889.
Door den heer Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE, werkend lid:
L'Orientation nouvelle du mouvement flamand, par LEO VAN PUYVELDE, chargé
de cours à l'Université de Gand, membre correspondant de l'Académie Royale
Flamande. Amsterdam, 1917.
Le mouvement flamand et la guerre, par LEO VAN PUYVELDE, professeur à
l'Université de Gand. Bruxelles-Paris 1918. (No 17 des Cahiers belges.)
Door den heer Prof. J. VERCOULLIE, werkend lid:
Negerholland's ‘Molee’, Afrikaans ‘Boetie, Katjipiering, Bibies, Bottel, Ousanna,
Ewwa-Trewna, Foolstruis’ (door J. VERCOULLIE). Overgedrukt uit het ‘Tijdschrift
voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde’, Dl. XXXVIII, Afl. 4.
Door den heer E.J. OSSENBLOK, te Borgerhout:
Wat iedereen over de Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool weten moet.
Voordracht gehouden door den Heer E.J. OSSENBLOK op de jaarlijksche vergadering
van ‘Het Verbond der Vlaamsche Kringen’ van Borgerhout, den 18n Januari 1920.
Door de Redactie:
Nederlandsche Bibliographie, nr 1, 1920. - Mnemosyne, nr 4, 1919; nr 1, 1920. Tijdschrift der Gemeentebesturen, nr 2, 1920. - Vlaanderen, nr 4, 1920. - De Kleine
Vlaming, nr 2-3, 1920.
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Ingekomen boeken. - Voor de Boekerij der Academie is ingekomen:
Universitatum et eminentium scholarum Index generalis. Annuaire général des
Universités. The Yearbook of the Universities. Publié sous la direction de R. DE
MONTESSUS DE BALLORE. Paris 1919.
Ruildienst. - Tegen ruiling van de Verslagen en Mededeelingen heeft de Bestendige
Secretaris voor de Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen van de
gewone tijdschriften ontvangen:
Biekorf, nr 2, 1920. - Onze Kunst, nrs 10-12. 1919. - Revue Néo-Scolastique, février
1920. - De Schoolgids, nrs 1-3, 1920. - Studiën, Maart 1920. - Tooneelgids, nr 2, 1920.
- Dietsche Warande en Belfort, nr 2, 1920.
Ingekomen brieven. - Verblijfkosten - Brief van 18 Februari, waarbij de Weled.
Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten aan de Academie eene eerste lijst laat
geworden van samengevatte steden en gemeenten, door het Departement van
Spoorwegen gevormd met het oog op het toekennen van verblijfkosten.
Id., van 26 Februari, houdende toezending van een tweede lijst.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Prijsantwoord over het Bakkersbedrijf. van den heer ACH. QUICKE, thans
bestuurder der Middelbare School te Boom. - Het verslag van den heer GUSTAAF
SEGERS (zie Versl. en Meded., 1919, blz. 283-297) werd aan den heer QUICKE
medegedeeld, met verzoek aan zijn verhandeling de gewenschte veranderingen toe
te brengen. - Den 13 Maart heeft deze het stuk teruggezonden. Na bepaalde
goedkeuring door den heer SEGERS, zal het werk ter pers mogen gaan.
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2o) Vereenvoudiging van de Schrijftaal. - Is ingekomen een brief van 16n Februari,
waarbij de Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten laat weten, dat hij
zijn collega voor Buitenlandsche Zaken verzocht heeft aan onzen diplomatischen
agent te 's Gravenhage last te geven de Nederlandsche Regeering om mededeeling
te vragen van alle documenten rakende de Spellinghervorming.
Van onze collega's de heeren HELLEPUTTE en FRANS VAN CAUWELAERT, mededeeling
ontvangen van het antwoord van den Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten,
als gevolg op hunne aanbeveling in zake als boven.
Vanwege den heer Prof. Dr. DE VOOYS is, den 19 Februari een brief ingekomen,
waarbij hij den Bestendigen Secretaris bericht dat in de jongste
hoofdbestuursvergadering van de Commissie het schrijven der Academie werd
besproken. Dr. DE VOOYS hoopt binnenkort verschillende stukken te kunnen
mededeelen.
Den 20 Februari werd door den heer Baron DE VOS VAN STEENWIJK, lid van het
Hoofdbestuur der Vereeniging voor Vereenvoudiging, aan de Academie overgemaakt
een exemplaar van: ‘Verslag der Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit
van 16 Juni 1916, No 7’ ('s Gravenhage 1918). Op dit verslag volgen uitvoerige Notas
van de heeren Prof. KLUYVER, Prof. MUILER en Pater VAN GINNEKEN S.J.

Mededeelingen namens Commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. - De heer
Prof. Dr. J. MANSION, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel over
de morgenvergadering door de Commissie gehouden:
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Zijn aanwezig de heeren: KAREL DE FLOU, waarmemende voorzitter, EDW.
GAILLIARD, Prof. Dr. A. DE CEULENEER, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, IS.
TEIRLINCK, Dr. AD. FIERENS, leden, en Pr. Dr. J. MANSION, lid-secretaris. (De heer
Mr. LEONARD WILLEMS, voorzitter, heeft zich laten verontschuldigen.)
Aan de dagorde staat:
a) Verhandeling (handschrift) ‘Excerpta Lossensia’, door den heer J. LYNA,
staatsarchivaris, te Hasselt, aan de Academie, ter opneming in de Verslagen en
Mededeelingen, aangeboden. - Verslag door de heeren IS. TEIRLINCK en Mr. LEONARD
WILLEMS.
Dit punt wordt tot eene volgende bijeenkomst verschoven.
b) Belgisch Toponymisch Woordenboek. - Verslag door de heeren Prof. Dr. J.
MANSION en Mr. LEONARD WILLEMS.
De Commissie stelt voor, de verslagen in de Verslagen en Mededeelingen op te
nemen.
c) Lezing door den heer Mr. LEONARD WILLEMS, over: Het Bonaventuraraadsel in
het leven van Anna Byns.
Uitgesteld tot eene volgende bijeenkomst.
d) Mededeeling van Kleine Verscheidenheden, door den heer EDW. GAILLIARD.
- Over persoons- of familienamen: Peer van Pieter Naaskes, Staf van Peer Pieters
Naaskens, Rosalie van Jan Ces Houten. enz. - Rvbier. Zonderlinge gebruiken in zake
van huwelijken. - De Aenbedinghe der Joden tot Christum, als onderwerp van eene
schilderij. - Het omkantelen van iemands stal, bij wijze van straf. - Het Stroyen Bedde,
bij het celebreeren van jaargetijden. - Baljuwaeghe (baljuwaze), of het wegjagen van
honden uit de kerk. - Het Sinte Ceciliafeest.
Verschillende leden nemen deel aan de bespreking uitgelokt door deze bijdrage. De
Commissie stelt voor ze in de Verslagen en Mededeelingen te laten opnemen.
- De gedane voorstellen worden door de Academie, in pleno vergaderd, goedgekeurd.
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Leden der Commissie spreken den wensch uit, dat voor de Verslagen en
Mededeelingen een abonnementsprijs worde vastgesteld. Aldus zouden deze misschien
bij het publiek ingang kunnen vinden. Is het trouwens niet te betreuren, dat onze
Verslagen zoo weinig gelezen worden, juist omdat zij te weinig bekend zijn? - Naar
het Bestuur verzonden.)
2o) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch. De heer GUSTAAF SEGERS, secretaris, legt het hieronder volgend verslag ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Zijn aanwezig de heeren: Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, waarnemende voorzitter,
Prof. Dr. AD. DE CEULENEER, Kan. AMAAT JOOS, Dr. HUGO VERRIEST, Prof. Dr. C.
LECOUTERE, OMER WATTEZ, leden, Dr. A. FIERENS en Prof. Dr. H. LOGEMAN,
hospiteerende leden, en GUSTAAF SEGERS, lid-secretaris. (De heer Dr. LEO GOEMANS,
voorzitter, heeft zich laten verontschuldigen.)
Aan de dagorde staat:
Lezing door den heer Kan. AM. JOOS: De Bibliotheken in de lagere scholen in te
richten. - Leeslust wekken, zegt hij, is zeker een prijselijk werk. Vroeger kon de
lagere school daar weinig toe helpen, ingezien de jonge jaren der leerlingen, de
onregelmatige schoolbijwoning en de uitgebreidheid van het programma. Nu dat het
schoolgaan verplicht wordt tot 14 jaar en een deel van het programma naar den
vierden graad kan overgebracht worden, zullen de onderwijzers meer gelegenheid
hebben om de leerlingen tot lezen aan te zetten. Indien zij daarin slagen, zal de
alzijdige ontwikkeling van de leerlingen, vroeger verwaarloosd, bevorderd worden,
en de kinderen zullen gemakkelijker van de straat en de kinema af te houden zijn.
Een beste middel daartoe is een bibliotheek in de lagere school zelve. Kan. JOOS
somt verder de bijzonderste middelen op om, zonder veel last of kosten, een
bibliotheek op te richten, uit te breiden en er de leerlingen naar toe te wenken.
Die lezing zal in de Verslagen en Mededeelingen opgenomen worden. - (Door de
Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.)
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Dagorde.
1o) Wedstrijden voor 1914-1916 uitgeschreven. Te nemen beslissingen:
a] Prijsvraag over het Hasseltsch dialect. Aan te vullen handschrift. - De heeren
Dr. L. GROOTAERS en Dr. J. GRAULS, wier verhandeling in 1914 voorwaardelijk
bekroond werd, hebben op den vastgestelden dag hun studie weder ingezonden.
Ingevolge beslissing, in vergadering van 17 Juni 1914, genomen, zal het stuk aan
een laatste onderzoek van den heer Dr. LEO GOEMANS onderworpen worden. - (De
heer GOEMANS wordt verzocht zijn verslag uiterlijk 10 Mei in te dienen.) - Bij het
teruggezonden handschrift gaat een Nota, waarbij de schrijvers doen opmerken, dat,
sedert het oogenblik dat het Hs. hun weder in handen kwam (Nieuwjaar 1919), zij
in een nieuwen werkkring geplaatst werden, en dat derhalve hun de tijd ontbroken
heeft, het tweede deel af te maken. Vooral de Woordenlijst vraagt een tijdroovend
opteekenen en classeeren van verschillende duizenden woorden, die in het werk zelf
of in Franckvan Wijk's Etymologisch Woordenboek voorkomen. Tegen den tijd
waarop de Academie tot het drukken zal kunnen overgaan, denken de schrijvers ook
de vormleer en de woordenlijst te kunnen ter uitgave aanbieden. Zij zijn dan ook zoo
vrij de Academie te verzoeken hun het handschrift nogmaals in handen te geven. De Bestendige Secretaris drukt er op, dat dit behoorlijk aangevuld, hem bepaald
vóór 15 December 1920, zal ter hand gesteld worden.
b] Prijsvraag over den ‘Schat der Nederduytsche Sprake’ van Chr. Plantyn.
Aan te vullen handschrift. - Het stuk is nog bij den Bestendigen Secretaris niet
ingekomen.
c] Prijsvraag over de Lakenweverij. - De heer Prof. VERCOULLIE wil zich wel met
het maken van het
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verslag gelasten en zal met den heer Prof. LEO VAN PUYVELDE daaromtrent
overeenkomen.
d] Prijsvraag over de Klankleer van het Hollandsch dialect. - Het verslag van
den heer Dr. LEO GOEMANS is heden binnengekomen. Er mag thans tot het drukken
van de verslagen van de heeren Prof. C. LECOUTERE en Prof. J. VERCOULLIE, alsmede
van den heer GOEMANS overgegaan worden.
- Er zal over de verslagen betreffende de Klankleer van het Hollandsch dialect, de
Germanismen, de Geschiedenis van het Lager Onderwijs in België onder de
Oostenrijksche Regeering, en de Lakenweverij in de Juni-vergadering gestemd
worden.
2o) Beernaert-prijskamp. Tweede tijdvak: 1914 1915. - Over het verslag, dat heden
door de Commissie voor den Beernaert-prijskamp zal ingediend worden, zal er in
de aanstaande April-vergadering gestemd worden.
3o) Karel Boury-prijskamp, voor 1919-1920. Het verslag van den heer KAREL VAN
DE WOESTYNE, dat heden werd ingediend, zal aan de andere heeren verslaggevers
medegedeeld worden.
4o) Lezing door den heer Dr. A.-J.-J. Vandevelde: De opbrengst van het menschelijk
werktuig. - Spreker houdt eene lezing over ‘De opbrengst van het menschelijk
werktuig’. Na een historisch overzicht over de ontwikkeling van de stoommachines
en van de physiologische theorieën van het metabolismus van het voedsel in het
menschelijk lichaam, vergelijkt hij het mechanisch met het levend werktuig. Hij
toont aan dat, ten opzichte van het ontstaan van arbeidsvermogen, al de berekeningen
kunnen gedaan worden met behulp van de calorieënmethode; ongelukkiglijk kan
men tot nu toe de intellectueele arbeid niet meten en doseeren.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

219
De opbrengst van een stoommachine wordt geschat op 2 tot 8% van de gebruikte
brandstof; voor het menschelijk werktuig is de opbrengst circa 25%.
De heer Dr. VANDEVELDE eindigt met de bepaling van de geldelijke waarde van
deze opbrengst, waaruit de groote beteekenis der mechanische werktuigen in de
nijverheid blijkt.
De heer Bestuurder bedankt Spreker voor zijne lezing en op zijn voorstel beslist de
Academie het stuk in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
De heer Kan. A. JOOS zegt dat hij met de grootste belangstelling de lezing heeft
gevolgd; hij betreurt dat de intellectueele arbeid tot nu toe zoo weinig werd bestudeerd,
alhoewel deze arbeid voor velen, en voor Academieleden namelijk, zoo
belangwekkend is. Dat intellectueele arbeid zeer vermoeiend is, valt niet te betwisten,
en daarom wenscht hij van den voordrachtgever eenige inlichtingen te bekomen.
De heer Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE antwoordt dat hij de vraag van den heer Joos had
verwacht, en dat hij ook de onwetendheid over dit vraagstuk betreurt. Indien physische
arbeid kan gemeten worden, namelijk met calorieën, - en zonder meten kan men
feitelijk geen wetenschappelijk werk verrichten, - bestaat tot nu toe geen middel om
de hoeveelheid intellectueelen arbeid te bepalen. Talrijke opzoekingen werden
niettemin gedaan, doch zonder voldoende oplossing: intellectueele arbeid laat zich
tot nu toe niet vertalen, zelfs in calorieën. Om aan den wensch van den heer Joos
voldoening te geven, zal Dr. VANDEVELDE trachten de reeds gedane pogingen samen
te vatten, om later daarvan een volledig overzicht aan de Academie te geven; hij
voegt er bij dat de zaak wordt bestudeerd en hoopt dat de pogingen tot interessante
resultaten zullen leiden.
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De heer IS. TEIRLINCK vraagt inlichtingen over de rol van de vitaminen in de voeding.
De heer Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE heeft het genoegen gehad op 10 Maart een
belangrijke voordracht bij te wonen van Prof. E.F. Terroine, van de opnieuw ingerichte
Universiteit Straatsburg, over de zoogenoemde ondergeschikte factoren der voeding.
De vitaminen zijn tot nu toe nog geen gekende scheikundige verbindingen; hunne
tusschenkomst is daarentegen onontbeerlijk. In zeer kleine hoeveelheden zijn zij
werkzaam; zij worden door eene lange verwarming ontbonden; hunne afwezigheid
leidt tot erge gezondheidsstoornissen en zelfs tot den dood. Een uitgebreid verslag
over de voordracht van Prof. Terroine, dat den tegen woordigen toestand van dit
vraagstuk opgeeft, zal in het ‘Bulletin de la Société royale de Médecine de Gand’
verschijnen.

Kleine verscheidenheden.
I.
Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
348. - Bespaersen.
BESPAERSEN is hetzelfde als het Latijn Aspergere. Men vgl. met dat woord bij Verdam
en bij De Bo. In den tekst hieronder wordt inzonderheid bedoeld het Besproeien,
Besprengen met wijwater:
W.H. James Weale, Les églises doyenné Dixmude, Docum., blz. 207: ‘Ende naer de
messe sal den presbiter gaen ten grave... ende dan bespaersen tgraf met ghewieden
watere.’ (S.d.)
Men vergelijke met:
I. Gailliard, Inscr. N.-D, blz. 35, kol. 1: ‘Te ghane ter sepulture van... met wieroke
ende sperswatere... ende aldaer lesen Miserere mei Deus, De profundis, versicule
ende collecte over alle zielen....’ (1474.)
EDW. GAILLIARD.
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De Opbrengst van het Menschelijk Werktuig
door Dr. A.-J.-J. Vandevelde.
1. - Geschiedkundige inleiding.
In 1699 verscheen eene verhandeling van G. Amontons(1) over het vervangen van
menschen- en dierenkracht door het vuur, waarmede werktuigen in beweging kunnen
gebracht worden(2); de warmte, die de lucht, in de cellen van een draairad ingesloten,
uitzet, kan de hoeveelheid water, ook in die cellen ingesloten, verminderen de
verandering in het gewicht van een gedeelte van het draairad kan aldus eene beweging
voortbrengen die in arbeid kan omgezet worden. Aan deze verhandeling behoort een
commentarium waarin wordt medegedeeld dat het vroeger niet mogelijk was met de
kracht onzer armen te verrich-

(1) GUILLAUME AMONTONS (Parijs, 1663 + 11 Oct. 1705) heeft belangrijke ontdekkingen gedaan
op het gebied van natuur- en werktuigkunde, namelijk over de zwaarte van de lucht, den
barometer, den thermometer, den hygrometer. Lid van de Academie royale des sciences van
Frankrijk, 4 Maart 1699.
Hij schreef onder anderen:
Remarques et experiences physiques sur la construction d'une nouvelle clepsidre, sur les
baromètres, thermomètres et hygromètres; Paris, 1695, in-12.
Le thermomètre réduit à une mesure fixe et certaine, et le moïen d'y rapporter les observations
faites avec les anciens thermomètres (Mém. Acad. Sciences, 1703, p. 50.)
Expériences sur les dissolutions et sur les fermentations froides de M. Geoffroy, réiterees
dans les caves de l'Observatoire, (Ibid., 1705, p. 83)
(2) Moyen de substituer commodément l'action du feu à la force des hommes et des chevaux
pour mouvoir les machines. (Acad. Sciences Paris, hist., p. 134, en mém., p. 159, voor 1699.
Amsterdam, 2e uitgave, 1734.) In deze verhandeling bewijst Amontons dat een mensch
ongeveer 1/6 van den arbeid van een paard kan voortbrengen.
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ten wat men dan zeer gemakkelijk met allerlei molens doen kon, dat vroeger ook het
water en de lucht niet konden benuttigd worden in de plaats van menschen en van
paarden. Nog blijft een element te onderwerpen, zegt verder het commentarium, en
dat is het vuur.
Rond de jaren 1700 wordt ook het vuur als arbeidsbron niet gebruikt; men kent,
men benuttigt de hefboomen, de werktuigen van Archimedes, de lucht onder den
vorm van wind, het water als watervallen, om het menschelijk werktuig te vervangen.
Stellig is er nog geen spraak van stoommachines, van electrische motoren, van
ontploffingswerktuigen die nog moeten uitgevonden worden: het vuur is nog niet
onderworpen.
Het nagelaten boek van J.A. Borellus(1), in 1681 te Roma onder den titel ‘De motu
animalium’ in het licht gegeven, geeft

(1) JOH. ALPH. BORELLUS (Napels 28 Jan. 1608 + Roma? 31 Dec. 1679), genees- en
natuurkundige, leeraar te Florence en te Pisa: hij schijnt de eerste geweest te zijn die het
gedacht heeft gehad de verschijnselen van het leven, en in 't bijzonder de spierenbewegingen,
in verband te brengen met de wetten der werkruigkunde. Hij schreef menig belangrijk werk,
namelijk: De motu animalium Johannis Alphonsi Borelli, Neapolitani, matheseos professoris,
opus posthumum. Romae, 1680, in 4 (Ref. Acta Eruditorum anno 1682 publicata, Lipsiae,
1682, vol. I, p. 351). Van dit werk verschenen twee uitgaven te Leiden in 1685 en in 1711.
De Hoogeschoolboekerij te Gent bezit onder No Phy 35 de uitgave van 1743 te 's Gravenhage
door Bernoulli bewerkt: Joh. Alphonsi Borelli Neapolitani matheseos professoris, de Motu
animalium, pars prima. Editio nova, a plurimis mendis repurgata, ac dissertationibus
physico-mechanicis de motu musculorum, et de effervescentia, et fermentatione, clarissimi
viri Joh. Bernoullii matheseos professoris Basileensis, aucta et ornata. Hagae Comitum,
apud Petrum Gosse, 1743 (228 pp., 14 × 19,5 cm.); Ibid., pars secunda (270 pp.); de motu
musculorum dissertatio physico-mechanica (16 pp.); viri celeberrimi Jo. Bernoullii mattheseos
professoris Basileensis, ac Scient. Acad. Reg. quae Parisiis, Londini et Berolini sunt, socii,
de effervescentia, et fermentatione dissertatio physico-mechanica (pp. 17-45). Met 19 platen.
In een ander werk wordt hetzelfde onderwerp minder physiologisch en meer wiskundig
bestudeerd: Joh. Alphonsus Borellus Neapolit. mathes. professor de vi percussionis, et
motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, sive introductiones et illustrationes
physico-mathematicae apprime necessariae ad opus ejus intelligendum de motu animalium
una cum ejusdem auctoris responsionibus in animadversiones illustrissimi doctissimique
viri D. Stephani de Angelis ad Librum de vi percussionis. Editio prima belgica. Priori Italica
multo correctior et auctior, cui etiam loco figurarum lignearum prioris editionîs, substitutae
sunt nitidissimae aeneae nec non triplices Indices locupletissimi. Accurante J. Broen. M.D.
Leydensi. Lugduni Batavorum, apud Petrum Van der Aa, 1686 (262 pp., 360 pp., 15.5 × 29.5
cm., Bibl. Univ. Grandav. Math. 701). Het eerst gedeelte van dit boek verscheen in 1667:
De vi percussionis liber Jo. Alphonsi Borelli in Patria messanensi pridem, nunc vero in
Pisana Academia matheseos professoris; Bononiae, 1667, ex Typographia Jacobi Montii;
superiorum permissu (300 pp, 14 × 19.5 cm., Bibl. Univ. Gandav. Math. 702).

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

223
een mechanische studie van de beweging der dieren op; van dit merkwaardig boek
zegt Niceron(1) dat het zeker een der belangrijkste is over dit onderwerp geschreven;
de werktuigkundige vraagstukken worden mathematisch opgelost en de theorieën
der natuurlijke bewegingen worden langs mechanischen weg uiteengezet.
Het vraagstuk van de opbrengst van het menschelijk werktuig is bij gevolg reeds
tamelijk oud, en in een proefschrift, verdedigd in 1703 te Altorf, schijnt J.M.
Hoffman(2), voor de eerste maal de uitdrukking ‘machina humana’ in de studie van
de menschenphysiologie ingevoerd te hebben. Van het dierlijk werktuig, ‘la beste
transformée en machine, spreekt J. Darmanson(3) in 1684.

(1) JEAN-PIERRE NICERON, pater barnabitus (1685 + 1738). Mémoires pour servir à l'histoire
des hommes illustres dans la republique des lettres. Paris, t. 18, 1732, p. 261.
(2) JOH. MAUR. HOFFMAN (Altdorf 1653 + Anspach 1727), plant-, schei- en geneeskundige,
leeraar te Altdorf; voerde in de studie der scheikunde de practische oefeningen in. Onder
zijne talrijke werken noemen wij: Acta laboratorii chimici Altorfini, chimiae fundamenta,
operationes praesipuas et tentamina curiosa, ratione et experienta suffulta, complectentia;
Norimbergae 1719 in 4, Altorfii 1720 in 4. Van af 1721 tot zijne dood was hij voorzitter der
‘Academie des Curieux de la nature’. In 1703 verscheen zijn proefschrift: Idea machinae
humanae anatomico-physiologica, ad observationes recentiores conformata et ad methodum
lectionum communionum accomodata.
(3) La beste transformée en machine par JEAN M. DARMANSON, 1684 in 12, (Ref. Acta eruditorum
anno 1684 publicata, Lipsiae 1684, III, p. 306), Amsterdam, 93 pp. (Bibl. Britisch Museum
no 527 a 35). - La beste dégradée en machine, Amsterdam 1691 in 12 (Bibl. Britisch Museum
no 527 e 23). Over Darmanson vond ik in de meest gekende biographische werken niets.
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Baillet(1) geeft in 1813 een historisch overzicht over de eerste stoomwerktuigen die
het dierlijk materiaal moeten vervangen en waarover nog in 1812 Guenyveau(2) een
belangrijk geschrift heeft laten verschijnen, over het benuttigen van ossen in de plaats
van paarden.
Op het einde der 17e eeuw beschreef Papin(3) zijn uittrekkingstoestel, zijn ‘digesteur’
waarmede hij weldra het gedacht opvatte stoom als arbeidsbron te laten dienen;
terwijl hij aan het

(1) Notice historique sur les machines à vapeur, machines dont les Français peuvent être regardés
comme premiers inventeurs, par M. BAILLET, inspecteur-divisionnaire au corps impérial
des mines. Journ. Mines, 1813, 33, Paris, no 197, pp. 321-325.
(2) Sur l'emploi des boeufs au service de machines à molettes, par M. GUENYVEAU, ingénieur
au corps impérial des mines. Journ. Mines, 1812, 31, Paris. pp. 437-447.
(3) DENIS PAPIN (Blois 1647 + Marburg rond 1714 volgens Hoefer, 1710 volgens Querard).
Studeerde onder R. Boyle in London en werd na de herroeping van het edict van Nantes
leeraar in wiskunde aan de Universiteit Marburg; lid van de Royal Society of London. Hij
bestudeerde de bewegingen van een zuiger, door middel van schietpoeder, van het luchtledig,
van waterdamp.
Zijn bijzonderste werk is: A new digestor, or engine for softening bones, containing the
description of its make und use in cookery, voyages at sea, confectionary making of drtnks;
London 1681 in 4. Fransche vertaling: ‘La manière d'amolir les os et de faire cuire toutes
sortes de viande en fort peu de temps et à peu de frais, avec une description de la machine,
dont il se faut servir pour cet effet, ses propriétés et ses usages, confirmé par plusieurs
expériences, nouvellement inventé par Mr. PAPIN, docteur en médecine. A Paris, chez Estienne
Michallet, rue Saint Jacques, proche la Fontaine St. Severin, à l'image Saint Paul, 1682, avec
aprobation et permission. (164 pp., 8.5 × 15 cm., Bibl. Univ. Gandav. Phys. 280.)’; Amsterdam
1688 in 12.
In het werk: Nouvelle maniëre pour lever l'eau par la force du feu, mise en lumière par Mr.
D. PAPIN, Dr. et med. prof. et mathem, à Marbourg, conseiller de S.A.S. de Hesse et membre
de la Société Royale de Londres. A Casseil, pour Jacob Estienne, libraire de la cour, par Jean
Gaspard Voguel, imprimeur, 1707 (64 pp., 11 × 18 cm., Bibl. Univ. Gandav. Math. 882),
wordt door Papin de volgende samenvatting aangegeven: ‘Raisons qui obligent à bien
conserver la chaleur dans notre machine. Une machine de grandeur médiocre peut à chaque
opération élever 200 livres d'eau. Chaque opération peut se faire dans le temps de deux
secondes et pousser 200 livres d'eau à 40 pieds de haut. Un homme peut par ce moien faire
autant d'effect que 50 qui auroient des machines ordinaires. On peut augmenter l'effect de
la machine en sorte qu'un homme fasse plus que 70. On peut encor augmenter l'effet de la
machine en sorte que un homme fasse plus que cinq cents. On peut encor augmenter l'effect
de la machine en sorte qu'un homme fasse plus que mille. Avantage de notre machine par
dessus celle de M. Savery à cause de son piston. Raisons pourquoy on ne doit pas se servir
de la suction pour remplir nos machines. Experience incontestable pour prouver l'utilité du
piston. On montre un gain très considérable qui vient de la vitesse des forces mouvantes à
quoy on n'avoit pas encor pris garde. Nouvelle construction de moulins préférable aux anciens
moulins à cause de la simplicité et par deux autres raisons. La machine decritte dans ce traitté
peut faire tourner quatre moulins dont chacun feroit autant d'effet que les moulins qui sont
sur la Seine à Paris. Notre machine peut faire encor plus d'effect que l'on n'avoit dit dans le
chapitre 3. Manière de mettre de nouvelle eau dans la retorte sans interrompre les opérations’
Van het leven en de geschriften van Denis Papin, begonnen in 1869 door de la Saussaye en
voortgezet door de Belenet zijn 4 vol. verschenen.
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hof van den landgraaf van Hesse verscheidene werktuigen zocht te maken, ten einde
het water door de kracht van het vuur te doen stijgen, was Savery(1) te Londen met
soortgelijke proefnemingen bezig, en bekwam hij de zelfde uitslagen.

(1) THOMAS SAVERY (ca 1650 Shilstone near Modbury + 1715), Krijgskundig ingenieur. De
‘Dictionary of national biography edited by Sidney Lee’ (London vol. 50, 1897, p. 354), zegt
dat hij in 1698 ‘invited a machine for raising water of the mines, which though not a steam
engine in the modern sense of the word, embodied the first practical application of the force
of steam for mechanical purposes (published in 1698, entitled The miner's friend, several
times reprinted)’
Over de ontdekking van de eerste stoomwerktuigen door Savery en nog anderen zegt verder
dezeifde ‘Dictionary’: ‘Desaguliers has accused Savery of deriving his plans from the Marquis
of Worcester's Century; but though he may have been indebted to that author for the idea of
employing steam as the motivepower, yet the “Century” contains no plans or precise details
of the methods to be employed. It has also been suggested that Savery may have been indebted
to Papin's experiment showing how water might be raised by a vacuum produced by the
condensation of steam. Papin issued an account of his experiment in the Acta eruditorum
published at Amsterdam in 1690. None appeared in England until many years afterwards,
and it is unlikely that Savery saw the acta. Papin merely made a suggestion, whereas Savery
produced a practicable machine.’ Het boek, waarin Papin zijn ‘nouvelle manière pour lever
l'eau par la force du feu....’ uiteenzet, verscheen in 1707 en houdt de beschrijving in van een
echt practisch werktuig. Zie ook GALLOWAY, Steam engine and its inventors.
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Doch vóór Papin en Savery, had Worcester(1) reeds gevonden dat een geweerbuis,
op de drie vierden met water gevuld, en gansch gesloten gedurende 24 uren aan de
warmte blootgesteld, in stukken vloog, en uit die wat hevige proef afgeleid dat men
het water, in een gesloten vat verwarmd, kon gebruiken om een andere hoeveelheid
water in een bijzonder toestel ingesloten op een bepaalde hoogte te doen stijgen.
Twee boeken, handelende over de kracht van den waterstoom en over de toepassing
van deze kracht als bron van beweging en van arbeid, verdienen hier aangeduid te
worden, omdat zij vóór de werken van Worcester, Papin en Savery verschenen.
Het eerste dezer boeken is van de hand van S. de Caus(2), en werd uitgegeven in
1615 onder den titel ‘Les raisons des forces

(1) MARKIES OF WORCESTER wordt in de meeste werken van biographie niet genoemd; in de
Biographie Universelle van Michaud wordt voor Worcester naar Newcomen of Newcommen
verwezen, een smid van Darmouth (Devonshire) van het einde der 17e eeuw, ‘célèbre par
son invention du procédé au moyen duquel la vapeur aqueuse est employée comme force
dans les machines à vapeur ou mal à propos pompes à feu. On trouve cette application de la
force expansive de la vapeur proposée et même exécutée dans un ouvrage publié en 1663
par le marquis de Worcester sous le titre bizarre: ‘A century of inventions.’ Van dit werk
vind ik evenmin als voor Worcester zelf niets. Dertig jaren later schijnt de uitvinding opnieuw
voor den dag te komen, door de werken van Savery en van Papin. Newcommen en Savery
werkten dan te samen, met Switzer ten einde een patent te bekomen.
(2) SALOMON DE CAUS (Cauls of Caux) + 1635; volgens Hoefer is zeer weinig van zijn leven
gekend. Hij heeft het volgend werk geschreven: Les raisons des forces mouvantes avec
diverses machines tant utiles que plaisantes auxquelles sont adjoints plusieurs desseings de
grottes et fontaines, par SALOMON DE CAUS, ingénieur et architecte de son altesse Palatine
électorale, à Francfort, en la boutique de Jean Norton, 1615 in fol.; 2e uitgave te Paris chez
Charles Sevestre, rue Dauphine, 1624 in fol. Het werk is in 3 deelen verdeeld. Het 1e ‘dédié
au roy très chrestien’ (Louis XIII), dagteekent van Heidelberg 15 feb. 1615; het privilegie
van den koning van Frankrijk is van 17 Oct. 1614; het handelt over ‘les theoremes et les
problemes des forces mouvantes (44 blz.); - het 2e ‘dédié à la princesse Elisabeth, femme
de l'électeur palatin’ handelt over ‘les grottes et fontaines pour l'ornement des maisons de
plaisance et jardins (20 blz.); - het 3e handelt over het maken van orgels (8 blz.). In het 1o
deel komt het theorema van de uitzetting en van de verdichting van waterdamp.
Een Fransche ingenieur, Isaac Caus, leefde in het midden van de 17o eeuw, en is waarschijnlijk
de zoon van Salomon de Caus; hij schreef: ‘Nouvelle invention de lever l'eau plus haut que
sa source, avec quelques machines mouvantes par le moyen de l'eau, et un discours de la
conduite d'icelle’. London 1644 in fo, 32 blz., 26 platen.
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mouvantes’. In zijn 3e hoofdstuk zegt de schrijver dat het derde middel om het water
te doen stijgen berust op het gebruik van het vuur dat in verscheidene werktuigen
kan gebruikt worden. Een dezer werktuigen bestaat in een bolvormig vat, dat
verwarmd wordt; het vat draagt twee openingen, de eene om water in te brengen en
met een kraan gesloten, de andere van eene buis voorzien die in het water tot dicht
bij den bodem van het vat dringt. Als het toestel wordt verwarmd, stijgt het water in
de buis en vloeit weg.
Het tweede boek is ‘Le machine diverse del signor Giovani Branca’(1), in 1629 te
Roma uitgegeven; onder nr 25 beschrijft schrijver een echt stoomwerktuig dat de
stampers van een poedermolen in werking brengt. Een metalen vat met water, dat
den vorm heeft van een menschenromp van een hoofd voorzien, wordt geplaatst op
een brandenden haard: de stoom vloeit door de buis, aan den mond van het hoofd
geplaatst, geweldig uit, en duwt de vleugels van een rad dat dan de stampers, door
de tusschenkomst van getande raderen, beweegt.
Een ‘Essai sur la science des machines’(2) van rond 1800 beschrijft in het 6e
hoofdstuk de veerkracht en de kracht der stoomwerktuigen met volledige berekeningen
over het verbruik van water en van brandstof; in een verder hoofdstuk wordt de
theorie van Coulomb(3) uiteengezet, met de hoeveelheid arbeid welke de mensch en
het paard voortbrengen kunnen.

(1) GIOVANI BRANCA, Italiaansche werktuig- en bouwkundige van de 17e eeuw; over zijn leven
is zeer weinig bekend, en over zijn geboorte en zijn dood weet men niets. Hij schreef: ‘Le
machine, volume nuovo et di molto artificio da fare effetti maravi gliosi’. (Lat. et Ital.) Roma
1629 in-4 (Brit. museum). Het boek houdt 3 deelen in, met 40 fig. van werktuigen in het 1e
deel; fig. 25 verbeeldt een werktuig dat met een ‘merkwaardig motor’ werkt (dat feitelijk
waterdamp is).
(2) Essai sur la Science des machines, 1 vol. in 8, Paris (Brunot-Labbe). Cit. door Journ. Mines,
vol. 25, p. 80 en vol. 31, p. 55.
(3) CHARLES-AUGUSTIN DE COULOMB (Angoulême 1736 + Parijs 1806), natuurkundige, lid van
de Fransche Academie van wetenschappen. Hij heeft belangrijke onderzoekingen gedaan
over werktuigkunde en over electriciteit.
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De vergelijking tusschen mensch en paard, namelijk de vaststelling dat het menschelijk
werktuig de waarde heeft van een zesde van het paard, doet het vraagstuk niet veel
vooruitgaan; en daarom blijft rond 1800 de vergelijking tusschen het levend werktuig
en de stoommachine moeilijk: van de eene zijde is de arbeid van den mensch, dat
buitengewoon grillig wezen, waarvan het lichaam talrijke en zeer uiteenloopende
hefboomen bevat, aan zeer sterke afwisselingen onderhevig; van de andere zijde
vertoont een stoomwerktuig, met zijne wel bepaalde en goed uitgerekende hefboomen,
over het algemeen een wel bepaalde opbrengst.
Als Lavoisier(1) vastgesteld had dat de ademhaling de voornaamste, misschien de
eenige oorzaak is van het ontstaan der levenswarmte, kon de vergelijking tusschen
een stoommotor en een levend motor op wetenschappelijke grondbeginselen gesteund
worden. En ook van dien tijd af werden op het gebied van de werktuigkunde en van
de physiologie talrijke ontdekkingen gedaan, zoodanig dat het mogelijk werd een
tamelijk nauwkeurig gedacht te hebben over de opbrengst van het menschelijk
werktuig. Moest ik hier enkele beroemde geleerden niet noemen, dan zou ik laten
denken dat de geschiedenis zich uitsluitelijk over het uithemelen van brutale
overheerschers bekommert, zonder melding te maken van het geduld en de opoffering
der beoefenaars der wetenschap.
Thompson(2) sprak in 1798 de meening uit dat arbeid in warmte kan omgezet
worden en gaat door, met Daniel Bernoulli(3), als een der medestichters van de
mechanische theorie

(1) ANTOINE LAURENT LAVOISIER (Paris 1743 + Paris 1794), een der medestichters van de
moderne scheikunde. De verhandeling waarvan hier wordt meiding gemaakt verscheen in
de mededeelingen van Acad. Sciences Paris, 1777 (hist. p. 30 en mèm. p. 185): Expériences
sur la respiration des animaux et sur les changements qui arrivent à l'air en passant par
leurs poumons.
Cf. ook Jean Noël Hallé (1754 + 1822). De la connexion de la vie avec la respiration, 1798;
uit het Engelsch van Edme Goodwin.
(2) BENJAMIN THOMPSON, graaf van Rumford (Rum ford 1753 + Auteuil 1814) publiceerde in
1798: An enquiry concerning the source of the heat, Philos. Trans. London 1798, 88, p. 80.
(3) DANIEL BERNOULLI (Groningen, 9 Feb. 1700 + Bazel, 17 Maart 1782), wis- en geneéskundige,
professor te Petersburg en daarna te Bazel.
Dissertatio physico-medica de respiratione. Bas. 1721 in 4o; De effervescentia, et
fermentatione dissertatio physico-mechanica, Hagae, 1743 (cf. Borellus noot p. 222);
Remarque sur le principe de la conservation des forces vives, Acad. Berlin 1750.
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der warmte. In 1824 bood Sadi Carnot(1) het begrip aan van de bewegingskracht.
William Thomson(2) leidt dan uit Carnot's begrip, later door Clausius(3) verbeterd, de
algemeene neiging tot de verspilling van het mechanisch arbeidsvermogen in de
wereld, terwijl Joule(4), Hirn(5) en anderen zich met het mechanisch

(1) NICOLAS LEONARD SADI CARNOT (Paris 1796 + Paris 1832). Reflexions sur la puissance du
feu et les machines propres à développer cette puissance, Paris (Bachelier) 1824. Herdrukt
in Ann. Scient. Ecole norm, sup., 2e Serie, t. 2, 1873, pp. 393-457. Carnot komt in dit werk
tot het besluit dat slechts 1/20 van de bewegingsmacht van een brandstof feitelijk beschikbaar
is; de meeste stoomwerktuigen geven lagere uitslagen.
(2) WILLIAM THOMSON, lord Kelvin (Beifast 1820 + Glasgow 1899). On the dynamical theory
of heat, Edinburgh philos. Trans., vol. 20, pp. 261 en 475.
Cf. nog C. LEGRIS, Machines à vapeur, à gaz et à air comprimé mises en mouvement par
des feux employés en même temps à d'autres usages, ou l'art d'utiliser successivement et par
gradation tout le caloique que peut dégager le combustible avant de se perdre dans
l'atmosphère. Paris (Emler) 1829, in 8. - La mécanique des gens du monde, ou les moteurs
rendus plus puissants, plus nombreux, plus économiques, plus utiles et plus faciles à employer.
Paris (Sanson) 1824, in 8. - La nouvelle mécanique du feu moteur des machines, ou le
calorique employé à la distillation des vapeurs des gaz de l'air comprimés. Paris (Garnier)
1827, in 8. - Nouvelles machines à vapeur, à gaz acide carbonique et à air comprimé, ou
l'art d'éeonomiser le combustible dans tous les cas possibles, ouvrage contenant plus de cent
inventions, Paris 1827, in 8.
(3) RUDOLF JULIUS EMANUEL CLAUSIUS (Köslin, 2 Jan. 1822 + Bonn, 28 Aug. 1883), hoogleeraar
in de natuurkunde aan het Polytechnikum te Zurich in 1855, dan in 1867 te Wützburg en in
1869 te Bonn, heeft in 1850 als volgt het 2e grondbeginsel der thermodynamica uitgedrukt:
‘Wärme kann niemals von selbst aus einem kälteren in einem wärmeren Körper übergehen’.
(Ann. Phys. Chem., 1850, Bd. 79).
(4) JAMES PRESCOTT JOULE. On the mechanical equivalent of heat, 1850. In deze verhandeling
wordt vastgesteld dat 1 Cal. = 424 Kg.m.
(5) GUST. AD. HIRN (Logelbach 1815 + Colmar 1890). Recherches sur l'équivalent mécanique
de la chaleur, 1858; - Exposition analytique et expérimentale de la théorie mécanique de la
chaleur, 1862; - Les êtres vivants, 1887.
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aequivalent van de warmte bezig houden, terwijl Rankine(1) en Zeuner(2) de theorie
van de stoommachine opbouwen.
Op physiologisch gebied bewijst Robert Mayer(3) dat het grondbeginsel van de
gelijkwaardigheid van warmte en arbeid ook op de meest ingewikkelde aller machines,
het dierlijk werktuig, toepasselijk is, bestudeert Helmholtz(4) de bruikbare energie bij
de levende wezens, gebruiken Regnault(5), Pettenkofer(6), Atwater en Benedikt(7) de
dieren en zelfs den mensch als onderzoeksmateriaal, om de echtheid der theorie te
bevestigen.

2. - Omzetting van het arbeidsvermogen of energie.
De energie, het product der twee factoren kracht en verplaatsing, vertoont zich onder
verscheidene vormen die onderling kunnen vervangen worden: mechanische, warmte-,
electrische, licht-, chemische energie. Zij wordt gemeten onder den mechanischen
vorm: 1 kilogrammeter is de arbeid noodig om

(1) WILLIAM JOHN MACQUORN RANKINE stelt in ‘The steam engine and other prime movers’
(1859) een volledige theorie vast van het stoomwerktuig, gesteund op de mechanische theorie
der warmte.
(2) GUSTAV ANTON ZEUNER geeft in 1859 eene theorie van het stoomwerktuig dat gesteund is
op de mechanische warmtetheorie, en hij legt de analogie tusschen warmte- en
werktuigkundige betrekkingen door het begrip warmtegewicht.
(3) J.R. VON MAYER. Die organische Bewegung in ihrem Zusammenhange mit dem Stoffwechsel,
ein Beitrag zur Naturkunde; Heibronn, 1845; - Bemerkungen über das mechanische
Aequivalent der Wärme, 1851.
(4) HERMANN VON HELMHOLTZ, heeft in 1850 vastgesteld dat spierenarbeid met scheikundige
omzettingen gepaard gaat.
(5) HENRI VICTOR REGNAULT (Aken, 1810 + Parijs, 1878). Recherches physiques sur la
respiration des animaux des diverses classes, 1849.
(6) MAX VON PETTENKOFER (Lichtenheim, 3 Dec. 1818 + Munchen 10 Feb. 1901), professor
in de hygiene te Munchen.
(7) W.O. ATWATER (+ 1908) en C.F. LANGWORTHY. A digest of metabolism experiments in
which the balance of income and outgo was determined; U.S. Departm. agric. office of exper.
Stations, Bull. 45, Washington, 1897 (434 pp.). - W.O. ATWATER en F.G. BENEDICT.
Experiments on metabolism of matter and energy; ibid. Bull. 63, 1899; Bull. 136, 1903; Bull.
175, 1907; Bull. 208, 1909. - W.O. ATWATER en BRYANT. Ibid. Bull. 109, 1899.
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1 kgr. op eene hoogte van 1 m. te brengen, 1 paard-uur komt met 270000 kgr. m.
overeen, - onder den electrischen vorm, 1 joule is de energie van 1 coulomb op 1
volt gebracht, 1 kilowatt-uur heeft eene waarde van 3600000 joule, - onder den
thermodynamischen vorm, 1 calorie is de hoeveelheid warmte noodig om de
temperatuur van 1 gr. water van o op 1o C te brengen, 1 Calorie stemt overeen met
1000 calorieën, 1 thermie met 1000 Calorieën.
Het is onmogelijk de chemische energie rechtstreeks te meten; wel na de omzetting
in een anderen energievorm, zooals de warmte, kan de hoeveelheid der chemische
energie bepaald worden. Daarom worden de scheikundige reactiën in Calorieën
gemeten.
Tusschen de verschillende eenheden voor de energie bestaan de volgende
verhoudingen:
1 Calorie = 424 kgr. m. = 1/637 paard-uur = 4186 joules = 1/860 kilowatt-uur.
1 kilogrammeter = 1/424 of 0,00234 Cal. = 1/270000 paard-uur = 9.87 joules =
1/364640 kilowatt-uur.
Daar in deze mededeeling de chemische energie, en van de stoomwerktuigen en van
het menschelijk werktuig met de opgebrachte mechanische energie wordt vergeleken,
zoo worden hier de volgende eenheden gebruikt: calorie, kilogrammeter, paard-uur.

3. - Verbrandingswarmte.
De verbranding is een scheikundig verschijnsel waardoor de brandstof zich met
zuurstof, gewoonlijk met de zuurstof van de lucht, verbindt. De ademhaling is slechts
een bijzonder geval van de verbranding. De verbrandingswarmte wordt bepaald, of
wel door de calorimetrische bom waarvan de temperatuurverhooging rechtstreeks
de hoeveelheid warmte in de reactie voortgebracht aangeeft, of wel door de
scheikundige analyse, doseering van koolstof en van waterstof, door eene berekening
volgens de formule van Dulong:

, waarin C, H en O de percentwaarden aangeven voor de koolstof, de waterstof en
de zuurstof, - A de verbrandingswarmte van de koolstof tot koolzuurgas is, zij dus
97.6 Cal. voor 12 gr. koolstof of 8133 Cal. voor
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1 kgr. zuivere koolstof, - en B de verbrandingswarmte van de waterstof tot vloeibaar
water, zij dus 68.4 Cal. voor 2 gr. of 34200 Cal. voor 1 kgr. waterstof.
Door de volledige verbranding van de volgende brandstoffen worden de volgende
warmtehoeveelheden voortgebracht, per kgr. brandstof:
Mager steenkool

ca 8000 Cal.

Luchtdroog hout

ca 2900 Cal.

Lichtgas (1437 lit.)

ca 10600 Cal.

Koolmonoxyde (800 lit.)

2403 Cal.

Waterstof (11 m3) tot waterdamp

29000 Cal.

id. tot vloeibaar water

34200 Cal.

Acetyleen

11750 Cal.

Aethylalcohol

7100 Cal.

Petroleum

11400 Cal.

4. - Nuttig effect van eene brandstof.
In de practijk, namelijk in de nijverheid, wordt slechts een gedeelte van de
voortgebrachte warmte werkelijk gebruikt. De verliezen kunnen berekend worden;
hoe minder de verliezen, hoe grooter het nuttig effect. De bevoegdheid van den
ingenieur, de waakzaamheid van den nijveraar kunnen bijdragen om met voordeel
tegen de oorzaken van verlies te strijden. Onder die oorzaken noemen wij:
1o de verbrandingsgassen welke op hooge temperatuur gebracht, dikwijls 25 tot
30%, in de gunstigste voorwaarden 20% van de warmte in de lucht brengen.
2o de heete asch, welke men echter onder den haard zooveel mogelijk kan behouden.
3o de uitstraling; de warmte door uitstraling verloren en aan de toestellen, de
wanden, de lucht geschonken kan somtijds benuttigd worden, b.v. tot het drogen.
4o onvolledig gebrandde gassen, zooals waterstof, koolmonoxyde, methaan,
ontsnappen door den schoorsteen in de lucht; het verlies bij het verbranden van
steenkool bedraagt aldus 10-20%.
5o de verwarming van de luchtoverschot die met de warme verbrandingsgassen
en onvolledig gebrandde gassen door den schoorsteen wordt weggevoerd.
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6o de brandstof verloren, als ongebrandde kool in de asch en in het schoorsteenroet.
Daarenboven treft men in de stoommachine, en buiten den haard waarvoor de
genoemde verliezen toepasselijk zijn, nog een andere oorzaak van verlies, gedurende
het overbrengen van de energie door den stoomketel, den condensor en de
overdraging, als de scheikundige energie eerst in warmte-energie en dan in
mechanische energie wordt omgezet.
De calorische maximumopbrengst van een stoomwerktuig wordt door de formule
van Cannot-Clausius T1-T2 / T1 vastgesteld, waarin T1 de absolute temperatuur van
den condensor is. In de veronderstelling dat de ketel eene drukking ondergaat van
10 kgr. per cm2, en dat de condensor de temperatuur van 60o C bereikt, dan hebben
wij:
T1

=

273 + 180 =

453.

T2

=

273 + 60

333.

T1-T2 / T1 =

=

453-333 / =
453

120 / 493 =

0,26.

De opbrengst, volgens de uitdrukking van Carnot-Clausius is, zooals gezeid, de
hoogste opbrengst; de echte opbrengst bedraagt zelden 0,7 van de theoretische, aldus
0,26 × 0,7 = 0,18.
De overdraging slorpt ook energie op, door de wrijving der zuigers, der riemen,
der kussens, ongeveer 1/10 in de beste voorwaarden. De opbrengst wordt aldus slechts
op 0,9 teruggebracht. Ook in de beste voorwaarden wordt de opbrengst opvolgentlijk
80% voor den ketel, dan 18% voor den eigenlijken motor en 90% voor de overdraging,
dit is een eindeopbrengst, van den haard tot de as, van 0,80 × 0,18 × 0,90 = 0,13, dus
13%.
Uit de nijverheidservaring blijkt dat een paard-uur practisch 1 tot 3 kgr. steenkool
gebruikt; deze hoeveelheid brandstof stemt overeen met 8000 tot 24000 Calorieën,
terwijl het warmteaequivalent van het paard-uur slechts 637 Calorieën bedraagt. De
verhoudingen 637/8000 en 637/24000 geven opbrengsten van 2.7 tot 8% op.
De stoommachine zet chemische energie om, met de tusschenphase van
warmte-energie, die een minderwaardige vorm is van de energie. De ontdekking van
Papin, waardoor dus energie van mindere waarde (warmte-energie) en energie van
hoogere waarde (mechanische energie) wordt omgezet, schijnt dus een
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zekere teleurstelling mede te brengen, als zij ten opzichte van het grondbeginsel van
de verspilling der energie wordt bestudeerd; niettemin is het stoomwerktuig, zelfs
met de sterke ontwikkeling van de watervallen en de electrische motoren, steeds de
grondslag van de groote moderne nijverheid.

5. - Scheikundige samenstelling van het menschelijk lichaam.
Wij veronderstellen een volwassene, - een volwassene om den factor groei te kunnen
uitsluiten, - wegende 70 kgr. Kwalitatief is dit lichaam samengesteld uit:
1o elementen van organische stofverwisseling, namelijk proteïnen, vetten,
koolhydraten, aldus koolstof, waterstof, stikstof, en zuurstof.
2o elementen van anorganische of minerale stofverwisseling, namelijk chloor,
fluoor, zwavel, phosphor, silicium, natrium, kalium, mangaan, calcium,
magnesium, ijzer.
Kwantitatief bedragen de elementen van de organische stofverwisseling 20,720 kgr.;
de hoeveelheid koolstof bedraagt alleen 12,500 kgr. De elementen van de anorganische
stofverwisseling wegen samen 49,280 kgr.; het water alleen komt in dit gewicht met
46,200 kgr. De volgende getallen geven de gemiddelde samenstelling op van een
menschelijk lichaam van 70 kgr.:
water

46,200 kgr.

proteïnen

11,200 kgr.

vetten

8,670 kgr.

koolhydraten

0,430 kgr.

asch

3,500 kgr.

Over de talrijke scheikundige verbindingen die de groepen proteïnen
(stikstofverbindingen), vetten, koolhydraten (zetmeelen suikersoorten), asch (minerale
stoffen) uitmaken, verscheen een buitengewoon uitgebreidde litteratuur; het getal
dezer scheikundige verbindingen is zeker niet gekend, doch zeer aanzienlijk.
Een stoommachine is daarentegen zeer eenvoudig: met ijzer, kool, water, wat
koper, wat smeerolie, zal een handige werktuigkundige een stoommachine
vervaardigen. Welke zorgen, welke tijd zijn er niet noodig om een volwassen
menschelijken motor te bekomen, in staat zijn maximumopbrengst te leveren.
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6. - Voedsels en voeding.
Het is door de voeding dat het levend wezen de noodige energie bekomt; een gedeelte
van het voedsel wordt opgenomen, terwijl de overschot met de onnoodige of
verbruikte stoffen wordt weggeworpen. Wordt aan het lichaam geen voedsels
toegediend, dan worden de reserven verbruikt en verbrand, tot de volledige uitputting.
Het voedsel heeft voor het menschelijk werktuig de zelfde beteekenis als de brandstof
in de stoommachine; de uitwerpsels en de ademhalingsgassen welke het lichaam
verlaten, zijn met de asch en de verbrandingsgassen van de stoommachine gansch
vergelijkbaar.
De voeding heeft voor doel:
1o opbouwen en herstellen; daartoe dienen de stikstofhoudende voedsels of
proteïnen, zooals vleesch, eieren, kaasstof, legumine van de groenten, kleefstof
van het tarwemeel en tarwebrood, enz.
2o

warmte en energie voortbrengen; daartoe dienen de ademhalingsvoedsels
zooals de koolhydraten (suiker en zetmeel), de vetten, de zuurstof van de lucht.

3o

het mineraal evenwicht behouden; het water, het zout, de phosphaten, enz.
die het lichaam verlaten moeten door nieuw water, nieuw zout, nieuwe
phosphaten vervangen worden.
reserven vormen, door het opstapelen van vette weefsels.

4o

Buiten de minerale stoffen, kunnen onze voedsels onder 3 bijzondere groepen
vereenigd worden: de proteïnen of eiwitstoffen die bouwstoffen zijn, de vetten, de
koolhydraten; die twee laatste groepen zijn ademhalings- of verbrandingsvoedsels.
De scheikundige samenstelling van deze stoffen wordt, per kgr., door de volgende
waarden opgegeven:

Proteïnen

KOOLSTOF
530

STIKSTOT
158

ZUURSTOF
242

WATERSTOF
70

Vetten

770

-

115

115

Koolhydraten
(rietsuiker)

424

-

513

63

Kunnen de voedsels vergeleken worden met brandstoffen, dan kan ook de
voedingswaarde op de zelfde wijze uitgedrukt
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worden als de verbrandingswaarde. Aldus wordt de energie door het aantal calorieën
uitgedrukt welke door de verbranding ontstaan; aldus
5650 Cal. voor 1 kgr. proteïnen,
9300 Cal. voor 1 kgr. vet,
4150 Cal. voor 1 kgr. koolhydraten.

Verder handelen wij over het nuttig effect der voedingstoffen; thans kunnen wij reeds
zeggen dat de verliezen, door de uitwerpsels of wel door een onvoldoende oxydatie
medegebracht, tot practische coefficienten leiden die een mindere waarde bezitten
als de theoretische waarden. Die practische waarden zijn:
4100 Cal. voor 1 kgr. proteïnen,
8900 Cal. voor 1 kgr. vet,
4100 Cal. voor 1 kgr. koolhydraten.

Uit deze getallen wordt nu de voedingswaarde van de voedingstoffen berekend;
daartoe dient alleen de scheikundige samenstelling te bepalen:
PER KGR.
suiker

PROTEÏNEN
GR.
-

VETTEN
GR.
-

KOOLHYDRATENBEREKENDE
GR.
CALORIEËN
1000
4100

zetmeel

-

-

1000

4100

zuiver vet

-

1000

-

8900

boter

9

831

5

7790

aardappelen

26

32

188

1180

tarwebrood

80

4

555

2639

mager
rundvleesch

211

17

-

1016

kipeieren

127

121

-

1597

boonen

240

20

590

3572

koemelk

33

32,5

47,5

630

halfvet
melkpoeder

331

158

375

4299

melkmeel

99

45

775

398

karnemelk

35

5

41

357

Deze berekening geeft echter geen echte bepaling van de energetische waarde van
een voedsel; en inderdaad, moest men niets anders doen dan een voedsel te
verbranden, zooals een brandstof in den haard van een stoomwerktuig, dan zouden
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aldus evenwel met proteïnen, als met vetten en koolhydraten worden gespijsd.
In het menschelijk werktuig is de verbranding, dit is de voeding, meer ingewikkeld:
de voedings- of verbrandingsstof is niet alleen uit bouwstoffen, doch ook uit
ademhalingsvoedsels samengesteld. In de afwezigheid van ademhalingsvoedsels
kunnen de bouwvoedsels als ademhalingsvoedsels fungeeren; er ontstaan, wel is
waar, zekere stoornissen, doch nooit kunnen de ademhalingsvoedsels, zooals vetten
en koolhydraten, als bouwmateriaal in ons lichaam gebruikt worden.
Als men het tabel der energetische waarden der voedingstoffen bestudeert, bemerkt
men dadelijk welk hoog calorieëngetal door 1 kgr. vet of door 1 kgr. suiker wordt
voortgebracht. Het is echter gansch onmogelijk zich uitsluitelijk te voeden met vet
of suiker, omdat deze producten geen stikstof bevatten. Wil men uitsluitelijk de
energetische waarde in acht nemen, dan zal men groote physiologische dwalingen
begaan. Daaruit de volstrekte noodwendigheid van een gemengde kost, samengesteld
uit proteïnen, vetten en koolhydraten.
De voorgaande theoretische beschouwingen zijn met de uitslagen van talrijke
onderzoekingen wel in overeenstemming. Rübner heeft, in 1891, door proeven met
honden, die overeenstemming in het licht gebracht; de getallen waren 17406 en 17350
Calorieën na 45 dagen, dus eene verhouding van 100 tot 99,62. Atwater en Benedikt(1)
hebben proeven uitgevoerd met den mensch en dergelijke uitslagen bekomen.
Nevens het begrip van het ontstaan van de energie in het menschelijk werktuig komt
de wet der isodynamische hoeveelheden: ten opzichte van het voortbrengen van
energie, kunnen de voedingstoffen onderling volgens de isocalorische of
isodynamische waarden vervangen worden, en hier ook stelt men een zeer
bevredigende overeenkomst tusschen proefneming en theorie vast:
VERBRANDINGSWARMTE WAARDEN DOOR DE PROEF
BEKOMEN

vleesch

213

225

vet

100

100

zetmeel

229

232

suiker

235

234

(1) ATWATER and BENEDIKT. Experiments on metabolism of matter and energy. U.S. Departm.
Agric., Bull. 136, 1903, p. 182.
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Deze begrippen, het ontstaan van energie en de isodynamie door Zuntz(1) uitgedrukt,
kunnen leiden tot eene bepaling van het begrip leven, zoowel bij de aërobische als
bij de anaërobische wezens: een proces van chemische stofwisseling en van oxydatie,
met vorming van energie. Als wij echter deze bepaling van dichtbij bestudeeren,
bemerken wij dat zij de zelfde waarde heeft als de meeste bepalingen: zij leert ons
niets, en verbergt onder een hoopje woorden onze onwetendheid.

7. - Proefondervindelijke methoden.
Evenals in de kwantitatieve studie der brandstoffen, gebruiken de physiologische
methoden hetzij de resultaten van een onderzoek der verbrandings- en
ademhalingsgassen, hetzij de waarden gegeven door een op proefnemingen met
dieren toegepasten calorimeter.
In de onderzoekingen van Regnault, Reiset, Pflüger, Hoppe-Seyler, Pettenkofer,
en anderen, ademhaalt het proefdier in eene geslotene cel: de lucht wordt in
nauwkeurig gemeten hoeveelheid in de cel toegelaten, en dan wordt het door de
ademhaling voortgebrachte koolzuurgas door sterke alkalische loogen opgeslorpt en
gedoseerd. De methode van Speck(2) kan namelijk bij kortdurige proeven op den
mensch toegepast worden: de neusgaten worden gestopt, de lucht wordt tot den mond
gevoerd door eene buis die in verbinding is met een luchthoudenden spirometer; de
ademhalingsgassen worden zonder verlies door eene met klep voorziene buis in een
tweede spirometer gebracht: als de proef gedaan is wordt de lucht der twee spirometers
gemeten en onderzocht. Zuntz en Geppert(3) laten de uitgeademde lucht door een
gasmeter trekken, terwijl door het onderzoek van een bepaalde hoeveelheid de
samenstelling wordt vastgesteld. Hanriot en Richet(4) gebruiken een eersten gasmeter
om de opgenomen lucht, een tweeden om de uitgeademde lucht, en een derden om
die lucht na de opslorping van het koolzuurgas te meten. In de toepassing van al deze
methoden, wordt rekening gehouden van de afscheiding van het koolzuurgas, dat als
hoofd-

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

ZUNTZ. In Du Bois-Raymond Archiv. 1894, p. 541.
SPECK. Physiologie des menschlichen Athmens. Leipzig, 1892.
PFLüGER's Arch., Bd. 42.
C.R. Paris, vol. 104.
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product van de verbranding wordt gedoseerd. Daar nu 12 gr. koolstof door de
verbranding zich met 32 gr. zuurstof verbinden om 44 gr. koolzuurgas en 97.6
Calorieën af te scheiden, is het gemakkelijk daaruit de ademhaling te meten, doch
met deze fout dat men slechts een enkel, alhoewel het belangrijkste der
ademhalingsproducten bestudeert.
De physiologische calorimeter geeft van het verschijnsel een meer nauwkeurig
begrip en werd trouwens benuttigd door Pettenkofer in zijne proeven met dieren, en
door Atwater en Benedikt in hunne belangrijke onderzoekingen met den mensch.
Het toestel bestaat in hoofdzaak in een calorimetrische cel waarin het levend materiaal
wordt geplaatst; de eel is volledig in het midden van afzonderlijke wanden, zooals
lucht en water op constante temperatuur, ten einde al de verliezen door uitstraling te
vermijden; de lucht stroomt door meettoestellen ten einde noch warmte te schenken,
noch warmte af te trekken. De wijzigingen in de temperatuur van het proefdier laten
toe de ontwikkelde energie te meten.
Wil men nu de hoeveelheid energie, door den arbeid voortgebracht, bepalen, dan
zal de calorimeter eene verhooging van liet aantal calorieën opgeven; de arbeid zelf
wordt automatisch gemeten, namelijk door omzetting in electriciteit. Gewoonlijk
wordt de beweging op een rijwiel benuttigd om den arbeid te bestudeeren.
Onlangs heeft A.K. Noyons(1) aanzienlijke verbeteringen aan den menschcalorimeter
gebracht.
Tot nu toe werd alleen physische arbeid gemeten; intellectueele arbeid kan echter
nog niet door een bepaalde methode worden onderzocht.

8. - Stofverwisseling of metabolismus in het menschelijk lichaam in den
toestand van rust.
Wij veronderstellen nog altijd het lichaam van een volwassene van 70 kgr.; door de
ontbinding der bestanddeelen en door de uitwerpsels, verliest het rustend lichaam in
gezonden normalen toestand 1750 gr. urine en 150 gr. faeces, 900 gr. (zij

(1) A.K. NOYONS (Leuven). De differentiaal calorimeter ter bepaling in de warmteafgave bij
den mensch; Vlaamsch Nat. en Gen. Congres Antwerpen, 1919.
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450 l.) koolzuurgas en 636 gr. water waarvan 408 gr. door de longen en 228 gr. door
de huid. Deze cijfers zijn voor eene temperatuur van 15° C toepasselijk; voor eene
hoogere temperatuur, wordt het verlies aan water door de huid hooger als door de
longen; als per uur en bij 15° C de longen 17.0 gr. en de huid 9.5 gr. water verliezen,
dan bedraagt de afscheiding bij 20° C resp. 17.0 en 37.1 gr., en bij 25° C resp. 18.4
en 57.0 gr.
De hoeveelheid lucht die door de longen trekt bedraagt voor 24 uren ca. 10 m3. De
samenstelling van de lucht vóór en na de ademhaling is voor 100 l. als volgt:

zuurstof

ATMOSPHERISCHE LUCHT UITGEADEMDE LUCHT
20.96 L.
16.03 L.

stikstof

70.02 L.

79.59 L.

koolzuurgas

0.03 L.

4.38 L.

De scheikundige analyse van de volgende uitwerpsels van 24 uren leidt tot de
volgende samenstelling:
URINE(1)
1700 gr.

FAECES

KOOLZUURGAS

100 gr.

-

stikstofverbindingen 30 gr.

18.7 gr.

-

vet

-

5.25 gr.

-

koolhydraten

-

5.25 gr.

-

asch

20 gr.

20.7 gr.

-

stikstof

14 gr.(2)

3 gr.(3)

-

koolstof

6 gr.

15.5 gr.(4)

245.5 gr.

water

daaruit:

(1) Samenstelling van 1 l. normale urine: 40 gr. opgeloste stoffen, 20 gr. uraea (pisstof), 0,47
gr. urinezuur, 0.47 gr. hippurisch zuur, 10 gr. natriumchloride, 1.7 gr. phosphorzuuranhydride,
2.2 gr. kali, 0.2 gr. kalk, 17 gr. minerale stoffen.
(3) De stikstofverbindingen, in proteïnen uitgerekend, bevatten ca 17% stikstof; 17% van 18.7
gr. bedragen 3.179 gr. stikstof.
(2) Uraea of pisstof is het hoofdbestanddeel (ca 90%) der stikstofverbindingen van de urine en
bevat in 60 gr. 28 gr. stikstof en 12 gr. koolstof.
(4) Berekening van het koolstofgehalte: 52% voor de stikstofverbindingen, zij 9.5; 75% voor
het vet, zij 3.9 gr.; 40% voor de koolhydraten, zij 2.1 gr.; 9.5 + 3.9 + 2.1 = 15.5 gr.
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De dagelijksche verliezen bedragen dus 14 + 3 = 17 gr. stikstof, en 6,0 + 15.5 + 245,5
= 267 gr. koolstof die van de andere zijde in de volgende hoeveelheden
voedingsstoffen zich bevinden:
106 gr. proteïnen,
366 gr. koolhydraten,
65 gr. vet.

Deze hoeveelheden, welke zich in de volgende isodynamische spijslijst van Konig
bevinden, maken het onderhoudsrantsoen voor 24 uren, aan het menschelijk werktuig
in rustenden toestand noodig om hem toe te laten arbeid te verrichten:
160 gr. vleesch, 300 gr. melk, 300 gr. brood, 200 gr. rijst, 300 gr. wortels, 300 gr.
aardappelen en 30 gr. boter.
Dit rantsoen geeft door de verbranding 2525 Calorieën en komt overeen met een
mechanische uitwerking van 424 kgr. m. × 2525 = 1070600 kgr. m. De energie, die
dus dagelijks wordt verbruikt, om niets te doen, staat dus gelijk met den arbeid die
zou noodig zijn om iets meer dan 100 duizend kgr., b.v. 1000 zakken graan, op eene
hoogte van 10 m. te brengen. Dit verbruik van energie, bij een rustenden motor, is
voor het levend werktuig wel typisch.

9. - Stofverwisseling of metabolismus in het menschelijk lichaam in
werkenden toestand.
Het menschelijk werktuig van 70 kgr., na gerust te hebben, begeeft zich nu naar den
arbeid: deze physische arbeid is gematigd voor een schoenmaker, een kleermaker,
een teekenaar, - sterk voor een timmerman, een wever, zeer sterk voor een
aardewerker, een steenkapper, een ketelmaker.
Volgens Vievordt(1) wordt de arbeid van een sterken werkman geschat op 200.000
kgr. m. per dag, zij 472 Calorieën. Eene opbrengst van 150000 kgr. m. of 350
Calorieën is, volgens Magnus Levy(2), reeds als goed aan te zien. Menschen, zonder
werktuigkundig beroep en die weinig wandelen, procudeeren, volgens Rübner 38000
kgr. m. of 89 Cal. per dag. Al die waarden dienen stellig aan dezen van den
rusttoestand gevoegd te worden.

(1) VIERORDT, Lehrbuch Physiologie, p. 79.
(2) MAGNUS LEVY, Physiologische Stoffwechsel, p. 247.
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Zuntz(1) heeft belangwekkende cijfers over den arbeid van het wandelen uitgerekend:
AARD VAN DEN ARBEID CALORIEËN
gang van 3.6 km. op 1 uur 144

KILOGR. M.
61 056

id. 6.0 id.

283

119 992

id. 8.4 id.

660

279 840

id. 6 km. op 1 uur met eene 385
lading van 25 kg.

163 240

opklimmen van 300 m. op 147
eene helling van 30o

62 328

opklimmen van 300 m. op 174
een trap

73 776

Zich steunende op het scheikundig metabolismus, heeft König(2) de dagelijksche
energetische uitgave berekend, en dan de rantsoenen, niet alleen in voedende stoffen,
doch ook in gewone voedsels, volgens de sterkte van den arbeid, bepaald.
GEMATIGDE ARBEIDSTERKE ARBEID

ZEER STERKE
ARBEID

Energie in Caloriën 2734
(2600 tot 2800)
Aantal Calorieën
203
meer dan voor den
toestand van rust
(2531 Cal.)

3500

5000

(3500 tot 4000)

(tot 5200)

969

2469

Samenstelling van
de kost:
proteïnen

100 gr.

160 gr.

180 gr.

koolhydraten

450 gr.

570 gr.

850 gr.

vet

60 gr.

100 gr.

200 gr.

wit tarwebrood

350 gr.

400 gr.

400 gr.

aardappelen

500 gr.

600 gr.

650 gr.

melk

300 gr.

300 gr.

300 gr.

Dagelijksche
spijslijsten:

(1) ZUNTZ, in Handbuch Physik. Therapie van Goldscheider en Jacob, 1901, I, p. 172.
(2) J. KÖNIG. Nährwerttafel. Gehalt der Nahrungsmittel an ausnutzbaren Nährstoffen, ihr
Kalorienwert und Nährgeldwert, sowie der Nährstoffbedarf des Menschen; IIe Auflage,
Berlin, 1913.
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vleesch

160 gr.

180 gr.

200 gr.

rijst

200 gr.

-

-

meel

-

200 gr.

-

wortels

300 gr.

300 gr.

300 gr.

boter

42 gr.

35 gr.

65 gr.

kaas

-

25 gr.

30 gr.

gekookte erwten

-

-

170 gr.
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10. - Nuttig effect bij het menschelijk werktuig.
Hooger werd gezien dat de stoommachine slechts 13% energie van de onder den
vorm van brandstof geschonken energie afleverd. Kon in het menschelijk lichaam
het getal Calorieën geen verliezen ondergaan, dan zou de arbeid door het menschelijk
werktuig geleverd, aanzienlijk zijn. Inderdaad, 203 Calorieën of 86072 kgr. m., de
hoeveelheid geschonken per dag door een gematigden arbeid, stemt theoretisch
overeen met den arbeid die noodig is om 86 zakken graan of meel van 100 kgr. op
10 m. hoogte, ofwel om 860 kisten waren van 10 kgr. op 10 m. hoogte te dragen!
AAARD VAN DENCALORIEËN

KILOGR. M.

ARBEID

ZAKKEN VAN
100 KG.
GEBRACHT OP

KISTEN VAN 10
KG. GEBRACHT
OP 10 M.

gematigd

203

86072

10 M. HOOGTE HOOGTE
86
860

sterk

969

410856

411

4110

zeer sterk

2469

1046856

1046

10460

Nooit zal een mensch, zelfs van de sterkste kracht en van de grootste
bereidwilligheid, zulken arbeid kunnen verrichten. Er zijn dus verliezen, en deze
verliezen zijn aanzienlijk.
In de eerste plaats is de hoeveelheid voedingsstoffen, die gedurende den arbeid
wordt ontbonden, altijd grooter dan het warmteaequivalent van den arbeid zelf; de
uitlegging daarvan ligt in de hoeveelheid der niet gebruikte stoffen die door de
uitwerpsels worden weggevoerd; aldus worden van 100 gewichtsdeelen van een
bepaald voedsel het grootste gedeelte in energie omgezet, een gedeelte wordt door
het lichaam niet gebruikt en uitgeworpen.
OP 100 DEELEN

IN ENERGIE

DOOR DE URINE

DOOR DE FAECES

OMGEZET

UITGEWORPEN

UITGEWORPEN

melk

89.8

5.13

5.07

vette kost

90.4

3.87

5.73

magere kost

89.3

4.65

6.00

aardappelen

92.3

2.00

5.60

wit tarwebrood

82.1

2.40

15.50

volbrood

73.5

2.20

24.30

vleesch

76.8

16.30

6.90
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In de tweede plaats, gedurende den mechanischen arbeid, scheidt het menschelijk
werktuig warmte aan de omgeving af, terwijl het een supplementaire
warmtehoeveelheid ontwikkelt, die het werktuig zelf op een hoogere temperatuur
verwarmt. De voortgebrachte arbeid wordt hier in warmte niet omgezet: moesten de
ademhalingsverbrandingen bij arbeid of bij rust constant blijven, dan zou de arbeid
het lichaam afkoelen; juist het omgekeerde gebeurt, zoodanig dat de versterking in
de ademhaling, de onder mechanischen vorm ontwikkelde energie in evenredigheid
brengt, en zelfs supplementaire warmte uitgeeft, die tot de normale afgescheiden
warmte wordt toegevoegd.
De onderzoekingen van Atwater(1) hebben de waarde van het nuttig effect van het
menschelijk werktuig bepaald. De arbeid wordt door den mensch op een rijwiel
uitgevoerd, en wordt in electrische energie, en dan in de overeenstemmende calorieën
uitgedrukt. Uit die onderzoekingen, welke in de volgende tabel worden aangegeven,
blijkt dat het nuttig effect 13.3 tot 196% bedraagt, hetgeen beteekent, dat van 100
beschikbare en door den arbeid voortgebrachte Calorieën, 13.3 tot 19.6 Calorieën
feitelijk tot den arbeid gebruikt worden.
Gemiddelden per-dag voor drie perioden.
SAMENSTELLING 42 D. RUST 12 D.
12 D. RUST 18 D.

4 D. RUST 14 D.

DER PERIODEN

ARBEID

ARBEID

ARBEID

Calorieën per dag 2279 Cal.
rust voortgebracht,
gemid. uitslagen
van den calorimeter.

2119 Cal.

2357 Cal.

Calorieën per dag 3892 Cal.
arbeid
voortgebracht,
gemid. uitslagen
van den calorimeter.

3559 Cal.

5143 Cal.

Supplementaire
1613 Cal.
calorieën door den
arbeid
voortgebracht.

1440 Cal.

2786 Cal.

Calorisch
214 Cal.
aequivalent van den
voortgebrachten
arbeid, gemid.
uitslagen van den
Wattmeter.

233 Cal.

546 Cal.

(1) U.S. Dep. agric. Bull. 136, 1903, p. 190.
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Nuttig effect, dit is 214
de verhouding van
de gebruikte
Calorieën
(Wattmeter) tot de
bruikbare Calorieën
(calorimeter).

233

546

_____

_____

_____

1613 of 0,133

1440 of 0,162

2786 of 0,196
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In het algemeen wordt aangenomen dat het nuttig effect van het menschelijk werktuig
tot 25% kan stijgen, en zelfs voor korten tijd tot 35% door de versterking van de
ademhaling en van den arbeid van het hart. Ook kan dit nuttig effect methodisch en
blijvend door de toepassing der regelen van het Taylorisme(1) verhoogd worden. Doch
in dit geval geldt het meer een verstandelijke ordineering van den mechanischen
arbeid, een zorgvuldige rangschikking der bewegingen, ten einde de opbrengst ten
koste van een verminderde uitwerking te verhoogen. Stellig stelt men vast dat de
werkman, die eerst 12 1/2 ton geutijzer dagelijks laadt, en die door Taylof wordt
verbeterd of volmaakt om met dezelfde inspanning 47 ton te laden, het nuttig effect
op verbazende wijze versterkt.
De gewoonte, het medesleepen behooren in zekere mate tot taylorisme, maar tot
een onberedeneerde, en gewoonlijk niet logische taylorisme. Wat de sporten betreft,
zij leiden over het algemeen tot misbruik in de opbrengst.
Men heeft altijd niet willen aannemen dat de opbrengst van het menschelijk
werktuig 25% of meer zou bedragen; zoo had vroeger Hirn(2) berekend dat een man
die per uur een arbeid van 33000 kgt.m. verricht 132 gr. zuurstof gebruikt; volgens
hem brengt in ons lichaam ieder gr. benuttigde zuurstof ongeveer 5 Calorieiën. De
hoeveelheid opgenomen zuurstof bebedraagt aldus 5 × 132 = 660 Calorieën, zij
280000 kgr. m. De verhouding 33000 / 280000 is 12%; deze waarde staat dicht bij
de laagste waarden van Atwater, en ook dicht bij de maximale waarde van het nuttig
effect bij het stoomwerktuig. In onzen tijd waarop de waarde van de opbrengst van
allereerst belang geworden is, behoort een nuttig effect van 12% stellig tot de groep
der menschelijke werktuigen die een gemakkelijk leven zoeken.
In zijn belangrijk boek over de verspilling van de energie wijdt Brunhes(3) een
lange hoofdstuk aan het levend wezen; hij stelt eerst vast dat er geen bijzonder
thermodynamica voor

(1) Zie daarover E. TYTGAT, Het Taylorisme, besprekingen gehouden Juli-Oogst 1916, Gent,
1916.
(2) G.A. HIRN, Théorie mécanique de la chaleur, conséquences philosophiques et meta physiques
de la thermodynamique. Paris, 1868.
(3) BERNARD BRUNHES, La dégradation de l'énergie. Paris (Flammarion) 1908, 394 pp.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

246
dat wezen bestaat: dezelfde grondbeginselen van de natuur- en van de scheikunde
blijven bij niet levende en bij levende wezens toepasselijk. Aldus blijven stof en
energie bij die levende wezens in hun geheel bewaard: sluit men een levend dier in
eene ruimte met ondoordringbare wanden in, dan blijft het totaal gewicht van het
stelsel onveranderd, zelfs als het dier sterft. De omzetting van de chemische energie
door de ademhaling leidt tot mechanische en tot warmteenergie, en, als men
rekenschap houdt der verliezen, blijft de bruikbare gelijk aan de voortgebrachte
energie. Wat nu veranderlijk is, zooals hooger werd gezeid, is de gebruikte energie;
doch is, bij het levend wezen, al de door de voeding geschonken energie, juist gelijk
met de energie die aan de omgeving wordt terug gegeven.
Is het grondbeginsel van de bewaring van de energie dus toepasselijk, dan is ook
het tweede beginsel van de thermodynamica, het beginsel van de verspilling van de
energie aan het levend wezen toepasselijk. Bij de stoommachine wordt de chemische
energie, een vorm van hoogere hoedanigheid, in mechanische energie, ook een vorm
van hoogere hoedanigheid, omgezet, doch door de tusschenkomst van de
warmteenergie, eenen vorm van lagere hoedanigheid: aldus ontstaat verspilling,
waardoor het gering nuttig effect van dit werktuig wordt uitgelegd.
Bij het menschelijk werktuig is er in de energieomzetting bijna geen verspilling,
omdat de scheikundige hoofdzakelijk in physiologische en dan in mechanische
energie omgaat; al die vormen van de energie zijn van hoogere hoedanigheid; de
rampzalige warmtenergie komt niet tusschen, en aldus kan men aan het levend wezen,
de bepaling geven: een werktuig waarin de energie niet wordt gedegradeerd, een
werktuig dat een vertrager is van de energieverspilling.
Stellig gaat een zeker gedeelte van de scheikundige energie over tot warmteenergie;
doch verlaat die warmteenergie het levend lichaam, namelijk bij den mensch en bij
warmbloedige dieren, om niet verder in dit lichaam omgezet te worden; deze laatste
energie dient namelijk tot het behouden van het lichaam op een blijvende temperatuur.
De in het lichaam van een homeotherme dier door de voeding ontstane energie is
van driedubbelen aard:
1o de physiologische energie, die de levensverrichtingen mogelijk maakt, die de
inrichter van de hart-, maag-, darmbewe-
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gingen, enz. is, die bij volledige rust zich in warmte omzet om het lichaam naar
de omgeving te verlaten.
2o de supplementaire warmteenergie, waardoor nu het homeotherme wezen tegen
de koude kan strijden, ten einde zijne temperatuur constant te behouden; deze
is de warmte van de thermogenetische werking die zeer spoedig met het
temperatuursverschil tusschen dier en omgeving aangroeit.
3o de mechanische energie die wordt gebruikt om de werkzaamheid der weefsels
te verhoogen, en waarvan een gedeelte buiten het lichaam kan opgevangen
worden. Een gedeelte van de energie maakt de opbrengst uit van het menschelijk
werktuig; en vermits die opbrengst op 25% van de totale bruikbare energie, dit
is de volgens de voeding berekende energie, wordt geschat, dan is de nuttige
werkelijke opbrengst, voor eene periode van 24 uren, de volgende:
GEMATIGDE

STERKE

ZEER STERKE

ARBEID

ARBEID

ARBEID

Theorie (kgr.
m.)

86 072

411 000

1046 000

25%
opbrengst
(kgr. m.)

21 000

103 000

261 000

Uitdrukking in voorwerpen op 10 m. hoogte gedragen:
Zakken van 100
kgr.

21

Kisten van 10 kgr. 210

103

261

1030

2610

Deze laatste getallen schijnen onmogelijk; zij zijn echter hooger dan de
werkelijkheid, omdat het menschelijk werktuig gedwongen is, gedurende den arbeid,
telkens voor iedere lading op de plaats terug te keeren waar zakken of kisten zich
bevinden, en aldus een arbeid te verrichten die met het dragen dezer voorwerpen
niets te maken heeft.
In elk geval moeten wij besluiten dat het menschelijk werktuig eene voeding moet
ontvangen waarvan de energetische waarde ongeveer 4 maal de energetische waarde
van het nuttig effect bedraagt.

11. - Het chemismus van het menschelijk werktuig.
Het menschelijk werktuig is hoofdzakelijk samengesteld uit een spierenstelsel dat
aan een zenuwenstelsel is onderworpen; dit werktuig is de zetel van een belangrijk
en ingewikkeld che-
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mismus: benevens de omzettingsverschijnselen der voedsels in assimileerbare stoffen
en die in hun geheel de spijsverteering, den bloedsomloop en de ademhaling uitmaken,
bestaat er nog een dieper chemismus, en wel het spierenchemismus: dit zijn de
scheikundige verschijnselen die men in spierenbloed waarnemen kan.
Het menschelijk lichaam van 70 kgr. bevat 430 gr. koolhydraten; een gedeelte
daarvan bevindt zich in het spierenbloed onder den vorm van glucose (of
druivensuiker), fructose (of vruchtensuiker), maltose (of moutsuiker), glycogeen,
zelden saccharose (of rietsuiker). Het bloed houdt aldus ongeveer 0,75 gr. suiker per
kgr., en als, in vitro, het bloed wordt verdeeld in serum en in bloedlichaampjes, dan
richt zich de suiker in het serum waarin het gehalte dan 1 gr. per kgr. kan bereiken.
In de rustende spier, is het suikerverbruik gering, en vermits de hoeveelheid suiker
die eene spier aan het stroomend bloed onttrekt de omgezette hoeveelheid overschrijdt,
- Chauveau en Kaufmann(1) hebben aldus gevonden dat 1 kgr. rustende spier per uur
tot 2,186 gr. suiker uit het bloed kan trekken, - dan begrijpt men gemakkelijk dat de
spieren hare suikerreserve verhoogen.
In de werkende spier wordt een zekere hoeveelheid suiker door oxydatie omgezet;
en de reserve vermindert. Deze oxydatie verhoogt met de hevigheid van den arbeid,
en aldus wordt aan het bloed door de spieren klimmende hoeveelheden opgenomen,
die volgens Chauveau en Kaufmann tot 8,416 gr. suiker per uur en per kgr. spier
bereiken kunnen.
Indien in de rustperiode, de hoeveelheid door een spiere opgenomene zuurstof
hooger is dan de hoeveelheid koolzuurgas die in dezelfden tijd wordt ontwikkeld,
gebeurt het nu juist het omgekeerde in een werkende spier: dan is het spierenbloed
armer aan zuurstof en rijker aan koolzuurgas dan bij de rust. De verschijnselen worden
uitwendig vastgesteld door de bepaling van het ademhalingscoefficient CO2/O. Door
den arbeid wordt dat getal hooger tot ca. 1.25; bij de rust is het lager, ca. 1.09.(2)

(1) C.R. Paris, t. 103, 104 en 105.
(2) Volgens VON PETTENKOFER en VOIT (Zeitschr. Biologie, Bd. 2), ontstaan in 24 u. 912 gr.
koolzuurgas in den toestand van rust, en 1209 gr. in den toestand van arbeid; deze getallen
leiden tot de coofficienten CO2 / O = 1,09 en 1.23.
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Nauwkeurige proefnemingen hebben laten vaststellen dat de glucoseomzetting de
hoofdomzetting is in het levend chemismus; al de andere omzettingen zijn van gering
belang. Vroeger nam men met Liebig aan dat de bron van den spierenarbeid de
scheikundige ontbinding der stikstofverbindingen was: doch reeds in 1866 hadden
Fick en Wislicenus(1) vastgesteld dat het bestijgen van den Faulhornberg een arbeid
eischt die niet in overeenstemming was met het stikstofmetabolismus, door de
uraeaafscheiding bepaald. De omzettingen van de stikstofverbindingen gaan feitelijk
niet verder dan tot de vorming van een zekere hoeveelheid creatinine ten koste van
de creatine, en tot een geringe vermindering der xanthische verbindingen.
Ook bleek uit talrijke proefnemingen dat in de arbeidende spieren de reactie die
bij rust neutraal is, zuur wordt; met Du-Bois Raymond kan men aannemen dat
melkzuur, phosphorzuur en monocalciumphosphaat ontstaan.
De bloedsuiker is ook, volgens Seegen(2), hoofdzakelijk de scheikundige bron van
warmte en arbeid; de proteïnen, welke vooral dienen tot de herstelling van de levende
stof, dienen niet tot het onderhouden en het voortbrengen van de energie in het
menschelijk werktuig.
Voor dit werktuig in beweging, heeft Chauveau deze wet kunnen uitspreken dat
de waarde van een voedsel, ten opzichte van de mechanica, als het lichaam zich in
gewichtsevenwicht bevindt, niet met de warmteenergie, wel met de glucoseopbrengst
overeenstemt; hetgeen beteekent dat de hoeveelheden voedingsstoffen waarvan de
eene door de andere nauwkeurig kunnen vervangen worden isoglucosische stoffen
zijn, die dezelfde gewichten glucose kunnen leveren.
Wij hebben hooger gezien dat het 3e gedeelte van de energie die in het lichaam
van het homeotherm wezen wordt voortgebracht, niets anders is dan de energie die
uitgegeven wordt om de werkzaamheid der weefsels te verhoogen, en waarvan een
gedeelte, als mechanische energie, buiten het lichaam kan opgevangen worden. Het
ademhalingschemismus en het weefselchemismus zetten de scheikundige energie
om in mechanische energie, hoogere vormen van de energie; de overschot alleen

(1) Vierteljahreschr. Zürich Naturf. Ges. Bd. 10.
(2) Centralbl. Physiologie, Bd. 8, p. 417.
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gaat over in een vorm van lagere hoedanigheid, de warmte die door het levend wezen
wordt verloren en niet meer voor een rechtstreeksch gebruik vatbaar is.

12. - Besluit.
Deze studie is opgesteld geweest gedurende de sombere dagen van het laatste
bezettingsjaar 1918; beroofd van al de weldaden van de beschaving, konden wij niet
meer in het bezit geraken van de noodige boeken en tijdschriften, en aldus gebeurde
het dat een zeer belangrijk werk ‘Le moteur humain’ van Jules Amar(1), in 1914 te
Parijs uitgegeven, mij tot in den laatsten tijd onbekend is gebleven. Ik kan niet nalaten
hier te zeggen dat ik met het grootste genot dit merkwaardig boek heb gelezen, waarin
vele punten, waarover ik hier gehandeld heb, uitvoerig bestudeerd worden.
Als wij nu al het bestudeerde samenvatten, dan stellen wij eerst vast dat het
stoomwerktuig de scheikundige in mechanische energie omzet door de tusschenkomst
van minderwaardige energie, de warmte; het menschelijk werktuig voert deze
omzetting uit zonder deze verliesgevende tusschenkomst.
De opbrengst van het stoomwerktuig bedraagt ten hoogste 13% van de scheikundige
energie geschonken door de brandstof; voor het menschelijk werktuig is die opbrengst
25% en zelfs meer.
In den toestand van rust gebruikt het stoomwerktuig geen energie; het menschelijk
werktuig is daarentegen zonder ophou-

(1) JULES AMAR. Le moteur humain et les bases scientifiques du travail professionnel, avec une
préface de Henry Le Chatelier. Paris (Dunod), 1914, 610 pp.
Ik geef hier nog melding van eenige boeken die met mijn onderwerp in verband staan:
BELLET, D. La machine et la main d'aeuvre humaine. Paris (Doin), 300 pp. - JOUGNET, E.
Theorie des moteurs thermiques. Paris (Doin), 450 pp. - PAYLOR F.W., Principes
d'organisation scientifique des usines, trad. par J. Royer avec préface de H. Le Chatelier.
Paris (Dunod), 1918, 117 pp. - AMAR. J. Organisation physiologique du travail. Paris (Dunod),
1917, 374 pp. - HARTNESS J. Le facteur humain dans l'organisation du travail; trad. par H.
Perrot et C. de Freminville. Paris (Dunod), 1918, 128 pp. - QUERTON, LOUIS. L'augmentation
du rendement de la machine humaine. Bruxelles, 1905, 216 pp.
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den als het ware onder druk: zelfs bij volledige rust heeft hij een rantsoen
voedingsstoffen noodig, dat met ongeveer 2500 Calorieën in 24 uren overeenstemt.
Het menschelijk werktuig kan nu voorloopig werkzaam zijn, zelfs wanneer
brandstof (dit is voedingsstof) niet onmiddellijk in den haard (dit is de spijsbuis)
wordt gebracht; het bezit reservestoffen ten koste waarvan hij een zekeren tijd arbeid
kan leveren. Een stoomwerktuig bezit geen energiereserven, tenzij bijzonder
ingewikkelde toestellen, zooals accumulatoren, compressoren, enz. er aan zouden
toegevoegd worden.
Het menschelijk werktuig schijnt aldus een werktuig van hooge waarde; waarom
zoekt dan de nijverheid andere werktuigen in zijne plaats te brengen, zelfs soms ten
koste van bloedige omwentelingen? De reden daarvan is eenvoudig: voor een
stoomwerktuig, en te meer dus voor een waterval, zijn de kosten bij het voortbrengen
van de energie, aanzienlijk lager.
Als men de waarde van de dagelijksche voeding van een mensch die op een dag
5000 Calorieën (zeer sterke arbeid) opbrengst berekent, zonder rekenschap te houden
van salaris, enz., dan vindt men 1,40 fr. voor 1914, en 4,04 fr. voor 1920(1). Dit
bedraagt per uur respectievelijk 6 en 18 centiemen, en per paard-uur, als men
aanneemt dat een mensch de arbeidswaarde heeft van 1/6 paard, zijn dus de
voedingskosten 0,36 en 1,08 fr.
Een stoomwerktuig gebruikt 1 tot 3 kgr. steenkool per paarduur; de kosten daarvan
zijn, voor 1914, à 20 fr. per ton, 2 tot 6 centiemen, - voor 1920, à 100 fr. per ton, 10
tot 30 centiemen.
Het paard-uur bekomen door het stoomwerktuig kost bijgevolg aan brandstof
(voedingsstof) ongeveer 6 maal minder dan
(1) De berekening wordt gedaan volgens de spijzenlijst van König:
1914

1920

200 gr.
vleesch

0.40

1.40

300 gr. melk

0.08

0.21

400 gr.
brood

0.12

0.35

650 gr.
aardappelen

0.06

0.20

300 gr.
wortels

0.10

0.08

65 gr. boter
of margarine

0.20

0.38

30 gr. kaas

0.10

0.25

170 gr.
erwten

0.09

0.42

bereiding

0.25

0.75

_____

_____

1.40

4 04

Totaal

(Januari)
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het paard-uur door het menschelijk werktuig voortgebracht. Daarom heeft sedert
lang de nijverheid altijd gezocht, zich steunende op de opbrengst aan gemaakte
goederen, menschenarbeid door werktuigkundigen arbeid te vervangen.
Het gebruik van werktuigen is een der gevolgen van de beschaving, van den
vooruitgang. In den kunstmatigen toestand die ons door de beschaving wordt
opgelegd, die ons gestadig van den natuurlijken toestand verwijdert, heeft de mensch
geen rol van werktuig te vervullen; in dien kunstmatigen toestand moet de
menschelijke geest denken en bevelen, en het werktuig heeft de gedachten en de
bevelen uit te voeren.
De werktuigkunde, die een gansch ingewikkeld stelsel van hefboomen, zuigers,
assen, riemen, jachtwielen in beweging brengt, werkt wel ten gunste van den
vooruitgang.

Kleine verscheidenheden.
I.
Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
355. - Begheven.
Zie bij Verdam. vo BEGEVEN. I, kol. 701-702. Een voorbeeld van BEGHEVEN IN... en
van HEM BEGHEVEN IN..., spr. van het binnengaan in een klooster:
Staatsarchief te Brugge, Fonds Abdij van Oudenburg, Charters, oud nr 7991 (138),
voorloopig blauw nr 6776: D., oudervader van G., tien tiden begaeven in den clooster
van Sinte Pieters...
‘Dat G. vorseit ghegheven hadde in puure alemoesenen den cloostre van Sinte Pieters
ende met hem brocht hadde in den tiden dat hie hem begef ende ontfanghen was in
den vorseiden clooster, vive ymeten lants...’ (Akte van 23 Maart 1313.)
‘Overmids dat zoe religieuse was ende begheven inde oordene van Sinte Franssoys...’
(Archief u.s., Fonds Zusters Derde Orde, te Brugge, Charters, oud nr 1685, voorloopig
blauw nr 4935, akte van 10 Juni 1445), verdient opgenomen nevens ‘Hi stont der
wereld af ende begaf hem moenc’, door Verdam aangehaald.
EDW. GAILLIARD.
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Bibliotheken in de lagere school
Door Kan. Amaat Joos.
Lezen, ook alleen om den tijd genoeglijk door te brengen, levert veel voordeelen op,
die men ten onrechte gering zou schatten.
Het verrijkt immers den voorraad van woorden en wendingen, het verfrischt de
vroeger aangeleerde, het oefent het oog in de schrijfwijze er van, het gewent het oor
aan den zinsbouw, het verschaft meer menschenkennis, het veredelt de gevoelens,
het zuivert den smaak.
Een prijselijk werk is het dus leeslust bij het volk te wekken: zoo brengt men het
op den weg naar verder ontwikkeling en beschaving. En, kan de lagere school daar
iets toe bijdragen, dan ware het spijtig dat zij, naar vermogen, niet meehielp. Want,
daargelaten dat het kind uit het lezen oogenblikkelijk nut trekt, zeker is 't dat iemand
die in zijn eerste jaren genot in de boeken vindt, licht een lezer zal blijven. Jong
geleerd is oud gedaan luidt een spreekwoord, dat ook hier geldt.
Vóor de invoering van de wet op verplicht onderwijs, werd de school in veel plaatsen
- zelfs zeer onregelmatig - bezocht door leerlingen die zeer zelden boven de 12 jaar
oud waren. En mijn lange ondervinding heeft mij geleerd dat weinig scholieren van
dien ouderdom, voornamelijk jongens, ten volle in staat zijn om met lust en vrucht
een boek te lezen.
Van een kleine die nog niet vlug kan lezen, moogt ge niet verwachten dat hij den
inhoud zal opnemen zelfs van een tekst die enkel uit hem bekende woorden bestaat:
het valt hem lastig zijn aandacht, die bijna gansch door het spellen wordt ingenomen,
tevens op de beteekenis der woorden en hun verband te vestigen.
Zelfs als het kind zonder merkelijke inspanning lezen kan, blijven dikwijls ook
bekende woorden louter klanken, vooral
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indien er hem niet naar den inhoud van het gelezene gevraagd wordt. Bij een kind
is de beteekenis minder innig aan de geschreven dan aan de gesproken woorden
verbonden.
Laat ik er bijvoegen dat zeer veel kinderen, en jongens meer dan meisjes, op den
ouderdom van twaalf jaar of minder, nog te speelziek en te wispelturig zijn dan dat
zij zich uit vrije beweging, gedurende een uur of meer, met een zwijgend boeksken
in een eenzaam hoeksken zouden afzonderen.
Wat hier voorgaat, zeg ik om te antwoorden op de beschuldiging die soms wordt
uitgebracht: ‘Ons volk leest weinig, veel te weinig, en de schuld er van ligt aan de
lagere school, die er de kinderen niet toe opleidt.’
Gereedelijk geef ik toe dat men in sommige scholen veel te weinig gebruik gemaakt
heeft van de geringe middelen waarover men beschikte, om leeslust te wekken.
Er waren vóor den oorlog veel scholen waar de onderwijzer alle leesles die een
verhaal uitmaakte, eerst vóorvertelde. Dat was niet altijd noodig in den hoogeren
graad, vooral wanneer de tekst zonder uitleg kon begrepen worden. Hier mocht van
de leerlingen gevorderd worden dat zij zelf, na een aandachtige lezing, het verhaal,
al was 't ook bondig, zouden vertellen. Dan waren zij er toe genoodzaakt ook op den
inhoud te letten, wat hen een heelen stap vooruit kon brengen om zelfstandige lezers
te worden. En men denke niet dat die uitslag onvermijdelijk door het vóorvertellen
bekomen wordt. Ik meen te mogen bevestigen dat bij menig kind de verklaring van
den meester en de gelezen tekst twee verschillende zaken zijn, die niet versmelten.
Er waren ook scholen waar men vóor - noch navertelde, en het lezen louter
werktuigelijk was en bleef.
Er waren eindelijk ook scholen waar men leesboeken bezigde die weinig of geen
verhalen bevatten. De stukjes die eenig voedsel aan gevoel en verbeelding konden
verschaffen, moesten geweerd of overgeslagen. Zij werden vervangen door
bijzonderheden uit de minder vakken van het programma, die op die wijze
occasionneel konden aangeleerd worden. Zoo eischten het de utilitaristen, die het
kind behandelen alsof het een hoofd en geen hart had; terwijl het meer hart dan hoofd
is. Onder die utilitaristen, die reeds zoo dikwijls in onze com-
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missie door M. Segers gevonnist en veroordeeld werden, telde men veel
schooloverheden, meest al de ouders en helaas! ook talrijke onderwijzers.
Het zijn dezelfde menschen wien E. LEGOUVÉ, in Frankrijk, betreffende het luidop
lezen, het volgende in den mond legt: ‘Tout dans l'enseignement primaire doit avoir
un caractère sérieux et pratique. L'art de la lecture peut servir d'agréable complément
à l'éducation des classes riches; il peut former de beaux diseurs de salon, voire même
des comédiens de société, mais à quel titre l'introduire dans le sévère et sobre
programme des écoles primaires? Ce que renferme ce programme s'appelle la
grammaire, la géographie, l'arithmétique, l'histoire. Qu'ira faire, dans une si austère
compagnie, cet art aimable, qui a toute la grâce mais toute la frivolité d'un amusement
mondain? A quoi servira-t-il aux fils et aux filles de fermiers, de paysans, d'ouvriers?
à quoi servira-t-il à leurs instituteurs?(1)’
Zelfs waren er scholen waar dikwijls het half uur voor het zuiver letterkundig
opstel bestemd, door de koude samenvatting van een dorre les b.v. in gezondheidsleer
werd ingenomen.
Uit kinderen die zoo opgeleid worden, zullen vast niet veel lezers groeien.
Maar laten wij hopen dat er nu verbetering zal komen. Want de omstandigheden zijn
veranderd en misschien volgt daaruit een verandering van de menschen.
De kinderen komen nu tot hun 14 jaar ter school en zullen de lessen veel
regelmatiger dan vroeger bijwonen.
Dat maakt een dubbele winst.
Daarom doe ik een beroep op de wijsheid en den goeden wil der overheden, der
ouders en der onderwijzers.
Het is voor niemand een geheim dat het schoolprogramma niet werd afgewerkt,
niet kon afgewerkt, zelfs in scholen met voorbeeldige onderwijzers en oppassende
leerlingen. Nu is er gelegenheid om de grove fout der utilitaristen gedeeltelijk te
herstellen. De overheid kan den 4den graad zóo regelen dat een deel van de vroeger
te verwerken stof daarin wordt overgebracht. Dan zal er toch wat tijd overblijven
voor de vorming

(1) Dictionnaire de Pédagogie, par F. BUISSON, i.v. Lecture.
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van verbeelding, gevoel en wil, dus voor de alzijdige, evenwichtige ontwikkeling
van de leerlingen.
De ouders weten wel dat de straat en de kinema verderfelijk zijn voor kinderen,
en niet het minst voor zulke die 12, 13 en 14 jaar oud zijn. Waar echter willen die
heen, zoo zij te huis geen aangename bezigheid hebben?.... Indien de ouders ze
aanzetten tot lezen, zelfs tot luidop lezen, dan zullen zij te huis onder moeders oog
blijven en tevens hun vader, hun oudere broeders en zusters behoeden voor de
verveling, die, vooral in nijverheidscentrums, met den achturen-arbeid de meeste
werklieden zal overvallen.
Laten wij hopen dat de onderwijzers, als het programma zoo geweldig niet meer
dwingt, de leesles niet zullen verwaarloozen en van het leesboek den besten vriend
van hun leerlingen zullen maken. Daarom wensch ik dat zij alle leesboek, dat een te
karig deel aan gevoel en verbeelding toemeet, onverbiddelijk uit hun school zouden
verbannen. Ik vraag hun ook dat zij, met het oog op de verdere ontwikkeling en
beschaving van hun leerlingen, een kleine kinderbibliotheek in hun school zouden
tot stand brengen.
Een bibliotheek in een lagere school oprichten is een werk dat kan gebeuren, zonder
veel last of kosten te veroorzaken.
Om te beginnen, kunnen de onderwijzers eenige van de bestelde prijsboeken
inhouden en die voor de bibliotheek bestemmen. Twintig boeken als eerste voorraad
is voldoende.
Zoohaast bij eenige leerlingen lust tot lezen te bemerken is, kan men verschillende
middelen aanwenden om de bibliotheek uit te breiden.
Men kan onder andere, ter gelegenheid van de plechtige prijsuitdeeling, een oproep
richten tot de gegoede families, waar geen kleinen meer zijn, om de lees- en
prijsboeken af te staan die vroeger door de kinderen gebruikt werden.
Men kan zich wenden tot het bestuur van de plaatselijke bibliotheken om in de
school een soort van reizende bibliotheek in te richten, bestaande uit een twintig
boeken, die om de twee of de drie maand zouden teruggenomen en door andere
vervangen worden.
Er kan ook aan het gemeentebestuur of aan het comiteit een lijst voorgelegd worden
van aan te koopen boeken die voor kinderen passen.
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Om de nieuwsgierigheid van de leerlingen voor de bibliotheek te prikkelen, kan ieder
onderwijzer van den 3den en den 4den graad bij gelegenheid uit een der boeken een
roerend verhaal bondig voordragen en, zoo het de scholieren lustte, er bijvoegen:
‘Wie wil dat in 't lang en 't breed lezen? Ik heb het hier in de school’.
Soms kan hij een geschiedenis gedeeltelijk vertellen en dan zeggen: ‘Wie 't overige
wil weten, kan het vinden in zulk boek van onze bibliotheek’.
Kent hij een jongen die gaarne leest, hij kan hem uit de bibliotheek een boek ter
hand stellen en hem zeggen: ‘Zie, dat zult ge lezen en, als 't uit is, moogt ge heel de
geschiedenis in de klas aan uw kameraden vertellen’.
En waarom zou er niet, bij de prijsuitdeeling, een belooning kunnen gegeven
worden aan de kinderen die regelmatig gelezen hebben?....
Maar de keus der boeken moet wijselijk gedaan worden. Alle hout is geen
timmerhout. Vermits men hier vooral beoogt bij de kinderen lust tot lezen te wekken,
moeten de boeken voor de stof aantrekkelijk en boeiend zijn, en voor de taal
gemakkelijk en eenvoudig. Hier geen boeken die naar lezers, maar lezers die naar
boeken wachten.
Bijgevolg ware het verkeerd hier iets anders dan verhalen, korte of lange, te
plaatsen, Ik heb geen schrik voor het wonderbare en het fantastische: dat trekt de
kleinen aan, daar werkt hun verbeelding op, daar kunnen zij over praten. Ruim 30
jaar geleden liet ik op 15000 afdrukken 4 deelen van Vertelsels van het Vlaamsche
Volk verschijnen. Duizenden kleinen hebben ze waarlijk verslonden. Nevens de
lotgevallen van kinderen, waar zij zich zelf in zien, lezen de leerlingen ook gretig
de avonturen van groote menschen, ten minste in toestanden die zij zich eenigszins
kunnen inbeelden.
De taal zal maar eenvoudig en gemakkelijk zijn als de boeken door een
Zuidnederlander geschreven werden. Er is in Holland allerbeste kinderlectuur, maar
de taal er van wijkt te veel af van den bekenden woordenschat onzer Vlaamsche
kleinen, die er licht hun lust tot lezen zouden door verliezen.
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Kleine verscheidenheden.
I.
Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
356. - Bijstier.
Thans BYSTER - Arm, Vervallen. Een voorbeeld bij Verdam. Andere volgen:
Staatsarchief te Brugge, Fonds Proostsche, Register nr 828, of ‘Ferieboek’ van
1467-1473, fol. liiij vo: ‘Jan de Heere, poorter te Brugghe, wonende te Jabbeke, oud
lxx jaer, zeide by eede dat hy wel weet, dat Margriete Aernoud Zanghers vele sculdich
was(1), ende was bystier over menich jaer, ne ware Rycquaerd (haar zoon). Anders
en weet hy niet.’
Despaers. Cron. v. Vlaend., III. 420: ‘Zo wierden zy alleghadere... zeer gruwelick...
van huerlieder... regierders ghetaxeert..., zo datter diversche van hemlieden ten
eeuwighen daghe omme bijstier waren...’
Voorbeelden met een nadere bepaling.
AREM ENDE BISTIER:
Le Beffroi, IV, 248: ‘Daer mede benemende den scamelen poorters... hare neeringhe,
die daeromme arem ende bistier worden...’ (1457.)
BIJSTIER ENDE TACHTERE:
Despaers, op. cit., II, 169: ‘Uytte dien, dat hy (den coninck van Vranckerijckel deur
die vlaemsche orloghe zo bystier ende tachtere gheworden was, dat hy hem zelven
nootzakelick met die thienden van der Kercke behelpen moeste...’
In Oost-Vlaanderen is nog de spreuk gekend: Hij is bijstier = Hij heeft ze niet meer
zitten, of Hij heeft geen geld meer.
EDW. GAILLIARD.

(1) Fol. lv: ‘Heinric Hubins, proostlaet, partyen even naer bestaende, zeide by eede dat hy heift
ghehoren zegghen, dat als Aernoud de Zanghere overleed, de weduwe bleef zeere belast van
sculden....’
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Letterkundige Wedstrijden voor 1915.
Verslagen der keurraden
Eerste prijsvraag.
Middelnederlandsch.
Gevraagd werd: Klankleer van het Hollandsch dialekt in de Middeleeuwen.
Prijs: 600 fr.
Is ingekomen een antwoord, met kenspreuk:
Die scriven soude int openbaer,
Dat elken mensche te wille waer
Die soude vro up moeten staen.
DIRC POTTER, Der Minnenloep.

Werden tot leden van den keurraad aangesteld: de heeren: Prof. Dr. C. LECOUTERE,
Prof. J. VERCOULLIE en Dr. LEO GOEMANS.

1o) Verslag van den heer Dr. C. Lecouere.
Deze klankleer van het Hollandsch dialect in de middeleeuwen is een lijvig stuk van
280 blz. Na enkele, relatief korte hoofdstukken, die als inleiding kunnen aangezien
worden (Bronnen voor het Middel-Hollandsch: het Hollandsch vóór 1200; de
klemtoon), volgt de uitvoerige behandeling der vocalen en consonanten; daarna
komen de ‘grammatische figuren’ en de ‘vreemde invloeden’ aan de beurt; de
uitkomsten van het onderzoek worden dan systematisch bijeengegroepeerd in een
paar paragrafen over de ‘kenmerken van het Middel-Hollandsch’ en een tabellarisch
‘vergelijkend overzicht’ maakt het slot van de verhandeling uit.
Het schijnt eenigszins zonderling, dat in zoo een methodisch ingedeeld werk een
bibliographie ontbreekt; de lijst der
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bronnen bevat als e e r s t e afdeeling: poezie en proza, maar een tweede is.... in de
pen gebleven. - Dat in die lijst geen onderscheid wordt gemaakt tusschen litteraire
teksten en andere (rekeningen, oorkonden, handvesten, rechtsboeken enz.), mag over
het hoofd gezien worden; maar bij de eerstgenoemde hadden o.a. DIRC POTTER's
Bloemen der ducchden en VERWIJS' bundel Van vrouwen ende van minnen niet mogen
vergeten worden. Bovendien, de schrijver had sommige bronnen vollediger kunnen
aanhalen en van bepaalde teksten de jongste uitgaven gebruiken(1).
Het kan niet geloochend worden, dat wij vóór ons hebben het werk van een vlijtig
navorscher, die de noodige bekwaamheid bezit om een onderzoek, als hetgeen hij
ondernomen heeft, tot den gewenschten uitslag te leiden. Gaarne breng ik hulde aan
zijn uitgebreide kennis en erken al het verdienstelijke van zijn arbeid; doch ik heb
principiëele bezwaren tegen een bekroning.
Vooreerst kan ik mij moeielijk vereenigen met de wijze, waarop hij zijn taak heeft
opgevat. Zijn verhandeling is veel te uitvoerig geworden. In plaats zich te bepalen
bij het aangeven van de bijzonderheden, die min of meer specifiek Hollandsch zijn,
weidt hij uit over verschijnselen die tot het algemeen Middelnederlandsch behooren
en in een Dietsche grammatica wel besproken moeten worden, maar niet hier, gelijk
b.v. het nagaan van den oorsprong der verschillende klanken en hun verloop sedert
het Westgermaansch of het Oudnederfrankisch. Dit alles, dat ons niets nieuws leert,
had kunnen achterwege blijven; de hoofdzaak was, datgene wat in het algemeen
Dietsch het H o l l a n d s c h kenmerkt en het tevens van de overige dialecten
onderscheidt, duidelijk op den voorgrond te plaatsen en er het volle licht doen op
vallen(2).

(1) Een opgave als: Bronnen voor de Geschiedenis van Rotterdam. III. Drie gedichten over den
Jonker Fransen oorlog is niet nauwkeurig genoeg; wat van Mande is uitgegeven, had de
Schr. vollediger kunnen vinden in PETIT'S bekend Repertorium, dat niet eens wordt
aangehaald. Waarom de Minnenloep met de verkorting Mnl. wordt aangeduid, blijkt niet;
gewoonlijk bezigt men Mlp.; door Mnl. verstaat men doorgaans ‘Middelnederlandsch’.
(2) Dat b.v. ē umlaut is van ā (no 166), als in esel, edel, vreemde, enz. is allesbehalve kenschetsend
voor het Hollandsch; waarom dan daarvan gesproken? De zes overige voorbeelden, die de
Schr. aanhaalt, bewijzen evenmin iets, daar zij ook haast overal elders voorkomen (peerden,
hoveerde, geerne, neerstelic, enz.). Op zulke wijze wordt voortdurend geredeneerd, de heele
verhandeling door.
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Ten tweede, ofschoon de Schrijver op de hoogte blijkt van de wetenschappelijke
taalstudie van onze dagen, toch schijnt hij voorstellingen te huldigen, die tot een
ouderwetsche taalbeschouwing behooren; ja, men zou wel vermoeden dat hij meer
dan eens klank met aanwijzing van klank heeft verward(1); in elk geval, aan d e
s p e l l i n g lijkt hij herhaaldelijk te veel belang te hebben gehecht. Het is immers
beslist onmogelijk op grond van zekere spellingen, zonder meer, tot een bepaalde
uitspraak te besluiten, zooals de Schr. het meer dan eens waagt - zij het dan ook al
aarzelend en met een waarschijnlijk of vermoedelijk - terwijl hij daarentegen m.i. te
vaak verwaarloost het eenige criterium te gebruiken, welk op dit stuk een houvast
geeft, te weten: de rijmen. In dit opzicht had hij ons de uitkomsten van eigen studie
en persoonlijk onderzoek moeten voorleggen, in plaats zich meestal tevreden te
houden met een beroep op enkele paragrafen van VAN HELTEN'S Middelnederlandsche
spraakkunst, alsof daar het laatste woord stond, alsof er sedert het verschijnen van
dit werk niets meer in die richting was gevonden. Dat onze navorscher veel te veel
aan de ‘letter’ blijft hangen, leert ons het gansche hoofdstuk over den klemtoon, waar
b e w e e r d wordt dat, al naar de gevallen, zóó of zóó werd beklemtoond, doch zonder
eenig ander bewijs dan.... de opsomming van tientallen van woorden, waarvan de
schrijfwijze geen enkele gevolgtrekking toelaat met betrekking tot de uitspraak. Wat
geeft b.v. den Schr. het recht staande te houden, dat ‘in de agglutinatie of oneigenlijke
samenstellingen’, het tweede lid den hoofdtoon behoudt, als hij voor die stelling geen
ander betoog kan leveren dan het eenvoudig overschrijven van enkele woorden die,
volgens hem, tot deze categorie behooren(2), als hoveerde, menigfout, overmids,
openbare? En als hij daar, zonder blikken of blozen bijvoegt: ‘zoo ook in
borgemeester, stadthuys’, dan antwoorden wij,

(1) Zoo spreekt hij, b.v. op p. 244, over de stembandletter (de h), waar hij blijkbaar niet de grafie,
maar den klank bedoelt.
(2) Dat wij in openbare, stadthuys en de overige door hem opgesomde voorbeelden met
agglutinatie of oneigenlijke samenstellingen te doen hebben, zal bij den lezer een zonderlinge
verbazing verwekken en hun bedenkelijk het hoofd doen schudden.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

262
dat wij dat gaarne willen aannemen, maar alleen.... als eerst het bewijs voor een
beklemtonig burgemééster en stadhuís wordt geleverd; een bloote bevestiging volstaat
niet. Trouwens, dat heele hoofdstuk brengt ons niet verder, omdat het bestaat uit
loutere beweringen: de Schr. doet al niet veel anders, dan de regels van de
tegenwoordige beklemtoning in het Nederlandsch toepassen op het Hollandsch der
Middeleeuwen - een vrijpostigheid, waarop nogal wat zou aan te merken vallen,
zoowel in linguistisch als in methodologisch opzicht(1).
En hiermede heb ik, naar mijn meening, op het voornaamste gebrek van onzen
bewerker gewezen: hij beweert te veel en bewijst te weinig; het mangelt hem wel
niet aan critischen zin, maar stellig aan h i s t o r i s c h i n z i c h t . Hij heeft niet
begrepen, dat het niet voldoende is een bevredigend antwoord te geven op vragen
als de volgende: Welke klank beantwoordt aan een bepaalde spelling en omgekeerd,
hoe werden bepaalde klanken door het schrift aangewezen? Of nog: Welke taalvormen
mogen tot het Hollandsch van die periode gerekend worden? Wat is hun verhouding
tot die van de andere dialecten en van waar komen zij? - Van veel meer belang is
het te weten of die vormen, welke de Schr. naast malkaar aantreft, met of zonder
‘umlaut’, met afwisseling van ă en ĕ (type van smert en smart), enz., of heel die
bonte menigte van vormen tegelijkertijd op het heele taalgebied worden waargenomen
en gedurende de heele periode van het Middelhollandsch, dan wel of ze maar in
sommige teksten voorkomen en binnen een zekeren tijd: aan het verdwijnen of aan
het opkomen zijn. Chronologisch en topografisch moesten

(1) Wij zullen die ‘regels’ niet verder bespreken, omdat dat ons te ver zou voeren. Eén opmerking
nochtans naar aanleiding van hetgeen in § 34 te lezen staat. ‘De in de taal opgenomen vreemde
woorden, luidt het daar, volgen den Germaanschen klemtoonregel, wanneer zij reeds zeer
vroeg in gebruik zijn gekomen, anders behouden zij hun vreemd accent’. Daarop volgen
eenige voorbeelden (een dertigtal), maar bij geen enkel wordt aangegeven, waar de klemtoon
ligt, zoodat het niet mogelijk is na te gaan, of het criterium juist is - en het zelfs onmogelijk
blijft uit te maken, hoe bepaalde woorden te beklemtonen zijn. - Na zijn ‘regels’ te hebben
geformuleerd, laat hij er dadelijk op volgen, dat bij de dichters allerlei afwijkingen voorkemen
- wat zeer waar is. Maar de acht voorbeelden, die hij aanhaalt, konden met vele vermeerderd
worden en vooral: al die afwijkingen zijn ook niet over één kam te scheren. De Schr. heeft
dit punt niet grondig genoeg bestudeerd.
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dus de verschijnselen uiteengehouden worden om een perspectief te bekomen, wat
nu ontbreekt. De Schr. was er zich stellig van bewust, dat het daar vooral op aankomt,
dat dit de hoofdzaak was en dat zijn onderzoek moest uitloopen op een groepeering
der verschijnselen naar plaats en tijd; daarom verstrekt hij af en toe eenige
chronologische inlichtingen betreffende sommige verschijnselen. - Een loffelijke
poging was het wel na te gaan en trachten te bepalen den vreemden invloed op het
Middelhollandsch; doch ook hier krijgen wij, eilaas! maar schaarsche bijzonderheden,
ja, soms loutere beweringen zonder bewijsgronden, waarvan enkele zelfs gewaagd
mogen heeten(1).
Hoe welkom al die mededeelingen ook wezen, hoe veel redenen wij hebben om
dankbaar te zijn voor het gebodene, toch schijnt dat niet voldoende, omdat het den
lezer niet toelaat zich een heldere voorstelling te maken van de eigenaardigheden
van het Hollandsch der middeleeuwen, zijn verhouding tot het overige Dietsch, het
verloop van zijn klankenstelsel, de schakeeringen van zijn bestaan. Uit de hierboven
opgegeven indeeling zou men misschien opmaken, dat de overzichten en tabellen,
waarmede de verhandeling besloten wordt, in zekere mate althans vergoeding geven
voor hetgeen in het werk zelf wordt gemist. Dat is ongelukkig niet het geval. - De
afdeeling: ‘Kenmerken van het Middelhollandsch’ (blz. 264-272) bevat vooreerst
de opsomming van 29 ‘kenmerken’, welke ‘als Westnederfrankisch dialect.... het
Middelhollandsch met de andere Westnederfrankische tongvallen’ gemeen heeft doch dat maakt ons niet wijzer(2); vervolgens worden 33 gevallen aangewezen als
‘bijzondere kenmerken van het Middelhollandsch’; daarin treffen wij eenige
vergelijkingen aan het het tegenwoordig Hollandsch, die niet zonder belang zijn,
maar veelal worden

(1) In § 70 wordt crencken aangehaald als een der ‘enkele woorden, waarin de invloed van het
Duitsch werkt’, te weten met betrekking tot den ‘umlaut’ (deze zou juist aan dien invloed
toe te schrijven zijn); ook de ‘umlaut’ van woorden als geslecht, mechtich zou den invloed
van het Duitsch bewijzen (§ 72). Intusschen zouden wij toch gaarne vernemen op grond van
wat de Schr. aldus redeneert.
(2) Wat hebben wij b.v. aan mededeelingen als de volgende: ‘lange klinkers hebben geen umlaut’
(3e); ‘Alle buigingsuitgangen zijn toonloos geworden’ (13e); ‘g is spirant geworden’ (19e),
enz.?
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wij met dit alles ook niet wijzer(1) en bovendien ontbreken alle statistieken. Het
‘vergelijkend overzicht’ ten slotte (pp. 272-286) bestaat uit twee tabellen; de eene
geeft de correspondeerende vocalen in het Germaansch (sic), Gotisch, Ohd., Onfr.
en Mholl.; de tweede doet hetzelfde met betrekking tot de consonanten, maar de
Schr. beperkt zich tot het Got., Onfr., Os. en Mholl. - Krijgen wij hier niet de proef
op de som, dat de Schr. niet eens begrepen heeft, wat de einduitslag van zijn onderzoek
moest wezen en mogen wij het niet jammer vinden, dat hij zich zooveel moeite heeft
getroost om nutteloozen arbeid te verrichten?
Na dit alles is het niet noodig er verder op te wijzen, dat bij vele paragrafen wij
een vraagteeken mogen plaatsen, juist omdat de schrijver het laat bij een eenvoudige
bewering; noch op te merken, dat de redactie soms aan nauwkeurigheid te wenschen
overlaat, b.v. in § 33 c, waar gracie vermeld wordt bij substantieven, afgeleid door
‘onzelfstandige suffixen van vreemden oorsprong’, die den klemtoon op het suffix
hebben. Dat zijn kleine tekortkomingen en vergissingen, waarover mag heengestapt
worden; ongelukkig moet het heele werk, gelijk ik meen in de vorige bladzijden te
hebben aangetoond, als mislukt beschouwd worden, als niet uitmakende het passende
antwoord op de uitgeschreven prijsvraag. Daarom kan ik niet anders dan herhalen
dat het, tot mijn wezenlijk spijt, voor een bekroning niet in aanmerking kan komen.

2o) Verslag van den heer Prof. J. Vercoullie.
Ik veronderstel dat de heer LECOUTERE, die reeds in 1910 voor een verhandeling
over hetzelfde onderwerp verslaggever was, hier als eerste verslaggever moet
optreden. Ik zal me dus in mijn verslag daarnaar richten.
Wij bezitten geen teksten in het Middelhollandsch. Alles is in het Dietsch gesteld
met min of meer hollandismen. Wordt

(1) Aldus b.v. ‘h wordt dikwijls voorgevoegd of weggelaten. Deze eigenaardigheid is thans
verdwenen’. Was dat waarlijk specifiek Hollandsch? - ‘Inlassching der m in pampier is regel.
Ook thans nog in de volkstaal’. Wat leert ons dat betreffende het Hollandsch der
Middeleeuwen? En nergens wordt onderscheid gemaakt tusschen feiten die regelmatig, vaak
of maar nu en dan voorkomen, evenmin als medegedeeld wordt wanneer en waar bepaalde
verschijnselen opkomen of verdwijnen.
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nu voor die Mhl. teksten verlangd een nieuwe Dietsche klankleer, waarin de
hollandismen om zoo te zeggen bedolven liggen of alleen een beschrijving van de
hollandismen?
Wat er van zij, steller van het antwoord is de eerste opvatting gevolgd en ik zou
hem dit niet kwalijk nemen, indien hij zijn beschrijving van de algemeen Dietsche
verschijnselen, waarin hij ons toch niets nieuws leert, zoo beknopt mogelijk gemaakt
had, om de hollandismen te beter te doen uitkomen.
Hoe heeft nu de auteur zijn taak uitgevoerd
Na een bepaling van Hollandsch (waarbij een en ander over den naam Holland)
en een beschouwing der bronnen, geeft hij ons een lang hoofdstuk van tien blz. over
den klemtoon dat alleen op de moderne taal steunt, en dus gevoeglijk door een paar
regels had kunnen vervangen worden, nl. dat niets ons toelaat om aan te nemen dat
het toen met den klemtoon anders gesteld was dan nu.
Dan volgen 18 blz. over de spelling van klinkers en medeklinkers; een nieuw
hoofdstuk over de spelling der medeklinkers en de geminatie komt ook verder (blz.
168-176). Al de hier gegeven bijzonderheden worden dan bij de afzonderlijke klanken
uitvoerig herhaald, zoodat het een of het ander overbodig is, tenzij een beknopte
samenvatting na de beschrijving der klanken, en niet er voor, want hoe wil men
handelen over de spelling van klanken die nog te bepalen zijn?
Als men nu aan 't slot van dat lange hoofdstuk leest (blz. 65): ‘Zooals uit het
voorgaande te zien is, wijkt de spelling van het Hollandsch weinig van die der overige
dialecten af’, dan is men voorop verwittigd, dat de uitvoerige, daarop volgende
klankleer al niet veel zal geven.
Waar beginnen immers de hollandismen in het klankenstelsel? Zeker, als we suiver
vinden i.p.v. silver. staan we voor een hollandisme, maar zoolang de gangbare spelling
gevolgd wordt, hebben we geen houvast. Onder de spelling boom kan de uitspraak
boóm, boòm, bo-əm, boe-əm schuilen, en zelfs bij een spelling boem is het nog niet
zeker dat iets anders dan boom bedoeld werd. Een schrijver spreke slapen, slaopen
of sloepen, toch schrijft hij slapen.
Als nu een sloepen-zegger slapen schrijft, weet men nog niet of hij bij het schrijven
sloepen gesproken heeft en verwacht dat zijn lezer het ook doet, dan wel of hij, in
zijn spelling opgaande,
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soms niet sprak zooals hij spelde en hetzelfde van zijn lezer verwachtte.
Het hoofdstuk Umlaut (blz. 66-75) behelst een heele theorie over zijn aard en
werking die toch in een afzonderlijke klankleer niet op haar plaats is, en beschrijft
verschijnselen die eerst later te bespreken klanken als bekend veronderstellen.
Het hoofdstuk Rückumlaut (blz. 75) heeft nu geen zin meer. Waarom er dan ook
niet een over Lautreinigung bijgevoegd?
Wat over de Breking (blz. 75-76) gezegd wordt, is chaotisch. Waarom bij den
Ablaut niet de thans algemeen aangenomen orde gevolgd? De opgave der
ablautreeksen is vol fouten.
Voor de hoofdstukken Rekking (blz. 80-82) en Verkorting (blz. 83-84) gelden
dezelfde opmerkingen als voor de Spelling.
Dan worden behandeld de klinkers (a, e, i, o, u, eu, oe) en de tweeklanken (aei,
ev, oey en oy, ie, au, au, ou, eeu, ieu), zoodat oe onder de enkelvoudige klinkers staat
en ie alsook de ou van hout onder de tweeklanken. Ieder rubriek van enkele klinkers
bevat alles wat met de letter, die aan 't hoofd staat, geschreven wordt, dus wèg, lèven,
steên, allemaal onder e. Voor ieder klank wordt teruggegaan, nu eens tot het
Germaansch (sic), dan eens tot het Gotisch, dan weer tot het Onfra., dan zelfs tot
een vroegeren klank, zonder bepaling van tijdvak.
Voor de medeklinkers wordt op hun oorsprong niet gewezen, maar de auteur
beschouwt ze alle naar hun plaats in het woord.
We wisten reeds dat de auteur veel van herhalingen houdt. Dat blijkt nog eens
hier. Woorden die klankafwijkingen vertoonen, zooals brocht, graft i.p.v. bracht,
gracht, worden besproken en onder den regelmatigen, en onder den afwijkenden
klank.
Als ik daar nu nog bijvoeg, dat er bijna geen § is, waarop ik niet een aanmerking
te maken heb, hetzij wegens gebrekkig opstel of onjuiste of verkeerd uitgelegde
voorbeelden, dan heb ik daarmee gezeijd dat de ons voorgelegde verhandeling niet
kan bekroond worden.

3o) Verslag van den heer Dr. Leo Goemans.
Na de verslagen van de HH. LECOUTERE en VERCOULLIE over de Klankleer van het
Hollandsch dialect in de Middeleeuwen, valt er aan den derden verslaggever niet
veel meer te zeggen.
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De studie die wij te beoordeelen hebben, getuigt van veel vlijt, maar ze vereenigt
niet de noodzakelijke vereischten van een wetenschappelijk opstel. Het mangelt haar
aan klaarheid van opvatting, aan zekerheid van methode.
Men kan de vraag op tweeërlei wijzen opvatten, en de schrijver heeft juist de
verkeerde gekozen.
Men kan nl. verstaan, - en de huidige beteekenis van het woord Klankleer geeft
aanleiding daartoe - dat er van den steller eene phonetische studie gewenscht werd.
In dat geval moest hij natuurlijkerwijze naar de levende klanken zoeken of gissen
die gedurende twee à drie eeuwen in de volkstaal van het geheel Hollandsch gebied
met de schriftelijke oorkonden uit dien tijd overeenstemden. De steller is dien weg
opgegaan. Maar hij heeft niet ingezien, dat de gegevens ontbreken om zulk vraagstuk
op te lossen. Men late mij toe hier te verwijzen naar een kort opstel(1) waar ik tegen
dergelijke studiën eenige principiëele bezwaren in 't midden gebracht heb. Ik schreef
onder andere: ‘Daar waar het geschiedkundige phonetische studiën geldt, is het niet
alleen noodzakelijk, dat de stipste nauwkeurigheid nageleefd worde in 't opmerken
en opteekenen der feiten; maar het is ook onontbeerlijk, dat de moedige navorscher,
welke die vragen aandurft, in de minste bijzonderheden de huidige tongvallen kenne
waarvan hij de sporen in het verledene tracht te volgen.
Hoe zou hij anders onder de duizenden schrijfwijzen, gemeenschappelijk eigendom
onzer middeleeuwsche tongvallen, die verschijnselen ontdekken welke elken tongval
in zijne klanken kenmerkt; hoe zou hij zijn tijd en arbeid niet verspillen aan 't
opschrijven van feiten die ons niet nader tot de waarheid brengen?
Hoe breeder het phonetisch veld, hoe zeldzamer de noodige kennis bij den
phonetist. Als dat veld eene gansche provincie wordt, wat komt er dan te recht van
de vereischte nauwkeurigheid en de wetenschappelijke bruikbaarheid der uitkomsten?’

(1) L'Étude du moyen-néer landais (une question fondamentale de méthode). - Extrait des
Mélanges de Borman. Luik, 1919.
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Welnu, moest de vraag phonetisch behandeld worden en het woord Klankleer in den
rein phonetischen zin opgevat, dan kwam de beantwoorder vóór eene onmogelijke
zaak te staan: na de phonetische ontginning van eene gansche provincie in het heden,
zou hij denzelfden arbeid moeten aanvangen in het verleden, in de Middeleeuwen,
d.i. over eene plaats- en tijdruimte, welke aan de taalverschijnselen te veel spel laten
om den navorscher iets anders op te leveren dan eenige schematische gissingen.
Want men bedenke, dat het huidige Hollandsch dialect eigenlijk bestaat uit eene
groep tongvallen die juist phonetisch (vooral in 't vocalisme) van elkaar min of meer
afwijken, en die daarbuiten weer door zekere gemeenschappelijke kenmerken van
andere dialectgroepen verschillen; men bedenke, dat van het Middelhollandsch te
dien opzichte geen andere bepaling denkbaar is dan van het Hollandsche dialect
onzer dagen. Men bedenke eindelijk, dat in den loop der Middeleeuwen die tongvallen,
zooals elke volkstaal door de tijden heen, zonder twijfel zekere wijzigingen hebben
ondergaan.
Ware het nog mogelijk - hetgeen ik ten stelligste betwist - onder eene
Middelhollandsche graphie den levenden klank met zekerheid te onderkennen, toch
zou het volgende vraagstuk onbeslist blijven, tot welken tongval en tot welk tijdstip
die klank behoort; want een Middelhollandsche klank heeft, vermoed ik, nooit bestaan,
d.w.z. een klank die in gansch het Middelhollandsch gebied - in ruimte en tijd - op
dezelfde wijze werd uitgesproken.
De steller der ingeleverde studie heeft zich laten misleiden door het woord
Klankleer en ook wel door het voorbeeld van Van Helten en Franck die beiden de
uitspraak der Middelnederlandsche(!) klanken hebben pogen te bepalen.
De meeste tekortkomingen die men in het antwoord aantreft spruiten voort uit dat
principiëel misverstand: eene klankleer van het Middelhollandsch dialect kan eigenlijk
niets anders zijn dan eene verhandeling over ‘papieren’ klanken.
De vorige verslaggevers hebben reeds op het kapittel van den Klemtoon gewezen.
Al wat daarin geschreven staat is louter autosuggestie. De opmerkingen van den
steller aangaande Vlaamschen en Brabantschen invloed op het Middelhollandsch
missen allen grond (§ 614).
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‘Zijn Vlaamsch, zegt hij, het doordringen van den umlaut van ā tot ē in verleden
deelwoorden(1); de overgang van ă in ĕ vóor r; het rekken der ī tot ē vóor r; de
wisselingen van ú en ō; de wisselingen van ĭ en ĕ; van ŭ en ĭ...’
Onnoodig te zeggen, dat al die verschijnselen ook eigen zijn aan Brabantsche
tongvallen. Staan die dan insgelijks onder den invloed van het Vlaamsch, of staan
Vlaamsch en Hollandsch onder den invloed van het Brabantsch?
Waarom zouden die phonetische wijzigingen in elk dialect niet van zelf kunnen
ontstaan en in de verschillende dialecten, als ik mag zeggen ‘autochtoon’ zijn? Is er
hier eenige wetenschappelijke grond om van vreemden invloed te gewagen? Verre
van daar.
Vooraleer de tongval van eene streek den invloed van eene naburige taal ondergaat,
ik zeg niet in het geschreven woord, noch in den woordenschat, maar in de levende
uitspraak en in de geheime wetten welke de natuurlijke evolutie der klanken
beheerschen, is er wat anders noodig dan dagelijkschen omgang en
handelsbetrekkingen.
't Is de vreemde taal, zelfs wanneer wij die met de meeste zorg aanleeren, welke
den phonetischen invloed ondergaat van onze taal, en niet omgekeerd. Luisteren wij
naar een Waal die Vlaamsch spreekt, naar een Vlaming die Fransch spreekt.
Doch geen beter voorbeeld dan het Engelsch om aan te toonen, dat phonetische
invloed, d.i. invloed op de organische articulatie-wetten van eene taal door eene
vreemde taal haast niet denkbaar is.
Het Fransch heeft het Engelsch duizenden woorden opgedrongen, maar de klanken
der Fransche woorden zijn in den mond der Britten geen Fransche klanken gebleven,
ze zijn ‘verengelscht’ geworden.
Waarom? Omdat het mecanisme der spraakorganen bij ieder mensch op de klanken
der moedertaal getoonzet is en van jongsaf tot een reflex overgaat. En niets is
moeilijker te wijzigen dan een reflex.
Men kan de vraag ook in eenen breeden zin opvatten. Zonder anders dan terloops in
te gaan op het probleem der uit-

(1) De Schr. zegt in § 136 het tegenovergestelde van hetgeen in § 614 beweerd wordt: ‘In enkele
deelwoorden... gaat de ā onder invloed der g in ē over’.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

270
spraak van de Middelhollandsche klanken, voor welke oplossing, behalve in enkele
rijmen, geen bouwstoffen voorhanden zijn, kon men, binnen de grenzen van het
onderwerp, de statistiek der ‘geschreven’ taal opmaken. De steller der vraag heeft
blijkbaar geene andere bedoeling gehad. Er werd eenvoudig, met de noodige
chronologische en topographische bepalingen waarvan Dr. Prof. Lecoutere spreekt,
eene verhandeling gevraagd over het specifiek Middelnederlandsch karakter van
voorhanden zijnde teksten.
Ook in dat opzicht - de vorige verslaggevers hebben het bewezen - laat het antwoord
te wenschen over.
Mijns inziens, zou het nochtans te betreuren zijn, dat, na al de vlijt aan het opstel
besteed, de stof met zooveel moeite en zorg verzameld naar de snippermand verwezen
wordt.
Ik stel daarom voor, dat men de prijsvraag zou aanhouden.
De schrijver zou, steunende op vaster denkbeelden, zijne verhandeling tevens
kunnen verkorten, klaarder, degelijker en voor de wetenschap bruikbaarder maken.

Kleine verscheidenheden.
I.
Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
357. - *Braet.
D. Berten, Cout. Seigneurie Saint-Pierre-lez-Gand, blz. 122: ‘Ende elck wie wille
mach calveren, lammeren, coeyen, ochsen ende scapen. kieckenen. braet, vercken
ende swynen, ende alle eetelicke waere daer bringhen te coope...’ (XV-XVIe eeuw.)
Naar den uitgever, luidt een variante broot. Van Brood kan er echter in den tekst
geen spraak zijn. Edoch, de heer D. Berten zegt hierop in nota: ‘Si nous ne nous
trompons, braet veut dire aussi Cochon de lait’. Wat er van zij, er dient eenvoudig,
onder verbinding met het volgende woord vercken, BRAETVERCKEN gelezen. Men
zie het Wdb. Nederl. Taal, vo Braadvarken: Speenvarken, vetgemeste big, bestemd
om aan het spit of in den oven gebraden te worden.
EDW. GAILLIARD.
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Het voorstel: ‘een namenboek te zien samenstellen: 1o van elke
gemeente des lands; 2o van elk gehucht in de oorkonden vermeld; 3o
van elk grangia en andere historische hoeven; en 4o van elken
waterloop, wiens naam in de oorkonden wordt aangetroffen’, uitgaande
van den Oudheidkundigen Kring ‘Hageland’ gevestigd te Thienen,
- door den heer Minister van Wetenschappen en Kunsten aan het
Oordeel der Koninklijke Vlaamsche Academie onderworpen. - De
Academie verzendt het stuk om advies naar de Bestendige Commissie
voor Geschiedenis. - Verslagen bij die Commissie uitgebracht.
1o) Verslag van den heer Prof. Dr. J. Mansion:
Over den wensch door den oudheidkundigen kring ‘Hageland’ uitgedrukt, om een
algemeen plaatsnamenboek van België te zien samenstellen, behoort het de Academie
niet een oordeel te vellen. Wel is zij bevoegd prijzen uit te loven en antwoorden op
prijsvragen te bekronen; wel kan zij, als blijk harer waardeering voor toponymischen
arbeid, werken als die van Is. Teirlinck, de Toponymie van den Reinaert, van K. de
Flou, Woordenboek der toponymie en dergelijke in éene harer reeksen opnemen.
Maar haar gevoelen uitspreken aangaande de wenschelijkheid van eene onderneming
die noch van éen harer leden uitgaat, noch op hare aansporing geschiedt, gaat
natuurlijk hare bevoegdheid te buiten. Wordt hieronder door leden van de Commissie
voor Geschiedenis, een advies omtrent de gestelde vraag ingediend, dan gebeurt dit
alleen en uitsluitend omdat de Academie en voornoemde Commissie in het bijzonder
het gepast achten in dezen vorm aan hare belangstelling voor plaatsnamenkunde
uiting te geven. Maar de Academie neemt in dezen geenszins verplichtingen op zich.
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I.
Voor toponymie hebben zich in de eerste plaats historici verdienstelijk gemaakt. Er
werd vroeger gezegd dat geographie en chronologie de twee oogen der geschiedenis
waren. Met andere woorden, een geschiedschrijver moet er altijd naar streven, het
feit dat hij erkend heeft, zoo nauwkeurig mogelijk in den tijd en in de ruimte te
bepalen. Dit geldt niet alleen van groote plaatsen als Parijs of Straatsburg, die hij,
zooals het van zelf spreekt, moet weten te herkennen waar ze als Lutetia en
Argentoratum optreden, maar ook van alle plaatsen, hoe gering ook, die in kronijken,
jaarboeken of oorkonden van om 't even welken aard genoemd zijn. Willen wij de
grenzen van eene oude civitas, van een bisdom, van een graafschap, van eenig ander
grondgebied kennen, dan moeten wij, daar betrouwbare kaarten voor de oudere tijden
niet bestaan, aangaande de ligging van iedere stad, van ieder dorp, gehucht of
buurschap, in het betrokken grondgebied klaarheid bekomen. Wij hoeven hierover
niet veel woorden te verliezen, de zaak is klaarblijkelijk genoeg.
Niet alleen bij de eigenlijke geschiedenis kan de toponymie ons voorlichten, maar
ook en vooral in de voorgeschiedenis. Hier zijn de gegevens zoo schaarsch dat de
navorscher geen enkelen bouwsteen, hoe onbeduidend ook mag verwerpen, geene
aanwijzing, hoe gering ook mag verwaarloozen. In plaatsnamen zijn getuigenissen
uit het verleden veelvuldig voorhanden. ‘Mystérieux réservoir de souvenirs dont
beaucoup sont contemporains des premiers âges d'un peuple’ zegt Kurth (Front.
linguist., I, blz. 3), met recht van de plaatsnamen. Veel schatten liggen in die
schijnbaar onbeduidende namen opgeborgen, als men hunne beteekenis maar kan
achterhalen. Geen historicus die zich met de eerste tijden van Europa bezighoudt
kan onverschillig blijven voor het feit, dat veel plaatsen in Noord-, Centraal- en
West-Europa gelijke of verwante benamingen opleveren. Dat b.v. de Isar in München,
de Isère en de Oise in Frankrijk, de IJzer in Vlaanderen denzelfden naam dragen kan
geen toeval zijn Door wien werd aan die wateren deze naam gegeven, welke
beteekenis had hij voor deze oudste bevolking, in welke taal werd hij eerst
uitgesproken, dat zijn alle vragen die wel moeilijk zijn om op te lossen maar die in
elk geval de moeite waard zijn om gesteld te worden. Hij die in voorhistorische
problemen belang stelt, kan onmogelijk het toponymisch onderzoek voorbijgaan.
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Is de plaatsnamenkunde van belang voor de geschiedenis, niet minder gewichtig is
zij voor de taalkunde. Van veel talen weten we weinig of niets. Nochtans kan het èn
in taalkundig èn historisch opzicht van groot belang zijn te weten of een volk deze
taal of gene taal sprak, of Thraciërs b.v. en Scythen Indogermanen dan wel iets anders
geweest zijn. In zulk geval kunnen enkele persoons- en plaatsnamen uitstekende
diensten bewijzen. Zij leeren ons ten eerste wat voor taal in eene bepaalde streek
gesproken werd; verder, als het materiaal uitgebreid genoeg is, laten ze ons iets van
de geschiedenis der taal zelve gissen. Ook in de taalgeschiedenis zijn er
voorhistorische tijden; daar ook worden fossielen opgedolven, versteende brokken
van vroeger levende woorden en zinnen aan het licht gebracht. Onder deze
voorhistorische brokken bekleeden de oude plaatsnamen een eersten rang. Als
getuigen van oude taaltoestanden zijn ze onwaardeerbaar voor den taalkundige.
Moeten we hier nog wijzen op de voordeelen die folkloristen uit de toponymie
kunnen trekken? Sporen van oude gebruiken, van plaatselijke feesten, van oud
bijgeloof, van overleveringen die misschien tot het heidendom teruggaan leven soms
alleen nog voort in de benamingen van eene plaats, van eene straat, van een gehucht.
Wie heeft zich niet eens geprikkeld gevoeld om den oorsprong van de eene of andere
oude en schilderachtige, maar veelal onverstaanbare straatbenaming op te sporen,
en daardoor iets meer van het volksleven van vroeger te vernemen?
Ten slotte moet ik naar aanleiding van een werk van onzen grooten toponymist
G. Kurth, de aandacht nog vestigen op het belang van de plaatsnamen voor
oudheidkundige opzoekingen. (Zie Annales de la Fédération archéol. et histor. de
Belgique, vol. II [1887] blz. 78-91.) Veel schatten liggen in onzen grond nog
verborgen. Hoe zal men die opdelven als men niet weet waar het onderzoek te
beginnen is? Welnu, plaatsnamen zullen, voor wie ze weet te verstaan, de ligging
laten raden van een oud kerkhof, van eene Romeinsche villa, soms van een vroeger
bewoonde plaats die thans woest is geworden. Zoo wordt dan aan den oudheidkundige
eene richting aangewezen voor opgravingen die misschien vruchtbaar zullen blijken.
In veel gevallen bezit men geene inlichting noch in de geschiedenis noch in de
plaatselijke overlevering, die als leiddraad bij opdelvingen kan dienen. Waar de
toponymie de leemte kan aanvullen, zou het dwaasheid zijn hare getuigenis te
verwerpen of te verwaarloozen.
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II.
Geschiedenis en voorhistorisch onderzoek; folklore en taalkunde; oudheidkunde en
wie weet welke andere vakken nog, hebben er dus het grootste belang bij, dat de
plaatsnamenkunde beoefend en behoorlijk beoefend wordt. Maar op behoorlijke
beoefening vooral komt het aan. Wij laten hier eenige woorden volgen over de
methode van het toponymisch onderzoek.
De toponymist moet aan zijne vakgenooten overvloedig betrouwbaar materiaal
leveren; den historicus en den taalkundige past het dan, de vergaarde stof te verklaren
en te interpreteeren.
Het eerste en het voornaamste werk is het verzamelen van de stof. Plaatsnamen
die vroeger in gebruik zijn geweest en plaatsnamen die nu nog gehoord worden;
namen van plaatsen in de stad en van plaatsen op het land; namen van bergen en
dalen, van stroomen, rivieren of beken; namen van steden, dorpen en gehuchten; van
straten en wegen, van buurschappen en achterhoeken; kortom alles wat eenigszins
als benaming van om 't even welke plaats kan gelden, dat alles is het voorwerp der
toponymie. Welke keus nu zal de toponymist in deze ontzaglijke stof doen? Welke
namen zal hij opnemen en welke zal hij uitsluiten? Wij antwoorden hierop: hij moet
alles opnemen, niets uitsluiten. De reden hiervan is gemakkelijk te begrijpen. Geen
mensch kan te gelijker tijd historicus, specialist in de voorgeschiedenis, taalkundige,
folklorist en oudheidkundige zijn. Als de toponymist alleen de namen verzamelt
waarin hij als vakman belangstelt, en de overige specialiteiten uitsluit, dan worden
zijne verzamelingen eenzijdig en kunnen alleen voor een deel van de belanghebbenden
nuttig zijn. Schilderachtige namen van oude herbergen kunnen voor den folklorist
goud waard zijn; een geschiedschrijver zal ze onverschillig voorbijgaan. De éen heeft
alleen oogen voor wat oud is; anderen vinden alleen in de levende stof hun genoegen.
Neemt men geen algemeen beginsel aan, dan zal ieder navorscher naar eigen gril en
luim de stof beperken tot groot nadeel van het algemeen belang, want wat de een als
eene prul weggooit, wordt door een ander als een kostbare perel opgeraapt. Het
onderzoek moet dus niet eenzijdig, maar veelzijdig, ja alzijdig geschieden. Het moet
omvatten ten eerste de plaatsnamen van het verleden; ten tweede die van den
tegenwoordigen tijd.
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De plaatsnamen van het verleden. Deze worden gevonden in oorkonden, charters,
landboeken, beschrijvingen van goederen, renteboeken, en alle andere stukken van
welken aard ook die in openbare of particuliere archieven bewaard worden; in
kronijken en jaarboeken; in historische bronnen van verschillenden aard. Zooals
iedereen beseft, zou de verzameling van deze historische namen, voor een betrekkelijk
klein land als België reeds een onafzienbaren arbeid beteekenen, want niet alleen
onze archieven, maar ook talrijke verzamelingen van het buitenland zouden in dat
opzicht systematisch moeten geinventariseerd worden om eerst daarna door onze
geleerden te worden benuttigd. In ons land zelf is nog ontzaglijk veel te doen. Het
zou al op zich zelf eene colossale taak zijn eene lijst te geven van de voornaamste
historische bronnen, die toponymische stof leveren. De uitgebreidheid van het te
ontginnen veld moet de arbeiders echter niet afschrikken. Hoewel archieven voor
ongelukken als brand, vernietiging door krijgsoperatiën, verwaarloozing van wege
de bevoegde overheid (zooals dikwijls het geval is geweest met dorpsarchieven),
enz., geenszins gevrijwaard zijn, toch is het gevaar dat historisch materiaal verloren
zou gaan betrekkelijk gering. In ons land heeft men over 't algemeen toch een zekeren
eerbied voor de papieren van den ouden tijd. Wie zich dus aan het werk zet, moet
niet wanhopen omdat hij alleen de taak niet kan volbrengen; wat ons geslacht niet
kan verwezenlijken, zal, naar wij hopen, door onze nazaten volbracht worden.
Overigens past het geschiedkundigen en archivarissen het laatste woord over de
inventarisatie van het toponymisch materiaal uit het verleden te zeggen. Wij bepalen
ons hier bij eenige algemeene wenken, en laten het aan bevoegder krachten over,
meer in bijzonderheden te treden.
Wat de plaatsnamen van onzen tijd betreft, de beste en nuttigste methode zou zijn
die uitsluitend uit den volksmond op te nemen en aan te teekenen zooals ze door het
volk uitgesproken worden. Dit is echter in veel gevallen practisch niet uit te voeren.
Men kan de hulp van geschreven bronnen niet missen, hoe dikwijls deze ook
misleidend blijken te zijn. Een schat van namen van plaatsen, weilanden, straten,
wegen, buurschappen, enz., is in de registers van het kadaster opgesloten. Jammer
dat deze schatkamer der toponymie voor den geleerde slechts langs omwegen
toegankelijk is! Natuurlijk zijn de daar geboekte na-
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men niet verloren voor het nageslacht, dat ze dan als historische benamingen zal
kunnen behandelen. Maar vele zijn door lieden neergeschreven die alles behalve
toponymisten waren. Zoolang de namen nog in levend gebruik zijn, blijft de
mogelijkheid bestaan om hunne vergrijpen te controleeren en te verbeteren. Binnen
enkele jaren zal zulks echter niet meer mogelijk zijn. Daarom is het in hooge mate
wenschelijk dat de schat voor het wetenschappelijk onderzoek niet gesloten blijve.
Naast het kadaster, geven ons de kaarten van den militairen staf eene ontzaglijke
massa namen van plaatsen die nog het voordeel opleveren dat ze op de kaart gebracht
zijn, zoodat naar de ligging niet meer moet gezocht worden. Ongelukkiglijk geven
deze kaarten ruimschoots blijk van onkunde der volkstaal bij hen die de namen
opteekenden. Zelfs waar de namen goed afgeluisterd zijn, zijn ze dikwijls verkeerd
gespeld en onnauwkeurig weergegeven. Kaartenteekenaars zijn noch phonetisten,
noch dialectkundigen, en de door hen verstrekte gegevens, moeten evenals die van
het kadaster, zorgvuldig nagezien worden en getoetst aan het plaatselijk gebruik.
Als derde geschreven bron kunnen wij op de acten van notarissen wijzen, waarin
veelal bijzonderheden over de ligging van weilanden, hofsteden, huizen en andere
plaatsen voorkomen en waaruit men ook de benamingen waaronder ze bekend staan
zal kunnen vernemen. Evenmin als andere bronnen zijn zulke oorkonden volkomen
betrouwbaar. Een notaris of een klerk kan met de plaats en het plaatselijk dialect
onvoldoende bekend zijn en onwillekeurig zal hij soms aan de namen die hij
neerschrijft eene vreemde kleur of een verkeerden zin verleenen. Hetzelfde geldt van
advertentiën en aanplakbiljetten, die ons meer dan eens op het spoor van anders
onbekende plaatsnamen zullen brengen. Maar gelijk alle geschreven stukken moeten
ze met de hulp van het levend spraakgebruik aangevuld en gecontroleerd worden.
De geschreven bronnen van den tegenwoordigen tijd mogen dus niet verwaarloosd
worden. Men moet echter in het oog houden dat deze slechts als hulpmiddelen kunnen
dienen om de levende, volksgemeene benamingen te leeren kennen. Aan de studie
dezer levende bronnen moet de toponymist in de eerste plaats zijne aandacht wijden.
Dit geldt van de stad en ook van het land. In de stad dragen de straten en pleinen
officiëele bena-
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mingen die dikwijls loodrecht met het volksgebruik in strijd zijn. Wie kent b.v. de
onzinnige Fransche vertalingen van Vlaamsche straatnamen niet, te Gent en elders?
Deze Fransche vertalingen zijn dan soms opnieuw in het Nederlandsch overgezet,
zoodat elk spoor van de oude benaming verdwijnt. Op de uitspraak moet ook gelet
worden. De officiëele naam Akkergem, die eene wijk van de stad Gent draagt, is een
‘geleerde’ schrijfvorm, aan het volk onbekend. Het zegt nog altijd Ekkergem, zooals
blijkens onze oude charters reeds vóor negen eeuwen werd uitgesproken. Maar er
bestaan nog andere dan officiëele benamingen, vooral op het land. Geene straat, geen
weg, geen gehucht, geen alleenstaande molen of huis, geen akker of weide, geene
plaats van welken aard ook, of zij draagt een naam die meest nergens geboekt staat
en dien men eerst zal leeren kennen als men met de ingezetenen zelven omgaat. En
hier nog hoede men zich voor verdachte of onbetrouwbare getuigenissen! Menschen
kunnen jaren aaneen in een dorp wonen en er vreemdelingen blijven: dat is het geval
met veel ambtenaars die van verre komen en soms zeer onvoldoende met land en
lieden bekend worden, omdat ze de volkstaal onvolkomen machtig zijn ofwel weinig
in aanraking met de bevolking komen. De dorpelingen zelven, landbouwers, pachters,
ja wildstroopers zullen hier de beste zegslieden zijn. Van hen alleen kan men met
zekerheid de plaatsbenamingen leeren kennen. Natuurlijk zal men bij voorkeur met
ouderen van dagen te rade gaan; bij het jongere geslacht plegen zekere namen in
onbruik te geraken, welke grijsaards nog kennen en bezigen.
Is de massa van toponymische stof uit het verleden ontzagwekkend, wat zullen wij
zeggen van de onafzienbare zee van toponyma, die de tegenwoordige tijd ons voor
den geest brengt? Hoezoo, wij zouden al de namen van het kadaster, al de
aanteekeningen der militaire kaarten, al de namen uit acten, aanplakbrieven en
advertentiën moeten gaan afschrijven, identificeeren, met de juiste uitspraak
aanteekenen, op de plaats zelve controleeren; en alsof dat nog niet genoeg was, vergt
men van ons dat we de nog tien- of honderdmaal talrijker ongeschreven plaatsnamen
uit den volksmond zouden gaan afluisteren en behoorlijk, met phonetische
nauwkeurigheid en inachtneming van alle wetten der dialectologie zouden aanteekenen
en uitgeven? Als ooit een plan onuitvoerbaar was, dan is dit het voor-
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zeker, en wie ooit lust voelde om toponymist te worden, zal er voor goed den brui
van geven! En toch! Hoe onbereikbaar het hier voorgestelde ideaal moge schijnen,
ik geloof nochtans dat het wel te verwezenlijken is. Het voorbeeld van onvermoeide
toponymisten, die op een uitgestrekt gebied de reuzentaak in al haar omvang hebben
aangedurfd(1), bewijst dat een ijzeren wil en onverdroten ijver ook tegen den
overweldigenden last van een schijnbaar oneindige stof opgewassen zijn. Maar van
allen kunnen of mogen wij zulke zware offers aan de toponymie niet verwachten of
vergen. De practische formule van den toponymischen arbeid is eertijds door G.
KURTH gegeven, en hijzelf heeft de proef op de som geleverd door het uitgeven van
zijn Glossaire toponymique de la commune de S. Léger (Namur, 1887). Dàt voorbeeld
kan ieder toponymist volgen, als hij zich werkelijk voor de wetenschap verdienstelijk
wil maken. Iedereen kieze de streek, het dorp of zelfs de wijk uit die hij het best kent,
waar hij woont, waar hij zijne kindsheid doorgebracht heeft en trachte zoo volledig
mogelijk de lijst te geven van de plaatsbenamingen die aldaar in gebruik zijn. Kan
hij gelijk Kurth in het aangehaalde Glossaire of als CUVELIER en HUYSMANS in
hunne Plaatsnamenkunde der gemeente Bilsen(2) een historisch onderzoek over de
oude plaatsnamen bij de studie der levende benamingen voegen, zulks zal ongetwijfeld
overal welkom zijn. Maar elk toponymist is geen geschiedkundige en van niemand
wordt verwacht dat hij meer geeft dan hij heeft. De hoofdzaak is dat iedereen, in
eigen kring, de stof verzamele die hij alleen kan kennen en vergaren. Als iedere
specialiteit in de plaatsnamenkunde een Kurth moest wezen, dan zouden we lang op
de voortzetting van den toponymischen arbeid moeten wachten; want Kurth's worden
niet alle dagen geboren. Maar als al onze begaafde studenten van te lande, ieder
dorpspastoor met een weinig historischen of philologischen aanleg, ieder kenner van
de eigen Heimat het zijne wil bijdragen door de hem toegankelijke stof te verzamelen
en systematisch te bewerken naar het model van Kurth en van andere meesters, dan
zullen wij het thans nog zoo ver liggende ideaal, een volledig toponymisch
woordenboek wat nader gekomen zijn.

(1) Zie K. DE FLOU, Woordenboek der Toponymie. Gent, Siffer. 1e Deel 1914. Inleiding.
(2) Gent, Siffer 1897, uitgave der Academie.
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Hoeveel doctorandi aan onze hoogescholen zoeken vergeefs naar een loonend
onderwerp voor een proefschrift; hoevelen zouden in eene toponymische studie over
hunne geboorteplaats, in taalkundig of historisch of eenvoudig beschrijvend opzicht,
een belangwekkend thema vinden. Het zou hun daarbij nog het besef geven dat zij
nuttig en voordeelig werk verrichten. Er worden helaas, in de wereld veel
proefschriften gezonden zonder ander doel of nut, dan den schrijver een doctorsmuts
te bezorgen. Waar aan het toponymisch werk reeds begonnen is, kan aanvulling en
verbetering van hetgeen bestaat ook een zeer nuttige arbeid zijn. Voor
Oost-Vlaanderen bezitten wij in bijna volledige reeks de Geschiedenis van de
Gemeenten door De Potter en Broeckaert. Veel toponymische gegevens staan daarin
geboekt, hoewel deze uitgave, gelijk veel ander werk van De Potter, met critische
omzichtigheid gebezigd moet worden. Wilde ieder Oost-Vlaamsche toponymist voor
zijne eigene gemeente de leemten van de Potter en Broeckaert aanvullen en hunne
feilen verbeteren, we zouden voor een uitgestrekt gebied van België een nagenoeg
volledige samenvatting van onze toponymische schatten bezitten. Voeg daarbij het
reuzenwerk van de Flou voor West-Vlaanderen en Fransch-Vlaanderen, en men ziet
al dadelijk in dat, als alle deskundigen samenwerken en in onderlinge verstandhouding
volharden, de schijnbaar onmogelijke taak der materiaalverzameling een zeer
wezenlijken stap vooruit zal gedaan hebben.

III.
Het bijeenbrengen van de stof is een eerste en voornaamste vereischte, daarna komt
de bewerking. Deze omvat twee onderdeelen: identificatie en interpretatie.
Bij levende plaatsnamen behoort de identificatie bij de verzameling van het
materiaal. Elke toponymische lijst moet, gelijk die van Kurth, van eene kaart van de
betrokken gemeente vergezeld zijn en op die kaart moeten al de vermelde benamingen
terug te vinden zijn, zoodat nooit een twijfel aangaande de ligging van eene genoemde
plaats kan ontstaan.
Geldt het historische namen, dan moeten de wetten der historische critiek in acht
genomen worden om door middel van de bronnen de ligging van de plaats vast te
stellen. Men zal een dorp niet bij de Leie gaan zoeken als de tekst uitdrukkelijk zegt
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dat het aan de Schelde ligt. Waar eene hoogte of eene beek vermeld wordt, moeten
die ook ter plaatse zelve teruggevonden worden. Voor de identificatie van plaatsnamen
is dus kennis van de streek vereischt, wat dan nog met groote moeilijkheden kan
gepaard gaan waar het aanzien zelf van het land veranderd is. Onze kusten vertoonen
dezelfde lijn niet meer als vroeger; rivieren verlaten hunne oude beddingen en
scheppen zich een nieuwen loop; overstroomingen verdrinken heele streken en
herscheppen het land tot een zeeboezem. In veel gevallen zal dus de identificatie
moeilijk uitvallen of onmogelijk blijken. De wijsheid zal dan in de onthouding
bestaan.
Een groot gevaar ligt in de taalkundige identificaties van namen. Waar een oudere
en een moderne naam eenigszins op elkaar lijken meenen zekere liefhebbers op het
gebied der toponymie ze dadelijk te mogen gelijkstellen. Historici hebben zich in
dezen veelvuldig bezondigd en éen onder hen, die beter wist, daar hij ruime
taalkundige kennis bezat, aarzelde op het oudheidkundig congres te Namen niet,
eene waarschuwende stem te laten hooren(1). Uiterlijke gelijkenis van namen bewijst
niets, als ze met de wetten der klankontwikkeling in de bewuste taal in strijd is. Ook
is het niet slecht, zooals de boeren zeggen, voor een pastoor een beetje Latijn te
kennen. Een toponymist, die geen Nederlandsch kent, kan gelooven dat b.v. de
gelijkstelling van Ekeningahem (tekst van de Xe eeuw) met Eeke-Nazareth eenige
waarde heeft. Wie echter weet dat Eeke eik beteekent of kan beteekenen zal aangaande
deze identificatie eenigszins sceptisch gestemd zijn.
Zooals men ziet, is hier voor den historicus de hulp van den taalkundige onontbeerlijk,
gelijk omgekeerd de taalkundige de hulp van den historicus niet kan missen, wanneer
het er op aankomt den ouderdom van een tekst vast te stellen, de gegevens aangaande
de ligging van eene plaats bijeen te brengen, kortom een eigenlijk historisch onderzoek
aan te leggen. De taalkundige mag echter de gegevens van geschiedkundigen aard
zoo maar niet critiekloos gaan bezigen. Hij moet zelfstandig te werk gaan en alleen
betrouwbare bouwsteenen voor zijne constructie gebruiken. Al te dikwijls is het
gewoonte geweest al de vormen van een plaatsnaam in chronologische volgorde
achter

(1) Zie KURTH, Annales de la Fédér. archéol. de Belg., II, blz. 83.
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elkander neer te schrijven, zonder eenig onderscheid tusschen de verschillende
gegevens te maken. Dat geeft ons natuurlijk een beeld van verregaande verwardheid,
van teugellooze grilligheid en niets is beter geschikt om buitenstanders te overtuigen,
dat toponymische arbeid louter liefhebberij moet zijn. Waar men met historische
plaatsnamen te doen heeft dient elke getuigenis apaart beschouwd te worden. Namelijk
komt niet alleen de datum van eene oorkonde in aanmerking, maar ook en vooral
die van het afschrift dat men bezigt. Is een stuk van kerzer Otto I alleen in een
cartularium der XVe eeuw bewaard, dan zullen de daarin voorkomende plaatsnamen
niet beschouwd worden als zijnde van de Xe eeuw, want de mogelijkheid bestaat dat
ze door den éen of anderen afschrijver, wellicht door dien der XVe eeuw, in verjongde
spelling weergegeven zijn. En feitelijk bestaan volkomen zekere voorbeelden van
verjongingen van dezen aard. Ook zijn alle bronnen niet even betrouwbaar. Dat in
de pauselijke kanselarij te Rome, in de bisschoppelijke kanselarijen van Noyon of
van Kamerijk de namen van Vlaanische dorpen altijd juist zouden gespeld zijn, is
niet te verwachten. Evenmin zal men er op mogen rekenen dat onze voorvaders nauw
aaneen verwante talen als Duitsch en Nederlandsch altijd uiteen zullen gehouden
hebben. Bijgevolg zal men zich niet uitermate verbazen als de namen van Brabantsche
of Kempische bezittingen eener Luxemburgsche abdij een Hoogduitsch tintje dragen,
te meer als we er slechts late afschriften van bezitten. Houdt men met al deze factoren
rekening, dan ziet men spoedig in dat de grilligheid welke aan de spelling van
plaatsnamen eigen scheen, eenvoudig het resultaat is van uiteenloopende oorzaken
die wij dikwijls kunnen nagaan. Onder de vormen van een plaatsnaam moet men de
oude en de jongere weten te onderscheiden de echte en de onechte; de blijkbaar juiste
en de blijkbaar foutieve; wij moeten bij deze laatste nog voegen de pseudo-geleerde
vormen (zooals b.v. Dacia voor Denemarken, en dergelijke vormen in
middeneeuwsche stukken). Nadat men aldus al de vormen heeft uitgezonderd die
niet oud, of vervormd naar vreemde invloeden, of om de eene of andere reden
waardeloos blijken te zijn, dan zal het in de meeste gevallen niet moeilijk zijn de
waarlijk echte en betrouwbare gedaanten van den naam te herkennen. Deze echte
naamvorm alleen komt voor de identificatie met een levenden en bekenden plaatsnaam
in aanmerking. Wie de wetten der etymologie streng in eere houdt, zal
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dikwijls met groote waarschijnlijkheid, ja met zekerheid kunnen beslissen of een
oude naam nu nog voortleeft ja dan neen. Onze taal ligt zoo ver niet van de spraak
van tien eeuwen geleden als dat de toen heerschende benamingen niet meer te
herkennen zouden zijn. Op andere gebieden, in Engeland b.v., zijn de sterke
veranderingen, die de landtaal in den loop der eeuwen ondergaan heeft, eene zeer
wezenlijke hindernis bij de identificatie van plaatsnamen.
Heeft men de ligging van eene historische plaats gevonden, heeft men haar naam
op waarschijnlijkheidsgronden met een levenden naam kunnen gelijkstellen, dan
wacht den toponymist nog eene laatste en moeilijke taak: de interpretatie van namen.
Etymologie van namen is even moeilijk als eenig ander etymologisch onderzoek, ja
moeilijker daar de gegevens doorgaans schaarscher zijn en de stof minder toegankelijk.
Plaatsnamen maken op de wetten der etymologie geene uitzondering. En toch is er
geen gebied waar men zich zoo roekeloos aan het etymologiseeren heeft gewaagd.
Toponymisten van derden of tienden rang, die een zeer nuttigen arbeid hadden kunnen
verrichten, als zij zich met de verzameling der plaatsnamen van hunne geboortestreek
hadden tevreden gesteld, schromen niet de moeilijkste etymologische vraagstukken
aan te durven, schermen met Keltische wortels en Liguursche woordstammen, goolen
oud en nieuw, Oostersche talen en moderne dialecten dooreen om ‘uit te leggen’ wat
een naam bediedt! Eens te meer moeten wij, met Kurth, deze schoenmakers manen
bij hunne leest te blijven. Alleen taalkundigen van beroep kunnen, met zekere kans
op succes, etymologiseeren en ook zij dwalen veelvuldig. Alleen wie met taalkundig
werk vertrouwd is, die de etymologie van gewone woorden heeft leeren nagaan, kan
zich rekenschap geven van de moeilijkheden die met de afleiding van plaatsnamen
gepaard gaan. In talrijke gevallen is de taak hopeloos, zoo b.v. waar de namen zoo
oud zijn dat we niet eens kunnen gissen uit welke taal zij voortkomen en welke
bevolking ze in zwang gebracht heeft. Elders is de ontleding wel gemakkelijk, maar
de beteekenis der bestanddeelen ontgaat ons. Waar de zin al te duidelijk blijkt moeten
wij soms op onze hoede zijn tegen volksetymologie. Zoo is Wintershoven (in de Xe
eeuw reeds Wintreshovo) niet een hof of eene verzameling hoven die tot winterverblijf
dient, maar veeleer eene afleiding van een mannennaam Winter; deze zelf is
vermoedelijk eene vervorming van Winedhere. Ook zal men
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geen moeilijkheden gaan zoeken waar geene bestaan. Antwerpen heeft eene in 't
Nederlandsch volkomen verstaanbare en bevredigende benaming: antwerp beteekent
dijk in het Middelnederlandsch. Is deze uitlegging niet veel waarschijnlijker dan
welke andere ook, uit het Keltisch of uit eenige andere taal?

IV.
Ten slotte hebben wij slechts nog den wensch uit te drukken dat toponymisten zich
er vooral op toeleggen, wetenschappelijke glossaria van plaatsnamen op te maken.
Deze naamlijsten moeten zijn:
1o) beperkt in omvang, en alleen de streek bestudeeren die de schrijver goed kent
en goed kan kennen, liefst van al zijne geboorteplaats;
o volledig. De lijst moet geene enkele plaatsbenaming uitsluiten en de schrijver
2)
zal geene moeite sparen om op het beperkt gebied dat hij uitgekozen heeft, het
grootste getal namen mogelijk op te nemen;
o betrouwbaar. Een wetenschappelijk man moet waarheid spreken en het moet
3)
voor anderen ook blijken dat hij waarheid spreekt. Vandaar dat hij altijd zijne
bronnen moet aangeven, als het geschriften zijn, zijne zegslieden noemen, als
het levende menschen zijn.
o In veel gevallen zal het gewenscht zijn dat de gegevens uit den volksmond met
4)
phonetische nauwkeurigheid weergegeven worden. Dit is natuurlijk alleen
mogelijk als de toponymist eene phonetische opleiding genoten heeft. Is zulks
niet het geval, dan kan hij toch eenige aanwijzingen geven over de uitspraak
van de plaatsnamen die hij meedeelt. Het is zeer nuttig te weten dat Lede eene
zachtlange e heeft, dat de ch van Etichove eene k is, dat Berchem (bij Antwerpen)
Barechoem uitgesproken wordt. Zulke en dergelijke opmerkingen kan iedereen
maken en zij leveren het grootste nut op.
o De studie van historische benamingen die niet meer in gebruik zijn; van oudere
5)
vormen van gebruikte namen; de identificatie van deze oudere benamingen; de
etymologische verklaring van plaatsnamen zullen altijd welkom zijn, waar ze
wetenschappelijk door vaklieden beoefend worden. Maar met zulke studiën
moet ieder toponymist zich niet bezig houden, daar ze kunnen overgelaten
worden aan specialiteiten, die soms zeer verre van
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het onderzochte gebied wonen, terwijl zij alleen die ter plaatse zijn, de stof
kunnen verzamelen.

Na al wat tot hiertoe gezegd is, blijkt het duidelijk genoeg dat wij met het plan van
een algemeen toponymisch woordenboek voor België niet kunnen instemmen. De
taak is op het huidig oogenblik onuitvoerbaar en werd ze beproefd, ze zou in zooveel
opzichten te wenschen overlaten, dat ze voor verder wetenschappelijk werk
waardeloos zou blijken. De eenige nuttige, practische oplossing van de vraag ligt in
het opmaken van talrijke plaatselijke glossaria naar het model van de werken van
Kurth of van Cuvelier-Huysmans.

2o) Verslag van den heer Mr. Leonard Willems.
De oudheidkundige kring van Thienen, ‘het Hageland’, heeft aan den heer Minister
een wensch medegedeeld dat er voor België een groot Woordenboek zou opgemaakt
moeten worden, waarin alle toponymische benamingen zouden opgenomen zijn.
Ik houd het er voor dat er geen enkele geleerde is, welke met dezen wensch niet
volkomen zou instemmen. Maar de moeilijkheid zit hem in de uitvoering van dien
wensch en het is jammer dat de Thiensche kring om zoo te zeggen de talrijke
moeilijkheden niet bespreekt en ons niet mededeelt hoe deze uit den weg moeten
geruimd worden.
De eerste verslaggever heeft over die moeilijkheden breedvoerig gehandeld en ik
stem met hem alleszins in.
Die moeilijkheden zijn van tweeërlei aard:
A. Het inzamelen van de bouwstoffen.
B. Het critisch bewerken van den ingezamelden oogst.

A. Inzamelen van de bouwstoffen.
Wat dit inzamelen betreft, zeker is het dat er eerst een uitvoerig plan zal moeten
opgemaakt worden, dat aan alle medewerkers als voorlichting zal moeten dienen:
Anders zullen in de verschillende gemeenten zij die medewerken (onderwijzers,
notarissen, pastoors, archeologen, enz.) ieder hunne taak op een verschillende wijze
opvatten en dat zal het apparaat voor het woordenboek wel een Harlekijns kleed
gelijken.
Dit wat betreft het opteekenen van de nu nog in leven zijnde benamingen.
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Wat het inzamelen der oude benamingen aangaat, deze taak zal enkel kunnen
toevertrouwd worden aan personen die oude geschriften kunnen lezen (zoodus een
zekere kennis der paleographie bezitten), anders kunnen allerlei verkeerde lezingen
tot misverstand aanleiding geven.
Zelfs bedieven personen vergissen zich overigens dikwijls. Om een voorbeeld te
noemen: van Lokeren teekent in zijn Cartulaire de S. Bavon een plaats aan als Juete,
waar er Ivete moet gelezen worden (bedoeld wordt Hyfte, gehucht bij Loochristi).
Zij die zich met dit werk gelasten, moeten nauwkeurig aanteekenen, waar en in
welke oorkonde zij de benaming gevonden hebben. DE POTTER, in zijne Geschiedenis
der gemeenten van Oost-Vlaanderen, teekent aan, maar zegt niet waar zijn tekst te
vinden is. - Zoodat het onmogelijk wordt hem te controleeren.
Zij zullen moeten opgeven of het stuk dat zij excerpeeren een oorspronkelijk
bescheid is, of wel een latere copie: de copisten begaan allerlei fouten, die geleerden
op het dwaalspoor kunnen brengen.
Het inzamelen van de bouwstoffen is al op zich zelf, een zeer lang en moeilijk
werk dat slechts door een echt leger van medewerkers kan ten uitvoer gebracht
worden.

B. Critische bewerking van de bouwstoffen.
Deze kan alleen toevertrouwd worden aan een beperkte Commissie van geleerden,
die zich eerst t' akkoord zullen moeten stellen over de wijze waarop zij den
ingezamelden oogst zullen bewerken. Anders zouden de verschillende artikels van
het Woordenboek op verschillende wijze behandeld worden, en dit brengt groote
bezwaren mede voor hen, die het Woordenboek raadplegen en die dan tegenspraak
zullen vinden tusschen de verschillende artikels, wegens verschil in de methode.
Hier hebben wij een wenk van den voorzitter van Hageland: hij zegt dat de
behandelde artikels zullen moeten uitgaan van den oorspronkelijken vorm. Zoo bij
voorbeeld Geldonia voor Jodogne.
Ik heb bezwaren tegen deze opvatting. Wanneer wij den oorspronkelijken vorm
met wetenschappelijke zekerheid kunnen opgeven, dan komt het er misschien niet
op aan of men van den prototype of van den modernen vorm uitgaat.
Maar hoe dikwijls gebeurt het niet dat het voorgestelde prototype, niets anders is
dan een bloote gissing, welke later een vergissing blijkt te zijn.
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Ik neem nu het voorbeeld van Geldonia. Dit schijnt wel de prototype te zijn van
Jodogne. Maar de Vlaamsche benaming Geldenaken gaat zeker op dit prototype niet
terug. Deze laatste benaming onderstelt Geldonacum (of Geldoniacum).
Van welk oorspronkelijk prototype zal men nu in het Woordenboek uitgaan? Van
die van de Fransche benaming, of die der Nederlandsche benaming?
Het voorzichtigste schijnt mij te zijn van alleen uit te gaan van vormen die
wetenschappelijk bewezen zijn, of liefst van de moderne bestaande vormen.
Waarom b.v. den moderne lezer verwijzen van Brussel of Bruxelles naar Bruksala?
***
Wat er ook van zij van de moeilijkheden aan de uitvoering van dit plan verbonden,
een zaak is zeker: de Vlaamsche Academie kan zich onmogelijk alleen met deze
zaak gelasten.
Indien de regeering op het plan ingaar, zal er een Commissie dienen samengesteld
te worden, bevattende:
1o) Historici, die de oude teksten zullen kunnen controleeren en hunne
betrouwbaarheid nagaan.
2o)

Romanisten, die de ontwikkeling der Romaansche tongvallen op onzen bodem
met bevoegdheid kunnen bespreken.

3o)

Germanisten, die hetzelfde zullen kunnen doen voor de Germaansche
benamingen.

De Vlaamsche Academie heeft in haren schoot verschillende Germanisten, die zich
reeds zeer verdienstelijk gemaakt hebben met Vlaamsche Toponymische
onderzoekingen.
Zij telt niet in haar midden de Romanisten die er van noode zijn, om de Romaansche
toponymie van ons land te bestudeeren.
De Historici, die zij telt, hebben zich tot hiertoe weinig met toponymie bezig
gehouden.
De Vlaamsche Academie is dus niet bij machte het voorgestelde werk op zich te
nemen. Wat zij zou kunnen doen is in een gemengde Commissie enkele
vertegenwoordigers benoemen, die met de vertegenwoordigers der Commission
Rovale d'Histoire en der Académie de Belgique het plan, door Thienen voorgesteld,
zouden kunnen onderzoeken en ten uitvoer brengen.
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Kleine verscheidenheden.
I.
Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie.
43. - Over persoons- of familienamen.
Te Sweveghem, en elders in het Zuiden van Vlaanderen, - wellicht als een herinnering
aan gebruiken uit vroegere dagen, - had men nog over eenige jaren de gewoonte, bij
de benoeming van personen, niet den eigenlijken familienaam in aanmerking te
nemen, maar wél den voornaam van hun voorzaten. Aldus:
Peer van Pieters Naaskens - ‘Peer’ (Pieter) zoon van Pieter zoon van Ignaas (van
den B.);
Ook:
Staf van Peer Pieters Naaskes - Gustaaf zoon van ‘Peer’ zoon van Pieter zoon van
Ignaas (van den B.).
Ook nog, met den familienaam tot slot:
Jan van Ces Houten - Jan zoon van Frans van Houtte;
Rosalie van Jan Ces Houten - Rosalia dochter van Jan zoon van Frans van Houtte.
Deze bijzonderheden heb ik vernomen uit den mond zelven van de aldus genoemde
personen, die aan een aanzienlijke familie van Sweveghem en van Beveren (bij
Kortrijk) toebehoorden.

44. - Rybier.
Zonderlinge gebruiken in zake van huwelijken.
In Verslagen en Mededeelingen, jaarg. 1919, blz. 196-200, hebben wij gesproken
van twee zonderlinge gebruiken in zake van huwelijken, die vroeger hier te lande en
elders, ook in 't Fransche, bekend waren. Het gold nl. het schenken van drank
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door den bruidegom, aan de jonkheden uit zijne buurt, om den eersten nacht van zijn
huwelijk ongestoord te mogen doorbrengen. RYBIER heette zulks in het Antwerpsche;
op andere plaatsen BRUIDEGOMSBIER, of BRUIDSBIER. Naar een mededeeling ons
door ons geacht medelid, den heer ALFONS DE COCK gedaan, leest men daaromtrent
bij De Roever, in zijn werk Van vrijen en trouwen (Haarlem, 1891):
‘Oudtijds waren de geburen ook niet tevreden, zoo zij hun Bruidsbier niet ontvingen,
en aan die ontevredenheid gaven zij, evenals thans nog de Beusichemsche
boerenjongens, lucht door zich recht vlegelachtig met baldadigheden te wreken (blz.
169)’.
‘Over bewuste boerenjongens en hunne baldadigheden verder niets’, schrijft de heer
de Cock.
In het Wdb. der Ned. Taal, onder redactie van Dr. R. VAN DER MEULEN, dl. XIII,
kol. 211, lezen wij integendeel:
‘RIJBIER, feest door een jonggchuwd paar gegeven aan de dorpsgenooten. die, als
ruiters te paard gezeten hen hadden afgchaald en ter kerke geleid, waarbij zij op bier
werden onthaald. (Navorscher 27, 177). 't afvorderen na gedaene inschryvingen
ofte Trouw, van Rybieren, ofte Boxem-bieren, ofte Quansel-bieren, Gr. Placaatb. 2,
2432 (Echt-Reglement... in de Heerlijckheden, ende Dorpen, staende onder de
Generaliteyt; ao 1656)’.
Uit den tekst door ons medegedeeld, blijkt echter dat door RYBIER, althans te
Hoogstraten, niet het ‘mederijden’ naar de kerk werd bedoeld.

45. - ‘De aenbedinghe van de joden tot Christum’, als onderwerp van eene
schilderij.
Bij Verdam komt een voorbeeld voor van AENBEDINGHE = Aanbidding. Hoe moet
echter de ‘Aenbedinghe van de Joden tot Christum’, waarvan een voorbeeld hieronder,
als onderwerp van eene schilderij, uitgelegd worden? Ons medelid, de heer Dr. LEO
VAN PUYVELDE schrijft dienaangaande als volgt: ‘...Nooit ontmoette ik een
Aanbidding door de Joden. Het onderwerp lijkt mij zelfs onmogelijk. Tenzij de
schrijver zou verstaan door Joden: de herders of de wijzen, of deze beide samen. Er
hangt in het Museum te Brussel een half vergane schilderij van Breugel den Oude,
waarop eene groote menigte de aanbidding door herders en koningen bijwoont.
Misschien
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is eene schilderij in dezen aard bedoeld. De schilderij is niet gecatalogeerd...’.
W.H. James Weale, Les Églises du doyenné de Dixmude, Documents, blz. 400: ‘Over
leeveringhe van een schilderie, te weeten, de aenbedinghe van de Joden tot Christum,
x l.’. (Kerkrekening Oostkerke, 1639-1640.)

46. - Het omkantelen van iemands stal, bij wijze van straf.
Zoo een vischverkooper te Brugge den door hem gekochten visch niet 's anderendaags
betaalde, dan wist men korte rekening daarmede te maken: de schepenen bevolen
eenvoudig, dat men zijn stal zou omkantelen, of ‘averecht omme keeren’; vervolgens
werd het hem verboden zijne nering voort te doen, totdat hij ten volle zou betaald
hebben. Wij lezen inderdaad in eene oorkonde van 20 Januari 1457:
Staatsarchief te Brugge, Fonds der Ambachten van Brugge, Charters, oud nr 88,
voorloopig blauw nr 8184: ‘Ende doet men gheene betalinghe binnen den anderen
daghe daer naer, dat men danne haerlieder stal averecht omme keezen zal, ende zy
ne zullen gheene neeringhen moghen doen tote vulle betalinghe ghedaen zal wesen...’
In zake van koopmanschap was het principe, dat alle gedane koop vóór vespertijd
moest betaald worden. Bijzonderheden dienaangaande in onze Keure van Hazebroek,
I, 375-380, en V, 109 (kol. 2) en 110 (kol. 1).

47. - Het ‘stroyen bedde’, bij het celebreren van jaargetijden.
Een CRUUCE VAN STROODE, of STROYEN BEDDE, werd vroeger, in de kerken, bij het
vieren van jaargetijden voor een overledene gemaakt: in stede daarvan wordt ten
huidigen dage een ‘tombe’ geplaatst. TOMBE, zegt De Bo, is een Stellagie, die met
den pelder overdekt, een doodkist verbeeldt, en die in den choor eener kerke gesteld
wordt, als men de gedachtenis of het jaargetijde viert van een of meer overledenen;
anders ook de BARE geheeten: Fr. Catafalque. Littré heet dat Représentation: Espèce
de cercueil vide sur lequel on étend un drap mortuaire, pour une cérémonie religieuse
Een tekst met
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CRUUCE VAN STROODE en met STROYEN BEDDE OF CRUUSE volgt hieronder:
Staatsarchief te Brugge, Fonds der kerk van Sinte-Kruis buiten Brugge, Charters,
oud nr 1986, voorloopig blauw nr 3510: ‘Ende een cruuce van stroode te makene
jnden hooghen choor ende daer te stelne twee candelaren elc met eene wassin kerse
de messe lanc gheduerende... Den roedraghere over tstroyen bedde of cruuse te
makene jnden coor... Ende tenden der messe, werd de priestere die de messe zinghen
zal, ghehouden te ghane daer tstroyen bedde jnden coor ligghen zal, aldaer te lesene
de Profondis met...’ (Akte van 4 Mei 1483.)
Den 15 December 1419, wordt in de Sint-Donaaskerk te Brugge, een plechtige
uitvaart gedaan, tot lafenis van de ziel van den hertog Jan zonder Vrees, te
Montereau-Faut-Yonne verraderlijk vermoord. Een ‘BEDDE’ van stroo was in den
choor gemaakt:
L. Gilliodts-van Severen. Invent. Archiv. Bruges, IV, 355: ‘Item ghegheven van el
gluyes, daer thedde in den choor af ghemaeck was... Item ghegheven Willemme
Havrecht van te makene eenen grooten scilt van der wapene van onser voors.
gheduchten heere, de welke lach up een zwart laken in den middel van den voors.
bedde... Item noch ghegheven van tween zwarten lakenen, die ghebesicht ende gheleyt
waren up tvoors. bedde te verreedene...’
Andere bijzonderheden vo Bedde, in ons Gloss. à l'Invent. Arch. Bruges, Suppl., blz.
591. Men vergelijke met INBARE, bij Verdam, Middelndl. Wdb., III, kol. 826.
Soms werd alleen een zwarte pelder gebruikt, die met kaarsen omringd was:
Id., op. cit., IV, 35: Item... salmen singhen vighelic met neghen lessen; een pellel
zalmen spreeden voren den hooghen outaer, ende viere grote karsen doen staen up
viere yserine kandelaers. Item, des ander daghes salmen singhen commendacien ende
zielmesse... over onsen heere ende prinse Philips van Borgoenien...’ (1408.)

48. - ‘Baljuwaeghe’ of het wegjagen van honden uit de kerk.
BALJUWAEGHE (uitspraak: Baljuwaze) is een verbastering van het Fr. Baillage en is
hetzelfde als Baljuwschap. Met dien statigen naam werd vroeger te Jabbeke, bij
Brugge, de
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bediening aangewezen van hem die met het uitdrijven gelast was van honden, die
de kerk waren binnengedrongen. Die bediening was een armen man toevertrouwd:
Staatsarchief te Brugge, Register nr 12358 of Rekening ‘vande kercke van Jabbeke’
van 1621-1622, fol. 35 vo: ‘Item betaelt an Matheus, schoemaecker, over de. coop.
ende leverynghe, van. een. paer schoen. voor. een. aerme man., over trecht van zyne.
baljuwaeghe vande honden. vut de kercke te jaeghen...’
Te Brugge, boven het portaal van de Sinte-Walburgakerk, stond eertijds een opschrift
met groote geschilderde letters, dragende het woord ‘HONDENBUITEN’, met verwijzing
naar eene plaats uit het boek van den profeet Isaias. Natuurlijk werden door dit
opschrift veeleer ‘ongeloovigen’, dan wezenlijke honden, bedoeld.
Men zei te Berlaer, in het Antwerpsche, DE HONDEN VUYTTE DE KERCKE SLAEN, DE HONDEN VUYT JAEGHEN, - DE HONDEN VUYTTER KERCKE SMIJTEN, enz.:
Staatsarchief te Antwerpen, Fonds Berlaer, kerkrekening over 1618-20, fol. 39 vo:
‘Item gegeven aen P., voor de honden vuytte kercke te slane, de quantiteyt van twe
muekens rogx’.
Id., id., kerkrekening over 1631-32, fol. 31: ‘Item..., gegeven aen Bastiaen Peers,
op cortinghe van tgene den selven toegevoecht is vander honden vuyter kercken te
jaegen, xxx st...’ - Fol. 31 vo: ‘Item..., voor de honden vuytter kercken te smijten...’
Id., id., kerkrekening over 1673-74, fol. 52: ‘Van syne gasie over het vuyt jaeghen
vande honden...’ - Fol. 46: ‘Op cortinghe van t' gene den selven jaerlycx is geloofft
voor het vuytslaghen vande honden...’
Id., id., kerkrekening over 1684-85. fol. 47: ‘Over het uijtjaegen ende slaegen
vande honden uyt de kercke alhier...’

49. - Het Sinte-Ceciliafeest.
Het vieren van dit feest is reeds sedert lang bekend. Zelfs in eenvoudige dorpen gaf
het aanleiding tot vriendschappelijke bijeenkomsten onder den pastoor, onderpastoors,
kerkmeesters en ‘sangers vanden choor’. Daarvan getuigen de hieronder volgende
teksten:
Staatsarchief te Antwerpen, Fonds Berlaer, kerkrekening over 1687, fol. 45 vo: ‘Aen
A., opten 28 November 1688 (sic) betaelt de
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somme van 12 guldens, over verteiringen t'sijnen huijsc gedaen... op den dagh van
Ste Secillia, bij den heere pastoer, cappellanen, keuster, kerckmeesters ende andere,
welcke somme jaren daer toe wegens de kercke gegeven wert...’
Op eene andere plaats luidt dit: ‘Over verteringen... gedaan op Sinte Cecilia dagh,
by den heeren pastoor, onderpastoor, ceuster, schoolmeester, kerckmeesters ende de
sangers vande choore...’.
Id., id., kerkrekening over 1628-29, fol. 37 vo: ‘Item, den 26 9bris 1628, betaelt aen
de voorscreven wede Peter tSerneels, tgheene thaeren huyse int houden van Sinte
Cecilien feeste by den heer pastoor ende choor ao 1628 is verteert geweest, de somme
van vij g. xj st.’
De ‘Sangers vanden choor’ heeten ook elders ‘de Clergie ofte sangers vanden choir’:
Id., id., kerkrekening over 1667, fol. 49: ‘Verteringen... by den ceusters (sic) ende
sangers vanden choor op den dagh van Sinte Cecilia...’ - Kerkrekening over 1686,
fol. 47: ‘... tot de clergie ofte sangers vanden choir...’
CECILIANEN waren de gezellen van het genootschap genoemd:
Id., id., kerkrekening over 1782-84, fol. 25: ‘Item, betaelt aen de Cecilianen, 8. o.o.’
In het jaar 1729 werd, tijdelijk althans, het feest afgeschaft:
Id., id., kerkrekening over 1729, fol. 20 vo: ‘Betaelt aen den Eerw. Hre pastoir de
somme van twelff guldens, de welcke, eertydts gedestineert synde voor de Cecilie
feest, nu voortaen, volgenslgoetvinden van wethouderen, sullen geappliceert worden
totte cathechismus prysen...’
EDW. GAILLIARD.
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achterplat

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.
VIJFDE TIJDVAK:
1920-1921.
Mededingende werken mogen bij de Bestendigen Secretaris ingezonden worden.
De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop van elk tweejarig tijdvak
uitgegeven of geschreven werden.
Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van het Aug. Beernaert-Fonds,
in de Verslagen en Mededeelingen der Academie, jaarg. 1912, blzz. 884-885.
Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van hun werk of werken, bij
den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, 18, te Gent - (met vermelding
op het adres: Voor den Aug. Beernaert-prijs), in te zenden.
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Vergadering van 21 April 1920.
Zijn aanwezig de heeren: Prof. Dr. C. LECOUTERE, onderbestuurder, en EDW.
GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren: KAREL DE FLOU, Dr. LOD. SIMONS, Prof. Dr. AD. DE CEULENEER,
GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, Kan. AMAAT JOOS, Dr. HUGO
VERRIEST, IS. TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS, OMER WATTEZ, Prof. Dr. LEO VAN
PUYVELDE, Prof. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN
en Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, werkende leden;
Juffrouw VIRGINIE LOVELING en Dr. MAURITS SABBE, briefwisselende leden.
De heeren Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, bestuurder, Prof. Dr. J. MANSION, J. JACOBS,
werkende leden, en Dr. ALFONS FIERENS, briefwisselend lid, hebben bericht gezonden
dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.
***
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de Maart-vergadering, dat wordt
goedgekeurd.
***

Prudens van Duyse: 1804-1859. Zijn handschriften en eereteekens aan de
Academie ten geschenke gegeven. - Bij brieve van 8 Maart, berichtte Jhr. Mr. NAP.
DE PAUW de Academie, dat de heer Dr. DANIEL VAN DUYSE, hoogleeraar te Gent,
voornemens was haar ten
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geschenke te vereeren de handschriften door zijn diepbetreurden vader PRUDENS
VAN DUYSE nagelaten, alsook de verschillende eereteekens die dezen in zijn heerlijke
loopbaan werden toegekend. Genoemde eereteekens, ten getale van 42, zijn in een
mahoniehouten kastje bijeengebracht en worden aan de Academie ter bewaring
geschonken. Den 26 Maart werden de handschriften van PRUDENS VAN DUYSE ter
Academie afgegeven. Van dit onwaardeerbaar geschenk had de Bestendige Secretaris
de eer, dienzelfden dag, aan Prof. VAN DUYSE ontvangst te berichten. Heden wordt
de heele verzameling in het Academiegebouw, ter kennisneming door de heeren
Leden, tentoongesteld.
De heer onderbestuurder brengt hulde aan Prof. VAN DUYSE, stelt voor het geschenk
in naam der Koninklijke Vlaamsche Academie te aanvaarden en aan genoemden
heer een brief van dankbetuiging te sturen. Gaarne zal onze Koninklijke Instelling,
te dezer gelegenheid, opnieuw den naam toejuichen van PRUDENS VAN DUYSE, den
wakkeren man, den trouwen Vlaming, die aan de Vlaamsche Zaak zoo talrijke diensten
bewees en die in den Vlaamschen strijd tot opbeuring van ons Volk een zoo
schitterende plaats heeft ingenomen. (Langdurig handgeklap.)

Lijst der nagelaten handschriften.
a) Levensberichten van Prudens van Duyse, door RICOUR, SNELLAERT en VAN
DER MEERSCH. - Een groot aantal verzen, in handschrift en gedrukt, brieven
enz. van PRUD. VAN DUYSE. (Verkooping De Busschere, Juli 1882.)
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b) Notas over versbouw. - Notas door Flor. van Duyse verzameld voor de
Levensbeschrijving zijns vaders. - Een groote menigte gedichten in Hs.

Uit de nalatenschap van PRUDENS VAN DUYSE: Een zeer groot aantal dichtstukken
en aanteekeningen in handschrift en ook gedrukt, handschriften van door hem
uitgegeven werken, historische en letterkundige artikels, brieven van en aan den
dichter enz., enz.; meestal op losse bladen, gebonden in een 80tal kartons van
verschillend formaat, genummerd van 1 tot 74:
1. PRUDENS VAN DUYSE. Miscellanea. Bll. 122. Verkooping Edmund De
Busschere. Gent, Juli 1882.
2. Over de Barbarismen vooral sedert 1830 bij de Vlamingen in de Nederduitsche
schriften ingeslopen. Hs. Bll. 67 + 1. Verkooping als boven.
3. Het Huisgezin van den Ebenist. Hs. Bll. 53. Verkooping als boven.
4. Groenen en Witten. ‘Vaudeville’ in één bedrijf. 1853. Hs. Bll. 23. Verk. id.
5. Dichtbespiegelingen. Hs. Bll. 208. Verk. id.
6. Jacob van Artevelde. Nota's op het gedicht van P.v.D.
7. De Tooveressen in Vlaanderen. 4 handschr. Nota's.
8. Verhandeling over den driedubbelen invloed der Rederijkkameren. Bll. 145.
9. Historische Aanteekeningen. Gent. - België. - Algemeene geschiedenis.
10. Letterkundige Artikels. Litterarische Biographieën.
11. Over Reinard de Vos. Studie. Geschreven omtrent 1858. Uitgegeven 1882.
12. David Teniers. Kluchtig zangspel in één bedrijf. Bll. 24.
De Dorpspolitieken. 1857. Bll. 35.
13. Cats' invloed op de Vlaamsche Letterkunde. Nota's. Voorbereidende studie.
Eerste en tweede handschr. Gedrukte memorie. Prospectus eener uitgave der
verhalen van Cats, met afsnijding van 't overtollige, en ophelderingen.
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14. Nagelaten gedichten. Lyriek. (In 1882 uitgegeven door FLORIMOND VAN DUYSE.)
Bll. 170.
15. Nagelaten gedichten. Varia. (In 't licht gegeven door FLORIMOND VAN DUYSE.)
Bll. 277
16. Nagelaten gedichten. Luim. Bll. 200.
17. Nagelaten gedichten. Varia. Jacob van Maerlant. 1e en 2e hs. - De stoomkoels
enz. - Lust en Rust.
18. Nagelaten gedichten. Legenden. Bll. 213.
19. Hss. Bll. 229.
20. Deklamatiën (van verscheiden aard en van verschillende schrijvers).
21. Rederijkerskampen in Vlaanderen. 1803-1842.
22. Prudens van Duyse's standbeeld. Comiteiten. Inrichtingen. Inhuldiging 27 Aug.
1893. Dagbladen. Honderdste verjaardag 1909. (Stukken door Florimond van
Duyse verzameld.)
23. Barbarismen. Laatste hs.
24. Over de improvisatie. - Over de eindrijmen.
25. Verzen mij toegericht door vrienden. - Literarische Critiek: Aanmerkingen des
Eerw. heer Cracco op verzen van Pr. v.D.
26. Nagelaten gedichten. (Niet opgenomen stukken.)
27. Taal. Spraakleer, enz. Bll. 250.
28. Jubelkrans (door JOSEPH VAN DUYSE, geneesheer, vader van PRUDENS VAN
DUYSE). - Multi curant famam... - Westerloo... (2 ged.) - Prudent van Duyse,
driedubbelen primus... by d'heer LANNEAU. - De Belgen, door PR. VAN DUYSE.
- Vesperisatie over de Soberheyd.
29. Reinaert de Vos. Middeleeuwsch Dierenepos. Hs. 1.
30. Reinaert de Vos. Middeleeuwsch Dierenepos. Hs. 2.
31. Gedichten. Bloemlezing door P.v.D. Hs.
32. Varia. Hs.
33. CRACCO. Briefwisseling met P.v.D. Varia.
34. Bloemlezing. Hs.
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35. Letterkundige prijskampen. Programma's van prijsvragen, enz.
I. Benoemingen tot eerelid van maatschappijen, enz.
361.
II. Maatschappijen. Feesten. Uitnoodigingen.
III. Deelneming aan feesten, banketten, liefdadigheidswerken. - Congres
Utrecht.
IV. Taalgrieven. Gedrukte brieven van Maatschappijen.
V. Leopoldsorde. Benoeming, 11 Maart 1855. Dagbladen. Verzen.
Brieven. Banket: de Taal is gansch het Volk.
VI. Id. Gelukwenschen.
362. De Rederijkkamers.
c) Politieke invloed.
d) Zedelijke invloed.
e) Historisch overzicht der Nederlandsche Rederijkers.
f) De Fransche Kamers in België. Verboden boeken.
g) Bijvoegsels.
371
372
373
374
375
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Briefwisseling (met letterkundigen) A. - C.
Briefwisseling (met letterkundigen) E. - M.
Briefwisseling (met letterkundigen) N. - Q.
Briefwisseling (met letterkundigen) S. - R.
Briefwisseling (met letterkundigen) V.
Brieven van bijzonderen aan P.v.D.
Benoemingen. Brieven.
Briefwisseling met Pr. v.D. - A.-D. enz.
Briefwisseling met Pr. v.D. - S.-W.
Briefwisseling met Pr. v.D. - W.-Z.
Briefwisseling met Pr. v.D. - K.-M.
Briefwisseling met Pr. v.D. - I-J.
Briefwisseling met Pr. v.D. - D.
Handschriften van verschillende dichters: De Backer - J.F. Willems.
Uitgevers.... Ministerie. Gentsch Bestuur. Hs. 3. III. Varia.
Hss. nl. uit de XVIe en XVIIe eeuw.
Liederen. - Anecdote. - Jacob. - .... Brieven. - Dichtstukken. - Taalgrieven. Philosophie. - Historie. - Spreekwoorden. - Briefwisseling. - Varia.
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Briefwisseling. Letter V.
Vertalingen. Hs. uit het Grieksch: Aan strand enz. Bll. 115.
Vertalingen uit het Hoogduitsch: De reus en zijne dochter enz. Bll. 160.
Letterkundige geschiedenis. Bll. 197.
Middelnederlandsch in fol. (Bl. niet aangeteekend.)
Fransche en Vlaamsche Gedichten enz. in fol.
Fragmenten van Gedichten en Plannen. Verzameld door Flor. van Duyse. Bll.
199.
57. Oude liederen. - Sagen. - Legenden.
58.
1o Lofdicht op Keizerin Maria Theresia.
2o Hs. van Hoffmann von Fallersleben.
3o Lofdicht op de Nederlandsche Taal.
59. Verkooping De Busscher.
Prud. van Duyse. Overbrengst van Egmont's stoffelijke overblijfsels in eenen
nieuwen grafkelder. Hs. en platen.
60. Over de Barbarismen vooral sedert 1830. Bll. 111. (Zie de andere in fol)
61. Schoone Kunsten. Geschiedenis. Hs.
62.
I Belgisch Bestuur. Briefwisseling.
1
Regeering Dendermonde.
II
2
Stedelijk Bestuur Gent.
II
III Hollands Bestuur. Opdrachten.
IV Opdrachten door Pr. van D.
IV1 Brieven van Vorsten en Ministers.
63. Varia. Onuitgegeven.
Alliteratie. Hoe ontstaan.
Ontwerp eener uitgave van Pr. van Duyse's gedichten tijdens zijn leven. 1853.
Verhandeling. Invloed der Rederijkkamers. Varia.
Onuitgegeven gedichten.
Vergilius' Landgedichten, in dichtmaat overgebracht door Pr. van Duyse, en
afschrift.
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64. Stukken betrekkelijk Dendermonde.
Hs. Gravuren Varia.
65. Rederijkkamers.
Kunst- en Letterinvloed.
Hs. Pr. v.D. Nota's.
Voorrede.
A1 Oorsprong en ontwikkeling der Kamers.
A2 Inrichting.
A4 De Prijskampen.

Hs. A. A3.
Stukken te schikken: Censuur. Nota's en Bijdragen.
66. Rederijkkamers.
B1 Rhetorika. Kunstbegrippen.
B2 Taal en Prosodie.
B3 Kunstvakken buiten het tooneel.
B4 Het tooneel A. - C.
B5 Voorname rekekamers.
B6 Bijzondere invloed der Amsterdamsche kamers.
67. I. Dichtstuk van Jos. van Duyse, vader van Prudens.
Aanduiding 1815.
1816. Eerste dichtproef van Pr. van D.
II. Werken van l r.v.D. door hem zelf opgesteld.
Teekeningen door Pr. v.D.
Universiteit Leuven 1826. Gent 1827... 1831.
Messager de Gand.
Lid van de Belgische Academie 1855.
68. Prudens van Duyse herdacht.
Mevrouw Wed. Pr. v.D.
69. Oordeel der rechters over mijne ten prijskamp ingezonden verhandeling over
de barbarismen 1853.
Nota voor mijne verhandeling.
Briefwiss. 16 blad.
70. Fransche verzen van Fr. v.D.
71. Varia.
I. Vlaamsch en Fransch proza.
II. Westvlaamsch dialect.
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III.
IV.

Dictionnaires.
Wijsbegeerte.

72. Rijminvallen. Gebonden in 16e. Hs. (draagt op den rug cijfer II).
73. Diploma's (Letterk. Maatsch.) van Prud. van D. Gr. in 4o.
74. Handschriften van Pr. van D.
INDEX.

Lijst der eereteekens aan Prudens van Duyse toegekend.
Een glazen kastje met opschrift: Prudens van Duyse 1804-1859, met 41 medailles,
eere- en gedenkpenningen van den dichter.
1o) 1er Prix de l'Orthe Française remporté par P. Van Duyse. - 1817.
2o) Tweeden Prys Dicht Kunst. - Deerlyk 1823.
3o) Eersten Prys Dichtkunst. - Wevelghem 1824.
4o) Koninkl. Rhet. van Deynze. 1e prys van het lierdicht aen P. Van Duyse 1827. Je maintiendrai.
o
5 ) Société de litt. nationale à Ecloo (sic) à Mr P. Van Duyse. - Concours de Poésie
française. La mort de Byling. 1829.
o Koninklyke Maatschappy van Rhetorica te Kortryk. - Letterstrijd 1829.
6)
Dicht-Kunst. 2den Prys aan den heer P. Vanduyse.
7o) Société provinciale des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut. Secton des
Lettres. - Concours de 1835-1836. Encouragement à Mr Pt Van Duyse de
Termonde (vermeil).
o Société royale de langue et poésie nationale. Rhétorique D'Ostende. 28 Août
8)
1836. - L'Espiègle étourderie de la jeunesse a..... Prix Unique.
o Het Koninklyk Rhetoryk van Oostende 1836. - Tweede dichtkunstprijs. Stoffe:
9)
Het booze geweten. Aen Prudentius Van Duyse.
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10o) Koninklyke Maetschappij van vaderlandsche tael- en dichtkunde. Oostende, 28
Augusty 1836. Wat ryp, wat groen, Komt wijsheid voen. - De losse
onbezonnenheid der jeugd. Aen.... lid der Maetschappy.... 1en Prijs.
11o) Het Rhetorica van Moorsele aen Mr P. Van Duyse. - 1e prijs der Dichtkunst.
Abrahams offer. 1837.
o
12 ) Société provinciale des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut. Secton des
Lettres. - Concours de 1836-1837. Prix décerné à Mr P. Van Duyse de Termonde
(vermeil).
o
13 ) Koninglijke Rhetorica te Brugge 1837. - Gedicht volksbeschaeving 2de prys
behaeld door P. Vanduyse.
o
14 ) Maetschappy van Tael- & Letteroefening te Assenede. 1838. - 2de prys. l roza.
15o) Koninglyke Maetschappy van Schoone Kunsten en Letteren te Gent. - Kampstryd
in de Vlaemsche dichtkunst. Eerste prys behaeld door P. Van Duyse.
MDCCCXXXVIII (goud).
o Koninklyke Maetschappy van Rhetorica (Kruisbroeders) te Kortryk. - Pryskamp
16 )
17sten November 1839. Bybelvraeg, eenigste Prys.
17o) Koninklyke maetschappy van Rhetorica (Kruisbroeders) te Kortryk. - Pryskamp
17sten November 1839. Sneldicht, eenigste Prys.
18o) Maetschappy tot bevoordering der Vlaemsche Tael- en Letterkunde, te Brugge.
- 1sten prys. Dichtkunde aen P. Van Duyse. 1839 (goud).
19o) Tael- en Letterlievend Genootschap. Met tyd en vlyt. Leuven - Prudentius van
Duyse. MDCCCXL. (goud).
o Aen den dichter Pr. Van Duyse, Aengeboden door den Graef Goethals-Pecsteen,
20 )
den XV January MDCCCXL. - Erkentenisblyk der familie Goethals
(zilver-goud).
o Maetschappy Eendragt maekt magt. - Aen de Maetschappy Voor tael en kunst.
21 )
Om ten wedstryd te stellen onder hare leden voor het besten (sic) dichtstuk op
de meerderjarigverklaring van Z.K.H. den Hertog van
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22o)
23o)
24o)
25o)
26o)
27o)
28o)

Brabant, tydens de feesten ter Zelver gelegenheid gegeven in voormelde
maetschappy. Antwerpen, 9 April 1853 (zilver-goud).
Zur XXV. jahrigen Stiftungsfeier der Liedertafel. Am XIII. Febr. MDCCCLIV.
- Wo man singt da lass dich ruhig nieder, Böse Menschen haben keine Lieder.
Simon Stevin. Inaug. MDCCCXLVI.
Academia. Reg. Scientiar. et Litter. Belgii. Prudentio van Duyse ob eruditam
de Rhetoricis collegiis dissertationem protrepticum praemium. MDCCCLIX.
Kamervraeg 1sten Prys Behaeld door P. Van Duyse.
Guilielmus I, Belgarum Rex (zilver).
Koninklijke Maatschappij van Vaderlandsche Taal- en Letterkunde, te Brugge.
- Ten Kate. Vondel, Wagenaar. Eendracht en Vaderlandsliefde.
Kruis van Ridder in de Leopoldsorde.

EERETEEKENS.: 1. Fonteinisten (1848 gesticht). - 2. Leuven. - 3. Zwarte Lier. - 4.
Erbach (lint). - 5. Coblenz (Lier). - 6. Vreugd in Deugd (Lier). - 7. Cölner Liedertafel.
- 8. Concordia. - 9. Dubbele arend. - 10. P.H. - 11. Roos (verguld). - 12 Rad, degen
en olijftak. - 13. Gretry. - 14. Männergesangverein. Coln. Durch das Schöne, stets
das Gute. 15. Lier (koper).
***
Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. - De heer Prof. Dr. A. DE CEULENEER
vestigt de aandacht der Academie op het feit, dat zij reeds herhaaldelijk den wensch
heeft uitgesproken dat de Hoogeschool van Gent zou vervlaamscht worden. Hij stelt
voor, dat de Academie thans beslisse nogmaals dien wensch uit te drukken en
daarmede de heeren Voorzitter en Leden van den Senaat alsook de heeren Voorzitter
en Leden van de Kamer van Volksvertegenwoordiger in kennis te stellen.
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(Met algemeene stemmen beslist de Academie dat aan dit voorstel onmiddellijk gevolg
zal gegeven worden.)
***
Union Nationale des Etudiants Belges. - Congres den 17 April 1920 te Gent
gehouden. - Leden der Academie vragen of onze Koninklijke Instelling aan iemand
opdracht gegeven heeft, haar op het Congres der ‘Union Nationale des Etudiants
Beiges’ te vertegenwoordigen. - Het Bestuur der Academie antwoordt dat niemand,
wie het ook zijn moge, van zijnentwege met zulke opdracht werd belast.
***
Aangeboden boeken. - Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van
de boeken aan de Academie aangeboden:
Door de Regeering:
Académie Royale de Belgique. Commission Royale d'Histoire. Actes ou
Procès-verbaux des séances tenues par le conseil de l'Université de Louvain, publiés
par le chanoine A. VAN HOVE, professeur à l'Université de Louvain. Tome II (26 mai
1445-17 avril 1455). Bruxelles, 1919.
Tertulien. Apologétique. Texte établi d'après la double tradition manuserite.
Apparat critique et traduction littérale revue et corrigée, par J.P. WALTZING,
Professeur à l'Université, Membre de l'Académie Royale de Belgique. Liège-Paris,
1919. (Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège,
Fasc. XXIII.)
Royal Society of Literature. Verhaeren commemoration March 3, 1917. Addresses
by Mr. EDMUND GOSSE, C.B. (Chairman), Vice-President of the Royal Society of
Literature; M. Charles Delchevalerie, of the Belgian Artists' Committee; His
Excellency MONSIEUR HYMANS, The Belgian Minister; MR. ROBERT BRIDGES, D.
Litt. F.R.S.L., Poet Laureate, London, 1917.
Tijdschriften. - Annales des Travaux publies, no 1, 1920. - Arbeidsblad, nrs 3-4,
1919; 2-3, 1920. - Bulletin bibliographique et pédagogique
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du Musée belge, nos 1-3, 1920. - Tooneelgids, nrs 1-2-3, VIe jaar. - Revue Sociale
Catholique, nos 11-12, 1920.
Door den heer Prof. Dr. AD. DE CEULENEER, werkend lid:
CEULENEER (A. DE), Professeur émérite de l'Université de Gand. - La charité
romaine dans la littérature et dans l'art. Anvers, 1920.
Door Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, werkend lid:
Le Ministère de Botta-Adorno dans les Pays-Bas autrichiens pendant le règne de
Marie-Thérèse (1749-1753), par l'abbé JOSEPH LAENEN, docteur en philosophie et
lettres, membre correspondant de l'Académie Royale d'Archéologie de Belgique,
professeur à l'Institut St. Norbert à Anvers. Anvers 1901.
Levensbeschrijving van Monseigneur P.J.F. Sacré, door THÉOPHILE COOREMANS,
onderpastoor in O.L.V. Antwerpen, z.j.
Manifestation en l'honneur de Monsieur Emile Beco, secrétaire général du
Ministère de l'Agriculture. 11 février 1906. Bruxelles, s.d.
Gouden Kalender der Belgische Heiligen en Gelukzaligen, volgens MOLANUS,
met aanteekeningen en bijvoegsels, door L. WYCKMANS, priester. Brugge, 1883.
Catalogus der Schilder- en Beeldhouwwerken van het Koninklijk Museum van
Antwerpen, uitgegeven door den Raad van Beheer der Koninklijke Academie der
Schoone Kunsten. Vijfde beknopte uitgave: Herdruk 1894. Antwerpen, z.j.
Nederland. Verzameling van Oorspronkelijke Bijdragen van Nederlandsche
Letterkundigen, onder redactie van Dr. JAN TEN BRINK en H.J. SCHIMMEL. I-III.
Amsterdam, 1884.
Catalogue de la Bibliothèque de feu Mr. Edw. Ipers. Salle Wynen. Place de Meir,
47, Anvers. Vente du 31 mars au 3 avril 1913. Malines, 1913.
Festivités en l'honneur de Saint Rumold, Évéque, Martyr, Apôtre de Malines. Trois
Conférences données au Cercle Archéologique de Malines, par le président G. VAN
CASTER, chanoine; Ancien Président de l'Académie Royale d'Archéologie de Belgigue.
Malines, 1903.
Hôtel de ville de Malines. Projet de Restauration, par le Chanoine G. VAN CASTER,
Membre effectif de la Commission Royale des Monuments de Belgique,
Correspondant de l'Académie Pontificale Romaine d'Archéologie, Président du Cercle
Archéologique de Malines. Malines, 1906.
Catalogue de la belle Collection d'Estampes délaissée par feu M. Paul Cogels.
Vente 8 au 11 avril 1913.
Catalogus van Boeken, Plaatwerken, enz., gedeeltelijk nagelaten door de heeren
Mr. L.U. de Sitter, Président van het Gerechtshof, Mr. Th. van Tricht, Dr. A.J. van
Rossum, allen te Arnhem, en anderen. Verkooping 4 October 1909.
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Door den Heer Dr. M. SABBE, briefwisselend lid:
Wat Oud-Vlaanderen zong, door MAURITS SABBE. Lectura. Reeks, nr II. Antwerpen
1920.
Door de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage:
Verslag der Koninklijke Bibliotheek over 1918. Den Haag, z.j.
Door de Bibliotheek der Rijks-Universiteit te Groningen:
Van den Heilighen Drien Coninghen, Middelnederlandsche Teksten, uitgegeven
als proefschrift, door TRIJNTJE JANTINE ANNETTE SCHEEPSTRA. Groningen, 1914.
De vrouw bij de Dietsche Moralisten. Proefschrift door ALEIDE LOUISE ALBERTINE
ROESSINGH. Groningen, 1914.
Door het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte, te Rotterdam:
Herdenking van het 150-jarig bestaan van het Bataafsch Genootschap der
proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam, 1769-17 Augustus- 1919. Z. pl. of
j.
Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam. Maart
1920. (Inhoudsopgaaf: Verslag der Algemeene Vergadering van 20 September 1919,
met Bijvoegsel. Programma der wetenschappelijke prijsvragen. Naamlijst der
Voorstanders en der Leden.)
Door het Historisch Genootschap, te Utrecht:
Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap (gevestigd te Utrecht).
35e dl. Amsterdam, 1914.
Door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Middelburg:
Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland,
uitgegeven door het Zeewsch Genootschap der Wetenschappen. 1915-1919.
Door de ‘Université d'Aix-en-Provence’, France:
Annales de la Faculté des Lettres d'Aix, T. VI, nos 1-2,
Annales de la Faculté de Droit d'Aix, T. VI, nos 1-2.
L'Inégalité entre l'Homme et la Femme dans la législation civile, par M. RENÉ
CASSIN, chargé de cours à la Faculté de Droit d'Aix. Marseille, 1919.
La marge du livre du Professeur Pillet sur les personnes morales en droit
international privé par M. ANDRÉ GUILLOIS, chargé de cours à la Faculté de Droit
d'Aix. Marseille, 1919.
Bibliothèque de l'Université d'Aix-Marseille. Notice par M.G. FLEURY,
bibliothécaire en chef de l'Université. Marseille, 1919.
Door de stad Antwerpen:
Paedologisch Jaarboek onder redactie van Prof. Dr. M.C. SCHUYTEN, bestuurder
van den Paedologischen Schooldienst en van het Stedelijk Paedologisch Laboratorium.
Negende jaargang, 1919. Antwerpen.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

306
Door de ‘Société de littérature wallonne’, te Luik:
Bulletin du Dictionnaire général de la langue wallonne, 9e année, 1914-1919, nos
3-4.
Door den heer DAAN F. BOENS, te Oostende:
Korp. DAAN F. BOENS. - Menschen in de grachten. Nieuwpoort, 1918. (dubbel.)
Door den heer H. COOPMAN THZ., te Schaarbeek:
Een Vlaamsche Hoogeschool. Hare noodzakelijkheid en hare mogelijkheid bewezen,
door D. ACKERS. (Getrokken uit Het Belfort, 1889.)
Ons Referendum over de inrichting eener hoogeschool met het Nederlandsch als
voertaal in het Vlaamsche land. Gent, 1897.
Verslag van de Commissie gelast met het onderzoeken van de wenschelijkheid van
het inrichten eener Vlaamsche Hoogeschool in Vlaamsch-België. 2de druk, 1899.
Gent.
L'Université flamande, par J. VERCOULLIE, professeur de philologie néerlandaise
à l'université de Gand. (Extrait de l'Almanach de l'Université de Gand, publié sous
les auspices de la Société Générale des Étudiants libéraux, 17e année, 1901. 2e Édition
revue.
Over de Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool, door J. MAC LEOD.
Uitgegeven door de Studentencommissie voor de Vervlaamsching der Gentsche
Hoogeschool. Gent, 1903. (4 exx.)
Over Vlaamsche Volkskracht. - I. - De Vervlaamsching der Hoogeschool van Gent,
door LODEWIJK DE RAET. Brussel, 1906.
Vlaamsche Hoogeschool-Commissie. Verslag over de Vervlaamsching der
Hoogeschool van Gent. 1909. Z. pl. of j. (Gent, 1909.)
Id. (Samenvatting.) 1910. Gent.
Universiteit en Volksleven, door Prof. Dr. FR. VAN CAUWELAERT. Gent, 1910.
De Vlamingen te Gent. (Uit Het Vlaamsche Nieuws, 10 Juli 1915. 1ste jg., nr 176.)
Protest der Vlamingen en Vlaamschgezinden aan Z.E. Vrijheer von Bissing.
Antwerpen, den 8 Januari 1916. (Brief in machienschrift.)
Verordening betreffend de voertaal van het onderwijs aan de hoogeschool te Gent.
(Gesetz- und Verordnungsblatt, nr 191, 23 Maart 1916, blz. 1777 en nr 206, 2 Mei
1916, blz. 2012.)
De Strijd om de Vlaamsche Hoogeschool. Het huidig standpunt (Februari 1916)
door DEMOS. Brussel. (2 exx.)
Die vlämische Hochschule in Gent. Von Tony Kellen. (Uit Frankfurter Zeitgemässe
Broschüren, 20. April 1916, Heft 4-5.)
De Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool, door stud. jur. B. VAN GENECHTEN.
1916. Antwerpen. (Uitg. van het Nationaal Vlaamsch Studentenverbond.)
De Vervlaamsching van de Hoogeschool te Gent. 1916. Brussel. (nr I der Uitgaven
van den Hoogeschoolbond.)
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Die Universität Gent, Flandern und das deutsche Reich. Von FRIEDRICH WILHELM,
FREIHERRN VON BISSING. Leipzig und München, Suddeutsche Monatshefte, 1916.
Een zichtkaart met de portretten van K. HUYSMANS, F. VAN CAUWELAERT en L.
AUGUSTYNS, met opschrift ‘Wij eischen de Vervlaamsching der Gentsche
Hoogeschool’ en onderschrift ‘Groeningerwacht’. Z.j.
Vlaamsch in het Hooger Onderwijs. Verslag door M.P. BELLEFROID. (Overdruk.)
Yper, z.j.
De verdere vervlaamsching van het Middelbaar onderwijs van eersten graad of
Latijn en Grieksch door het Vlaamsch onderwezen, door A. ROEGIERS, leeraar bij
het Koninklijk Athenaeum van Luik. (Uit Het Belfort.) Gent 1891.
Het Nederlandsch en de Wetenschap, door J. MAC LEOD, briefwisselend lid der
Koninklijke Vlaamsche Academie. (Uit Versl. en Med. der Koninklijke Vlaamsche
Academie.) Gent, 1901.
Die flämische Studentenbewegung. Eine Skizze ihrer Geschichte von Dr. Jur.
LODEWIJK DOSFEL. Gladbach, 1916.
Poems and Ballads by ALGERNON CHARLES SWINBURNE. Fifth edition. London,
1873. - Second series, 1878.
EEKHOUD (GEORGES). - Kees Doorik. Scènes du Polder. Bruxelles, 1883.
De kleinooden 1o) van het Kruis van Ridder in de Leopoldsorde; 2o) van de
Burgermedaille; 3o) van de Herinneringsmedaille van Leopold II; 4o) van de Orde
van den Nederlandschen Leeuw, destijds aan TH. COOPMAN toegekend.
De volgende gedenkpenningen en eereteekens:
1o) Tooneelmaatschappij De Kunstvrienden, Brussel. Gesticht in 1874. Wederlandsche Tooneelwedstrijd. 25-jarig jubelfeest 1899. Aan den Heer TH.
COOPMAN, Lid van den Keurraad, als herinnering.
o
2) Morgenstar. Brussel. - 50-jarig Jubelfeest. 1850-1900. Tooneelen
Letterkundige Prijskampen. Mr. THEO COOPMAN, secretaris en verslaggever
der Keurraden.
o
3) De Brabandsche Leeuw Elsene aan Mr. TH. COOPMAN, Voorzitter der Jury.
Tooneelwedstrijd 1904.
o
4) Stad Brussel. Jonge Tooneelliefhebbers. - Tooneelwedstrijd voor Blijspel.
1830-1905. 's Lands onafhankelijkheid. Aan den Heer TH. COOPMAN, als
voorzitter der Jury.
o
5) 50-jarig Jubelfeest der Koninklijke Maatschappij De Jonge Tooneelliefhebbers
van Brussel. 1859-1909.
o
6) Nog vier kleine herinneringsteekens zonder opschriften in vorm van knoop.

Door den Eerw. Pater A. GEEREBAERT, S.J.
H. Ignatius van Loyola. De geestelijke oefeningen uit het Spaansch ‘eigenhandig
schrift’ vertaald, door A. GEEREBAERT S.J. Alken, 1920.
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Door de Heeren A. en V. VANDER SCHELDEN, drukkers-uitgevers, te Gent:
Den nieuwen spiegel der jongheyd of gulden A.B.C. voor de leerzugtige jongheyd.
Dienende tot stigtige onderwijzinge, en om in de kleyne Catholyke Schoolen gebruykt
te worden. In rym vertoond door den eerweêrden heer FERNANDINUS LOYS. In zijn
leven Priester en Prior in het klooster van den H. Guillielmus, te Peene, Brugge,
1815. (Gebonden in een stuk perkament van 1663.)
Door de Schrijvers:
Stoops fecit... Tooneelspel in drie bedrijven door D. CLAEYS en H. COOPMAN
THZN. Antwerpen, 1919.
Alles voor de Partij. Humoristische schets door dezelfden. Antwerpen, 1917.
Een Nederlandsch boek over de Geschiedenis der Geneeskunde. Door Dr. G.
SCHAMELHOUT. Z.p.o.j.
De volksstammen van Europa en de strijd der nationaliteiten, door LODEWIJK VAN
HERENT. Z.p.o.j.
Convolutional Pattern of Relative Brain in Man. By F. SANO, M.D.
Phisician-in-Chief of the Asylum for Acute Mental Cases at Antwerp, Belgium.
Reprinted from the ‘Proceedings of the Royal Society of Medecine’, 1917, vol. X
(Section of Psychiatry), pp. 21-64.
James Henry Pullen, the Genius of Earlswood. By F. SANO M.D.
Physician-in-Chief of the Asylum for Acute Mental Cases at Antwerp, Belgium.
Reprinted from the ‘Journal of Mental Science’, July, 1918.
DOTT. FRITZ SANO, Direttore del Manicomio Urbano di Anversa. Documenti della
guerra. Osservazioni psicologiche notate durante il bombar damento di Anversa
(7-8-9 Ottobre 1914). Estratto dalla ‘Revista di Psicologia’. n. 2. Anno XI, 1915.
Dr. SANO en Dr. G. SCHAMELHOUT. Vlaamsche geneeskundige literatuur voor de
XIXe eeuw. Tweede druk. Antwerpen, 1911.
Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B. Vol. 208.
Pp. 37-61. The convolutional pattern of the brains of identical turns: a study on
hereditary resemblance in the furrows of the cerebral hemispheres. By F. SANO,
M.D. (Brussels), physician-in-chief of the Asylum for acute mental cases at Antwerp
(Belgium).
Door de Redactie:
Nederlandsche Bibliographie, nr 2, 1920. - Neophilologus, nr 3, 1920. - Tijdschrift
der Gemeentebesturen, nrs 3-4, 1920. - Vlaanderen, nrs 5-7, 1920. - De Kleine Vlaming,
nr 4, 1920.
Ruildienst. - Tegen ruiling van de Verslagen en Mededeelingen heeft de Bestendige
Secretaris voor de Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen van de
gewone tijdschriften ontvangen:
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Vlaamsche Arbeid, nrs 3-5, 1920. - Schweizerisches Archiv für Volkskunde, nrs 3 en
4 van den 18en jg.; 19de, 20ste en 21ste jgg.; en nrs 1-3 van den 22sten jg. - Biekorf, nr
3, 1920. - De Schoolgids, nr 4, 1920, - De Student, nr 3, 1920. - Tooneelgids, nr 3,
1919. - La Vie diocésaine, mars 1920. - Dietsche Warande en Belfort, nr 3, 1920.
***

Ingekomen Brief. De Bestendige Secretaris geeft mededeeling aan de Academie
van den hieronder volgenden brief:
Het gebied van Eupen. - Als gevolg op ons schrijven van 27n Februari ll., heeft de
Academie den brief (16n April) ontvangen, waarbij de Weled. Heer LEON DELACROIX,
Eerste Minister, onze Koninklijke Instelling bericht dat genoemd schrijven ‘zijne
aandacht heeft gevestigd en dat hij zich gehaast heeft den tekst ervan in overweging
te geven aan den Koninklijken Hoogcommissaris, gouverneur van het met België
vereenigd gebied’.
‘Ik acht, - schrijft de heer Eerste Minister, - dat ik niet beter kan doen dan U een
afschrift te sturen van de zeer beredeneerde, gestaafde en beslissende Memorie,
opgesteld door den heer Luitenant-Generaal BALTIA’.
De Bestendige Secretaris stelt de Vergadering in kennis met bewuste Memorie:
dit stuk, in het Fransch gesteld, neemt in oogenschouw de Arguments utilitaires, de
Arguments linguistiques en de Arguments historiques, die bij het onderzoek behooren,
en komt tot het besluit dat het Hoogduitsch wel degelijk de taal van Eupen is.
- Er wordt beslist de Memorie om advies mede te deelen aan ons werkend lid, den
heer Prof. L. SCHARPÉ, van wien het besproken voorstel eerst is uitgegaan. (Zie
boven blz. 154.)
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Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Drukwerk. Herneming van de uitgaven der Academie. - Circa October 1919,
werd een begin daarmede gemaakt, wat de Toponymie van den heer KAREL DE FLOU
en de Liederen van Dokkum van Dr. BOLS betreft. Met het Idioticon van IS. TEIRLINCK
moest dit ook het geval zijn: de prijs was zelfs reeds vastgesteld. Edoch, bij gebrek
aan letter kon daaraan geen gevolg gegeven worden. Het is U genoeg bekend, geachte
Collega's, dat de drukkerij van den heer W. SIFFER door de Duitschers deerlijk werd
uitgeplunderd. De soldaten, aan wie dat dievenwerk was opgedragen, hebben zich
op vrij schandelijke wijze van hun rooverstaak gekweten. Wat de heer SIFFER heeft
kunnen redden is onvoldoende: alleen de letter die voor het werk van den heer DE
FLOU was aangekocht, is heelemaal aan de opzoekingen van de Duitsche speurhonden
kunnen ontsnappen.
De heer SIFFER, die echter door allerlei omstandigheden verhinderd was nieuwe
letter aan te koopen, verwacht thans een heele voorraad materiëel, zoodat wij mogen
verhopen weldra de hand aan het werk te kunnen slaan.
Met het oog daarop, had ik het plan uitgedacht tot een beperkte aanbesteding over
te gaan voor het drukken van uitgaven der Academie. Ik gaf daarvan kennis, bij
brieve van 25 Februari 1920, aan den heer Minister van Wetenschappen en Kunsten:
de aanbesteding, zei ik, zou geldig zijn voor de jaren 1920 tot 1924, even wel met
dien verstande dat, mochten intusschen de prijzen van het papier en de loonrooster
der drukkersgasten rijzen of dalen, de vastgestelde prijzen ook in evenredigheid
verandering zouden ondergaan.
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Twee moeilijkheden kwamen in den weg.
De heer SIFFER, wien ik mijn voornemen had bekend gemaakt, schreef mij inderdaad
den 12 Maart ll., om mij te doen opmerken dat de ontworpen aanbesteding bezwaarlijk
zou zijn: ‘de papierfabrikanten - aldus merkte hij op - hebben beslist geen prijzen
meer te laten kennen, dan bij het leveren van het papier. En vermits zij geene
bestellingen meer aanvaarden, tenzij om na drie of vier maanden te leveren, moeten
wij het papier betalen, bij de leverancie, aan den prijs van den dag’.
Aan een anderen kant, schreef mij de Heer Minister den 18 Maart 1920 (als antwoord
op mijn brief van 25 Februari), om mij te verwijzen naar zijn schrijven van 7 Juni
1919, waarbij vermeld wordt, ‘dat slechts voor een jaar contract voor drukwerk mag
worden afgesloten’, en dat alleen voor werken onder de pers zijnde, van dezen regel
mag worden afgeweken, na bijzondere machtiging daartoe bekomen te hebben.
Hoe zou men in zulke omstandigheden een aanbesteding, zelfs een beperkte
aanbesteding, kunnen beleggen?
Ook houde ik mij bij het voorstel van mijn brief van 16 Maart ll., den Heer Minister
voor het jaar 1920 om de toelating verzoekende den heer W. SIFFER met het drukken
eeniger uitgaven te belasten, op voorwaarde dat dezes prijzen eerst aan den Minister
ter goedkeuring zullen onderworpen worden: uit de twee beperkte aanbestedingen
onlangs door de Academie gedaan, is overigens naar genoegen gebleken, dat de
prijzen van den heer SIFFER alleszins de genadigste zijn. Ik geloof derhalve, zei ik
ten slotte, dat wij ons, in alle vertrouwen, tot hem mogen richten.
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Dit laatste schrijven is tot heden toe onbeantwoord gebleven. Intusschen blijven onze
uitgaven stil liggen en kunnen wij geen gebruik maken van het krediet door de
Regeering te onzer beschikking gesteld. (De Academie verzoekt den Bestendigen
Secretaris aan zijn schrijven van 16 Maart te herinneren.)
2o) Bakkersbedrijf. - Het prijsantwoord van den heer ACH. QUICKE, bestuurder der
Middelbare School te Boom, werd nogmaals, na herziening door den schrijver, aan
den heer G. SEGERS om een laatste onderzoek medegedeeld. Bij brieve van 25n Maart
bericht deze den Bestendige Secretaris dat het werk, zooals het nu is, ter pers kan
gelegd worden.
3o) Staatsprijskampen Benoeming van de Jury. - Bij Koninklijk Besluit van 12
Maart 1920 (Staatsblad, nr van 14 April, blz. 2831), werden tot leden van de Jury
benoemd:
a] Voor den Driejaarlijkschen wedstrijd voor Nederlandsche Letterkunde:
13e tijdvak (bij overgangsmaatregel 1910-1914) en 14e tijdvak (1915-1917) de heeren CORNETTE (A.), letterkundige te Antwerpen; - HAMÉLIUS (P.),
hoogleeraar, te Luik; - VAN PUYVELDE (LEO), docent aan de Hoogeschool te
Gent; - VERMEYLEN (A.), hoogleeraar, te Brussel, en VERRIEST (HUGO),
letterkundige, te Ingoyghem, deze drie laatste werkende leden der Academie.
b] Voor den Driejaarlijkschen wedstrijd voor Nederlandsche
Tooneelletterkunde: 20e tijdvak (1913-1915) en 21e tijdvak (1916-1918), - de
heeren D'HONDT (G.), letterkundige, te Gent; - GOEMANS (L), letterkundige, te
Brussel; - SIMONS (L.), letterkundige, te Brussel; - TEIRLINCK (H.), letterkundige,
te Brussel, alle drie leden der Academie, - en TOUSSAINT (F.) letterkundige, te
Brussel.
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4o) Verhooging van de prijzen door de Academie voor de door haar uitgeschreven
wedstrijden toe te kennen. - De heer Prof. J. VERCOULLIE sluit het door hem
ingediende verslag over Lakenweverij, met den wensch dat de prijs - die in het jaar
1914 op 600 frank werd gesteld - op 1500 fr. zou gebracht worden.
Het Bestuur zou zich gaarne met dat voorstel vereenigen, op voorwaarde dat een
gelijke verhooging op de andere prijskampen worde toegepast.
De Academie beslist dat de Bestendige Secretaris zich tot den Heer Minister van
Wetenschappen en Kunsten zal wenden, ten einde de inschrijving van genoemde
wijziging op de Begrooting der Academie te bekomen.

Mededeelingen namens Commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. De heer Prof. J. VERCOULLIE, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Aanwezig de heeren: Kan. AMAAT JOOS, voorzitter, EDW. GAILLIARD, KAREL DE
FLOU, Prof. Dr. C. LECOUTERE, IS. TEIRLINCK, leden, en Prof. J. VERCOULLIE,
lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
a] Reinaert-document G. - Voorstel door het Bestuur om dit handschrift onder de
uitgaven der Commissie op te nemen en den heer IS. TEIRLINCK met de uitgave te
belasten. - Toelichting door den heer Bestendigen Secretaris:
Het spreekt vanzelf, dat alles wat tot ons dierenepos toebehoort, in den werkkring
van onze Vlaamsche Academie moet worden opgenomen. Is de Middelnederlandsche
Vlaamsche Reinaert, met al zijn uitbotsels, niet de luister onzer letterkunde? Daarom
heeft de Vlaamsche Academie het zich altijd tot plicht gerekend, niet alleen het reeds
bekende van het Reinaert-epos in eere te houden en te waardeeren, maar ook alle
nieuwe ontdekkingen met zorg te onderzoeken.
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Het komt dus, in de eerste plaats, aan de Koninklijke Vlaamsche Academie toe,
onbekende Reinaert-documenten onder hare bescherming te nemen en uit te geven.
Ons geacht medelid IS. TEIRLINCK vraagt dat de Academie het nieuwe
Reinaert-document G onder de uitgaven der Commissie voor Middelnederlandsche
Letterkunde opneme. De belangwekkende lezing, door hem onlangs in de Academie
gehouden, bewijst ten overvloede dat onze Koninklijke Instelling zichzelf vereeren
zou met dit Hs. uit te geven. Zou het waarlijk niet te bejammeren zijn, moest dit
interessant G-document buiten onze Academie uitgegeven worden?
Niet alleen hebben de Leden der Academie die lezing aangehoord, maar zij hebben
de in de Verslagen en Mededeelingen gedrukte fragmenten met beradenheid en
oplettendheid kunnen beoordeelen; zij hebben ook het hs. zelf ter Academie kunnen
inzien, en zich, meen ik, kunnen overtuigen dat het voor onze Reinaert-litteratuur,
bijgevolg ook voor onzen academischen werkkring, een aanzienlijke aanwinst is.
Zoo luidt ook het oordeel der Reinaerdisten.
Ons geacht medelid Mr. LEONARD WILLEMS heeft reeds, betreffende dit hs., een
belangrijke mededeeling in de Commissie gedaan. Naar zijn meening heeft hs. G.
hem toegelaten een problema op te lossen, dat tot nog toe onverklaarbaar bleek: de
prachtige etsen van Van Everdingen (17e eeuw), - etsen die men in Gottsched's uitgave
(1752) van Reynke de Vos kan bewonderen, - zouden gemaakt zijn voor het hs. G.,
dus voor deze Nederlandsche bewerking van Reynke de Vos.
En ons buitenlandsch eerelid Prof. MULLER, van Leiden, schreef aan den heer
TEIRLINCK dat de in de Vlaamsche Academie gedane mededeeling hem bijzonder
heeft geïnteresseerd; dat hij deze Nederlandsche berijming van den Nederduitschen
Reynke de Vos vlot, getrouw en goed in den toon vindt, en dat hij hoopt dat het heele
fragment door TEIRLINCK voor de Vlaamsche Academie zal worden uitgegeven.
De heer TEIRLINCK heeft het heele hs. G. gedurende de noodlottige bezetting
afgeschreven. En hij stelt alles ter beschikking van de Academie.
Ik doe thans het voorstel dat de Commissie beslisse het hs. G. onder hare uitgaven
op te nemen, den heer TEIRLINCK met deze uitgave belaste, en ten slotte de Academie
verzoeke aan dit voorstel haar bekrachtiging te willen verleenen.
- De Commissie sluit zich bij die toelichting aan en zal aan de Academie de uitgave
van het handschrift voorstellen, met dien verstande dat de druk geen hinderpaal zij
voor de werken die reeds op de pers zijn.
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b] Kleine verscheidenheden: lezing door den heer EDW. GAILLIARD van de kleine
verscheidenheden hieronder medegedeeld:
Beun, Beunspel, Beuspel, Beufsteen (1664 en 1712). - Een bedrach geven, voortbring
hen of voorthalen, in zake van ‘Verdonkerde rente’ (teksten van 1387, 1395 en 1422).
- Adeling, een verbasterde vorm van ‘Nalinc’ (Na verwant, Naaste bloedverwant). Beteren: Schapen beteren (1501, 1542, 1587). - Aenzien, met de beteekenis Nazien,
Nagaan (Toezicht houden op...) (1475). - Seer aengheleghen zijn (van groote
aangelegenheid zijn) (1785). - Afdrijf, om te wijzen op het ‘bedrijf van goederen,
gheleghen buyten de plaetse vande woonste vanden bedryfver’ (1661). - Andraeghen:
Hem (zich) iets andraeghen, b.v. eene straat (1666). - Ten achteren zijn aen iemand
- van iemand achterstel van rente of schuld weten te eischen (1670). - Afdrijf, spr.
van schapen (1655). - Aftreck - Afgezonderde plaats, verborgen hoekje (1685). Afbrekelick - Dat kan afgeschaft worden, spr. van een oud gebruik (1615). - Afzitten,
Afstijgen (van zijn paard) (1551). - Breedere raed, Nadere raad, Omstandigere raad
(2e helft XVIe eeuw). - Beleed = Leiding, Bestuur (1580). - Baeckege Bakkerin (1621).
- Beschrijven, Schriftelijk bijeenroepen (1671). - Te bande houden, nl. een hond
(1569). - Afstoppen, spr. van een steenweg, dien afsluiten, om er het vervoer met
wagens op te beletten (1637). - Bate, verkorting van ‘Beatrijs’ (1467). - Afsynghelen:
Iemand zijn haar afsynghelen Afzenghen (1620). - Bevryheit, andere vorm van
Vrijheid (Voorrecht) (1453). - Bevreden de zee tegen roovers (1398). - Beleven: Iets
beleven (1467). - Besteken, met de beteekenis Ontwerpen, Regelen, Afspreken (1623)
- Berecker - Hij die iemand met raad bijstaat, Fr. Assistant (celui qui sert de conseil)
(1427, 1758). - Beschieten: Cateylen moeten beschieten in ... (er bij inschieten,
verliezen) (1467). - Bringhen te ghiften. - Bevaren van levende live ter dood (1467).
- Ban van huwelike wederzegghen (1457). - Besteid zyn - Goed besteed zijn, Fr. Etre
bien donné (1346). - Bierwercker (1515). - Bibael, Drinkgeld, Fooi (1569). Antiffenare (Antiphonarium): beschrijving van zulk boek (1432). - Brouck is niet Fr.
Jachère (1501). - Bieren: eene stad bieren (1515). - Iemand goed bescheedt doen
(1467).
De Commissie beslist die mededeelingen in de Verslagen op te nemen.
- De gedane voorstellen worden door de Academie in pleno vergaderd, goedgekeurd.
c] Prijsvragen. - Namens de Commissie voor te stellen prijsvragen. - Tot een
volgende zitting uitgesteld.
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2o) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde. - De heer O.
WATTEZ, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Aanwezig de heeren: IS. TEIRLINCK, voorzitter, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS,
GUSTAAF SEGERS, Dr. HUGO VERRIEST, Pr. Dr. LOD. SCHARPÉ, Prof. Dr. A.
VERMEYLEN, leden, Prof. Dr. A. DE CEULENEER, Prof. Dr. C. LECOUTERE, Prof. J.
VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS en Dr. MAURITS SABBE, hospiteerende leden,
en OMER WATTEZ, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
a] Vereenvoudiging van de schrijftaal in Nederland. Benoeming van eene
Commissie van vijf leden, die met de bespreking van de zaak zal gelast zijn en
bij de Academie verslag indienen. Candidaten aan de Academie in pleno
vergaderd voor te dragen. - De heeren Teirlinck, Segers, Sabbe, Verriest,
Vermeylen, Willems, Vercoullie en Scharpé nemen deel aan de bespreking. De Commissie stelt eindelijk voor dat in de algemeene vergadering der Academie
de zaak verder zou besproken worden. (Zie beneden, op blz. 326.)
b] Bespreking van het voorstel de hieronder volgende werken onder de
uitgaven van het Van de Ven-Heremans' Fonds op te nemen:
Natuurlijke geschiedenis van België, door THEO. VAN DEN BERGH. - Verslag
door AD. DE CEULENEER en IS. TEIRLINCK. - De twee verslaggevers zijn het
eens om te besluiten het werk niet uit te geven zooals het nu is; zij zetten echter
den schrijver aan zijn handschrift te herzien, want hij is in staat degelijk werk
te leveren.
De inrichting van het lager onderwijs in België, door JEF MENNEKENS. - Verslag
door O. WATTEZ en G. SEGERS. - De heeren WATTEZ en SEGERS lezen hun
verslag en besluiten tot de uitgave van het werk, door het Van der Ven-Heremans'
fonds.
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1o) Verslag van den heer Omer Wattez.
De heer J. MENNEKENS, een bekend letterkundige, is een van degenen - en zij zijn
in onze Vlaamsche besturen niet talrijk - die eene zuivere, echt algemeene
Nederlandsche taal schrijven, waar het onderwijs, onderwijswetten en
onderwijsregeling betreft. Als hooger ambtenaar van den dienst van het openbaar
onderwijs in eene aanzienlijke gemeente van Groot-Brussel, maakte hij van zijne
vaktaal een onderwerp van studie, gelijk vroeger ons geacht en betreurd medelid,
wijlen Theo Coopman, deed voor de Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen. En wij
weten allen welke uitstekende diensten deze laatste in dit departement aan de
Regeering heeft bewezen.
Dezelfde weg slaat thans de heer Mennekens in voor het onderwijs, wat inrichting,
bestuur en leiding betreft.
En in een gewest, dat streeft naar bestuur in eigen taal, zal zulk werk welkom zijn
en is ruim zoo noodzakelijk en onmisbaar als de vaktaal voor de spoorwegen.
Aangeboden ter uitgave aan de Koninklijke Vlaamsche Academie, werd het
handschrift van den heer Mennekens: De inrichting van het lager onderwijs in België,
na onderzoek door de heeren Segers en Joos, niet aangenomen omdat de
paedagogische kant van het onderwijs niet werd besproken.
Na die afwijzing zond de heer Mennekens eenen brief aan den heer Gailliard,
bestendigen secretaris der Koninklijke Vlaamsche Academie, met verzoek hem mede
te deelen aan de heeren leden van de bestendige Commissie voor taal en letteren.
Van dien brief werd melding gemaakt in de zitting dier commissie in Februari
1920. Toen besloot deze het werk van den heer Mennekens aan een nieuw onderzoek
te onderwerpen, en stelde daartoe als verslaggevers aan de heeren Segers en Wattez.
Ik heb, na die opdracht, aandachtig nog eens den brief van den schrijver gelezen,
te zamen met zijn werk en ik ben tot het besluit gekomen, dat de Academie de
gelegenheid niet mag verwaarloozen zulk boek in het licht te geven, ofschoon, volgens
den heer secretaris, de geldmiddelen der Academie thans zeer bekrompen zijn.
Werken, die den paedagogischen kant van het onderwijs behandelen, ontbreken
niet; doch werken, behoorlijk geschreven door vakmannen, die zich op de hoogte
houden, die de Nederlandsche terminologie kennen voor dat vak, die ingelicht zijn
over alles wat bestuur en organisatie betreft, missen wij zoo goed als totaal voor de
Vlaamsche gewesten. Zulke boeken moeten dienen als leidraad voor de talrijke
besturen in ons land, die zich met openbaar onderwijs hebben bezig te houden.
Meestal hebben degenen, die daarmede in de gemeentebesturen gelast zijn, geene
vakopleiding gehad en kennen dus onvol-
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doende de taal, welke zij bij vertaling van Fransche stukken uit het middenbestuur
of opstellen van verordeningen of maatregelen van het gemeentebestuur te gebruiken
hebben,
Zij vertalen, gelijk de heer Mennekens in zijn schrijven van Februari zegt, slordig
de Fransche wetteksten, elk op zijne manier en op die wijze wordt de Nederlandsche
taal in ons bestuur, volgens de getuigenis van een hoogeren ambtenaar uit den
vertalingsdienst van het Middenbestuur te Brussel, een warboel waar niet is uit te
geraken.
Wat in de Koninklijke Vlaamsche Academie werd gedaan voor de terminologie,
de vaktaal van drukkers, timmerlieden, metselaars enz. mag zij ook wel doen voor
het onderwijs.
Bij het behandelen der vaktaal voor die ambachten hadden de schrijvers het ook
niet over den wetenschappelijken kant van het vak, doch enkel over den vorm, de
gebruikelijke woorden, de geijkte termen, de Nederlandsche terminologie.
En door het uitgeven van het werk van den heer Mennekens zal de Academie hare
reeks van practische boeken voor het Vlaamsche volk, de openbare besturen, de
onderwijsinrichtingen met een degelijk werk vermeerderen.

Verslag van den heer G. Segers.
In mijn verslag, uitgebracht over het werk van den heer Mennekens, kwam ik tot het
besluit, dat de Koninklijke Vlaamsche Academie zich met de uitgave daarvan niet
kon belasten, aangezien slechts het bestuurlijk gedeelte, wat de uitvoering der
organieke wet op het lager onderwijs betreft, daarin werd behandeld. De pedagogische
kant werd onaangeroerd gelaten.
Men heeft mij echter in bedenking gegeven, dat de vervlaamsching der
verschillende takken van het bestuur groote moeilijkheden oplevert, door het gebrek
aan degelijke, practische handboeken, welke in onze taal zijn opgesteld; ook dat het
werk van den heer Mennekens door het Van de Ven-Heremans' Fonds ter perse zou
kunnen gelegd worden.
In mijn verslag heb ik op de degelijkheid van den inhoud, op de methodische
indeeling der stof en op de keurigheid van den vorm van dit werk gewezen. Het is
tevens bruikbaar, en zal in een bestuurlijk opzicht, diensten bewijzen aan hen, die
geroepen zijn om de wet op het lager onderwijs toe te passen.
Ik stel dus aan de Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde voor aan de
Koninklijke Vlaamsche Academie den wensch uit te drukken, het boek van den heer
Mennekens door het Van de Ven-Heremans' Fonds uit te geven, zoohaast de noodige
gelden daartoe beschikbaar zijn.
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Ik meen echter, dat het nuttig ware de verhandeling te volledigen. De schrijver zal
het werkje over de Nederlandsche onderwijswet met vrucht raadplegen: ‘Wet van
den 17 Augustus 1878. S. 127. tot regeling van het Lager Onderwijs, zooals die wet
nader is gewijzigd, met aanteekeningen, besluiten ter uitvoering en alphabetisch
register. Achttiende druk, door Mr. Mr. M.G. Stenfpert Kroese, Secretaris der
gemeente Amersfoort. Zwolle. W.E.J. Tjeen Willink. 1912.’
Hij zal daar materiaal van bestuurlijken aard aantreffen, dat hem een goede leidraad
zal zijn, om zijn werk bij uitstek bruikbaar te maken.
- Beide verslaggevers zijn derhalve van advies, het werk van den heer MENNEKENS
onder de uitgaven van het Van de Ven-Heremans' Fonds te laten opnemen. - Dit
voorstel zal aan de Academie in pleno vergaderd medegedeeld worden.
c] Voorstel tot opneming onder de uitgaven van het Van de Ven-Heremans'
Fonds, van: Leidraad voor lessen over de voeding van den mensch, voor hooger
huishoudkundig onder wijs, door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE. - Door het Bestuur naar
de Commissie om advies verzonden. - Benoeming van twee verslaggevers.
De zaak wordt tot de eerstvolgende vergadering der Commissie verschoven.

Letterkundige mededeeling
door den heer Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, over het Gedenkboek van het Bataafsch
Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam tot een blijvende
herinnering aan het 150-jarig bestaan, uitgegeven door het Bestuur, 1769 - 17
Augustus - 1919.
Het boek is te belangrijk om in de boekerij onzer Academie neergelegd te worden,
zonder eene korte bespreking in onze Verslagen en Mededeelingen. In het voorwoord
wordt herinnerd dat op 17 Augustus 1769 de bekrachtiging plaats had der artikelen
van Conventie tusschen den stichter van het Bataafsch Genootschap der
proefondervindelijke wijsbegeerte, Ste-
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ven Hoogendijk, en de Directeuren van het Genootschap, ‘tot welker nakominge zij
zich van weerskanten met hunne handteekening heiliglijk verbonden hebben’.
Ten einde een blijvend aandenken aan dezen herinneringsdag in het leven te roepen,
besloot het tegenwoordig bestuur op 17 Augustus 1919 een gedenkboek uit te geven;
Prof. Dr. J.P. Kuenen, te Leiden, werd bereid gevonden het aandeel van Nederland
in de ontwikkeling der natuurkunde gedurende de laatste 150 jaren samen te stellen.
Het gedenkboek, een guldenboek van de Nederlandsche wetenschap, beslaat 341
blz.; en bevat de volgende 7 hoofstukken: Achttiende eeuw; opkomst der moderne
natuurkunde na 1800; moderne leer van electriciteit en licht; aberratie stralingen en
magnetisme; warmteleer en physische chemie; kinetische theorie; gassen en
vloeistoffen.
Een aantal portretten versieren het werk: Petrus van Musschenbroek (1692-1761),
Guilielmus Jacobus 's Gravesande (1688-1742), Steven Hoogendijk (1698-1788),
L. Bicker (1732-1801), Johan Lulofs (1711-1768), J.H. Van Swinden (1746-1823),
Pieter Nieuwland (1764-1794), H. Aencae (1743-1810), Johan Ingehousz (1730-1799),
Martinus Van Marum (1750-1837), Joan Rudolph Derman (1743-1808), A. Paets
van Troostwijk (1752-1837), K.M. Giltan (1811-1891), P. Lurten (1767-1840), G.
Moll (1785-1838), R. Van Rees (1797-1875), J. Bosscha (1831-1911), C.H.D.
Buys-Ballot (1817-1890), J.H. van 't Hoff (1852-1911), H.W. Bakhuis Roozeboom
(1854-1907). De meeste dezer namen behooren tot beroemde geleerden aan wie de
wetenschap en het menschdom veel te danken hebben. En inderdaad, als men dit
schoon geschiedkundig overzicht leest, ziet men al de groote vraagstukken van natuuren scheikunde besproken: de verbranding, het vloeibaarmaken der gassen, de
electro-magnetische evenwichten, de polarisatie, de verhoudingen van lichtbreking
en dichtheid, de electronen, de entropie, de verdunde oplossingen, de osmotische
drukking, de phasenleer, de metastabiele toestanden, de colloïden, de
gassencondensatie, om alleen deze te noemen.
En zooals vroeger 's Gravesande, van Marum, Huygens, van 't Hoff,
Bakhuis-Roozeboom, van Bemmelen, Eykman, werken nog altijd Lorentz, Cohen,
Kamerlingh Onnes, Schrei-
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nemakers en anderen, op schitterende wijze, tot de verdere ontwikkeling der
wetenschappen.
Met genoegen kan ik bijvoegen, dat twee onzer landgenooten Prof. J.E. Verschaffelt
(Brussel) voor zijne onderzoekingen over dichtheid van mengsels, en Dr. J.
Timmermans (Brussel) voor zijne studiën over gedeeltelijk mengbare vloeistoffen,
in het gedenkboek genoemd worden.

Dagorde.
1o) Staatsminister Aug. Beernaert-prijskamp. Tweede tijdvak: 1914-1915. Verslag van de Jury: toekenning van den prijs. - In de Maart-vergadering van de
Jury heeft de heer Prof. Dr. L. SCHARPÉ lezing gegeven van het verslag door hem,
op last van den Keurraad, over het Tweede tijdvak, 1914-1915, opgemaakt. Het stuk
werd goedgekeurd en geteekend door de heeren Prof. Dr. C. LECOUTERE, als
voorzitter, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS en G. D'HONDT,
afgevaardigde der Regeering, als leden, en Prof. Dr. L. SCHARPÉ, als lid-secretaris;
het kende den uitgeloofden prijs van duizend frank toe aan Juffrouw VIRGINIE
LOVELING, ons geacht medelid, voor haar bundel novellen getiteld Bina. - De
Academie bekrachtigt dit besluit. De heer Prof. Dr. C. LECOUTERE. onderbestuurder,
wenscht de schrijfster, die de vergadering bijwoont, hartelijk geluk met de bekomen
onderscheiding en stelt voor het stuk hieronder op te nemen. (Langdurige
toejuichingen.)

Aug. Beernaert-prijskamp.
Tweede tijdvak: 1914-1915.
Enkel zes werken waren voor dezen prijskamp ingezonden:
De dichtbundel van AUGUST VAN CAUWELAERT ‘Verzen, Nieuwe Reeks’, bevat maar
enkele stukken; deze munten echter uit door lenig taalrythme, en de stille ‘wazige
weemoed’ die er in tot uiting komt, spreekt waarlijk tot het hart.
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CONSTANT EECKELS ‘Levensweelde’ is e n veel lijviger bundel; doch de schrijver,
die gevoel heeft en aanleg, en bij wien een edele aandrang te roemen valt, diende
strenger te zijn tegenover zichzelf. De taal ontbreekt het dikwijls aan keurigheid, de
beeldspraak is meermalen wild en het ontstemt dat herhaaldelijk al te onbeduidende
versjes, de opname werden waardig gekeurd.
Evenals het niet twijfelachtig kon zijn, welke van deze twee dichtbundels als de
verdienstelijkste moest worden beschouwd, zoo ook wat de werken in proza betreft.
G.D. MINNAERT'S ‘Geestesleven en Schoonheidszin’ is een met zorg gesteld werk,
waarvan echter de vulgariseerende bedoeling op den voorgrond staat.
LAMBRECHT LAMBRECHTS' uitgebreide novelle ‘In 't Wingewest’ voldoet niet wat
bouw en samenstelling betreft.
JEF SIMONS' ‘Mastentoppen’ brengt een reeks echt leuk en luimig gestelde schetsjes
en verhaaltjes; smakelijk kleingoed.
VIRGINIE LOVELING echter trad naar voren met een reeks van vijf schetsen, waarvan
de eerste ‘Bina’ den naam gaf aan den bundel, en deze bundel is ontegensprekelijk
een werk van groote verdienste. Kloeke karakterteekening, diepe doorschouwing
van de menschelijke ziel, in Bina vooral, en Peetje Girre en Kijkjes in de Huizen,
zijn het wat, benevens de heldere gevatheid om uit te drukken en te suggereeren,
deze schetsen en verhalen zoo bijzonder boeiend maakt. De scherpe waarneming
van allerlei kleins en schijnbaar nietigs, het bedwongen, als ingetoomde gevoel, de
edele meewarige geest die zich erbarmend bukt over het leed en den levensstrijd van
armen en verstootelingen, wekken tot hooge achting voor de schrijfster, die haar
volk, na het zooveel schoons reeds te hebben geschonken, thans weer komt verrassen
met deze rijkgerijpte late garve.
Met eenparigheid kende de Jury den prijs toe aan dezen bundel van Mej. VIRGINIE
LOVELING.
Gent, 16 Maart 1920.
De Schrijver,
L. SCHARPÉ.
De Voorzitter,
C. LECOUTERE.
De Leden.
G. SEGERS.
J. MUYLDERMANS.
GUSTAAE D'HONDT.
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2o) Lidmaatschap der Academie. Opene plaatsen. - De Academie stelt het getal
opene plaatsen van eere- en briefwisselend lid vast. STAAN OPEN:
Twee plaatsen van briefwisselend lid, door de verkiezing van de heeren Dr. LOD.
SCHARPÉ en JOZ. JACOBS tot werkend lid; en
eene plaats van buitenlandsch eerelid door het afsterven van Prof. Dr. J. VERDAM.
3o) Voorstel: De inrichting van het Lager Onderwijs in België, door JEF
MENNEKENS (zie boven blz. 319), onder de uitgaven van het Van de Ven-Heremans'
Fonds op te nemen. - Een beslissing zal later daaromtrent door de Academie genomen
worden.
4o) Prijskamp voor Lakenweverij. - De heeren Prof. J. VERCOULLIE en Prof. LEO
VAN PUYVELDE dienen hun verslagen in. - Deze zullen in de Verslagenen
Mededeelingen opgenomen worden. Daarbij zullen gaan de losse aanteekeningen
van de heeren VAN SPEYBROUCK en VAN VLAANDEREN, vakkundigen te Gent. (Zie
beneden blz. 330-337.)
5o) Vereenvoudiging van de Schrijftaal. - Benoeming cener Commisste van vijf
leden, die met de bespreking van de zaak belast zijn en bij de Academie verslag zullen
indienen. - Stemming over de candidaten door de Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde voorgedragen.
De heer Dr. LEO VAN PUYVELDE die het woord bekomt, wijst op de dringendheid
het hangende vraagstuk te laten instudeeren door een speciale commissie, die een
verslag zou opmaken, waarna dan de Academie in een vergadering in pleno de zaak
zou bespreken en haar houding bepalen.
De ‘Spellingscommissie’, door de Regeering van Nederland ingesteld bij Koninklijk
Besluit van 16 Juni 1916, om de regeering ‘van advies te dienen bij de keuze,
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welke deze te doen heeft, nu de meer algemeen in gebruik zijnde schrijfwijze van
de Nederlandsche taal onzekerheden overlaat en afwijkingen daarvan in breeder
kringen ingang hebben gevonden’, heeft reeds in den zomer 1918 haar verslag
ingediend. Het is tot de kennis van spreker gekomen dat de Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen in Holland een wetsontwerp voorbereidt omtrent de
wijzigingen aan te brengen in de schrijftaal. Mocht hij er mee voor de kamer komen,
voordat de Vlamingen hun meening hebben te kennen gegeven betreffende de
voorstellen bij hem ingediend, dan zouden wij vóór een voldongen feit staan. Hij
meent, door een vier en half-jarig verblijf in Holland, de Hollandsche toestanden
genoegzaam te kennen, om te durven verzekeren dat, zoodra de minister vooruit is
gekomen met zijn eigen voorstellen, gebaseerd op die der ‘Spellingcommissie’, geen
protesten van onze zijde hem nog zouden overhalen om zijn voorstellen in te trekken
of aanzienlijk te wijzigen.
Wij moeten onze stem laten hooren en verhoeden dat alles buiten de Vlamingen
om zou gebeuren en dat wij straks zouden staan voor eenen toestand, die ongunstig
zou kunnen wezen voor de toekomst van het Nederlandsch in België.
De Academie heeft tot nogtoe vruchteloos getracht mededeeling te bekomen van
de voorstellen door de Hollandsche offlciëele commissie aan de regeering gedaan.
De voorstanders schijnen ze ons niet te kunnen meedeelen, en de verdedigers van
de spelling der Vereeniging tot Vereenvoudiging van de Schrijftaal bezorgen ons
alleen materiaal tegen het door de commissie voorgestelde systeem.
Spreker heeft in zijn papieren het verslag van de Commissie, verschenen in 1918,
teruggevonden en overhandigt het aan het bestuur der Academie.
Niets weerhoudt ons dus nog, zei hij verder, een commissie van onderzoek aan te
stellen, die onverwijld
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haar taak kan aanvatten. Het is van groot belang dat de Academie ten spoedigste
over de zaak beraadslaagt. Want de voorgestelde wijziging, die een compromis is
tusschen de spelling van de Vries en te Winkel en de Vereenvoudigde Schrijftaal der
‘Vereniging’, bevat punten, waaraan de Vlamingen moeilijk hun goedkeuring zullen
verleenen. Zoo wordt bij het gebruik van het grammatisch geslacht een verregaande
vrijheid gelaten, en door de voorstellers zelfs aanbevolen Dit zou de Vlamingen niet
kwetsen in hun taalgevoel, als het alleen ging om het afschaffen van de slot-n en
vooral de slot-e in de buigingsuitgangen, doch wel, en zeer scherp, waar het betreft
een bandelooze vrijheid aan te bevelen in de keuze van het geslacht voor de
persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden van den derden persoon. Het is bekend
dat de Hollanders het geslacht in de beschaafde taal niet scherp meer gewaar worden.
Wij, Vlamingen. worden dit wel gewaar, en over het algemeen zeer scherp.
Mede wordt door de Commissie aanbevolen het instellen van een staatscommissie,
die om de 10 jaar de spelling zou wijzigen. Met het begrip van voortdurende
ontwikkeling in de taal kan spreker volledig accoord gaan, als hij de zaak beoordeelt
van wetenschappelijk standpunt uit Maar hij vreest nadeelige gevolgen voor onze
taal in België uit de groote verscheidenheid, die dit stelsel in de praktijk zal hebben.
De Vlamingen moeten hierbij waakzaam wezen. En moet er verandering komen,
dan zou de wijziging er best eene zijn, die wij in alle opzichten kunnen aanvaarden.
Meer dan ooit zijn wij er in België op aangewezen de eenheid en vastheid van
onze taal hoog te houden tegenover de velen, die ze niet of slecht kennen, en die,
uitgaande van de eenheid en de vastheid van de Fransche taal, alle onzekerheid en
verscheidenheid in de schrijfwijze van onze taal zouden aanwenden om haar -
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dwaas genoeg! - als een onvolmaakte taal te beschouwen.
Mocht in Holland officiëel een schrijfwijze ingevoerd worden, die hier niet zou
worden aangenomen, mochten er op zeker oogenblik drie schrijfwijzen tot stand
komen - de oude, die van de ‘Spellingscommissie’ en die van de ‘Vereniging’, - dan
heeft het begrip van de eenheid der Nederlandsche taal, dat wij hier met zooveel
moeite ingang kunnen doen vinden, in België een gevoeligen knak gekregen
Om dit te verhoeden acht spreker het wenschelijk dat niet gedraald wordt met het
instellen van een adviseerende commissie in onze Academie en het bekend maken,
over korten tijd, van de meening van ons korps in deze aangelegenheid.
- Een drukke bespreking volgt hierop: de heeren Prof. VERCOULLIE. SEGERS, Mr.
LEONARD WILLEMS, Prof. VERMEYLEN, Kan. AM. JOOS. OMER WATTEZ en anderen
nemen er beurtelings deel aan. Ten slotte wordt er tot de verkiezing overgegaan:
Worden verkozen de heeren Dr. GOEMANS, Kan. JOOS, Prof. SCHARPÉ, Prof.
VERCOULLIE en Mr. LEONARD WILLEMS.
- Van wege den heer VREDEVELD, secretaris van de Vereeniging, te Zwolle, heeft
de Bestendige Secretaris mededeeling ontvangen van de hieronder volgende brochures
over de Vereenvoudiging van de Schrijftaal, ten beheeve van de heeren Leden der
Academie:
a] Kritiek op het verslag van de Staatskommissie in zake de Spellingkwestie. Eerste
gedeelte Bewerkt door Dr. D.C. HESSELING Dr. J.J. SALVERDA DE GRAVE. Dr.
E.C. GODÉE MOLSBERGEN, Dr. C.G.N. DE VOOYS, J. WÉDEVEN, J.E. WARTENA,
Dr. R.A. KOLLEWIJN. Zwolle, La Riviere en Voorhoeve. 1912.
b] Id. Tweede gedeelte. Bewerkt door Dr. J. SCHEPERS, Mr. A.P.C. POELHEKKE,
J.C. WIRTZ CZ., Dr. C.G.N. DE VOOYS, Dr. C. LECOUTERE, Dr. L. SCHARPÉ,
P. VALK-
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HOFF,

c]

d]

e]
f]
g]

h]

Dr. R.A. KOLLEWIJN. Zwolle, La Riviere en Voorhoeve, 1913.
Vereenvoudigers-arsenaal, door Dr. R.A. KOLLEWIJN, Voorzitter van de
Vereniging tot Vereenvoudiging van onze Schrijftaal. Baarn,
Hollandia-Drukkerij, 1914.
De Spelling Kollewijn, door J.W. ENGELKES. 10e druk (1919). (Verkorte en
herziene uitgave, met toestemming van de schrijver, bewerkt door Dr. J.A. VOR
DER HAKE.) (Druk. La Rivieren en Voorhoeve, Zwolle.)
De Spelling-Kollewijn. Een groot maatschappelijk tevens Nederlands belang,
door J. ROTTIER. 3e druk). (Id.)
Regels van de Vereenvondigde Spelling met Toelichting. (Vier bladzijden druks.)
Vereniging tot Vereenvoudiging van onze Schrijftaal. Een Privatissimum over
Nederlandse Taal in het jaar 2222. (Vier bladzijden druks, met onderaan R.A.
KOLLEWIJN.)
Vereenvoudiging. Orgaan van de Vereniging tot Vereenvoudiging van onze
Schrijftaal. 23e Jaargang, Nr 1 (4 Juni 1919), 2 (16 September 1919) en 3 (Januari
1020).

Een exemplaar van genoemde brochures werd in de boekerij der Academie
neergelegd; de andere exx. werden aan de heeren Leden gezonden.
6o) Abonnementsprijs voor de Verslagen en Mededeelingen. De Bestendige
Secretaris doet opmerken dat die zaak reeds vroeger geregeld was. Thans wordt zelfs
de prijs verhoogd, gezien het boek steeds lijviger wordt en de prijzen van den dag
ook dienen in aanmerking te komen.
Leden van de Commissie voor Geschiedenis vragen echter dat de prijs op 10 fr.
's jaars worde gebracht: men geve daaraan ruchtbaarheid, zeggen zij, ten einde onze
Verslagen beter bekend te maken.
De Verslagen, - zegt de Bestendige Secretaris, - waarvan de oplage slechts 350 exx.
beloopt, worden maandelijks aan tal van instellingen en personen gezon-
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den. Er schieten maar weinig exx. meer over. Op aanbeveling van Leden der
Academie, kunnen wij nog eenige exx. schenken: zij gelieven er evenwel zorg voor
te dragen, dat zij enkel degelijk gewettigde voorstellen doen. In elk geval, kunnen
nog altijd inschrijvingen bij den heer W. SIFFER, drukker der Academie, genomen
worden.
Men merke wel op. dat het verslag onzer vergaderingen alle maanden in het
Staatsblad verschijnt. Ik meen te weten, dat dit niet ongemerkt voorbij wordt gegaan.
7o) Lezing door den heer Dr. MAURITS SABBE: Vondel's Herbarium. Bepaling van Vondel's natuurzin. - Niet de schoonheid dezer aarde maar de visioenen
van hemel en paradijs verrukten hem vooral. - Geen onbeperkte overgave aan
natuurgenot zooals bij de modernen. - Toch had hij oog voor de schoonheid van zijn
land.
Mode-invloeden op zijn natuurbeschouwing. - Inleiding tot de Warande der Dieren.
Horatiaansch- epicuristische opvatting. - Pastorale toon. Invloed van Ovidius en
Vergilius. - Bewerking van de ode Beatus ille... - Eerst navolging van Horatius, later
zelfstandiger en oorspronkelijker. - Navolgingen van Vergilius. - Verder liefde voor
de bloemen. - Vondel en het Hollandsche landschap. Utilitaristische begrippen in Vondel's natuurgevoel. - De Tulpen. - Tulpenkoorts.
- Zedelijke en christelijke leeringen ons door de planten voorgehouden. - Rozemarijn
- Palm - Laurier - Hulst - Zonnebloem - Palmboom. - Vondel's plantkundige
begrippen. - De Geneeskundige krachten der kruiden. Vondel's Hortus Sanitatis. Aconitum - Coloquint - Elleborus - Rha - Roos - Narcis - Melisse - Lavendel Saffraan - Rozemarijn - Laurier - Hysop - Maankop - Peoen - Rhabarber - Wijnruit
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- St Janskruid - Cats' ‘apotekerswinkel der dieren’. - Citaat uit J.B. Porta's Magia
over het vernuft der dieren om zich geneesmiddelen te zoeken. - Besluit.
- De onderbestuurder bedankt den heer SABBE voor zijn zoo zaakrijke en belangrijke
lezing, en stelt voor deze in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen. (Aangenomen.)
- De vergadering wordt te vier uur gesloten.

Kleine verscheidenheden.
I.
Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal - en Letterkunde.
358. - Aerchaert, en den aerchaert weren.
AERCHAERT is een verbasterde vorm van ARSATERE, Arts, Wondheler, Geneesheer.
- DEN AERCHAERT WEREN van iemand, nl. van iemand die door een ander werd
gewond, beteekent dezes rekening (voor de toegediende verzorging) betalen:
Staatsarchief van Brugge, Fonds Proostsche. Register nr 828, of ‘Ferieboek’ van
1467 tot 1473, fol. clxiiij: ‘Per Aelbert le Prevost. Amand Oiivier, als ghevanghen,
ter cause van dat hij den zelven Aelbert heift vermijnet ende zijn hoghe vut gheworpen
met eender canne of candelare. De heesschere heescht den aerchaert ghewert te
hebbene, en voor zijn smerte xij lb. gro...’

359. - Bidde.
Is hetzelfde als BEDE (verzoek):
Staatsarchief te Brugge. Fonds Kasselrij van Iperen, Charters, oud nr 5253, voorloopig
blauw nr 790: ‘Ten neerenste verzouke ende bidde van...’ (Akte van 24 Nov. 1416.)
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360. - Afgaende payement.
Naar den heer D. Berten, raadsheer aan het Hof van Beroep te Gent, fr. Dette à
échéance; het is hetzelfde als ‘AFGAENDE SCHULD’, dat Stallaert, vo Afgaen, blz. 50,
kol. 1, ten onrechte vertaald heeft door Dette rédimible, rachetable. De vertaling van
L. Gilliodts-van Severen, Cout. de Bruges, II, 428, welke bij den tekst gaat door
Stallaert aangehaald, luidt even verkeerd Dette constituée.
D. Berten, Cout. de la Seigneurie de Saint-Pierre-lez-Gand, blz. 26: ‘Soo wie syn
huys ende erfve... vercoopen, veralieneren, ofte belasten wilt tsy met losrenten,
afgaende payementen ofte andere lasten, moet...’ (1546 o.s.)
Id., id., blz. 29: ‘Eenen persoon renten hebbende ofte eenige laste van afgaende
payementen op eenighe huysinghen ofte erfven... ende ghebreck hebbende van
betaelinge, vermagh... t' voorseide huys ende erfven... te doen pandene...’ (Id.)
Daardoor wordt eigenlijk verstaan een Trapsgewijze betaling, waarmede schuld
wordt afgelosd:
Staatsarchief te Brugge, Fonds Klooster der Karthuizers, Charters, oud nr 2962,
voorloopig blauw nr 5650: ‘Ende ditte mids dat de voorn L. belooft heeft te betalene
ter somme van 50 ponden grooten, in minderinghe vande welcken de voorseide prioir
kendt ontfaen thebbene vier ponden grooten. ende de resterende 46 p. gr., te
kerssavonde eerstcommende vier p. gr., ende van dan voorts met drie p. gr. tsiaers
afgaende payementen, danof deerste drie p. gr. ende payement vallen zal kerssavont
86 ende alzoo voorts van jaere te jare totter vulle betalijnghe.’ (Akte van 23 Aug.
1585.)
EDW. GAILLIARD.
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Letterkundige Wedstrijden voor 1916.
Verslagen van de keurraden.
Zesde prijsvraag.
Vak- en kunstwoorden.
Gevraagd werd: Een vakwoordenlijst van de Lakenweverij, met opgave van de
Fransche, Duitsche en Engelsche benamingen.
Prijs: 600 fr.
Is ingekomen een antwoord met kenspreuk:
Werden tot leden van den Keurraad aangesteld: heeren Prof. J. VERCOULLIE en Prof.
Dr. LEO VAN PUYVELDE.

1o) Verslag van Prof. J. Vercoullie.
De auteur van de ‘Vakwoordenlijst voor de Lakenweverij’ verkeerde in het onzekere
over den omvang van de vraag. Dat vond zijn oorzaak in de onbepaalde wijze waarop
de vraag zelf gesteld was in vergelijking met den vorm van Vraag 6 voor 1915, over
de Katoenweverij, waar uitdrukkelijk spinnerij, ververij en druk er bij verlangd
worden. Hij mocht dan daaruit afleiden dat men dat hier ook begeerde. Maar
daartegenover staat dat Vraag 32 voor 1919 over de Garenspinnerij alweer onbepaald
gesteld is en dus de katoenspinnerij noch de wolspinnerij uitsluit.
De auteur nu heeft een middelweg gekozen; hij heeft de spinnerij uitgesloten, maar
de ververij en druk in zijn woordenboek opgenomen. De steller van de vraag kan
alleen beslissen of hij te veel dan wel te weinig gegeven heeft.
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Wat het geleverde zelf betreft, de verzameling is zeer rijk en er is aan het bijeengaren
veel vlijt besteed. Ik geloof dat men er weinig leemten in zal moeten aanwijzen. Toch
treft de afwezigheid van het Oostvlaamsche djakke = zweep, van drolmachine,
verdeelmachine en vooral die van strijkgaren, terwijl kamgaren opgenomen is:
strijkgaren immers is het eigenlijke garen om laken te weven; kamgaren is het garen
om zoogenoemde stoffen te weven.
Het ware dus jammer indien deze woordenlijst onuitgegeven bleef; maar in haar
tegenwoordigen vorm kan ze niet uitgegeven worden. De schrijver zou een paar
goede woordenboeken moeten bestudeeren of zich met een beroepsphiloloog moeten
verstaan, om te leeren hoe een woordenboekartikel, vooral wanneer verschillende
beteekenissen te omschrijven zijn, moet gesteld worden. Ook is het zonderling dat
onder zijn bronnen De Vries en Te Winkel Groot Woordenboek, Karmarsch of Kuyper
Handb. d. Mechanische Technologie, Sachs-Villatte Fr.-D. Wdb., Muset-Sanders
Eng.-D. Wdbk. ontbreken. Overigens zijn de titelopgaven doorgaans niet nauwkeurig
genoeg.
Zijn bepalingen zijn al eens te onbepaald. Aan omschrijvingen als zekere stof of
soort van stof (nu en dan in dagbladen-Nederduitsch, om met Van Lennep te spreken,
soort stof) heeft men niet veel.
Adjectieven met subst, als dubbele aanslag, d. inslag, d. kegelspoel enz., eenvoudig
brocheersel, e. kruisknoop enz., gladde wol, g. wollen garen enz., moeten niet
afzonderlijke artikels vormen, maar een enkel onder het ad ectief.
Ook de voorvoegsels als aan, door enz. zijn niet in afzonderlijke artikels te
behandelen, omdat het niet te verwachten is dat de lezer de beteekenissen van de
woorden die er mee samengesteld zijn, als doorhaspelen, doorkaarden, bij de
voorvoegsels zal gaan bestudeeren.
Kleurnamen, als amandelgeel, appelgroen, glasgroen mogen wel opgenomen
worden, als de schrijver maar zegt door welke stoffen bedoelde kleuren verkregen
worden.
Onder bijts, bijtsen paste de opmerking dat daarover niets te vinden is noch in 't
Groot Wdbk noch bij Van Dale, waar echter aluinbijts voorkomt, met vermelding
van roodbijts dat nochtans op zijne plaats afwezig is; daarbij kan ook gezegd worden
dat men beits, beitsen behoort te schrijven, zooals overigens, wanneer het op hout
betrekking heeft, gedaan wordt.
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Mijn besluit is dat aan den schrijver de prijs zou toegekend worden, nadat het werk
in den hierboven aangeduiden zin voor den druk zou gewijzigd zijn. Wat het bedrag
van den prijs betreft, ik ben van oordeel dat dit voor den tegenmoordigen tijd te
gering is en ten minste op twaalfhonderd frank zou mogen gebracht worden.

2o) Verslag van Prof. Dr. Leo van Puyvelde.
Ik heb alle achting voor de noeste vlijt, waarmede de schrijver van het
‘Vakwoordenboek over de Lakenweverij’ zijn arbeid heeft aangevat en doorgezet.
Tot zijn lof moet hier vermeld worden dat hij zijn opsporingen niet bepaalde bij de
bronnen van zijn tijd: woordenboeken, vakboeken, vaktijdschriften en volksmond.
Hij is ook ijverig gaan speuren in de voornaamste oude oorkonden. Dit mag tot een
voorbeeld gesteld worden voor allen, die in de toekomst nog zullen mededingen in
een prijsvraag over vakwoordenboeken. Wat een taalschatten kunnen gevonden
worden in die oorkonden, blijkt uit de vondsten, die de steller van dit werk gedaan
heeft in de stukken over de Ypersche lakennijverheid, door Espinas en Pirenne
uitgegeven, en in die over de latere textielnijverheid, door de Vlamingen ingevoerd
te Leiden, die aan het licht gebracht werden door de zorgen van Posthumus. De
schrijver heeft zelfs de lofwaardge zorg gehad in de Koninklijke Bibliotheek te
Brussel navraag te doen en heeft er een aantal fiches over weefnijverheid kunnen
vinden, die hij in zijn arbeid verwerkt heeft.
Wat hij heeft kunnen ‘zanten’ lijkt mij zeker waard te worden gevoegd bij de reeks
van Vakwoordenboeken, door de Koninklijke Vlaamsche Academie reeds uitgegeven.
Hij zal echter zijn arbeid nog eens duchtig moeten overwerken, eer het aan de
drukkerij kan overgeleverd worden.
Er is te weinig systeem in het opstellen van de artikelen. I aarop heeft Prof.
Vercoullie reeds terecht gewezen. Gaarne zag ik ook, ter vermijding van verwarring,
de opgave Fr., D., Eng., Mnl. bij alle bijgevoegde termen verschijnen, en bij alle
woorden het gebruikelijke geslacht gevoegd.
De schrijver haalt de gewestelijke woorden aan ‘in een meer letterkundigen vorm’,
zegt hij. Woorden hebben geen letterkundigen vorm. Als de schrijver hiermee bedoelt:
in de geldende spelling, dan kunnen wij hem begrijpen, doch laat hij
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zijn best doen om de gewestelijke woorden zoo juist mogelijk weer te geven.
Zijn bibliographische opgaven moeten naar wetenschappelijken eisch worden
opgemaakt. Soms laat hij de voornamen weg, soms geeft hij ze. Soms geeft hij een
datum van verschijning, meestal niet. De plaats van de uitgave ontbreekt teenemaal.
Wat hebben wij b.v. aan een opgave als: ‘(Naamloos), De Indigo- en
Blauwbereider’ zonder meer? Tot mijn verbazing ontbreekt in de bibliographie H.
ZONDERVAN, Algemeen Verklarend Woordenboek, vijfae druk van Kramers'
Algemeene Kunstwoordentolk, Gouda, G.B. van Goor Zonen, 1912.
De schrijver zal zijn werk beter moeten voorbereiden voor den druk door een
systematisch onderstrepen, het juist plaatsen van de hoofdletters en vooral van de
scheiteekens. De verbindingsstreep en de parenthesis wendt hij onoordeelkundig
aan.
Zijn stijl en taal zal hij eveneens aan een herziening moeten onderwerpen, en met
de noodige aandacht. De bepalingen, die hij geeft, meermalen in aansluiting met
Nederlandsche vakboeken, zijn duidelijk en dikwijls zeer goed gesteld. Waar hij
overgaat tot beschrijving wordt zijn stijl minder vast en is hij niet altijd
aanschouwelijk. Bij een aandachtig overlezen zal de schrijver zelf wel taalfouten
verbeteren als: de ingezamelde oogst bevat (voor: omvat) p. 5; weefsels die wel
gekend waren (voor: bekend) p. 5; heeft voor doel (voor. tot doel) vo
Fabriekwassching, enz. Een eigenaardigheid van zijn taalgebruik is het veelvuldig
foutief aanwenden van den genetief. Zoo schrijft hij b.v.: het opteekenen dezer
(onderverstaan: woorden) p. 5; wat de gewestwoorden betreft, ik ben bijna overtuigd
aan de volledigheid dezer niet te kort te komen, p. 6; het uitbreiden zijns technischen
woordenvoorraads, p. 7; het meten des fabrikaats (bij ellemaat). Wat wonder dat hij
dan ook komt tot een verwrongen zin als: een taak ter uitvoering derwelke.. (p. 3),
die dan nog een gallicisme is op den koop toe.
Een laatste wensch zou wezen dat de schrijver bij het overwerken van zijn arbeid
een zeer lofwaardige moeite zou besteden aan het schiften van de verschillende
synoniemen, die eenzelfde begrip aanduiden, en het beredeneeren welke van de
onderscheiden gebruikte termen voor eenzelfde begrip het best geschikt lijkt voor
de praktijk. Hij kan al de gevonden termen vermelden op hun plaats, doch daarbij
telkens verwijzen naar
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den besten term. Dit zou de practische bruikbaarheid van het Vakwoordenboek zeer
verhoogen.
Ik ben zoo vrij dezen wensch uit te spreken ten opzichte van al de
vakwoordenboeken, die nog door de Academie zullen uitgegeven worden. Bij het
geven van een cursus over de geschiedenis der bouwkunde in de Nederlandsche
gewesten had ik het aanhoudend druk met de keuze van de Nederlandsche vaktermen.
De Hollandsche wetenschappelijke taal kon mij hierbij weinig te hulp komen. Ook
daarin heerscht een te kort en een al te groote verwarring, wat de termininologie van
de bouwkunde betreft; bijzooverre dat de Nederlandsche Oudheidkundige Bond al
sedert jaren een commissie heeft ingesteld tot het opmaken van een type van een
vaktermenlijst. Ik meende een redding te vinden in de uitstekende vakwoordenboeken
door de Academie reeds over de bouwnijverheid uitgegeven. Doch juist de groote
verscheidenheid van termen voor eenzelfde begrip in deze woordenboeken bracht
nog meer verwaring en ik was erdoor genoodzaakt mijn studenten, in een gedeelte
van een practischen leergang, bijna uitsluitend bezig te houden met het wikken en
wegen van al de vermelde termen en het opmaken van een beredeneerde lijst van
termen, ten einde in een verstaanbare wetenschappelijke taal te kunnen handelen
over bouwkunst.
Het aangeboden werk verdient overigens allen lof en gaarne sluit ik mij aan bij
het verzoek om het den uitgeloofden prijs toe te kennen, op voorwaarde dat de
schrijver zijn werk naar de aangegeven wenken zou verbeteren.

Losse aanteekeningen van de heeren Van Speybroeck en Van Vlaenderen,
vakkundigen te Gent.
Aanboomen. Wordt door inzender aangeduid als 1e, 2e, 3e beteekenis, doch is nog
nooit in de techniek zoo voorgekomen; wel in den zin van b.v.: er is een ketting
opgeboomd en deze zou er mogen aangeboomd worden, of deze moogt gij er bij op
aanboomen, - surensoupler.
N.B. Al de woorden die geteekend zijn met blauw komen voor in de ververij en
niet in de weverij.
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Aandraaien. Kan goed zijn, doch in den zin van: men moet die ketting aandraaien;
als men van 't werk spreekt, zegt men: hij is bezig met aanwribbelen.
Aaneendraaien wordt nooit gebruikt, daar het verstaan is onder het voorgaande
woord.
N.B. Er dient meer uitleg gegeven te worden aan de woorden met rood geteekend.
Aanhalen wordt beter verstaan onder colleteeren.
Aanhangijzers. Vraag naar het woord aan honderd wevers, ze zullen het niet kennen.
Maar vraag naar looden of een lood, dat zullen ze weten.
Aanknoopingskruis. Behoort tot de kaartleekening.
Aanknoopingspunt wordt maar gebruikt in de kaartteekening, om aan te duiden
waar b.v. een ander gedeelte van het karton moet beginnen om er een andere teekening
in te brengen.
N.B. De woorden die met aniline aangeduid zijn, komen meest voor in de
kaartleekening en niet in weverij. Werd een andere en betere uitleg gegeven, dan
zouden die woorden wellicht met den tijd in de weverij als nieuw kunnen aangeleerd
worden.
Aanscheren en Aanschering. In den uitleg over deze woorden het doorhalen....
door schachten op den weefkam; aanhechten.... op den weefboom enz. Dit alles is
niet de aanschering maar wel het opstellen van het getouw.
Wat verstaat schrijver dan door scheren?
Aanslag. Heb ik nog nooit gehoord of weten gebruiken in de weverij; zelfs aanslaan
wordt maar zelden gebruikt in handweverij, en nooit in mekaniekweverij.
Aanslagkam. Onbekend.
Aanslingering. Wordt nooit gebruikt, wel Opbinden.
Aanmoeren. Zelfde bemerking als op Aanslingering.
Aanmoering. Uitleg en teekening komen bij dat woord niet te pas, daar het de
eigenlijke PLANKSTELLING beduidt.
Aba en volgende woorden van stoffen of wollen weefsels worden in techniek niet
gebruikt.
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Achterstoel is niet wat de uitleg zegt.
Achterstoel is een stoel die bijgebracht wordt wanneer er twee of meer garenboomen
aan 't getouw moeten zijn voor éen en hetzelfde weefsel; alsook om den schoot langer
te maken; maar dit is dan een afzonderlijk stuk dat niet aan 't getouw gehecht is.
Afmeetteeken wordt nooit gezegd, maar wel afsmetten.
Armuur. Te weinig uitleg en ook niet de uiste beteekenis van 't woord in de techniek;
want Armuur wordt gezegd van een mekanisch deel van 't getouw; - als het het
weefsel zelf betreft, dan zegt men b.v.: dit is uitstekende damast ‘Toile damassiée.’
Beet. Opening gevormd door de kettingdraden die opgetrokken en deze die
neergetrokken zijn, en waardoor de schietspoel (met den inslag) geschoten wordt. Ook gaap genoemd.
Weefmachine. Beter weefgetouw.
Bobijnmachine. Beter bobijnmoten. Bommolen wordt te Gent meest gebruikt.
Bobijnprijs. De gegeven uitlegging past niet op bobijnprijs. Dat woord is misschien
wel overbodig.
Bobijnwederstand?... is ver gezocht evenals bobijnprijs.
Boom. Houten of metalen rol of cylinder met of zonder schijven, waarop de geschoren
ketting is opgeboomd om afgeweven te worden.
(Het weefsel gaat op het getouw over een ruwen cylinder, die onderlooper wordt
genoemd, en rolt op een tweeden cylinder, die men de rol noemt. Deze twee rollen
heeten noch boom, noch weefselboom.)
Borstboom. Houten of metalen dwarsstuk (volgens het een hand- of mekaniekgetouw
is), gewoonlijk vast, waarover het weefsel naar den onderlooper of de rol geleid
wordt. Ook buikboom genaamd. Fr. Poitriniere.
Aanmerking. De wever leunt niet tegen den buikboom geduiende het weven; soms
wel met den buik (niet met de borst), wanneer hij over het getouw moet rekken om
gebroken draden te herstelien. Om het weefsel dat er over loopt niet te bevuilen, is
er aan de mekaniekgetouwen (ook aan sommige handgetouwen) vóór den buikboom
een plank aangebracht.
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Bovenlade = Opperlade. Houten of metalen dwarsstuk, vast aan de ladestanders en
gemaakt met een groef, waar de bovenkant van het weefriet in gevangen zit.
Bovenvak? Duistere uitlegging.
Wanneer een deel der ketting opgehaald en het andere deel ter plaats blijft of
neergetrokken wordt (volgens stelsel), dan vormt men den gaap of beet (la foule).
De bovendraden noemt men bovengaap; de andere ondergaap.

Kleine verscheidenheden.
I.
Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
361. - Beiaerden, beyaerden.
In Verslagen en Mededeelingen, jaarg. 1913, blz. 302-308, spraken wij breedvoerig
over de uitdrukking LUDEN ENDE BEYAERDEN, waardoor op Feestgelui gewezen
werd; wij brachten het woord BEYAERDEN in verband met Latijn ARMONISARE
(harmonisare) CUM CAMPANIS, vulgariter BEYAERDEN, en met Fransch CARILLON
of Battement de cloches à coup précipités et cadencés. De huidige beteekenis Beieren
kan voor genoemde uitdrukking niet in aanmerking komen.
Zichier nieuwe teksten.
J. Gailliard, Inscr. N.-D., blz. 347, kol. 2: ‘Ende doen luuden met de clocke ghenaemt
Katherina ende doen beyaerden alle die voorseyde messe gheduerende...’ (1494.)
Id., id., blz. 352, kol. 1: ‘Item nog den zelven clocluders omme te ludene telkent up
den havent van den voorseyden xjm Maegden, ten zeven hueren naer de noene
beghinnende, ende een half huere lanc gheduerende met de vorseyde clocke ghenaemt
Katherina alleene, ende daernaer terstont te beyaerdene met den meesten gheluude
ooc een half huere gheduerende, ende noch insgelycx te ludene up den dach van den
voorseyden xjm Maeghden met den zelven voorseyden ghelude...’ (1496.)
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Hieronder is er spraak, wat de kerk van het dorp Jabbeke betreft, van het ‘lof te
bevaerden’:
Staatsarchief te Brugge, Register nr 12358 of Rekening ‘vander kercke van Jabbeke’,
van 1578, fol. 15: ‘Betaelt den costere, van alle zaterdaghe tzelve lof te beyaerden,
xij s. par.’
Met toepassing op een processie, ‘luden ende bevaerden’:
Id., Register 11554 of Rekening ‘van Onser Vrauwen kercke in Ardemburch’, van
1569-1570, fol. lvij vo: ‘De zelve luuders, van een poose te ludenne ende theyderden
zoe langhe men tHelich Bloet rondtsomme de veste deser stede draecht naer costume,
betaelt iiij s. par.’
J. Gailliard, op. cit., blz. 351, kol. 2: ‘Den clocluuders van te luudene ende te
beraerdene met den meesten ghelude van tbeghinsel vander voorseyde processie...’
(1496.)
Een BEIAERDE POOSE wees op het ‘beiaerden’ gedurende een korten tijd; volgens
de plaatselijke gebruiken, was echter de duur daarvan bepaald(1):
Staatsarchief te Brugge, Register nr 11554 ut supra, Rekening van 1569-1570, fol.
lij: ‘Den clocluuders van dat zy een beiaerde poose luuden, alsmen Sacrament in
haelde, betaelt iiij s. par.’
De BEYAERT REEP, - die herinnert aan de ‘twee koorden om mede te bayeren’ (16e
eeuw), uit het Nederl. Wdb, vo Beieren, II, kol. 1543, - was de reep die aan de klepel
van eene klok werd vastgemaakt om dien voor het ‘beiderden’ in beweging te brengen:
Id., Register nr 11554 ut supra, Rekening id., fol. lxj: ‘Jacop de Roos, lyndraeyere,
van eennen cloocreep (sic), weghende xxvij pondt, ende eennen bevaert reep
weghende x lb., ten iij s. par. elc pondt, compt met noch ix s. par. van ander reepkens,
compt betaelt vj lb. par.’

(1) De Bo spreekt van de DOODPOOS of het luiden van de doodklok, dat een halve of een volle
uur duurde. De DOODPOOS is nog in Vlaanderen zeer bekend. - Te Brugge kent men ook de
ELVEPOOSE (Elfpoos). of het gelui met de groote klok op de kerktorens, 's morgens van elf
uur tot elf en een kwart, den dag die een hoogdag voorafgaat: De elvepoose luidt. (Gehoord
te Brugge.)
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Ten slotte, door TOFFICIE VAN TBEYAERDEN verstond men de Aanstelling van hem
die met het beyaerden gelast was; in 1579, werd dit, in de O.-L.-Vrouwkerk van
Aardenburg, door den orgelblazer bediend:
Id., Register nr 11554 of Rekening ut supra, van 1579-1580, fol. xlviij: ‘Over tofficie
van tbeyaerden te bedienen, Cornelis Cavele, die de orgels pleecht te blasene...’
Laten wij hier nog opmerken, dat bedoeld officie soms TSPELEN ENDE BEIAERDEN
UPDEN CLOCKEN heette, en dat zulk Spelen ende beiaerden geschiedde ‘metter
condisien ende bespreken inde voorgaende rekeninghe verclaerst’:
Id, Register nr 11554 ut supra, of Rekening id. van 1569-1570, fol. lj vo: ‘Pieter fs.
Bouden Blieck, annemere vanne tspelen ende beiaerden upden clocken metter
condisien ende bespreken inde voorgaende rekeninghe verclaerst...’
Hoe jammer dat bedoelde rekening op het Staatsarchief te Brugge niet meer aanwezig
is!
***
BEYAERDEN uit den onderstaanden tekst is echter wel het Beieren, ook Baveren,
Bajaerden en BAYAERDEN (zie Wdb. der Nederl. Taal, IIe deel. kol. 1542-1543), of
Op klokken spelen, met de huidige beteekenis van het Fr. Carillonner:
Auden. Mengel., VI, 285: ‘Betaelt Jan van Spiere, ter causen van ix clepels in de
weckers van der orloge, xlviij sch...; een clavier in torrekin om de beyaerdene; van
Adam ende Eve te toghene, metgaders een serpent ommekeerende, en te spelen up
de weekerkins, iij lib. xvij sch. par...’ (1510.)
Door WECKERS en WECKERKINS, te Gent WEEKERINGE, is evenwel eigenlijk bedoeld
het Klokkenspel dat in beweging komt door eenen trommel, die in verband is met
de horloge. Zie bij De Bo, vo Wekker. Nochtans zegt men ook wel te Brugge De
wekkers spelen, om den beiaard te beduiden.
EDW. GAILLIARD.
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Vondel's herbarium
door Maurits Sabbe.
‘Vondel, wien onze westelijke luchtstreek maar half vernoegde, die naar het Oosten
uitzag, die smachtte naar licht’, zooals Potgieter het zoo voortreffelijk zegt(1), heeft
nooit de hem omringende natuurschoonheid doorvoeld met die zinnelijkheid, die
even opglimt in sommige middeleeuwsche volks- en minneliederen, met dien
hartstochtelijken wellust, die ons bij een Petrarca, bij enkele zeventiendeeuwsche
Nederlanders als b.v. Jan Luiken, en vooral bij vele hedendaagsche dichters, zoo
diep ontroeren kan.
In zijn onvoldaanheid met het aardsche, zullen wij de voornaamste reden van dit
gemis aan werkelijk, diep-sympathisch natuurgevoel wel moeten zoeken. Het Oosten,
het licht, waarheen Vondel met den vollen drang zijner vurige ziel tracht, is de
bovennatuurlijke natuur van hemel en paradijs, en de droomheerlijkheid van mystieke
visioenen. Is het niet in de paradijsschildering uit Lucifer en Adam in Ballingschap
en in de ode op den Kruisberg, waar rozen bloeien heerlijker dan op ‘den Griekschen
berg’ dat Vondel's natuurverbeelding de hoogste lyrische spanning bereikt? In zijn
studie over Vondel en de Natuur(2) wijst Prof. G. Kalff zeer terecht op die
eigenaardigheid. ‘Vondel was te los, te afkeerig van deze aarde, schrijft hij, om zich
aan hare schoonheid over te geven, zich van haar te doordringen, haar in te drinken
met volle teugen; de pantheistische natuurbeschouwing van latere dichters als Shelley,
die zich des ganschen heelals gevoelden en langs dien weg weer een deel van het
oorspronkelijk natuurgevoel der oer-menschen heroverden op de cultuur, moest een
man als Vondel vreemd blijven. Niet dezer aarde schoonheid maakte op hem den
diepsten indruk, maar die van het Paradijs, wonderland zijner verbeelding, waar

(1) Jan, Jannetje en hun jongste kind, blz. 48 (Zwolsche Herdrukken).
(2) Studien over Nederl. dichters der zeventiende eeuw, blz. 99, (Haarlem, H.D. Tjeenk Willink
& Zoon.)
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de eerste menschen met God en de Engelen verkeerd hadden, en die van den Hemel
waar God troont ‘zoo diep in 't grondelooze licht’.
Wij mogen evenwel daaruit niet besluiten, dat het echte natuurgevoel aan Vondel
ontbrak. Waar hij zijn heerlijke paradijslandschappen fantazeert, doet hij zulks,
evenals Dante vroeger in zijn Divina Commedia(1), met kleuren en geuren die in de
eerste plaats aan de aarde ontleend zijn. Al ligt er over Vondel's droomlandschappen
een wondere goudgloed, die denken doet aan de paradijsschilderijen der Venetiaansche
School, al liggen er bdellion en onyxsteen te glanzen, toch is het wel het loover onzer
boomen dat men er ruischen hoort, wel het gekwinkeleer onzer vogels, dat er
weergalmt, alleen kunnen wij zeggen dat aan dien dichter de naïeve, algeheele
overgave aan het natuurgenot van een Franciscus van Assisië ontbrak en dat het
natuurgevoel in den modernen zin van het woord hem vreemd bleef. Hij voelde niet
den drang om in de natuur als het ware een vertrouwden boezem te zoeken, waarin
hij eigen vreugd en smart kon uitstorten. Zij was niet voor hem de troosteres in
donkere dagen; de vreugdewekkende geliefde, die met hem zong en juichte. Maar
voor haar schoonheid waren zijn oogen zeker niet gesloten. Hij zou noch land- noch
tijdgenoot van Rubens, Ruysdael, Hobbema, Teniers, Cuyp en andere Nederlandsche
landschapschilders geweest zijn, ware hij ongevoelig gebleven voor het mooie uitzicht
van zijn heimat.
In de ‘vermaeckelycke’ inleiding tot de Warande der Dieren schildert Vondel een
ingebeelde buitenpartij, die wel een eigenaardige zijde van zijn natuurgevoel leert
kennen. In dit stukje vol goed humeur(2) noodigt hij eenige makkers, die met hem een
zeiltochtje ondernemen, uit om een ‘Groen Waerande’, een ‘vorstelycke plaats’ te
betreden en er frischheid en schaduw te zoeken. Eerst komen ze daar in een doolhof
met hagen van glad geschoren palm, waar ze in speelsche luim verloren loopen.
Daarna vertoeven ze wat in een looverpriëel waar uit de borsten van een standbeeld,
dat de tragische-kuische Lucretia voorstelt, rooden wijn opspruit. Daar konden ze
dan een poos

(1) Cf. ALFRED BIESE: Die Entwicklung des Naturgefühls im Mittelalter und in der Neuzeit. (2e
Ed. Leipzig, Veit & Co) blz. 135.
(2) 1605-1617. II, blz. 8 c.v.
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lustig ‘a voussen’ en het ‘crystalynen glas’ ‘kunst-ryck op goud geschroeft’ laten
omgaan ‘met de maen of liever met de zonne’(1). Zoo deden het ook de groote heeren,
de ‘vorsten’ die gewoon waren dien tuin te bezoeken.
De buitenlust ligt hier minder in het genot der natuurschoonheid dan in het
doolhofspel en het Horatiaansch-epicuristisch drinkgelag; en de gladgeschoren hagen
evenals de mythologische standbeelden met fonteintjes roepen ons slechts een
gemaniëreerde onnatuur voor den geest, zooals de Fransche tuinstijl en haar
rococo-ontaarding ons die het best vertegenwoordigen. Waar natuurgevoel spreekt
uit die passage niet.
Bij het verlaten van den doolhof komt Vondel met zijn gezelschap in den
bloementuin en bewondert er de bedden vol uitheemsche planten, vooral tulpen, die
daar als in slagorde staan. Hier verheugt hij zich in den geur van violetten, thijm,
roosmarijn en bloemen velerlei. Ook de gonzende bijen volgt hij in hun buitelspel
op de welriekende kelken. Dit tafereeltje zou van zuiverder natuurgevoel getuigen,
kwamen geen mythologische en pastorale namen er het karakter van maakwerk aan
geven. Flora en Zephyr omhelzen hier malkaar! En verder in den tuin ziet Vondel
van op een ‘lagen toren’ tritons en meerminnen en den zeegod Neptunus in hoogst
eigen persoon!
Dit wijst natuurlijk op zeer sterken invloed van Ovidius en Virgilius en op een
zeer conventioneele opvatting van landelijkheid en natuurschoon. Vooral in de
vroegste werken van Vondel treft ons deze classieke invloed in het schilderen van
een half factische natuur.
De voorbeelden liggen voor het grijpen. De beroemde tweede epode van Horatius,
Beatus ille.., heeft hem evenals de meeste zijner Nederlandsche tijdgenooten,
herhaaldelijk tot navolging verleid. Een eerste maal gebeurt dit in het Fransche Epistre
dédicatoire à mon Seigneur Jean Michiels van Vaerlaer, maar verder dan een
hoofdzakelijk verstandelijken lof van het landleven brengt zijn natuurgevoel het hier
niet. Wat verschil bij het frissche Buitenleven van J. Luiken, dat van echt meeleven
en voelen in de natuur getuigt.
Nochtans komt Vondel langs den weg van classieke invloeden wel eens tot een
mooi brok natuurbeschrijving. Dit is bij-

(1) Bij drinkgelagen den beker aan zijn rechter (met de Zon) of linker buurman (met de maan)
rondgeven.
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voorbeeld het geval met de schildering van den gevelden eik(1), die zeker geschreven
werd in navolging van Virgilius(2). Verscheidene trekjes werden uit het oorspronkelijke
haast woordelijk overgenomen, maar toch ligt er in Vondel's bewerking een
onloochenbare majesteit, waaraan het hyperbolische niet al te zeer schaadt.
Een bergheick, lau volgroeit, reickt verre met zijn tacken,
Schiet diepe wortelen, en grijpt, voor 't nedersmacken,
Met klaeuwen taey en krom veel aarde, en klompen klais.
Hij vreest geen ackerliën; al kerft men, reis op reis,
Zijn schors en bast, beproeft van 't Zuiden en van 't Noorden.
Men breekt er bijlen op, en kracht van dikke koorden:
En zoo hij 't geven moet, na'et kraecken heen en weer,
Zoo rucken stronck en stam en wortels alles neer,
Wat met hem was belent van huizen, heggen, boomen.
Hij sleept een baiert na, ten bergh af; stopt de stroomen,
En opent aderen; zoo dat men overal,
Met tranen op de wang, gewagh maakt van zijn val(3).

Even mooie brokken natuurschildering, die in weerwil van classieke reminiscenties
en mythologische versiersels, toch een zeer ontvankelijk natuurgevoel verraden,
vinden wij nog op andere plaatsen in Vondels werk. Wie hoort in de Geboorteklock
voor W. van Nassau geen weerklank van de gulle lentevreugd, die het hart van Vondel
doorstroomde toen hij zich in den ‘soeten, koelen may’ in de velden vermeidde in
het spel van het spiegelend zonnelicht, in de kleuren en geuren van boom en kruid.
Vooral de bloemen verteederen hem. In een kenschetsende passage herinnert Vondel
met een zinspeling op het uithangbord van den winkel zijner ouders te Keulen, dat
hij in een violet geboren werd. Als een kiesche bij heeft hij zijn leven lang alleen bij
de bloemen der poëzie vreugde kunnen vinden, en aan de nymphen vraagt hij als
opperste gunst, dat zij hem bij zijn uitvaart een doodenkleed van bloemen zouden
weven. Deze passage betitelt Vondel zelf ‘Bloemzucht van den dichter’.

(1) 1641-1645. Henriette Marie t' Amsterdam, blz. 117, vers 325 tot 336.
(2) Eneas: II (Prozavertaling van Vondel. blz. 213); IV (1646-1647, blz. 18). Berijmde vertaling
II p. 226; vers 900 tot 907; IV p. 285 (vers 624-632).
(3) 1641-1645, p. 117.
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Violen loken op bestipt met lieflijckheden.
De roosen trocken aen een roodigheyd als bloed.
De tulpen blinckend goud, genoffels eenen gloed
Van purper onder 't sneeu: wech purper, 't welck de borsten
Der koningen bedeckt, en weereldlijcke vorsten;
Uw stacytabberds sijn met greynverwe opgesoòn;
Mijn bloemen sijn gedoopt in 't sap en bloed der goôn.
O Ajax, Hyacinth, Adonissen, Narcissen!
'k Wil troon en kercktapijt om uwen luister missen;
Apelles ryck pinceel om dese schilderij;
Mosaische tempelpracht en kunst is doof hierbij.
Besiet eens dat yvoir, die vlammende Robynen,
Dat goud en dien turkois. Helaes! ick sla aen 't quijnen,
Ik worder op verlieft. O wat veldjouffer sal
Mij kroonen in een heel aenminnigh bloemendal,
Daar 't voorjaer eeuwigh jong van rimpels weet nocht kreucken,
En tot sielstercking steeds uytlevert maght van reucken;
Daer ik in laurenschaeu vlietwater ruyschen hoor;
En wey met vrij gesicht de mengsels door en door;
Daer Junoos paeuweprael, of Partsche koningsgordel,
Bij bloemverscheydenheyd, heb luttel kans en vordel,
Wen 't op een praelen gaet. Komt, Nymphen, breyd een' stool;
Van bloemen hem, die 't licht eerst sagh in een' viool;
En sedert, kiessche bie, versmaende alle andre tuinen,
Op Pindus heuvelen en sprickelige kruynen.
Soogh godenleckernij. Och of na mijne dood
Napaeae violet, wit, purper, blaeu, en rood,
Lavender, incarnaet en paers, en geel schaeckierden,
En weefden tot een' pel; en 's dichters uytvaert vierden
Met Floraes dierste draght.(1)

In verband met Vondels ‘bloemzucht’ is het volgende fragment uit een van zijn
gelegenheidsgedichten ook niet van belang ontbloot. Vol bewondering verheerlijkt
hij het mozaiek van Dirk van Ryswyck. De bloemen- en insektenkrans op de
toetssteenen tafel met paarlemoer ingelegd komt naar zijn oordeel de natuur nabij,
en dan wendt hij er con amore over uit alsof 't een werkelijken bloemenhof gold:
De honingbij vint hier geen bloem bedorven.
Zij zuight, terwijl ick rijm,
Den honingdau, en vult haer holle korven
Met roozengeur en tijm.

(1) Geboortklock van W. van Nassau, p. 32.
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Dees veltzwarm ziet den dischbeemt noit verdorren
Het leeft' er overal
Van krekel, vliegh, wywouter, goude torren,
En joffren, zonder gal.
De maenebloem, de starrebloemen locken
Die vlugge zielen uit.
De morgenstar, de korebloem, de klocken
Ontluicken op 't geluit.
De kivitsbloem, en keur van schoone tulpen,
Die als 't kameleon,
Met menigh slagh van verwen zijn behulpen,
Bekoren zelf de zon.
Genoffel, of eenverwich, of gemengelt,
Gezegent met een lucht
Van nagelpoêr, in zooveel kleurs gesprengelt,
Het hart verquickt als 't zucht.(1)

Wie zoo schreef over bloem en insekt, had ongetwijfeld een gezonden natuurzin, die
vrij van alle classieke invloeden het schoone van land en lucht en water met eigen
kleuren schilderen zou, en dat gebeurde dan ook.
Weldra zien wij Vondels landschappen een bepaalder karakter krijgen. Ze verliezen
hun conventioneele Arcadische algemeenheid en worden allengskens typisch
Hollandsch. Weldra moet de lezer niet meer als Burgerhart in de Batavische
Gebroeders(2), den vinger eerst in de aarde steken ‘om te rieken in wat lant en lucht
hij sta of niet’. Hij wordt al dadelijk gewaar dat Vondel een Hollander is, dat hij
behoort tot ‘een volck, in veenen en in moeren, als vorschen, tot den hals gedoken,
en gewoon te huppelen op 't land en over groene zoôn.’(3). Hij ziet voortaan de natuur
met eigen oogen in de volle werkelijkheid en niet meer alleen in de boeken van
geliefkoosde classieken.
Kenschetsend is in dit opzicht de Rey van Eubeërs uit Palamedes(4). Hier gaat
Vondel weer Horatius' épode Beatus ille uit de verte paraphraseeren, maar zijn werk
wordt veel zelfstandiger dan vroeger, het krijgt een door en door Hollandsche kleur.
De ‘Boersche wooning’ naast de ‘Silverbeeck’, met haar ‘afge-

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

1657-1660, II, p. 294.
Blz. 11.
Blz. 54.
Blz. 292.
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tuynde koolhof’, haar beemd en klaverwei, haar vlas- en korenvelden, ‘omheynt met
steeckelige dooren’; het meer, waar een speeljacht over zeilt; het dorp met zijn
rookende schouwen; en het slot dat in 't verschiet opschemert; dat alles vormt een
landschap zoo echt Hollandsch als bij Vondel's tijdgenooten de schilders.
Hier wordt het duidelijk, dat Vondel herhaaldelijk op het land vertoefde. Wij
weten, dat hij dikwijls te Muiden, Beverwijk en Hoorn kwam en niet het minst op
het ‘Eickhof’, het buitenverblijf van de joffers Hinlopen in het lachende Gooi. In een
gedichtje, dat aan een bezoek op dit landgoedje herinnert, getuigt hij zelf dat ‘zijn
geest tot lantvermaeck geneight’ was, en dat hij gaarne vertoefde, ‘waar de zoete
boekweit bloeit, bij 't krieken van den morgenstond in de koele schaduw en in 't
piepend kruid’(1).
Meer dan één versje geeft ons den indruk van heel werkelijk genieten in de
schoonheid der Hollandsche natuur, en zelfs bekent Vondel, dat de leeuwerik, die
‘al zingende uit een liefelijcker lucht kwinkeleert’ hem in 't Gooi ‘tot zingen noopt’(2).
Wie prijst den aanhef van Willzang(3) niet als een frisch, zonnig landelijk tafereeltje?
En getuigen de volgende strophen niet van waren natuurzin?
Twee jonge maegden waren uitGegaen, in 't kriecken van den dagh,
Daar niemant heek noch draeiboom sluit.
Het Goy voor ieder open lagh.
Natuur haer keur van bloemen milt
Alsins te plucken gaf in 't wilt.
De lentezon bescheen het groen,
Met puick van straelen overal:
Het lantschap stond in zijn saizoen:
De bijen zogen bergh en dal
Van honingh ledigh te gelijck,
En alle honinghkorven rijck
De maeghden op een heuvelkijn
Gelegen, en van plucken moe,
Beschut met loof voor zonneschijn

(1) 1646-1647, II, blz. 7.
(2) 1657-1660, II, blz. 35.
(3) 1657-1660, II, blz. 310.
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En zon, haar oogen loken toe,
En sliepen zoo gerust in 't gras,
Als of de slaep haer hart genas.(1)

Vondel's natuurzin is echter nooit vrij te pleiten van een tintje utilitarisme. Ziet hij
boomen ‘wit van bloesem, staen in 't bloeien’ dan geldt zijn eerste gedachte de ‘buy
van rijp of hagelsteen’ die hen zou kunnen treffen in ‘hunnen May’(2). Komt hij in 't
boschrijke 's Graveland in 't Gooi, dan denkt hij dadelijk aan de jonkers, die er een
goede jacht op patrijzen en hazen vinden(3). Ziet hij ‘tulpen schoon van verf, daer
Bloemaerts hart aan hangt’(4), dan is het in de eerste plaats de hooge geldwaarde van
deze bloemen, die hem tot geestdrift stemt:
Hoe schoon schakeert natuur de tulpen, schatten waart,
Gewogens tegen goud, verheven tot Augusten
De schoonste en dierste bloem, waerop ooit bijen rusten!(5)

Het is nogal natuurlijk, dat Vondel juist op deze bijzonderheid ging bespregelingen
maken; hij was immers getuige van den grooten tulpenzwendel die vooral in 1634,
35, 36 en 37 in Holland woedde(6). Deze plant met haar bloemen als Turksche
tulbanden werd door Gesner voor de eerste maal gezien in 1559 te Augsburg in de
tuinen van Johan Hendrik Herwart, die ze uit Konstantinopel had medegebracht.
Toen gold ze als iets heel zeldzaams, maar weldra kweekten de Nurnbergers,
Leipzigers, Hamburgers en vooral de Hollanders de nieuwe plant met groote
voorliefde. Ze maakten een selectie van de mooiste soorten, waarnaast ze een stokje
plantten om ze van de andere te onderscheiden. Om die reden heetten de uitgelezen
bollen dan ook bagetten. In de 17e eeuw nam de tulpenkweek in Holland een
ongehoorde uitbreiding, men besteedde tot 2200 guldens

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

1657-1660, II, p. 312.
De Heerlijckheid der kercken, blz. 163.
1657-1660, II, blz. 39.
1637-1640, p. 9.
Bespiegelingen van Godt en Godsdienst.
Naukeurige en Gedenkwaardige Reysen van Edw. Brown, M. Dr, vert. door Jacob. Leeuw,
Amsterdam, bij Jan ten Hoorn, 1682, blz. 12.
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voor één bol van de soort genaamd Viceroy(1). Het werd een ware koorts. Wevers
verlieten hun getouwen, kleine winkeliers hun winkels en legden zich toe op het
kweeken en verhandelen van tulpbollen, waardoor menig kleine burger in den beginne
ook rijk werd(2). Maar deze handel werd op den duur zoo onbezonnen, dat de staten
van Holland het noodzakelijk achtten bij Placaat van 27 April 1635 al de contracten
betreffende tulpenhandel te vernietigen(3). De Engelschman Edw. Brown die omstreeks
dien tijd Holland afreisde, schreef over die tulpenhandelaars het volgende: ‘Soo dat
d'een d'eene dag naakt en bloot was, en d'andre dag in een karos met ses paarden kon
rijden. Hierdoor kregen sij de naam van floristen. Dese met het geld geen raad wetende
domineerden soodanig, dat se binnen korten tijd weder naar het weef-getouw
moesten’(4).
De zeventiende-eeuwsche letterkunde maakt dikwijls zinspelingen op die
tulpenzucht. Cats is er b.v. veel minder mee ingenomen dan Vondel. Hij betreurt de
geringschatting waarmede de oude tuinbloemen bejegend worden en de niet altijd
gewettigde voorliefde voor nieuw ingevoerde bloemen als de Keizerskroon, de
monnikskap of aconiet en de tulp.
Ick sie, dat al wat tuynen heeft
Veel gelts aen nieuwe bloemen geeft
Het out gewas van bloem en kruyt
Dat heeft schier al te samen uyt.
Dus of ik thuys of elders ben,
Ick vinde dat ik niet en ken.
T is hier een Tulpa diemen acht,
Gans sonder reuck, en sonder kracht...(5)

Is het geen stoffelijk nut waarvan de natuur tot Vondel spreekt, dan zijn het
noodzakelijk zedelijke of christelijke leeringen, die ze hem voorhoudt. Het zijn
gedachtenrijke tuinen waarin hij wandelt, elke plant draagt haar geheim, elke bloem
haar wijsheid. Ze verschaffen hem nog altijd net als aan zijn grooten voorganger uit
de 14e eeuw, J. van Maerlant:

(1) EDW. BROWN. t.a.p. p. 12.
(2) CHOMEL 3717.
(3) Groot placaat-boek 2e deel, blz. 2363.
(4) EDW. BROWN, t.a.p. blz. 12.
(5) Trouringh, 135.
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Medecine ende dachoortinge
Scone reden ende leringhe(1).

Zijn dichtersoog vindt in de bloemen overvloedige stof voor vergelijkingen,
metaphoren en zinnebeelden. De vermoorde kinderen te Bethlehem ziet hij als
verwelkte, vertrapte bloemen; de doode nonnen in Gysbrecht, als een krans van rozen
wit en rood; de heilige maagden zijn leliën onder de rozen; Maria Stuart is de
Roomsche roos, versch gesneden van haar steel. In het heerlijk gedicht Kruisbergh(2),
zoo vol natuurbeelden in den trant der middeleeuwsche mystiek, wordt het afhangende
bleeke hoofd van Christus vergeleken bij een geknakte lelie, het kruishout bij een
rozenboom en de goddelijke wonden bij rozen. De Christenen komen er heen als de
bijen naar geurige bloemen. Dergelijke staaltjes van beeldspraak begrijpt iedereen
dadelijk, andere worden eerst duidelijk als men ze beschouwt in het licht van
folkloristische of verouderde wetenschappelijke opvattingen.
Bij Vondel is de rozemarijn naar aloude overlevering nog het zinnebeeldige kruid
der herinnering, evenals bij Shakespeare, die het ‘remembrance’ heet(3) en door
Ophelia voor haar heengaan laat uitdeelen om aan haar te doen denken(4). Zoo was
de rozemarijn aan de dooden gewijd en bij begrafenissen werden er rouwkransen
mee gemaakt. In de Uitvaert van mijn dochterken schrijft Vondel:
De speelnoot vlocht (toen 't anders niet mocht zijn)
Een krans van roosmarijn
Ter liefde van heur beste kameraet(5).

Ook in de Uitvaert van Maria van den Vondel, dochter van den jongen Joost van
den Vondel lezen wij:
Wat kroontge, opdat uw liefde blijk!
Met palm en roosmarijn het lijk?(6)

Ook bij huwelijken werd de rozemarijn gebruikt met dezelfde zinnebeeldige
beteekenis: herinnering aan het meisje, dat nu

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

Der naturen bloeme. Prol. vs. 145-146.
1637-40, p. 291, II.
Koning Hendrik IV; II, 3, 59.
Hamlet, IV, 5, 175.
1626-1636, II, p. 115.
1664-1671, I, p. 78.
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een geliefde omgeving verlaat om den man te volgen. Vondel maakt echter in zijn
lief huwelijksvers Bede aen het Westewindeke gewag van drie andere planten:
Stroy nu onder kuischen palm
Wit ligustrum en Viooltjes
Voor de maeghdelijke sooltjes...(1)

De palm geldt hier als beeld der kuischheid, de witte ligustrumbloem getuigt van
onschuld en de viooltjes van getrouwheid, de drie maagdelijke deugden. De ligustrum
wordt zeer dikwijls vermeld bij de Latijnsche classieke dichters Virgilius, Martialis
e.a., maar Vondel kon dit boomachtig heestergewas met zijn witte trechtervormige,
zoet ruikende bloempjes ook vinden in Nederland, waar het Rhynwilge, mondhout,
beenhout of keelkruid heette.
Als zinnebeelden der kuischheid haalt Vondel nog den laurier en den hulst aan.
Die emblematische beteekenis ontleent de eerste plant aan een harer eigenaardigheden,
waarover de toenmalige botanisten nooit nalaten te spreken. ‘De bladeren blijven
altijd groen, de welcke in 't vier gheworpen ghecraeck gheven, ghelyck alst sout doet’
schrijft Matthijs De Lobel in zijn beroemd Kruidboek(2). Over diezelfde
eigenaardigheid geeft Dodoens de volgende mededeeling: ‘De Heydensche
waerseggers wierpen de Laurus-bladeren in 't vier eer sy iet voorsegghen wouden,
omdat sy kraeckten als sout ter wijlen sij branden’(3). De mensch, die aan het vuur
van den zinnelijken hartstocht weerstand biedt, gelijkt aan de laurierbladeren, die
tegen de vlammen worstelden. Vondel schrijft in de Bespiegelingen van Godt en
Godtsdienst:
De kuisheid wederstreeft, gelyck de lauwerier
De Vlamme, en slaet geluit in 't heilloos minnevier.(4)

In de Brieven der H. Maeghden gebruikt hij dezelfde vergelijking. Kuische vrouwen
bestrijden de hartstochten,

(1) 1626-1636, II, p. 135.
(2) II, 166. - Zie ook STEPH. BLANKAERT, Den Nederl. Herbarius, Amsterdam, Nic. ten Hoorn,
1714. (Eerste uitgave 1697) e.a.
(3) Herbarius van DODONAEUS, Antwerpen, Plantijnsche drukkerij van Balth. Moretus, 1644.
(4) p. 24, III.
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.....Gelyck de lauwerblaen de vlammen wederstreven,
En kraecken, reis op reis, en worstlen, eer zij 't geven
Gewonnen aen den gloet....(1)

De hulst die zich, met zijn stekelige bladeren verdedigt tegen al wie het waagt hem
aan te raken, doet als de kuische maagd, die zich ook niet ongestraft naderen laat.
Hier quetst de hulst, gelyck de maeght,
Die zuiver is van hart en gront
Den wulpschen wederstreeft, en wont
Die haar iet vergen ongevraeght.(2)

Ronsard vertelt van een gedaanteverwisseling van den hulst, die zijn allegorische
beteekenis nog duidelijker maakt. Deze plant was vroeger een nimf in dienst van
Diana. Op een warmen zomerdag ging zij slapen in een grot waar Pan haar ontdekte
en geweld wilde aandoen. De nimf riep toen haar godin ter hulpe en werd in een
hulststruik veranderd.
Elle vit ses bras jumeaux
S'allonger en deux rameaux,
Ses doigts en branches couvertes,
Ses cheveux en feuilles vertes,
Qui de piquerons aigus
Se herissaient par dessus
Tout a l'entour de sa souche
De peur que Pan ne la touche(3).

De wijngaard is het beeld der echtelijke trouw. ‘Om den olm gevlochten met zijn
armen, leert (hij) man en vrou uit liefde elckandre trou beschermen’(4). De volle
korenaar, die zwaar van zaad het hoofd ter aarde buigt, is het symbool der nederigheid.
Zij ‘leert ootmoedt aen den rycke, en adel, en geleerde’(4). De boomen, die hun
levenssappen diep uit de aarde putten ‘leeren Godt te zoecken in den wortel’(4). De
zonnebloem spreekt van gestadige godsvrucht.

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

p. 63.
1654-1657, I. p. 137.
OEuvres (Paris, N. Buon, 1622) Le Houx, p. 1246, II.
Besp. van Godt en Godtsdienst, p. 24, III.
Besp. van Godt en Godtsdienst, p. 24, III.
Besp. van Godt en Godtsdienst, p. 24, III.
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(Zij), die noit zich van de zonne keerde,
Vermaent ons 't oogh te slaen naer aller lichten bron,
En 't aengezicht van Godt te kennen in de zon.(1)

Het zelfde beeld, dat Ruusbroec ook gebruikt, vinden wij in de Emblemata Divini
Amoris van Otto Venius:
De sonne-bloem haer altijd keert,
En volght der sonnen snelle gangen;
Van die 't ghesichte sy begheert,
Van wien sy 't leven heeft ontfanghen.
De suyver siele zich oock went
Met al haer liefd' en al haer wenschen
Naer Godt, de sonne sonder ent,
Die 't hert verlicht der goede menschen.(2)

Het komt ook voor in de Devises héroïques van Claude Paradin, die er het volgende
bij aanteekent: ‘La feue Reine de Navarre Marguerite de France, Princesse très
illustre, portait la fleur du Souci en Devise, qui est la fleur ayant plus d'afinité avec
le Soleil que point d'autre, tant en similitude de ses rayons, és feuilles de ladite fleur,
que à raison de la compagnie qu'elle lui fait ordinairement, se tournant de toutes pars
là où il va: depuis Orient jusques en Occident, s'ouvrant aussi, ou cloant, selon sa
hauteur, ou basseur’(3).
Van den palmboom met zijn slanken hoogen stam, niet de buxus maar de paima,
vertelde reeds Plinius dat hij sterker wordt naarmate hij meer beladen is(4). Eerst het
rationalisme der negentiende eeuw stelde een einde aan dit sprookje, tot groot verdriet
van N. Beets, die in zijn Camera zucht. ‘Geen palmboom meer, te weliger groeiende,
naarmate hij meer gedrukt wordt!’(5). Voor Vondel is dit nog evangelie:

(1) Besp. van Godt en Godtsdienst, p. 24, III.
(2) Antwerpen, Plantijnsche drukkerij, B. Moretus, 1660, p. 38.
(3) CLAUDE PARADIN, Les devises heroiques, Antwerpen, Chr. Plantin, 1561, blz. 23.
Dezelfde mededeeling komt voor in De Symbolis Heroicis, Libri IX van SILVESTRO
PETRASANCTA, Romano, Soc. Jesu, Antwerpen, B. Moretus, 1634.
(4) Plinius, 16e Boek, Kap. 42.
(5) Camera, p. 276.
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De paliemboom, die voor geen last wil bucken,
Noch steiler opwaert schiet, en groeit in 't onderdrucken...(1)

Op een andere plaats wordt die bijzonderheid nogmaals aangehaald, dezen keer met
de zedelijke leering erbij:
De braeve dadeltack,
Bij duitschen palm genoemt, bezwyckt niet onder 't pack
Maer heft het hooft omhoogh, en leert in tegenspoeden
Volharden, en getroost de scha met baet vergoeden.(2)

Ook Cats is op de hoogte van die eigenaardigheid en schrijft:
Wat dadel-boom verheft zich, als door ghewichte?(3)

Het zinnebeeld van den palmboom, die rechter groeit naarmate hij meer gedrukt
wordt, komt ook in de heraldiek voor. In het werk van Silvester Petrasancta De
Symbolis heroicis wordt het wapenschild van Franciscus Maria II, hertog van Urbino,
medegedeeld. Het stelt een palmboom voor met een zwaren steen aan een zijner
takken vastgehecht, wat niet belet dat hij loodrecht opgroeit. De leus onder het schild
luidt: Inclinata resurgo(4).
Ook de wondere roos van Jericho bloeit in Vondel's dichterlijke gaarde. Ifis gewaagt
er van, even na de eerste rei in Jephta:
De roos van Jericho gaet open,
In 't opgaen van den morgenstont.
Zij heeft den koelen dau gezopen
Het manne(5) viel haer in den mont.(6)

Van het middeleeuwsche, nu nog onder het volk voortlevende geloof, dat deze rosa
Hierici of rosa S. Mariae, hoe verdord ze ook weze, zich in den kerstnacht van zelf
opent, spreekt Vondel niet, hij noemt die plant blijkbaar alleen met het inzicht wat
locale kleur aan zijn werk te geven.

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

Heerlyckheid der Kercke, p. 149.
Besp. van Godt en Godsdienst, p. 24, III.
CATS. Selfstrijt. Voorrede.
Blz. 39.
De lavende dauw.
Jephta, v. 405-8.
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Buiten deze dichterlijke verbeeldingen, door de plantenwereld bij Vondel opgewekt,
komen er in zijn werk nog talrijke botanische zinspelingen en uitweidingen voor,
die ons een denkbeeld geven van zijn wetenschappelijke kennis op dit gebied.
De zestiende eeuw had zich onderscheiden door een steeds groeiende belangstelling
voor de plantenkunde. De drang om de natuur te doorgronden richtte zich met
voorliefde naar de boomen en kruiden die ons omringen. Naar het voorbeeld van het
Italië der Renaissance werden allerwegen tuinen aangelegd met het bepaalde doel
zeldzame planten bij de hand te hebben om ze te bestudeeren. De hortus te Leiden,
die in 1577 werd geopend en een tijd onder leiding stond van Carolus Clusius (De
l'Écluse), was een der merkwaardigste. De eerste verzamelingen van gedroogde
planten, met een wetenschappelijk doel aangelegd, dagteekenen ook uit dien tijd.
Een groot aantal Cruydboecken of herbariums, zooals men ze destijds noemde, werden
gedrukt en herdrukt en versierd met een overvloed van kostbare en soms zeer kunstig
naar de natuur geteekende houtsneden. Die zestiende-eeuwsche botanisten Fuchs,
Conrad Gesner, Pierandrea Mattioli, Aldrovandi en de Nederlanders Rembert
Dodoens, Matthys de Lobel en Carolus Clusius, maakten zich vooral verdienstelijk
door de nauwkeutige beschrijving van de planten, die zij in hun bereik hadden(1). Ze
begonnen werkelijk de natuur met onbevangen, open oog scherp te bekijken, maar
toch bleef het archaeologische element in hun werk nog te overwegend. Ze bleven
te zeer gebonden aan de geschriften van de natuurbeschrijvers der Oudheid. Ze
kenden Theophrastes, Dioscorides, Plinius en Galenos te goed en hadden er te veel
eerbied voor. Zoo kwamen ze maar langzaam vooruit op den weg der echt
wetenschappelijke plantenkunde die beslister werd ingeslagen door Césalpin, Jung,
Ray, Rivinus en vooral Linnaeus.
Zoo komt het, dat al de zestiende en zeventiende-eeuwsche botanische geschriften
nog steeds met bijzondere voorliefde over de genezende kracht der planten uitweiden
en er allerlei empirische geleerdheid over ten beste geven. De remedies, die wij nu
nog alleen aantreffen in den Verstandigen Hovenier of in den Boerendokter, hadden
toen hun eereplaats in al de herbariums.

(1) Beelden en Groepen door JAN VETH, Amsterdam, P.N. van Kampen en zoon, p. 34.
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De heele plantenkunde scheen alleen beoefend te worden voor de zoogenaamde
‘herbaristen’ die er de krachten en werkingen, de ‘nuttigheydt’ of de
‘schadelijckheydt’ der kruiden uit leerden. ‘Der kruyden kracht hij vergde en voor
het lichaem las’ schreef Vondel in een lofdicht op zijn vriend, den geneesheer Anthony
Roscius(1).
Het kon niet anders of Vondel's nuttigheidszin moest naast den poëtelijcken lusttuin
zijner botanische metaphoren en versieringen ook een hortus sanitatis aanleggen.
Echt middeleeuwsche, didactische wijsheid spreekt uit de passages, die wij verder
aanhalen.
Vondel gewaagt herhaaldelijk met een soort van geheimzinnige vrees van het
aconitum, den wolfswortel, door Nicander en Dioscorides ook wolfsdooder,
panterdooder en vrouwendooder geheeten(2). Dit kruid, volgens de legende gegroeid
uit het schuim van den hond Cerberus, door Hercules uit de hel gesleurd, is een zeer
gevaarlijk vergift.
Celuy qui boit. comme a chanté Nicandre,
De l'aconite, il a l'esprit troublé,
Tout ce qu'il voit luy semble estre doublé;
Et sur ses yeux la nuiet se vient espandre.(3)

De wolfswortel doodt niet alleen de menschen, maar ook de viervoetige dieren. Door
hun instinkt voorgelicht, eten deze laatste er echter niet van. Ze vermijden zelfs de
plaatsen waar die plant groeit. Haar vergift is zoo sterk dat het, in water gekookt en
op het hoofd gestreken ‘luyzen en neeten’ doodt, en om den hals van zwangere
vrouwen gehangen ‘der zelver vrucht verderft’. ‘Sommige Italianen en meer andere
boosaardige menschen, weeten de bladeren en de wortelen dezer planten zoo konstig
op hare wijze te bere, den, dat ze iemand, buyten zijn weeten, daar van konden doen
innemen zoo weynig of zoo veel als ze begeeren, om hem te doen sterven binnen
een korte of lange tijd, zoo het haar goed dunkt; terstond, of na eenige uren,

(1) 1618-1625, II, p. 93.
(2) Palamedes, 295; - 1626-1636, p. 20; - 1662-63, p. 21.
Zie over deze plant: Deux livres des Venins par JACQUES GREVIN, Antwerpen, Chr. Plantin,
1568. Blz. 201.
(3) RONSARD, Le recueil des sonnets, XVII.
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dagen, weken, maanden of jaren, ondertusschen gedurig quijnende, tot dat ze dood
zijn’. Al die wijsheid vinden wij bij Abraham Munting, die eenige jaren na Vondel's
dood een Nauwkeurige Beschrijving der Aardgewassen uitgaf(1).
Vondel houdt nog stevig vast aan de leer van de humores in sanguine, de cardinale
vochten die volgens de oude geneesheeren Hippocrates, Galenus e.a. ten getale van
drie in het bloed aanwezig zijn: de cholerische, de flegmatische en de melancholische
humeuren. In zijn Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst ontwikkelt hij dat heele
vertoon van geleedheid.
Aldus bestaet ons bloet uit geele en zwarte galle,
En bloet en slym. De zwarte is d'onderste van alle,
Als Aerdtsche uit zijn natuur, van 't natte slijm omvloeit,
Als water, kout en vocht. De geele galvlam gloeit
In top, gelyck het vier, en geeft alle andren 't leven.
In 't midden zweeit het bloet, gelyck de lucht gedreven.
Zoo lang elck mengsel houdt een evenredenheit,
Is 't lichaam op zijn kracht: maar heerscht 'er onbescheit,
Door 't springen uit den bant, en regel te verkeeren,
Zoo rijst 'er oorelogh, als in een strijt van heeren(2).

Vondel kent dan ook de kruiden, die het evenwicht onder de vier cardinale vochten
in het bloed kunnen herstellen wanneer het verstoord is. De coloquintappel, de
elleborus of nieswortel, en de rha bezitten die eigenschap.
De gedroogde coloquint ‘ghestooten ende in een clysterie ghedaan’ jagen de ‘gele
cholerycke vochtigheydt’ af, schrijft De Lobel(3). Vermengd met malvezij en koud
geworden onder den blauwen hemel, trekt die remedie ‘de grove, taeye ende vuyle
slymachtighe humeuren’ af(3). Abraham Munting is het hiermede ook eens: ‘Agt of
tien greynen met syroop van staechas, of honig van roozen ingenomen, verdrijft door
de stoelgang uyt het ligchaam alle heete galachtige, en taye koude vochtigheeden:
versterkt ook de zeenuwen’(4).

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

Te Leiden en te Utrecht bij P. van der Aa en François Halma, 1696, blz. 282.
p. 19, III.
p. 788.
p. 788.
Nauwk. Beschrijving der Aardgewassen, p. 502.
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De elleborus albus ‘van buyten opgeleydt, gheneest d'uwtbreken van de flegmatike
humeuren’, leert De Lobel(1), en de elleborus niger, verzekert hij, suyvert d'lichaem
van alle quade ende vuyle humeuren. Sy treckt af cholerike, melancholike ende
flegmatycke humeuren, waerdoor datse 't bloedt suyverder maeckt, te weten,
uittreckende de vuyle humeuren die met 't bloet in de aders ghemengt zijn’(2).
De rha, die nu zijn kan de rha-ponticum, uit de streek boven den Bosporus, of de
rha-barbarum, uit Barbarije afkomstig, ‘purgeert cholerike en flegmatike humeuren
principalick uit de maghe en de lever’(3). Abraham Munting zegt dat sommigen dit
gewas zijn naam gaven naar de rivier Rha, waar het overvloedig groeit. ‘De gemelde
rivier, voegt hij er bij, vloeit van de Noordsche gebergten, welke de naam van Montes
Hyperborei voeren, door Sarmatiën tot in de Caspische of Hyrcanische zee, van
sommige geheeten de Turksche’(4).
De werking dier kruiden wordt geschilderd in de Magnificence de Salomon van
Du Bartas, en als volgt door Vondel vertaald:
Hoe doch de coloquint met zulcken oordeel magh
Uytpicken 't witte vocht in duyst' re, en donckere ad'ren,
't Elleborum het zwart, de rha het groen vergad'ren(5)

In de Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst(6) wordt ons ook een heele onpoëtische
artsenijwinkel van geneeskrachtige kruiden uitgestald.
De roos, de koningin der bloemen, sterckt het hart
In flaeute, en koelt den brandt, in s' krancken koortse en smart.

Zoo leerde de pharmacopaea van Vondel's tijd. De roode roos was een van de vier
hartsterkende bloemen(7) en het rozen-

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

p. 382.
p. 384.
p. 356.
T.a.p. blz. 852.
Heerlijkheid van Salomo, p. 173.
p. 23, III.
De drie andere waren de Bernagie-bloem, de buglose of ossetongsbloem en de blauwe viool.
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water was een van de groote cordiale wateren waarmede de levensgeesten versterkt
werden(1).
Narcis, die bronnen mint, verdrooght en voeght de wonden.(2)
Reeds Apulcius (geb. 125 n. chr.) roemde den wortel van de narcis als middel tegen
de wonden, gemengd ‘met olie ende meel, ende alsoo in stede van een plaester op
de wonde’ gelegd, zooals Matthys De Lobel in zijn kruidboek aanhaalt.
Het brein, de lever, 't hart van zwaricheen ontbonden,
Bedancken voor haer deught de troostende melis.(3)

De melisse werd ook als een der heelkrachtigste kruiden beschouwd. Zij heeft ‘een
verwarmende, oplossende, zeer hoofd-, hart-, maag- en moeder-versterkende kragt,
schrijft Chomel, inzonderheid is zij zeer dienstig in hypochondrye, melancholye,
hartklopping, draaying des hoofds en andere hoofd- en zenuw-gebreeken, beroerte,
lammigheid, enz. Men gebruikt ze als thee of in wijn getrokken en anders. In de
apotheeken maakt men er een heerlijk gedistilleert water en geest van, het zij met of
zonder wijn, en vorders een olie, conserf, extract, essents en siroop’(4).
De kracht van de lavendel gebruikt onder den vorm van conserven, suiker, olie,
water of edik, ‘zeer dienstig in catharren’, prijst Vondel als volgt:
Het hoofd, zoodra de damp in 't brein verdreven is,
Dat eerst benevelt was van koude vochtigheden,
Bekent 's levenders trou, betoont aen d'eer der leden.(5)

Van de safiraan getuigt Vondel dat zij ‘den geest verheugt’(6). Deze vroeger veel
gebruikte Crocus officinalis roemde Theophrastus Paracelsus als de ‘Summa tristitiae
medicina’, een uitstekend middel tegen droefheid en bekommerdheid des

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

CHOMEL, p. 3107.
p. 23, III.
Bespieg. van Godt en Godtsdienst, p. 23. III.
p. 2025.
Bespiegel. van Godt en Godtsdienst, p. 23. III.
Bespiegel. van Godt en Godtsdienst, p. 23. III.
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gemoeds(1). Sommige geneesheeren noemden ze ‘specerij der wijzen’, en andere
hielden ze voor een panacaea.
De roosmarijn versterckt
Geheughenis en brein, dat als voorheene werckt.(2)

De genezende eigenschappen van dit kruid met den dichterlijken naam waren ook
menigerlei. Het werd vooral tegen zwak geheugen en duizeligheid gebruikt ‘als
conserf, of als eau de la reine met water getemperd’(3). Van het met rozemarijn bereide
eau de la reine, Hongarisch water of aqua Reginae Hungariae, komt de uitdrukking
‘lodderijndoosje’. - nl. een doosje waarin een sponsje, doortrokken met eau de la
reine, geborgen was en dat de dames tot op het einde der 18e eeuw nog gebruikten
op visite, in den schouwburg en in de kerk.
Den heiligen laurier verdubbelt onze krachten
Verwarmt het ingewant, schept vrolycke gedachten.(4)

‘Heilig’ heet de laurier onder classieken invloed omdat hij in de oudheid aan Apollo
was toegewijd. Zijn beteekenis voor de oude pharmacopaea bepaalt Vondel heel
nauwkeurig. De bladeren en de beziën van dezen boom werden als poeder of olie
gebruikt tegen allerlei kwalen. Men prees vooral hun zenuwsterkende kracht, en ook
tegen kolijk en buikpijn werden ze veel gebruikt.(5) De laurierbeziën in water tot een
geelgroene olie gekookt, werden hier veel ingevoerd in kleine vaatjes uit Milaan en
Montpellier.
De hysop ruimt de borst van kille vochtigheên,
En als de ruime lucht den adem valt te kleen,
Ontsluit ze flux de long en al wat lagh gesloten.(4)

Ook die bewering komt heelemaal overeen met de geneeskundige opvattingen van
Vondel's tijd, die de hysopus inzonderheid roemden als ‘een heerlijk borstmiddel
dienstig tegen

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

CHOMEL, p. 3179.
Bespiegel. van Godt en Godtsdienst, p. 23. III.
CHOMEL, p. 3109.
Bespiegeling van Godt en Godtsdienst, p. 23. III.
CHOMEL, p. 1778.
Bespiegeling van Godt en Godtsdienst, p. 23. III.
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de engborstigheid, zwaare hoest en kuch.’(1) Het hysopwater was een der kleine
cordiale wateren.
Het slaapwekkende vermogen van de papaver omschrijft Vondel als volgt:
Met mankop wort de slaap in 't beekeneel gegoten.(2)

De peoen (paeonia), pinksterroos of jichtroos, roemde reeds Galenus als medicinale
plant. Ze gold tot in Vondels tijd als zeer dienstig tegen alle ziekten die door de
aandoeningen van het zenuwgestel ontstaan ‘als inzonderheid tegen alle convulsien,
of stuip-trekkingen, duizelingen en vallende ziekte.’(3) Ze werd ook gebruikt tegen
‘graveel, steen en moedersmerte.’(3) Vondel vat die eigenschappen samen in het
volgende vers:
Peoni helpt de nier en toomt de razernij.

De sage vertelt dat de naam paeonia van Paeon komt, een geneesheer, die met deze
plant Pluto genas van een wonde hem door Hercules toegebracht. Abraham Munting
zegt o.a., dat die plant zoo geheeten werd ‘na de oude geneesmeester Paeon, die hare
krachten eerst uitgevonden, en bekend gemaakt heeft’(4). Vooral de gepoederde wortel
van de pioen werd gebruikt. Dit was de basis van het beroemde markgraven-poeder
(pulvis Marchionis). Op het einde van de 18e eeuw werden het zaad en de wortel van
de proen nog door sommigen als amulet gedragen tegen jicht en zenuwziekte. Om
goede uitwerking te hebben, hoorde die wortel ‘met een volle maan uyt de aarde
genomen’ te worden(4).
Na de purgeerende kracht van de rhabarber, ‘die de gal vaeght’(2) nog geprezen te
hebben, weidt Vondel uitvoerig uit over de eigenschappen van de ruta:
De wijnruit, altijt blij
Van verwe, reckt den tijt des levens, jaeght de pesten,
En bluscht het vier der lucht in brandende gewesten.(2)

Deze plant werd van ouds geprezen als tegengift en als voorbehoedmiddel in tijd
van pest. ‘Tot dien einde eet men des

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

CHOMEL, p. 1191.
Bespiegel. van Godt en Godtsdienst, p. 23. III.
CHOMEL, p. 2642.
CHOMEL, p. 2642.
Nauwkeurige beschrijving der Aardgewassen, p. 800.
Nauwkeurige beschrijving der Aardgewassen, p. 800.
Bespiegel. van Godt en Godtsdienst, p. 23. III.
Bespiegel. van Godt en Godtsdienst, p. 23. III.
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morgens nugteren, en drie a vier uuren na het middagmaal, van de ruitebladen fijn
gesneden zijnde, op een boterham of anders; of men neemt eenige lepels vol van het
sap dezer bladen met zo veel wijn; insgelijks is de voorgestelde ruit-azijn zeer dienstig,
zo niet beter, een a twee lepels vol daar van op de gezegde tijd genomen, inzonderheid
als men dan wat scordium, een paar ockernooten, wat jenever-beziën, en een klein
weinig campher met de ruit op de azuin laat trecken’. De wijnruit stond ook hoog
aangeschreven in de Salernitaansche school, die leerde: ‘Salvia cum ruta, faciunt tibi
pocula tuta’, ‘voeg bij gezonde Salie-ruit, en drinkt uw glaasje veilig uit’(1).
Reeds Jacob van Maerlant roemt de ruit en de pioen beide als remediën tegen de
vallende ziekte:
Wijn met ruten ghesoeden allene
Maect des menschen hersine reyne,
Ist datmer pulver mede doe
Van peonien daer toe,
Hets goet jeghen die maladie
Die men heet epilipcie.(2)

Eindelijk heeft Vondel het nog over hypericum of St Janskruid, waarvan de
bloeitoppen in wijn, bier of water gekookt, gebruikt werden als verwarmend,
spijsverterend middel. Als olie of balsem verwerkt, werd die plant zeer geprezen
tegen jicht en podagra.
Sint Jans kruid heelt en streelt de zenuw, die, verwarmt
En opgedrooght, de kracht gevoelt, die haer beschermt.(3)

De ouden gebruikten hypericum om de bezetenheid te genezen, een soort van
zenuwcrisis, die zij voor het werk van booze geesten hielden. Daarom heette dit kruid
ook Fuga Daemonum, Jaag den Duivel of Duivelsvlucht(4).
In verband met al die artsenijenwijsheid van Vondel brengen wij onwillekeurig
de volgende typische passage van Cats,

(1) CHOMEL.
(2) Cf. Dr. M.A. VAN AUDEL: Dutch Folk Medecine (Tijdschrift Janus, 1910-1911 (Haariem,
De Erven F. Bohn.)
(3) Bespieg, van Godt en Godsdienst, p. 23. III.
(4) CHOMEL, 1261.
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waarin hij aantoont dat ‘het velt, het gansche bosch de aptekerswinkel der dieren is’:
Een draeck gebruyckt latou, een slange groenen vinckel;
Een draeck als hem de krop met slijm is overlast;
Een slang, als haer de mos ontrent de leden wast.
Wanneer de wilde geyt veel wonden heeft ontvangen,
Soo dat de schichten selfs haer in de leden hangen,
Sij pluckt maer groen poley, en door het machtich kruyt
Soo vallen metterdaet de losse pylen uyt.
Het zee-peert, als het quaelt, koomt na de koele beken,
En gaet hem aen het riet een ader open steken;
De schild-pad, door vergif tot aen de dood ghewont,
Eet maer een weynich keul, en worter door gesont.
Den arent kent een steen die opent hem de nieren,
De kraye schuert de maech met wilde lauwerieren,
De kraen, als haer de borst met gal beladen is,
Souckt flux en vint behulp ontrent het jonge lis,
Wat eyster yemant meer? Siet honden ende vercken,
Die komen heylsaem kruyt tot hare sieckten mercken,
Men hoortet alle daegh, het gras voor hun bequaem,
Dat heeft, door haer gebruyck, en hout een vasten naem.
Siet mij de padde selfs, die van de spin gesteken
Koomt tot het open blad van wegerbree geweken(1).

Deze verzen vertoonen een groote overeenkomst met de volgende bizonderheden,
die wij ontleenen aan de Magia, oft de wonderlicke wercken der naturen: beschreven
in vier boecken, door Jan Baptiste Porta(2):
‘Niet min en zijn te verwonderen de saken die ghevonden zijn wt de medecijnen
vande ghedierten, door de neersticheyt van de medecijns: ghelyck de honden
purgeeren met overgheven door sommighe cruyden, ende de voghel Ibis wert ghenesen
met een cruyt Aegyptia ghenaemt. De geyten in Candien gheschoten ende ghequetst
met pijlen die met fenyn bestreken zijn, soecken een cruyt Dictamum ghenaemt, het
welcke etende sij ghenesen, ende dryven daer mede den pijl wten lyve. De zeevogels
als zij den beck gequetst hebben ghenesen die met

(1) CATS. Houwelyck, 703.
(2) Nu eerst overghestelt uuten Latijn in de Nederduytsche sprake. (Antw. Chr. Plantin, 1566.)
blz. 35, 36. (De oorspronklijke tekst De Miraculis rerum werd ook bij Chr. Plantin uitgegeven
in 1560).
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orega. Een schiltpadde gheten hebbende van een serpent, ende sieck daer af zynde,
verdrijvet fenijn met orega teten, ende willende daer teghen stryden soo wapent sij
haer met orega. Als de beyren appelen van Mandragora gheten hebben so eten sy
daer teghen mieren, om dattet quaet niet meerderen en soude, ende datse niet sterven
en souden. Ende een hert gheten hebbende eenich fenyn, gheneest hem met artichoken
cruyt. Een olifant geten hebbende een dier chameleon genaemt t' welcke hanghende
is ongeverwet aende bladeren geneest dat fenijn etende van eenen wilden olijfboom.
De pantheren als sij fenijn ingheslickt hebben dat de jagers ghestroeyt hebben op
vleesch, maken om dat sij niet sterven en souden te vinden menschen dreck, waer
mede dat sij ghenesen. De wilde duyve, de cauwe ende de merle genesen met een
lauwerblat. De duyven ende hanen glaescruyt geten hebbende, verliesen ende suyveren
haerlieder jaerlicsche walghinghe. De swaluwen hebben bewesen dat de cheledonie
den ghesichte seer ghesont is, als sij daer mede ghenesen de quade oogen van hen
jonghen.’
Dergelijke bijzonderheden komen ook overvloedig voor in de emblemataliteratuur.
Om maar één voorbeeld uit vele aan te halen schrijven wij hier over wat Claude
Paradin in zijn Devises héroïques zegt over de wondheelende kracht van de wilde
polei (dictamnus creticus): ‘La devise d'un amour incurable peut estre un cerf blessé
d'une flêche, ayant une branche de Dictame en la bouche, qui est un' herbe qui vient
abondamment en l'Ile de Candie, de laquelle le cerf navré en la mangeant guérit
toutes ses playes’(1).
Als wij nu uit deze verhandeling een algemeen besluit willen afleiden, dan stellen
wij vast, dat Vondel's liefde voor de planten ofschoon niet zoo opvallend als zijn
groote belangstelling voor de dieren, die blijkt uit ons werk Diersage en Dierkennis
bij Vondel(2) toch zeer levendig en voor het volledig begrip van zijn dichterlijk gemoed
hoogst belangwekkend mag heeten.
Zijn liefde voor bloemen en planten ontwikkelt zich in het zelfde teeken als de
groei van zijn natuurgevoel in 't algemeen. Evenals Vondel's natuurlyriek in de meeste
gevallen het diepe kenmerk draagt van zijn hooge vrome stemming en als het ware

(1) CLAUDE PARADIN, t.a.p. blz. 167.
(2) Uitg. G. Janssens, Antwerpen, 1917.
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bestendig gloeit van den weerschijn zijner hemelvisioenen, zoo spreken al de bloemen
en kruiden zijner warande veel minder van hun kleuren- en geurenweelde en van
hun vormenschoonheid, dan van hun stichtelijke leeringen, vrome deugden en
verborgen krachten. In dit opzicht draagt Vondel's heele herbarium niet alleen het
karakter van de botanische wetenschap zijner dagen, maar meer nog dan zij, getuigt
het van een trots alle Renaissance-invloeden nog door en door middeleeuwsch
gebleven geest. Even als uit onze studie over Vondel's dierkennis blijkt hier weer,
dat de dichter zich niet tevreden stelde met de waarneming en de schildering van het
natuurverschijnsel maar dat hij er vooral lessen wilde in zoeken, symbolen en nuttige
krachten, die Gods lof verkondigden. En wat wij toen schreven kunnen wij hier
slechts herhalen.
Vondel zag het heelal sub specie aeterni dei, in den spiegel van den eeuwigen
God, en de plantenkunde was voor hem slechts een bladzijde uit het groote boek der
natuur, waaruit hij naar het voorbeeld van den psalmist levenswijsheid en
openbaringen van goddelijke almacht poogde te lezen. In alles zocht hij den dieperen
zin, de raadgeving of de bedreiging. Vondel ook zou met den middeleeuwschen
scholastieker getuigd hebben, dat God aan den mensch slechts twee boeken had
gegeven: het boek der natuur en het boek der Heilige Schrift. Hij blijft aldus in de
traditie van de katholieke natuurmystiek, die naar het oordeel van Bernard van
Clairveaux meer leering vond in boom en steen dan in de wijsste boeken.
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Kleine verscheidenheden.
I.
Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
362. - Berechten.
BERECHTEN wijst, in de teksten hieronder, op het Toedienen, op de hoogtijden of
hoogdagen, van wijn aan de lieden die ter Heilige Tafel waren genaderd. Over het
oude gebruik wijn, en ook koek, na de Heilige Communie in de kerk uit te deelen, ‘om mede te berechtene,’ - komen bijzonderheden voor in onze Keure van Hazebroek,
IV, blz. 291 (kol. 2) en 292 (kol. 1), en V, blz. 81, vo Heilige Communie. Men zie
verder Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, jaargang
1913, blz. 573-574, onder de rubriek Paaschgebruiken. - In zekere kerken gebruikte
men zilveren drinkschalen voor het schenken van den wijn en werd dit gedaan aan
een ‘buffet tafle’, die in de kerk was opgericht:
W.H. James Weale, Les églises du doyenné de Dixmude, Documents, blz. 19: ‘...
van ij zelveren schaelen met vergulden voeten, om te berechten ten hoogtiiden...’
(1553.)
Id., id., blz. 20: ‘Betaelt Cornelis Spee, scriinwercker, voor tleveren ende maeken...
een buffet tafle om de lieden te berechten te hoochtiide...’ (1554.)
Op ‘White Sunday’ (Sinxendag), van het jaar 1892, hebben wij te Londen, in de
‘French Chapel’ (Leicester place), de hoogmis bijgewoond, onder welke aan de
aanwezigen een soort koek of gebak, op een schotel, door de missedieners werd
uitgedeeld. De Pain bénit is nog bij de Franschen gekend.
EDW. GAILLIARD.
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Reinaerdiana 11.
Over den Teirlinck-codex der 17de eeuwsche Noord-Nederlandsche
Bewerking van den Reinaert
door Mr. Leonard Willems Az.
De voordracht van onzen collega, den heer IS. TEIRLINCK, den 15 October 1919 in
ons midden gehouden(1), over de door hem ontdekte 17e eeuwsche
Noord-Nederlandsche bewerking van den Reinaert (een tegenhanger van de 17e
eeuwsche Zuid-Nederlandsche rijmbewerking van Seger van Dort en, voeg ik er bij,
van de Engelsche rijmbewerking van John Shirley)(2) en over het nieuwe handschrift
(dat de Reynardisten nu wel zullen doen den Teirlinck-codex te noemen, naar den
naam van hem die er de eigenaar van is, en er het eerst de aandacht der geleerden op
gevestigd heeft) deze voordracht, zeg ik, heeft mij een raadsel helpen oplossen dat
mij sedert lang bezig hield en waarvoor ik geen uitweg kende.
Sedert geruimen tijd immers, werk ik aan een geschiedenis der illustratie van den
Reinaert en heb reeds heel wat nieuws

(1) Verschenen in Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1919, bl.
397-420.
(2) The most delightful history of Reynard the Fox: in heroic verse. Much illustrated and adorned
with alegorical phrases and refined English (London, 1681). - Over de werken, welke John
Shirley van 1680 tot 1702 uitgaf, zie Dictionary of Nat. Biography, dl. LII, bl. 134. - Een
monographie over de Engelsche bewerkingen van den Reinaert bestaat nog niet: ik handel
over deze zaak bij een nadere gelegenheid.
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ingezameld over dit onderwerp, waaraan niemand tot nog toe een ernstig onderzoek
heeft gewijd.
In afwachting dat mijn volledige studie verschijne, deel ik thans een kapiteltje uit
deze illustratie-geschiedenis mede, het welk ik nu, dank zij Teirlinck, in staat ben
aan mijne verhandeling toe te voegen.
Ziehier hoe de zaken staan:
Gottsched heeft in 1752 zijne Hoogduitsche proza-vertaling van den Nederduitschen
Reynke de Vos laten verschijnen - eene vertaling die, zooals bekend, Goethe onder
de oogen heeft gehad en op den voet gevolgd in zijn epos Reineke Fuchs.
De titel luidt: ‘Heinrichs von Alkmar Reineke Fuchs, mit schönen Kupfern; Nach
der Ausgabe von 1498'ins Hoch deutsche übersetzet von J.C. Gottscheden, und mit
einer Abhandlung, von dem Urheber wahren Alter und grossen Werthe dieses
Gedichtes versehen.’ (Leipzig und Amsterdam, Peter Schenck, 1752).
De ‘schone Kupfern’ waarvan de titel spreekt, slaan op eene reeks van 57 geestige
teekeningen van Aldert van Everdingen, waaraan nog een 5-tal van Simon Fokke
zijn toegevoegd.
Het merkwaardige van het geval is dat wij de oorspronkelijke teekeningen, waarnaar
de koperplaten gegraveerd werden, nog bezitten. Die stukken, in biester met wit
verhoogd, waren in 1819 eigendom van den hertog van Marlborough en werden in
dit zelfde jaar openbaar verkocht. Zij gingen over in het bezit van zekeren Mr Hubbert
te Londen en in 1843 waren zij eigendom van M. Sheepshanks.
Sir Henry Cole (schrijvende onder het pseudoniem Felix Summerly) heeft er een
paar jaar nadien een prachtreproductie van gemaakt: Zijne studie was eigenlijk een
verhandeling uit zijn the Home treasury (11 deelen), afzonderlijk uitgegeven.
Die prachtreproductie (London, Cundall, 1845) kostte destijds 35 shel., maar zij
werd gevolgd door een goedkoopere (London, H.-G. Bohn, 1846), welke slechts 4
shel. kostte(1).

(1) In de Reinaert-uitgave van J.F. Willems komt bl. 142 een reproductie voor uit van Everdingen:
de zoogenaamde hofdans, waarmede het 2de deel van Rein. II begint.
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En nu staan wij hier voor een zware moeilijkheid.
Van Everdingen heeft onmogelijk zijne teekeningen noch op aanvraag van den
uitgever Pieter Schenck, noch op die van Gottsched uitgevoerd. Om een alleszins
afdoende reden: hij was sedert lang dood, eer Gottsched aan zijne vertaling begon.
Geboren in 1621, was onze kunstenaar reeds in 1675 gestorven(1).
Klaarblijkelijk dus was de Amsterdamsche uitgever van 1752, in het bezit gekomen
van die reeks platen, en bij het uitgeven van Gottsched's werk, had hij een passende
gelegenheid gevonden om er gebruik van te maken.
Doch nu luidde de vraag: Wie dan heeft in het midden der 17de eeuw de teekeningen
aan van Everdingen besteld, en met welk doel werden deze vervaardigd?
Deze vraag is niet nieuw: zij werd reeds in 1803 gesteld door Bartsch, les
peintres-graveurs (t. II, bl. 220), alwaar schrijver de platen beschrijft, en over van
Everdingen handelt: ‘On trouve ces 57 estampes, accompagnées de 5 planches gravées
par Simon Fokke (18de eeuw) dans la traduction de Gottsched, 1752, in folio. Mais
comme il n'est pas probable que les planches de van Everdingen n'aient été employées
que plus de cent ans (?) après la mort de l'auteur(2), il est à croire qu'elles ont eu
d'abord une autre destination; peut-être celle de décorer la traduction hollandaise
des fables de Renier le renard(3), qui suivant Gottsched a été publiée à Amsterdam
en 1694’. Bartsch bedoelt de Amsterdamsche herdrukken van het 16de eeuwsche
volksboek, waarvan de oudste ons bekende uitgave van Antwerpen 1564 is(4).

(1) Moes, Iconographie Batava I, 286 bespreekt de portretten van Aldert van Everdingen, alsook
die van Cesar v.E. en van Sophie v.E. (1623). Zie over den kunstenaar W.E. Drugulin, A.V.E.,
Catalogue raisonné de toutes les estampes qui forment son oeuvre gravé. Supplément au
peintregraveur de Bartsch (Leipzig 1873).
(2) Bartsch kende den datum van het overlijden van A.v. Everdingen niet.
(3) De naam Renier le renard werd door Bartsch ontleend aan de Fransche vertaling welke Joh.
Florianus in 1566 van onzen 16de eeuwschen Reinaert gaf.
(4) De titel der Amsterdamsche uitgave van 1694, wordt in extenso medegedeeld door Gottsched
(bl. 44), maar ik heb dit boek nergens kunnen terugvinden. Zoo iemaud op het spoor van een
exemplaar kon komen, zou hij mij ten zeerste met zijne mededeeling verplichten. Ik zou
wenschen dat mijne brbliographie der volksboeken, aan mijne illustratie-geschiedenis toe
gevoegd, zoo volledig mogelijk weze.
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De gissing van Bartsch dat van Everdingen's platen voor het Amsterdamsche
Volksboek bestemd waren, heeft mij nooit voldaan en moet om verschillende redenen
verworpen worden. Dit volksboek, waarvan de Amsterdamsche uitgevers steeds
nieuwe uitgaven op de markt brachten, was een heel klein 8o. Alle deeltjes zijn
versierd met goedkoope houtsneden, ± 75 mils breedte, ± 58 mils hoogte. Terwijl van
Everdingen's koperplaten niet min dan 113 milrs hoogte, op 91 milrs breedte hebben.
Dit formaat alleen toont reeds voldoende aan dat onze volksboeken voor die
teekeningen niet in aanmerking kunnen komen.
Een Amsterdamsche uitgever kan er overigens niet aan gedacht hebben het
Volksboek op groot formaat, met dure koperplaten te doen verschijnen. De eerste
vereischte van een volksboek is immers dat het tegen een appel en een ei te verkrijgen
is. De onkosten, die een uitgever zich voor een groote editie zou getroost hebben,
met betaling van een hoog salaris aan van Everdingen voor zijn plaatwerk, zouden
hem natuurlijk belet hebben te concurreren met de goedkoope deeltjes, die zijne
collega's aan den man brachten.
En zoo nu van Everdingen's teekeningen en koperplaten voor het Volksboek geen
dienst konden doen, waartoe waren zij dan bestemd en wie heeft ze kunnen bestellen?
Mijn vroeger onderzoek concludeerde dienaangaande tot een non liquet.
Doch, vergis ik mij niet, dan is het raadsel thans vermoedelijk opgelost: Er bestaat
bij mij in het minst geen twijfel meer dat van Everdingen aan het werk is gegaan, op
bestelling van den dichter van den Teirlinck-Codex. En diens teekeningen leveren
ons het bewijs dat het wel in de bedoeling van den 17en eeuwschen dichter lag ons
een volledige bewerking van den Reinaert te schenken. Misschien is de dood hem
komen verrassen eer zijn werk heelemaal voltooid was.
Teirlinck stelt het gedicht in het midden der 17e eeuw(1). Van Everdingen's
teekeningen, evenmin als zijne koperplaten, vertoonen eenigen datum; maar zij zijn
stellig uit dien tijd. Ik zou zelfs geneigd zijn ze liever omtrent 1660 dan omtrent 1650
te

(1) bl. 401: ‘Veeleer een weinig later...’
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stellen, omdat de kunstenaar toen in zijn vollen bloei was. Doch van veel lateren tijd
kunnen zij niet zijn: zooals gezeid, stierf van Everdingen in 1675.
Teirlinck stelt vast dat de 17de eeuwsche bewerking op breeden voet is aangelegd:
de dichter heeft de omtrent 900 eerste verzen van den Reynke de Vos, tot 1657 verzen
uitgesponnen. En de glosse valt niet min breedvoerig uit.
Onze dichter koesterde dus ten opzichte van zijnen Reinaert grootsche plannen.
En nu voeg ik erbij, zal hij op het voorbeeld van Cats, dien hij in zijne glossen
aanhaalt, zijn werk met een ruime illustratie hebben willen zien verschijnen. Met dit
doel voor oogen, heeft hij zich met van Everdingen in betrekking gesteld.
Wie die dichter is, blijft vooralsnog niet uit te maken; maar ik meen nu al te mogen
aankondigen dat hij geenszins een onbemiddeld man was. De toekomst zal bewijzen
of mijne voorspelling bewaarheid wordt.
Vergis ik me niet, dan is de ontdekking van Teirlinck niet enkel van belang voor
de geschiedenis der Reinaert-sage in de Nederlanden; zij is het tevens voor onze
kunstgeschiedenis. Zij werpt immers een nieuw licht op het ontstaan van het
voornaamste werk van van Everdingen: en lost dienaangaande een vraag definitief
op, welke in 1803 reeds werd gesteld.
Ik sluit met een wensch.
De heer Teirlinck kondigde ons aan dat hij zich met de uitgave van zijn codex
bezig houdt. Het volledig stel teekeningen, in mezzo tinto of anders, bij de uitgave
opnemen, zou tegenwoordig waarschijnlijk al te duur komen te staan. Overigens
aangezien wij slechts het begin van het gedicht bezitten, is er geen reden om de 57
platen opnieuw uit te geven, na. de prachtproductie van sir Henry Cole. Maar ik zou
dan toch wenschen dat de platen slaande op de avonturen die in handschrift nog
bestaan, in de nieuwe uitgave aanwezig zouden zijn. De dichter had het plan opgevat
zijn werk met van Everdingen's platen te doen verschijnen; indien hij in zijn leven
zijn droom ten uitvoer niet heeft kunnen brengen, laat ons dan twee en half eeuw na
zijn dood met zijn voornemen ten minste gedeeltelijk rekening houden - dit eere van
hem, wien wij die prachtige reeks meesterstukjes verschuldigd zijn.
Hof ter Meere,
6 November 1919.
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Reinaerdiana III.
De verhouding van den Reynke de Vos tot den Nederlandschen
incunabel rijm-druk
door Mr. Leonard Willems Az.
Algemeen wordt aangenomen (en dit sedert lang) dat de Reynke - waarvan de eerste
druk in 1498 te Lubeck verscheen - niets anders is dan de Nederduitsche vertaling
en omwerking van onzen Reinaert II, eene vertaling die zou teruggaan op de uitgave,
welke Geeraert Leeu ± 1487 te Antwerpen van ons gedicht bezorgde. Ongelukkig
is geen enkel volledig exemplaar van die uitgave tot ons gekomen. Maar een Duitsche
boekhandelaar die zich te Parijs had gevestigd, Edwin Tross, ontdekte, omtrent 1852,
in een ouden band een zevental bladen, die tot dien druk behoorden. Zijne vondst
werd door hem aan Culemann, senator van het koningrijk Hannover, te koop
aangeboden. Deze, eigenaar geworden, gaf nu de fragmenten op een zeer klein getal
exemplaren uit onder den half Duitschen titel: Brokstukken eens ouden druks van
den Reynaert in verzen. Deze herdruk is ongedateerd; maar hij dagteekent stellig uit
1854(1). Al dadelijk schreef Prof. K. Gödeke een recensie over dit werkje in zijne
Deutsche Wochenschrift (1854, bl. 256). En het jaar daarna maakte heel Nederland
kennis met het zoogenaamde Culemannsche

(1) Terloops zij hier vermeld dat de inlichtingen te vinden bij Teirlinck, Toponymie, verkeerd
zijn: Hij noemt (Inl. LXXII) Culemann den ontdekker, in plaats van Ed. Tross, en stelt
(LXXIII) de uitgave van Culemann op 1850, in plaats van 1854.
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fragment - eigenlijk een Tross-fragment - dank zij een uitvoerige recensie van
Hoffmann von Fallersleben in den Algemeene Konst- en Letterbode (1855, 8
September, nr 36)(1). De volledige tekst van den incunabel werd nadien door den
zelfden geleerde herdrukt in zijne Horoe Belgicoe (XII, 1862, bl. 5-6.).
Na den dood van Culemann kwam heel zijne bibliotheek in 1870 te Londen onder
den hamer. Het fragment werd aangekocht door de Universiteits Bibliotheek van
Cambridge, waar nu de hoofdbibliothecaris Bradshaw de gelegenheid had de bladen
op zijn gemak te bestudeeren. Culemann heeft nooit kunnen weten, noch zelfs kunnen
gissen bij welken drukker de incunabel verschenen was. Aan Bradshaw, den
uitstekenden kenner onzer Nederlandsche 15de eeuwsche typographie, kostte het
maar weinig moeite om te bepalen dat de tot dus ver geheimzinnige drukker geen
ander was dan Geeraert Leeu: drukletter en papier wezen naar het jaar 1487 als datum
der uitgave - dit is toen G. Leeu te Antwerpen gevestigd was.
De merkwaardige ontdekking van Bradshaw werd voor het eerst aangekondigd in
de uitgave welke Schroder van den Reynke in 1872 bezorgde (inleiding, blz. XVII).
Tot dus ver, wat de geschiedenis van het fragment betreft. Nu nog eenige woorden
nopens den inhoud.
Wij hebben reeds gezeid dat het fragment 7 folio's besloeg = 14 bladzijden, waarvan
4 volledig ingenomen door 4 houtsneden (er zijn er 3 verschillende; maar 1 komt
tweemaal voor). Op de 10 overige bladzijden, vinden wij 222 verzen(2) uit den Reinaert
II, met kapittel-indeeling en opschriften voor ieder kapittel. Bovendien zijn er op
twee bladzijden nog overblijfselen van eene Nederlandsche glosse op den Reinaert.
***

Hoe klein van omvang de vondst van E. Tross ook was, niettemm bleek zij voor de
geschiedenis der Reinaert-sage in de Nederlanden, van het hoogste belang. Om reden:
gedurende de

(1) In het Fransch vertaald in Bulletin du bibliophile Belge, 1855, bl. 395-398.
(2) Sommige zeggen 221, doch een regel is in de lengte doorsneden; ik tel het vers mede omdat
wij het met zekerheid kunnen herstellen. Maar er zijn dus eigenlijk 221 1/2 verzen.
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geheele 18de eeuw hield men den Reynke voor een oorspronkelijk Nederduitsch werk,
gevloeid uit de pen van zekeren Heinric van Alcmaer. De herdruk van de eerste
Lubecksche uitgave door Hackmann in 1701 bezorgd, had alom de hoogste
bewondering uitgelokt, en een reeks critici hadden niet geaarzeld Heinric den
‘nederduitschen Homerus’ te noemen, of andere epitheta ornantia. Een Duitscher,
J.J. Bodmer, noemde den Reynke ‘de Anti-Machiavelli’ van onze voorouders. En
Paquot (1764, t. IV, 362) die in den waan verkeert dat het Nederduitsch gedicht een
vertaling is van Jacquemars Gellée, noemt dezen laatsten ‘le Dom Cervantès de son
siècle’.
In het begin der 19de eeuw echter maakte Weckherlin het publiek bekend met het
Comburgsche handschrift van onzen Reinaert en Graeter gaf er in 1812 de editio
princeps van: Toen bleek ten volle dat de Reynke van Heinric niet anders was dan
een vertaling van het omgewerkt epos van Willem, die Madocke maakte, en van het
vervolg op dit gedicht. Van nu af aan werd natuurlijk Heinric van Alcmaer van het
verheven voetstuk, waarop hij tot daartoe geprijkt had, gerukt en de geniale Willem
nam de leeg gelaten plaats in.
Maar er bleef dan toch een vraag op te lossen: Wie was dan eigenlijk Heinric van
Alcmaer, en waarin bestond nu het werk dat hij ten opzichte van den Reinaert gedaan
had?
Grimm waagde dienaangaande een stoute gissing in zijn beroemde studie Reinhart
Fuchs (1834). Tot daartoe had men Heinric steeds als een Nederduitsche schrijver
beschouwd. Hiermede had Grimm geen vrede.
Was niet een groot gedeelte der Middeleeuwsche Nederlandsche letterkunde in
het Ned.- en Middelduitsch overgegaan? Waarom niet aangenomen dat dit ook het
geval was met Heinric van Alcmaer's werk. Een Nederduitscher was hij blijkens zijn
naam stellig niet en dat die Hollander Nederduitsch zou geschreven hebben, achtte
Grimm een gekke zienswijze (das scheint thoricht, bl. 175). En waarin bestond nu
het werk van dien Hollander? Dat hij het zou geweest zijn die het gedicht zelf uit het
Waalsch in ‘düdscher’ sprake overzette, dit was onmogelijk, nu we toch wisten dat
Willem de man is die het deed. De proloog van den Reynke was dus in dit opzicht
niet te betrouwen; maar er stond aldaar ook dat Heinric het gedicht in verschillende
boeken en capittels heeft verdeeld en van passende opschriften
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voorzien heeft. Geen reden om hier den proloog te mistrouwen! De Hollander had
dus dit werk gedaan.
En de glosse - zal men vragen. Hier had Grimm zich ook op den proloog mogen
beroepen, doch deed hij het niet. Hij bleef de Reynke-glosse beschouwen als
oorspronkelijk Nederduitsch werk en diensvolgens kon zij het werk van onzen Heinric
niet zijn en moest zij aan een onbekenden Nederduitscher toegeschreven worden.
Nog geen twintig jaar verliepen of de gissing van Grimm werd eensdeels schitterend
bevestigd, anderdeels definitief gelogenstraft.
In de folio's door E. Tross ontdekt, stonden wij nu voor een Reinaert II, welke in
boeken en capittels verdeeld werd door een Nederlander, zooals Grimm het gegist
had - eene indeeling die wel is waar niet slaafs overgenomen werd, maar als grondslag
voor die van den Nederduitscher heeft gediend - doch bovendien bevatten de folio's,
zooals gezeid, ook eene Nederlandsche glosse, welke alweer niet letterlijk
overeenkomt met de Nederduitsche, maar waaraan deze dan toch haar ontstaan heeft
te danken.
Voortaan kon er geen twijfel meer bestaan nopens het werk dat de Hollander
Heinric van Alcmaer ten opzichte van den Reinaert deed: dezelfde schoolmeester,
die een commentaar of glosse op ons gedicht schreef, heeft den Reinaert II in boeken
en capittels verdeeld, dit om er zijn prozawerk tusschenin te kunnen voegen.
De grootste verrassing van alle, welke de vondst van Tross ons bereidde, was
echter het volgende: Er bevonden zich in de folio's drie houtsneden; en toen men nu
die Nederlandsche platen ging vergelijken met de houtsneden van Reynke, bleek het
dat de Nederduitsche drukker onze platen eenvoudig had nagesneden op een ietwat
kleiner formaat.
Slotsom: Wij hadden thans het bewijs dat er niets oorspronkelijks in den
Nederduitschen Reynke was; het gedicht, met zijn indeeling, de glosse, de platen alles was min of meer vrije copie van Nederlandsch maakwerk!
***

Nu het eenmaal vaststond dat de Lubecksche uitgever de platen uit de Antwerpsche
uitgave had nageteekend, en daar ook zijne glosse en zijne kapittelindeeling had
gevonden, nu
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meende men a priori te mogen aannemen dat de berijmde tekst van die zelfde uitgave
als grondslag moest hebben gediend voor den Reynke-tekst. Aan eene nauwkeurige
vergelijking der beide teksten dacht men niet eens; dit was immers overbodig - het
sprak van zelfs dat de zaak op die wijze moest zijn gebeurd: het kon ook niet anders!
Tot dit besluit kwam Hoffmann von Fallersleben dan ook al dadelijk in zijn
voornoemd artikel van 1855.
Martin sluit zich (in 1874) bij hem aan, waar hij het Trossfragment bespreekt en
zegt ‘aus welchem der Reynke de Vos hervorgegangen ist’.
Prien, welke in 1880 de uitvoerigste studie over onze folio's heeft geschreven,
komt tot den zelfden uitslag - mits een klein voorbehoud, waarover ik verder
breedvoerig handelen zal.
J.W. Muller (oude en nieuwe bewerk. van R. 1884) neemt de conclusie van Prien
over, met inbegrip van zijn voorbehoud.
Ten slotte, in het laatste uitvoerig werk over den Reinaert, de Toponymie van Is.
Teirlinck, wordt ons de rijmdruk nog voorgesteld als de bron waaruit Reynke is
voortgevloeid.
De meening is dus oud en nog algemeen verspreid.
Het doel der hierna volgende studie is het bewijs te leveren dat de oude stelling
bepaald onmogelijk is, en eene poging te wagen om het ontstaan van Reynke op eene
andere wijze uit te leggen dan tot nog toe gedaan werd.
***

Welke verhouding bestaan heeft tusschen den Antwerpschen druk van 1487 en den
Reynke ware natuurlijk uiterst gemakkelijk na te gaan zoo wij maar de uitgave van
G. Leeu, met hare omtrent 7600 verzen, volledig bezaten.
De moeilijkheid zit hem echter hierin dat de vergelijking slechts mogelijk is voor
de 222 teruggevonden verzen - en daarenboven dient nog rekening gehouden te
worden met het feit dat de Nederduitsche vertaler ongeveer de helft dier verzen geheel
omwerkt, en zoodanig wijzigt dat wij ons niet meer kunnen voorstellen hoe de
correspondeerende Nederlandsche verzen moeten geluid hebben.
Niettemin, is hetgeen er van den verloren druk nog overblijft, ruimschoots
voldoende om het bewijs te kunnen leveren dat de Nederduitsche tekst in hoofdzaak
niet op de Antwerp-
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sche uitgave berust - al heeft de vertaler ze stellig onder de oogen gehad, zooals blijkt
uit de glosse en het plaatwerk.
De voorbeelden waarop ik mijne bewijsvoering meen te kunnen steunen, zijn de
volgende:
I. Incunabel vs. 6 (= R. II, 1518) luidt
Noch hebbe ic, daer segghic di,
Isengrine meer bedroghen
Dan ic soude segghen moghen.

Daarentegen Reynke vs. 1418,
Noch hebbe ik dar to, dat segge ik dy,

overeenkomstig met Proza (bl. 33): ‘Noch heb ic ysegrim meer bedroghen, dat ic u
wel seggen can’, en het Brusselsch hs.
Noch heb ik, dat segghic di,

II. Vers 14 van den incunabel (= R. II, 1425) heeft
Ic deden in die clockinghen
Binden beyde sinc voete.

Reynke wijkt hier af (vs. 1432)
Ik leet em bynden beyde vöthe
An den klockreep na syneme wille.

De gecursiveerde woorden gaan terug op de Proza (bl. 33) ‘Ic dede beyde syn voeten
an die cloclijne doen’ (binden is hier echter weggevallen) alsook op het volledig
Brusselsch hs.
Ic dede hem an de clocline
Binden beyde sine voeten.

De vraag is, indien de vertaler van den Reinke de slechte lezing in de clockingen
onder de oogen had, hoe kan hij dan op de goede vertaling an den klokreep gekomen
zijn?
III. Incun. vs. 53 (= R. II, vs. 1570) luidt
Dat was een dat beste hoen
Dat men wiste in eenich lant.
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Daarentegen heeft Reynke vs. 1477
Unde vor em stunt eyn kappon
ghebraden, eyn so vetten hon.

hetgeen overeenstemt met de lezing Prosa (bl. 34) ‘ende hadde een vetten capoen
voor hem staen’.
Naar aanleiding van de Prosa, merkt J.W. Muller (O. en N. bewerking, bl. 51) op,
dat R. Vulpes hier ook heeft (vs. 711)
Pinguior hoe illa non regione fuit.

De vraag is dus of in R. I, evenals in R. II vetste niet moet gelezen worden met de
prosa (en ik voeg erbij met Reynke welke door J.W. Muller hier niet genoemd wordt).
In alle gevalle heeft Reynke zijn lezing niet uit den incunabel.
IV. Incunabel, vs. 72 leest (= R. II vs. 1637)
Doen sprack reynaert 'wy sijn verm[elt].

Deze woorden komen aan Reinaert niet toe, wel aan Isengrin. Reynke leest dan ook
terecht (vs. 1555)
Do swor he dure by syner ere
'Wy syn vormeldet...,

waar de woorden wel degelijk, zooals het behoort, op Isengrin slaan - overeenkomstig
met Proza (bl. 35) waar staat: ‘ten leste seide hi: ‘Reinaert, hier moet ghi u boert
mede hebben of wi syn vermelt...’.
Het Brusselsch hs. heeft juist dezelfde corrupteel als het incunabel
Deen sprak Reinaert wi si syn vermelt.

hi is hier insgelijks weggevallen.
Reynke heeft dus zijne lezing alweer niet uit den incunabel.
V. Incunabel, vs. 85 (= R. II, 1650) leest
Ende gaf eenen groten val.

Reynke vs. 1571 integendeel
Dat he vel eynen swaren val.
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Prosa komt met deze laatste lezing overeen (bl. 36): ‘hi viet so groten val’ - Alsook
het Brusselsch hs.
So dat hi viel eenen groten val.

Reynke heeft dus alweer de lezing niet van den incunabel.
VI. Incunabel vs. 87 (= R. II, 1652)
Die daer byden viere laghen, si riep[en]
Datter doer dat valdore gat...

Reynke, vs. 1574 integendeel
De by deme vüre legen, se repen
Dat dorch des hogen vensters gath...

Het is de veel besproken plaats waar Comb. hs. heeft: viwer gat. Betb.-Dyk. hs.
hemelgat, en waar wij waarlijk niet weten hoe er in R. I moet gelezen worden.
Prosa (bl. 36) heeft hier ook, zooals Incunabel, valdoregat.
De lezing van Reynke gaat in alle gevalle niet terug op die van den Incunabel.
VII. Incunabel, vs. 90 (= R. II. 1751)
|G|rimbaert sach wel dit ghelaet
Ende seyde: ‘vuyle onreyne vraet.

Reynke vs. 1665 daarentegen
Grymbart sach wol dyt ghelaet.
He sprack: o Reynke unreyne vraet.

Hetgeen overeenstemt met Prosa (bl. 37): ‘Grymbert die sach dat ghelaet wel ende
sprac: Vuyle onreyne verrader...’. Zelfde lezing in het Brusselsch hs.:
Grimbaert sach wel dat ghelaet
hi sprac: vuyl onreine vraet.

Reynke berust hier alweer niet op Incunabel.
VIII. Incunabel vs. 112 (= R. II 1780)
Hi ghinck mit sinen neve den das
Cierliken doer die hoochste strate
Alsoe moedick van ghelate
Alsof hi sconines sone waer
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De gekke lezing cierliken gaat terug op fierliken, zooals wij het door het Brusselsch
hs. kunnen zien.
De lezing van Reynke is hier uiterst interessant:
v. 1692 Des dede he alze de unvorverde;
Myt syneme ome, deme grevynck
Drystichlyken he so vor syck ghynck
Tsyrlyken dorch de hogesten strate
Alzo modich van ghelate
Efte he were des konnynges sone.

Dit is te zeggen dat hij uit den Incunabel de corrupteel cierlyken overneemt - maar
hij vertaalt dan toch de goede lezing fierliken, welke hij teruggeeft door drystichlyken
(fierlik bestaat in het Nederduitsch niet).
Ik meen hier dus het bewijs te vinden dat, benevens den incunabel, Reynke nog
eene tweede bron gekend heeft.
XI. Incunabel vs. 168 (hier gedeeltelijk verscheurd) leest (= R. II, 1836)
[Maar ick denk]e u kele salt ontghelden

Reynke, vs. 1730:
Men yuwe hals schal des entgelden

Prosa (bl. 39) leest hier lyf - en Brus. hs.:
Maar ick denke u dies te gelden.

Misschien heeft hier Reynke nog een andere lezing onder de oogen gehad.
X. Incunabel, vs. 173 (= Rein. II, v. 1841) leest
[Heer Coninck] wat bescaet my dat
[Of hi lamfre]yts honich at
[Ende hem] die dorper tachter dede.

bescaet is hier een corrupteel voor bestaet en tachter eene drukfout voor lachter.
Lees ook deden in plaats van dede.
Reynke (v. 1733) heeft de eerste corrupteel overgenomen; maar beide andere netjes
naar een ander hs. verbeterd:
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‘Gnedighe Here’, spraek Reynke, ‘wat schadet my datte
Eft Brunen noch blodich is syne platte?
Wor umme was he so vormeten
Und wolde Rustevylen syn honnich ethen
Und em de bur laster an deden?

laster staat heel dikwijls in Hollandsche hss. in stede van Vlaamsch lachter (cf.
Verdam, Woordenboek). Reynke heeft hier dus alweer een andere lezing dan
Incunabel. Hij heeft ook het meervoud deden, waar Inc. het enkelvoud dede heeft.
De lezing der Proza verschilt hier ook; (bl. 39): ‘Doe hi [Bruun] Lantferts, eens
dorpers, honich at ende hem scade dede’. Hier is het dus Bruin die de scade doet.
De volzin met lachter of laster wordt in de Proza overgeslagen.
XI. Incunabel maakt de lijst op der dieren welke Reinaert doen aanhouden, bijna op
dezelfde wijze als het Brusselsch hs. (met o. ander de corrupteel Olewy de moeye
van Belyn den ram, instede van de ooi). Wij lezen in Incunabel:
vs. 214 Dat hermel, die wesel waren oeck hier
Dat troeseel een cleenbejach
Liep oeck mede in dese scare.

Wij weten door R. I dat Rosseel de naam van het eekhorentje is. cleenbejach is in R.
I de naam van het fret.
Reynke, 1772 leest
Ekeren, weselken, hermelken weren dar ok
De osse, dat perd, de weren ok dar

De vraag is: hoe kan een Nederduitsche vertaler, die den Incunabel alleen onder zijne
oogen zou hebben, geweten hebben dat troeseel eigenlijk het eekhorentje is. - Men
gelieve op te merken dat in den rijmdruk niets anders voorkomt dan de eigennaam
(en dan nog verbasterd), maar dat de geslachtsoort eekhorentje overslagen wordt.
De Proza (bl. 40) kan den Nederduitscher niet geholpen hebben: daar wordt
evenmin het eekhorentje genoemd en daar staat alleen knoesel, evenals in het
Brusselsch hs.
Waar wij nu bij een zoo kort bestek als dit honderdtal verzen (ik heb reeds gezeid
dat de andere helft der 222 verzen niet
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in aanmerking kan komen) zoo vele corrupteelen aantreffen, die in Reynke goed
verbeterd zijn, en daarbij zoo vele afwijkende lezingen, die een goeden zin leveren
(als sprack voor seide - gaf eenen val voor viel eenen val, enz.), daar kunnen wij,
dunkt mij, gerust besluiten dat niet de Incunabel als grondslag gediend kan hebben
voor de Nederduitsche omwerking. Een eenvoudige berekening leert ons welk
schromelijk verschil er tusschen de twee teksten (Reynke en den Incunabel) bestaan
zou hebben, indien de 7600 verzen van den Nederlandschen rijmdruk ons ter
beschikking stonden voor de vergelijking(1).
Ik kom nu tot het voorbehoud door Prien gemaakt. In 1880 heeft F. Prien in de
Beitrage zur Geschichte der Deutschen Sprache (t. VIII, bl. 1) eene studie laten
verschijnen, getiteld Zur vorgeschichte des Reinke Vos; waarin hij zeer uitvoerig
over het Tross-Fragment handelt. Achtereenvolgens wordt hier onderzocht wat er
op de ontbrekende folio's voorkwam (de teruggevonden fol. volgen elkander niet
op) en in welke katernen der uitgave hunne plaats was.
De overblijfsels der Nederlandsche glosse worden vergeleken met de
Nederduitsche; de wijzigingen vastgesteld, en het bewijs geleverd dat die glosse van
1487 ook als grondslag heeft gediend voor het 16de eeuwsch Antwerpsch volksboek.
De indeeling in boeken en capittels van Heinric van Alemaer wordt vergeleken met
die van den Nederduitscher en ook met die der verschillende Nederlandsche
bewerkingen (Proza, 16de eeuwsch volksboek enz.). Over de platen krijgen wij ook
uitvoerig bericht.
Deze verhandeling is een der voornaamste, welke over de Reynaert-sage verschenen
zijn. Ongelukkiglijk bezit Prien de kunst niet om in bevattelijken vorm de uitslagen
van zijn uitgebreid onderzoek mede te deelen. Zelfs iemand die in de
Reinaertliteratuur best beslagen is, heeft moeite om zijn betoog te volgen en goed
te vatten waar schrijver eigenlijk naartoe wil.
Na in 51 bladzijden bovenvermelde punten besproken te hebben, komt schrijver
tot den eigenlijken tekst van den Reynke.

(1) Indien er omtrent 10 afwijkingen op 100 verzen zijn, die wij vergelijken kunnen, dan zal het
getal wel ongeveer het zelfde zijn voor de andere 100 verzen. Dat zou dan ongeveer 700
verschillende lezingen zijn voor den Reinaert II, hetgeen mijne woorden ‘schromelijk
verschil’, dunkt mij, verrechtvaardigt.
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Het schijnt alsof hij door zijn lang onderzoek vermoeid geworden is, want hier krijgen
wij slechts 2 1/2 bladzijden over dit onderwerp. Meer nog: niet eens ééne bladzijde
over de vergelijking van Reynke met den Incunabel - en dan de slotsom: ‘Diese
gemeinsamen abweichungen führen uns dazu dass Reynke nach d (Incun.) geatbeitet
worden ist’.
De volgende bladzijde van dit hoofdstuk wordt gewijd aan de vergelijking van
den Reynke-tekst met het Brusselsch hs., het Haagsch fragment (slot van R. II) en
de proza. Ons wordt aangetoond dat de Reynke het dichtst bij het Haagsch hs. staat
- maar dit heeft met onzen Incunabel natuurlijk niets te maken.
Het hóofdstuk over den Reynke-tekst (het is ook het slot zijner verhandeling)
eindigt bij Prien met den volgenden volzin: ‘Ob dann später vielleicht d (Incun.)
einer nochmaligen revision in bezug auf weitere glossierung und capitelüberschriften
unterzogen wurde, und erst hieraus r (Reynke) entstand, mag damp gestellt bleiben’.
Prien spreekt hier van eene ‘revision’ van de glosse en de capittel-indeeling. Maar
aan eene ‘revision’ van den rijmtekst heeft hij dus niet gedacht, en klaarblijkelijk
acht hij deze hypothese onnoodig om het ontstaan van den Reynke-tekst uit te leggen.
Vat ik zijne bedoeling wel, dan is het slechts volledigheidshalve dat hij hier, zooals
elders(1), op de mogelijkheid wijst van eene revisie der glosse en capittel-indeeling,
maar hij gelooft aan die hijpothese niet en acht ze overbodig.
Zoo ten minste versta ik zijn betoog - en ik heb het aandachtig herlezen. Maar,
zooals gezeid, Prien is verre van duidelijk te zijn. En dit legt ons uit hoe J.W. Muller
zijne bewijsvoering anders schijnt opgevat te hebben - (of heb ik het soms mis?)

(1) Sprekende over de platen, zegt Prien, bl. 30: ‘Bindende beweiskraft für die annahme, dass
r direct d (incun.) benutzte, haben diese holzschnitte jedoch nicht. - Sie könnten in einer
neuen auflage von d, nach welcher der nd. übersetzer vielleicht arbeitete, widerholt sein’. Zie ook bl. 34 over de kapittel indeeling: ‘Es blerbt immer noch die möglichkeit bestehen
dass d noch einmal einer redaction unterzogen wurde... und dass dann diese, also cine neue
auflage von d, dem übersetzer von r vorlag’. - Zie ook bl. 40 waar sprake is van ‘einer gelinden
änderung’ welke de glosse misschien ondergaan heeft.
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In zijne oude en jongere bewerking van den Reinaert, bl. 11, geeft Muller ons een
stamboom van de Reinaert-teksten (zonder zich om de glosse en Capittel-indeeling
te bekreunen) en in deze tabel komt de Reynke voor, als spruitende uit de Antwerpsche
uitgave van ± 1487, met deze toevoeging: ‘wellicht eerst uit een tweeden herzienen
druk van d (Geeraert Leeu)’. Hetzelfde geval bl. 10, nota 5, waar de zelfde hypothese
vooruitgezet wordt, met verwijzing naar Prien.
Met andere woorden: de hypothese, door Prien voorgesteld als eene mogelijkheid
aan de welke hij niet gelooft, wordt hier voorgesteld als eene mogelijkheid, waarmede
men rekening dient te houden. En die herziening, waaraan Prien gedacht heeft voor
de glosse en kapittel-indeeling, wordt hier toegepast op den tekst zelven.
Wat er ook van zij van de vraag hoe wij Prien dienen te begrijpen (de zaak is
overigens van ondergeschikt belang), wij staan thans voor deze hypothese: kunnen
wij de afwijkingen tusschen Reynke en den Antwerpschen rijmdruk op rekening stellen
van eene tweede herziene uitgave van den Vlaamschen tekst, waarin dan overeenkomst
zou bestaan tusschen beide teksten?
Deze gissing is voor mij totaal onaannemelijk:
Elkeen, die Nederlandsche incunabelen heeft behandeld, weet bij ondervinding
hoe slaafs de eene drukker de uitgave van den anderen volgt. Men vergelijke b.v. de
verschillende drukken van den Carel en Elegast, de 2 proza-uitgaven van Reynaert
of welk ander Nederlandsch volksboek ook. De afdruk gebeurt om zoo te zeggen
mechanisch: van tijd tot tijd slaagt de drukker een rijmregel van zijn voorganger
over, of begaat hij de eene of andere drukfout. Doch van eene critische herziening
is er nooit het minste spoor; de oudste incunabel is dan ook steeds de beste druk dien
wij bezitten - en op dien regel ken ik geen enkele uitzondering.
Welnu voor den Reinaert II zouden wij, volgens Prien-Muller, eene uitzondering
moeten maken. Wij dienen aan te nemen dat er tusschen 1487-1498 een Nederlandsche
drukker is geweest, welke te recht geen vrede heeft gehad met den tekst door Geeraert
Leeu in 1487 geleverd (want te oordeelen naar de 222 verzen, moet deze tekst
inderdaad eene zeer slor-
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dige copie zijn geweest)(1). Die drukker zou een 15d eeuwschen reynaerdist gelast
hebben eene critische herziening op zich te nemen. En deze reynaerdist zou zijne
taak zoo goed opgevat hebben dat hij niet alleen onverstaanbare lezingen zou
verwijderd hebben (als lachter voor lachter, in de klockingen voor aen de clocline
enz.), maar in zijn ijver om den oer-tekst van onzen Reinaert te herstellen, zou hij
goed verstaanbare lezingen veroordeeld hebben (als sprac voor seide, viel eenen val
voor gaf eenen val enz.). En die uitgever (zoo het Geeraert Leeu zelf niet is) moet
alle de platen van G. Leeu te zijner beschikking gehad hebben, aangezien deze in
Reynke nagesneden zijn!
Zoo'n critische uitgave van Reinaert II in volle 15de eeuw is in mijne oogen zuiver
onzin: ik aarzel geen oogenblik deze hypothese te verwerpen.
Maar, kan men mij tegenwerpen, aangezien er geen sprake kan zijn van een latere
uitgave, zooals Prien-Muller onderstellen, moeten wij niet eerder aan eene vroegere
uitgave denken? De lezingen van dezen druk kunnen dan zonder bezwaar te verkiezen
zijn boven die van den latere.
Welnu, een oogenblik nadenkens is voldoende om te begrijpen dat deze hypothese
even onbestaanbaar is als de andere.
De herdruk der incunabelen, ik heb het gezeid, gebeurde mechanisch. En nu zouden
wij hier moeten onderstellen dat er vóór 1487 eene tamelijk goede uitgave van
Reinaert II heeft bestaan; in ± 1487 echter zou er dan een slordige herdruk
voortgebracht zijn: door wien? Door een zoo knappen drukker als Geeraert Leeu,
een der hoofddrukkers zijner eeuw, iemand die over een uitstekend gedrild personeel
beschikte; en dit knoeiwerk zou hij verricht hebben in eene uitgave, waaraan hij
blijkens de illustratie een buitengewone zorg heeft besteed!
Dit blijkt mij, alles overwogen, even onmogelijk als de hypothese van de latere
uitgave.
Een vraag kan nog gesteld worden: Zou soms de Lubecksche uitgever, benevens den
druk van ± 1487, niet een der beide proza-uitgaven (van 1479 of 1485) onder de
oogen gehad hebben,

(1) Martin (inleid. bl. VIII) zegt het tegendeel, maar hij vergist zich: ‘Orthographie und Sinn
sind in diesem Drucke verhältnismässig so gut erhalten, dass...’
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en heeft hij zich soms van dien tekst niet bediend om de verkeerde lezingen van 1487
te verbeteren?
Enkele afwijkende lezingen van Reynke kunnen inderdaad met behulp der Proza
verbeterd zijn, zooals uit de hiervoren staande tabel te zien is. Maar een andere goede
helft gaat blijkbaar terug op een tekst die zoo wel van dien van 1487, als van de
Proza verschilt. Deze hypothese kan ons dus niet helpen.
Zoo komen wij er van zelfs toe om te onderstellen dat buiten den incunabel van
1487, de Lubecksche uitgever over een tekst heeft kunnen beschikken, die ons verder
onbekend is.
En vraagt men ons naar den aard van dien tekst (of hij Nederlandsch was, of niet)
dan moeten wij ons verder met gissingen vergenoegen.
Ik waag hier thans een stoute gissing dienaangaande.
***

In de 14de en 15de eeuw werd een aanzienlijk deel van onze Nederlandsche letterkunde
in het Middel- en Nederduitsch overgenomen en vertaald. Voorbeelden hiervan zijn
er bij de vleet: Karel en Elegast (vertaald in den Karl Meinet), de Karel Meinet zelf,
de Perchevael(1), de Madelgys (hs. te Heidelberg), de Renout van Montalbaen (hs.
Heidelberg)(2), de Ogier van Denemarken (ibid), het boek van den Houte(3), de Valentyn
en Nameloos, de roman van Limborch, de Spieghel der Sonden, het Bagijntje van
Parijs, de Lekenspieghel, de werken van Ruysbroeck, enz. Zonder te spreken van
twijfelachtige hss. (wat de taal betreft) als de Alexander en de roman van Troyen(4).
Wel te verstaan maakt dit lijstje geen aanspraak op volledigheid, en kan het zonder
moeite merkelijk aangevuld worden.
Het heeft mij echter vroeger altijd verbaasd dat waar zoo vele onbeduidende
gewrochten door onze Oosterburen overge-

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

Een Nederrijnsch (ripuarisch) fragment gedrukt bij N. De Pauw, Mid. Ned. Gedichten.
Uitgegeven door Pfaff.
J. Tideman, 1844, bl. 59 vlg.
Waarom ik die twijfelachtig noem, zal ik een andermaal betoogen. Troyen is naar mijne
meening in hoofdzaak Oost-Geldersch, en geen eigenlijk Nederduitsch.
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nomen werden, ons middeleeuwsch meesterstuk, de Reinaert, over het hoofd gezien
werd en eerst in 1498 vertaald zou zijn.
Doch de vraag is nu juist of wij den Reynaert bij deze lijst niet te voegen hebben.
En mijne critiek op den Reynke doet mij dit onderstellen.
Ik gis dat de Lubecksche uitgever een Nederduitsche bewerking van ons gedicht
te zijner beschikking heeft gehad; dat hij het plan opgevat heeft dit epos in zijn
Mecklemburgsch om te werken; en dat hij dan vernomen heeft dat er een
Antwerpschen druk bestond, waarmêe hij zich beholpen heeft voor zijn werk en
waaruit hij de glossen en de platen heeft overgenomen.
Dat hij deze Nederduitsche bewerking bij voorkeur als grondslag voor zijn gedicht
gebruikte, hoeft ons niet te verwonderen. Lie taal stond immers dichter bij de zijne
en hij vond daar alreeds een gedeelte van zijn verduitschingswerk gedaan, wat het
verwijderen der zuiver Nederlandsche rijmen betreft.
En het bewijs voor die stelling! zal men vragen. Ten eerste, doe ik opmerken dat
Hoffmann von Fallersleben in zijne uitgave er op wijst dat het gedicht, het Lubecksch
daargelaten, allerlei Nederrijnsche en Westphaalsche bestanddeelen vertoont; welke
die zijn, zegt hij niet - en dit spijt me zeer, omdat ik in het Lubecksch niet genoeg
thuis ben om aan te wijzen wat zuiver Lubecksch, en wat niet-Lubecksch is.
Maar er is een andere vingerwijzing: de toponymie. Het is bekend dat de Reynke
het avontuur dat in Rein. I en II bij den pape van Vermandoys gebeurt, in zijne
bewerking verplaatst in het Gulickerland (Reynke vs. 1453 en 1510). Op een andere
plaats zegt hij dat Reinaert in Palestina zooveel te doen heeft ‘alse Meyboom te Aken’.
(vs. 2781)(1).
Te oordeelen naar deze verzen, zou de gebruikte bron dus eene Nederrijnsche zijn.
De dichter van den Reynke heeft die plaatsnamen, geloof ik, daaruit afgeschreven.
Ik acht het onwaarschijnlijk dat iemand die te Lubeck schrijft en elders in zijn gedicht
de avonturen van zijn held in zijne omgeving laat gebeuren (te Poitrow, te Lubeck,
te Slukop, te Krummesse, te Luneborch) op de gedachte zou komen van naar een
zoo ver gelegen land, als het Gulikker voor hem was, te verwijzen. En een vergelijking
als ‘Meibom te Aken’, was dat wel een staande uitdrukking te Lubeck?

(1) Over de beteekenis van dit vers, zie de nota bij Prien, bl. 242.
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Overigens toont ons de vergelijking van den Incunabel met den Reynke aan dat hij,
buiten den druk, nog een andere bron kende. Dan zouden wij moeten onderstellen
dat hij op twee Nederlandsche teksten heeft gewerkt en dit vind ik min waarschijnlijk
- alhoewel het op zichzelf zeer aannemelijk is.
***

Is mijne gissing juist, dan is de Lubecksche uitgave eigenlijk een Reynke II. Deze
moet, naar mijne meening, voorafgegaan zijn van een Nederduitsche Reynke I, welke
naar de vermeldingen ‘Gulickerland’ en ‘Meybom te Aken’ een nederrijnsche
omwerking van ons gedicht moet zijn geweest.
Dat wij ooit een volledig handschrift van dezen door mij onderstelden Reynke I
zouden terugvinden, daartoe bestaat heel weinig kans, gezien de uitgebreide
nasporingen die de Duitschers al lang gedaan hebben om al wat op Reinaert betrekking
heeft, bijeen te krijgen.
Maar de mogelijkheid bestaat nog dat in het een of ander archief, of in een ouden
band enkele bladzijden van deze oude bewerking teruggevonden worden (men denke
aan de vondst van E. Tross.) En dit ware dan toch voldoende om het bestaan van een
Reynke I buiten twijfel te stellen.
Moest er soms later een fragment van die eerste Nederduitsche bewerking gevonden
worden, dan zal dit voortaan niet gebeuren zonder dat er op gewezen worde dat het
bestaan van dien Reynke I door de Reinaert-critiek reeds was voorspeld.
November 1919.
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achterplat

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.
VIJFDE TIJDVAK:
1920-1921.
Mededingende werken mogen aan den Bestendigen Secretaris gezonden worden.
De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop van elk tweejarig tijdvak
uitgegeven of geschreven werden.
Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van het Aug. Beernaert-Fonds,
in de Verslagen en Mededeelingen der Academie, jaarg. 1912, blzz. 884-885.
Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van hun werk of werken, naar
den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, 18, te Gent - (met vermelding
op het adres; Voor den Aug. Beernaert-prijs), te zenden.
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Vergadering van 19 Mei 1920.
Zijn aanwezig: de heer EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren: KAREL DE FLOU, Dr. L. SIMONS, Prof. Dr. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF
SEGERS, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, Kan. AMAAT JOOS, ISID. TEIRLINCK, Dr.
LEO GOEMANS, OMER WATTEZ, Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE, Prof. Dr. LOD.
SCHARPÉ, Prof. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN
en Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, werkende leden;
de heer Dr. A. FIERENS, briefwisselend lid.
De heeren Prof. Dr. C. LECOUTERE, onderbestuurder, Staatsminister JORIS
HELLEPUTTE, Dr. HUGO VERRIEST, Prof. Dr. JOS. MANSION, Jos. JACOBS en KAREL
VAN DE WOESTYNE, werkende leden, hebben bericht gezonden dat zij verhinderd
zijn de vergadering bij te wonen.
***
Daar de heeren Bestuurder en Onderbestuurder allebei verhinderd zijn ter vergadering
aanwezig te zijn, geeft de Bestendige Secretaris lezing van het art. 9 der Wet van 15
Maart 1887, waarbij wordt bepaald dat in die omstandigheid het oudstbenoemde
werkend lid der Academie, de vergadering voorzit; hij verzoekt derhalve den heer
KAREL DE FLOU aan het bureel plaats te willen nemen.
***
De Bestendige Secretaris leest vervolgens het verslag over de April-vergadering, dat
wordt goedgekeurd.
***
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De heer Leo van Puyvelde, tot ridder in de Leopoldsorde benoemd. - Bij
Koninklijk Besluit van 5 April (Staatsblad, nr van 23 April), werd onze geachte
collega, de heer Dr. LEO VAN PUYVELDE, docent aan de Hoogeschool van Gent, tot
ridder in de Leopoldsorde benoemd. - Het Bestuur wenscht hem geluk met die
onderscheiding. (Toejuichingen.)
***
Aangeboden boeken. - Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van
de boeken aan de Academie aangeboden:
Door de Regeering:
Tijdschriften. - Académie Royale de Belgique. Bulletin de la Classe des Lettres
et des Sciences morales et politiques, nos 9-19, 1919. - Bulletin de la Classe des
Beaux-Arts, nos 7-12, 1919. - Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, Tome
84, nos 1-3. - Table onomastique du Tome 83 du Bulletin. - Arbeidsblad, nrs 4-7, 1920.
- Le Musée belge, nr 1, 1920.
Door den Z. E. Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid:
Redenkundige Bedenkingen. Over de natuur en hare werkingen of natuur-kunde.
Eerste deel. Den liefhebberen der Waarheid medegedeeld door CHRISTIAAN WOLFF,
Kancelier en Hoog-Leeraar van de Universiteit tot Halle. En uit het Hoog-Duits
vertaald door ADOLPH FREDRIC MARCI, Medelid in de Societyt of 't Gezelschap der
Konst-Reekenaars te Hamburg. t' Amsterdam, 1745.
Door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, werkend lid:
De Scheikunde in betrekking met de Kunst van den Steendrukker (2e deel,
organische stoffen), door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE. Gent, 1919.
Door den heer J. KLEIJNTJENS, Sint-Willebrords College, te Katwijk a/d Rijn:
Uit de Oudheid. Historisch leesboek voor kweekscholen, middelbare en M.U.L.O.
scholen, door J. KLEIJNTJENS en H.I. DE BIE. Amsterdam, z.j.
Leerboek der Nederlandsche Geschiedenis, door J. KLEIJNTJENS, te Katwijk a/d
Rijn, en Dr. H.F.M. HUYBERS te Tilburg. Geïllustreerd. Eerste deel. Vijfde druk.
Malmberg, 1920.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

391
Door de Redactie:
Nederlandsche Bibliographie, nr 3, 1920. - Mnemosyne, Pars II, 1920. Ontvoogding, nr 1, 1920. - Tijdschrift der Gemeentebesturen, nrs 5-6, 1920. - De
Kleine Vlaming, nr 5, 1920.
Ingekomen boek. - Voor de Boekerij der Academie is ingekomen:
Table des noms propres de toute nature compris dans les chansons de geste
imprimées. Ouvrage couronné par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (Prix
du Budget). Par ERNEST LANGLOIS, professseur à l'Université de Lille. Paris, 1904.
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:
Nederlandsch Archievenblad, 23ste-27ste jgg. (1914-1919) en nrs 1-2 van den 28sten
jg. - Biekorf, nr 4, 1920. - De Schoolgids, nrs 9-12, 1920. - Studiën, Mei 1920. Vlaamsch Opvoedkundig Tijdschrift, 1ste jg., nrs 1-7. - Tooneelgids, VIe j., nrs 4-5. La Vie diocésaine, avril 1920. - Dietsche Warande en Belfort, nr 4, 1920.
***

Ingekomen brieven. - De Bestendige Secretaris stelt de Vergadering in kennis met
de hieronder volgende ingekomen brieven:
1o) Huldebetoon aan Kiliaan's nagedachtenis, te Duffel op 15 Augustus
aanstaande. Verzoek om twee afgevaardigden der Academie bij de
Inrichtingscommissie. - Bij brief van 6 Mei, bericht het gemeentebestuur der
gemeente Duffel de Academie, dat het voornemens is het standbeeld van Kiliaan,
dat door de Duitschers gedurende den Oorlog werd vernield, door een marmeren
borstbeeld te vervangen en dat de onthulling daarvan is vastgesteld op 15
Augustus aanstaande. Genoemd gemeentebestuur heeft de eer de Academie uit
te noodigen tot het huldebetoon aan Kiliaan's nagedachtenis te dezer gelegenheid
ingericht, en verzoekt deze twee harer leden bij de inrichtingscommissie af te
vaardigen, tot het welgelukken van het

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

392
ontworpen Vlaamsche feest. Verdere inlichtingen zijn te bekomen bij ons geacht
medelid den heer Dr. MAURITS SABBE, die met de meeste bereidwilligheid zijne
medewerking aan het Gemeentebestuur van Duffel heeft verleend. - Er wordt
besloten een lid der Academie bij de Inrichtingscommissie af te vaardigen.
Wordt aangewezen de heer Is. TEIRLINCK.
2o) Herdenking der 400ste verjaring der geboorte van Christoffel Plantin. De
Academie uitgenoodigd. - Bij brieve van 11 Mei, wordt aan de Academie,
namens het Inrichtingscomité door den Conservator van het Plantin-Museum,
den heer Dr. MAURITS SABBE, ons geacht medelid, medegedeeld, dat de stad
Antwerpen, op 9 Augustus a.s. de 400e verjaring zal vieren der geboorte van
Christoffel Plantin, den beroemden aartsdrukker, die op de ontwikkeling van
ons geestesleven in de 16e eeuw zulken heilzamen invloed uitoefende. Het
feestprogramma omvat een academische zitting, waar Belgische, Fransche,
Engelsche en Hollandsche geleerden zullen spreken over het werk van Plantin.
Het schepencollege van Antwerpen, wenschende deze feesten te plaatsen onder
de bescherming van de Belgische wetenschappelijke wereld, gelast den heer
SABBE aan de Academie te vragen een harer leden bij genoemde herdenking af
te vaardigen. - Wordt aangewezen de heer Dr. LEO GOEMANS.

Mededeeling door den Bestendigen Secretaris.
Klankleer van het Hasseltsch dialect, door Dr. L. GROOTAERS en Dr. J. GRAULS.
- Verslag van den heer Dr. LEO GOEMANS:
Deze studie is eigenlijk niet voorwaardelijk bekroond. De drie recensenten hebben
integendeel in hunne verslagen van 1914 uitdrukkelijk gewezen op de waarde van
het ingeleverde werk en gezegd, dat het ten volle verdient bekroond te worden.
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De Academie vroeg eene Klankleer van het Hasseltsch dialect. De schrijvers hebben
zulks geleverd, en men mag zeggen dat men hier te doen heeft met een afgerond
geheel, met een werk dat wetenschappelijk op zich bestaat en niet hoeft volledigd te
worden.
Maar om een wenk van een der recensenten te beantwoorden, hadden zij beloofd
bij de klankleer, als toemaat, een vormleer te voegen. Nu, ze hebben totnogtoe geen
tijd gevonden om deze nieuwe studie af te werken.
Ik stel niettemin voor den prijs onmiddellijk aan de schrijvers uit te reiken.
Daarbij gaat de wensch, dat de beloofde vormleer zoo snel mogelijk zou ingeleverd
worden om het gezamenlijk drukken van Klank- en Vormleer mogelijk te maken.
De door Dr. GROOTAERS sedert het bekronen ingelaschte nota's dienen tot
verklaring van zekere stellingen en tot bepaling van gebezigde termen.

Mededeelingen namens Commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. - De heer
Is. TEIRLINCK, waarnemend secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Aanwezig de heeren: Mr. LEONARD WILLEMS, voorzitter, K. DE FLOU, EDW.
GAILLIARD, Prof. Dr. A. DE CEULENEER, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS en Dr. A.
FIERENS, leden, en IS. TEIRLINCK, waarnemend lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
a) Verhandeling (handschrift) ‘Excerpta Lossensia’, door den heer J. LYNA,
staatsarchivaris, te Hasselt, aan de Academie, ter opneming in de Verslagen en
Mededeelingen, aangeboden. - Verslag door de heeren IS. TEIRLINCK en Mr. LEONARD
WILLEMS. - Die verslagen stellen voor de anders niet onbelangrijke ‘Excerpta’ niet
op te nemen. De Commissie stemt hiermede in en vraagt dat die twee verslagen in
de Verslagen en Mededeelingen zouden verschijnen.
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1o) Verslag van den heer Is. Teirlinck.
Ik heb gedacht, en wellicht ook andere leden dezer Commissie, dat het ons
toegezonden hs. van den Hr J. Lyna wèl van historischen, doch vooral van
toponymischen-topograpischen aard was, en juist daarom heb ik aangenomen het te
lezen en er over verslag uit te brengen. Ik heb me echter teenemaal vergist. Het geldt
hier niet een eigenlijke geschiedenis van Loon; wat ik onderzoeken moest, zijn niet
met elkaar nauw verbonden verhandelingen over eenige bepaalde historische
geschilpunten die tot de geschiedenis van Loon behooren - een zestal excerpten,
zooals Schr. zelf deze essai's noemt. En waarlijk de naam Excerpta Lossensia zou
reeds voldoende geweest zijn om mij aangaande den inhoud nauwkeurig in te lichten;
doch ik erken gereedelijk dat ik er op niet genoegzaam acht heb geslagen.
In zijn voorbericht noemt Schr. zijn arbeid een ‘studie van voltooiing’, voltooiing
nl. van het door hem genoemde werk van Joz. Darìs, Histoire de la bonne Ville, de
l'Église et des Comtes de Looz (1864). Schr. heeft vastgesteld dat deze Geschiedenis
‘minder volledig, ja verouderd (is), waar het handelt over den oorsprong der politieke
instellingen’, en gemeend dat het gedeelte, waarin gesproken wordt over ‘het
onmiddellijk domein van den graaf, de familia en het ontstaan van het eygenshof, de
gerechtshoven van Loon en Graethem, de grenzenbeschrijving o.a.’ moest ‘herzien’
worden. Hij heeft dus ‘herwerkt’ wat hem bij Daris zwak scheen te zijn, en de
volgende kwestiën onderzocht: ‘1. Loon, villa indominicata. 2. De Familia. 3. Het
Eygenshof te Loon. 4. De liberi in de Middeleeuwen. 5. De edellieden (nobiles). 6.
De wording der bank van Graethem. 7. De grenzen van Loon’.
Zooals men zonder moeite gewaarwordt, bestaat het werk van Hr Lyna uit een
zevental losse voltooiingsstudiën, zonder echten band naast elkaar geplaatst en - 't
woord komt van Schr. zelf - zonder veel ‘eenheid’. Ze zijn zekerlijk geschreven door
iemand die zich thuis voelt op het terrein dat hij heeft betreden - de lange lijst der
geraadpleegde werken bewijst het evenzeer als de bewerking zelf - en zullen zonder
twijfel belangrijk en lezenswaard zijn voor hem die zich met speciale navorsching
op Loonsch hlstorisch gebied bezighoudt, ‘want haast uitsluitend leveren de Loonsche
geschiedbronnen den grondslag’ van deze excerpta. Doch behooren zulke excerpta,
al blijken ze, op zichzelf beschouwd grondig te zijn, wèl tot de eigenlijke
werkzaamheden onzer Academie? De arbeid toont te weinig eenheid om de Academie
aan te sporen hem als afzonderlijk boek uit te geven. En anderszins raakt hij maar
eventjes onzen academischen werkkring, zoodat ik het niet waag voor te stellen hem
op te nemen in onze Verslagen en Mededeelingen, die, meen ik, tot iets
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anders moeten dienen. En is hier 't oude spreekwoord niet van toepassing: het hemd
is nader dan de rok? Er ligt, hier ter Academie, zooveel degelijke arbeid - waaronder
bekroonde arbeid - die met smachtend, geduldig of soms ook ongeduldig verlangen
van de schrijvers op den drukker wacht. Om deze redenen spijt het me inderdaad dat
ik me gedwongen voel hier in de Commissie een afwijzend voorstel te doen, want,
ik herhaal het, Schr.'s beschouwingen zijn voorzeker niet van echte historische waarde
ontbloot.
Het hs. van den Hr Lyna noopt me een laatste opmerking te maken. Ze werd reeds
gemaakt in den schoot der Academie, ik herinner me juist niet wanneer, doch ze
mag, ja moet nogmaals worden herhaald:
De taal van den schrijver der Excerpta Lossensia is wel is waar simpel en klaar,
doch niet feilloos. Schr. zelf heeft duidelijk ingezien dat zij voor veel verbetering
vatbaar was: op talrijke plaatsen werd het hs. gewijzigd. De schrijver heeft
goedgekeurd dat - bijna op elke bladzijde, ook meermaals op éene bladzijde - de
woordenkeus, de zinswending, de woordenplaats, de heele zin werden veranderd.
Hij deed het zelf of liet het doen, en dàt is 't niet wat ik afkeur. Wat afkeuring verdient,
is de zeer blijkbare manier waarop dat gedaan en ons naaktelijk vertoond wordt: een
ratuur door woord en zin (of een ander verbeteringsteeken), en daarboven het nieuwe
woord en de nieuwe zin! De indruk, die onder 't lezen van dergelijk hs. bij den
verslaggever ontstaat, is alles behalve gunstig voor den inzender: want de lezing van
een geratureerd en gesurchargeerd hs. is uiterst lastig en vermoeiend, en 't ontstemt
den lezer. Als zulke veranderingen zeldzaam zijn, is 't niet zoo slim, maar als ze te
vaak voorkomen, is 't ergerlijk. En men vraagt zich af hoe 't toch gebeuren kan dat
een schrijver ons verzoekt zijn hs. te laten drukken als 't hs. niet gereed is om gedrukt
te worden; zulke schrijver begrijpt zijn belangen niet. Het is niet de eerste maal dat
een verslaggever over handschriftslordigheid klaagt. De Academie heeft overigens
besloten, als ik het niet misheb, een hs. dat niet duidelijk en ordentelijk geschreven
is, of met doorhalingen, met bijvoegsels boven, onder, nevens den regel, of op welke
andere wijze ook ontsierd is, eenvoudig zonder verder onderzoek terug te sturen. Dat
het voortaan zoo gebeure: de beklagenswaardige verslaggevers en niet het minst de
inzenders zullen er bij winnen.

2o) Verslag van den heer L. Willems.
In hoofdzaak sluit ik mij volkomen aan bij het Verslag van den hr TEIRLINCK.
Onder den ietwat raadselachtigen titel Excerpta Lossensia heeft de hr J. Lyna aan
de Academie een studie toegezonden over het ont-
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staan der stad Borgloon en de geschiedenis van het vroegste tijdperk dier stad.
In 1865 had Kanunnik Daris dit onderwerp reeds behandeld in zijne Histoire de
la bonne ville... de Looz. Doch sedert Daris schreef, is onze kennis der sociale,
economische en rechterlijke toestanden van de vroegere Middeleeuwen merkelijk
toegenomen. En het werkje van Daris, hoe verdienstelijk ook voor zijnen tijd, is
heden ten eene male verouderd.
De hr. J. Lyna is zeer goed op de hoogte der literatuur van het door hem behandelde
tijdvak en zijn studie is in menig opzicht zeer verdienstelijk.
Indien de Academie over ruime geldmiddelen beschikte en een reeks publicaties
kon ondernemen, zou ik niet aarzelen voor te stellen de aangeboden studie in druk
te laten verschijnen.
Ongelukkig moet de Academie zich voor het oogenblik in hare uitgaven wat
beperken.
Er kan geen sprake zijn de studie te laten verschijnen in de Verslagen en
Mededeelingen, aangezien daar slechts beknopte verhandelingen in kunnen
opgenomen worden, en dat Lyna's studie veel te uitvoerig is om op die wijze te
verschijnen. In afwachting dat betere tijden aanbreken voor de Academie, zou het
stuk in ons archief kunnen blijven berusten. De schrijver zou hier en daar aan zijn
werk eenige verbetering kunnen toebrengen, hetgeen ook zijn bedoeling is, naar ik
uit een schrijven van hem verneem. Moest echter Schrijver haast hebben met de
verschijning van zijn werk, dan zou een ander historisch genootschap moeten
gevonden worden, dat deze uitgave aandurft.
Moge dit verslag als aanbeveling dienen voor het drukken van het werk, zoo er
elders over beraadslaagd wordt.
b) Prijsvragen, namens de Academie voor te stellen. - Geene nieuwe prijsvragen
worden voorgesteld.
c) Kleine verscheidenheid. BEDDE VAN PARCKEMENTE, als vervolg op STROYEN
BEDDE (bij het celebreren van jaargetijden), door de heer EDW. GAILLIARD
medegedeeld. - De Commissie stelt voor die belangrijke mededeeling in de Verslagen
en Mededeelingen op te nemen.
d) Lezing door den heer LEONARD WILLEMS, over: Het Bonaventura-raadsel in
het leven van Anna Byns. - Zooals bekend, komt de naam Bonaventura voor in een
twintigtal acrostichons der Refereynen van de Antwerpsche dichteres. Jonckbloet
heeft in de eerste uitgave zijner Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde de
gissing geopperd, dat dit de naam van Anna's minnaar was. Nadien heeft Ch. Ruelens
dit bestreden
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en beweerd dat hier de Heilige Bonaventura bedoeld werd. En sedertdien werd het
stelsel van Ruelens door al onze geschiedschrijvers aangenomen.
De heer LEONARD WILLEMS tracht te bewijzen dat deze laatste stelling onmogelijk
is. Zeker wordt, naar schrijver's meening, niet de Heilige bedoeld, maar wei iemand
uit de omgeving van Anna Byns.
Dat Bonaventura echter Anna's minnaar zou zijn, kan hij evenmin aannemen.
- De Commissie stelt voor de merkwaardige verhandeling van Mr WILLEMS in de
Verslagen te laten verschijnen.
- Hierboven genomen beslissingen worden door de Academie, in pleno vergaderd,
goedgekeurd.
2o) Bestendige Commissie voor 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: Dr. LEO GOEMANS, voorzitter, Kan. Dr. JAC.
MUYLDERMANS, Prof. Dr. AD. DE CEULENEER, Kan. AMAAT JOOS en OMER WATTEZ,
leden, en GUSTAAF SEGERS, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
a) Lezing door den heer Dr. Leo Goemans: De Wet van 1910 op het Vlaamsch
Onderwijs in de Athenea en Colleges. - De Nota door Dr. L. GOEMANS voorgelezen
geldt hoofdzakelijk de wetgeving van 1910 welke heden, met die van 1883, het
middelbaar onderwijs van den 1sten graad beheerscht. De Nota vult zekere kapittels
aan van de werken Onze Taal in het Onderwijs en Onze Taal in het Middelbaar
Onderwijs door den H. Segers in 1904 en 1907 in het licht gegeven. Tevens bewijst
Spr. dat hetgeen men in dagbladen en tijdschriften tegen de Vlaamsche wetgeving
heeft opgeworpen, als zou zij het onderricht van het Fransch belemmeren, totaal van
ernst ontbloot is.
- De Secretaris wenscht den heer Voorzitter geluk met zijne verhandeling, en stelt
voor aan de Academie te vragen deze
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in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen. (Met eenparige stemmen
aangenomen.)
- Door de Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.
b) Lezing door den heer Gustaaf Segers: Een Hollandsch schoolman, voorstander
van het tweetalig onderwijs in de Volksschool. Andere Hollandsche Klokken. De
Hollandsche wet op het Lager Onderwijs. - De heer SEGERS deelt den Franschen
tekst mede van eenen brief, door het Belgisch dagblad La Libre Belgique, in zijn
nummer van 30 Maart 1920, uit De Nieuwe Rotterdamsche Courant overgenomen,
en waarin de heer Inspecteur Bitter zich voorstander van het tweetalig onderwijs in
de volksschool verklaart. Spreker is niet in het bezit van den oorspronkelijken tekst
van dezen brief.
De heer SEGERS treedt in enkele beschouwingen over dit schrijven van den
Hollandschen ambtenaar, en deelt, naar aanleiding daarvan, de artikels uit de
Hollandsche Wet van den 17 Augustus 1878 op het Lager Onderwijs mede, zooals
die wet nader is gewijzigd. Spreker handelt over het toezicht over het Lager onderwijs
in Holland, en deelt tal van uittreksels van de officiëele verslagen van Hollandsche
schoolopzieners mede over het onderricht van vreemde talen en wiskunde in de
Lagere School. Ten slotte tracht de heer SEGERS, door middel van officiëele
statistieken, te bewijzen, dat het onderricht in de Fransche taal, in de Lagere Scholen
van Vlaamsch België geene noemenswaardige uitslagen oplevert.
Daar de kennis der Fransche taal van het hoogste belang is, moet aan allen, voor
wie die kennis noodzakelijk is, de gelegenheid gegeven worden deze taal te leeren.
Dit moet in bijzondere cursussen geschieden; in de volksschool is het onmogelijk.
In de Middelbare Onderwijsinrichtingen van België moet in Vlaanderen, de Fransche
taal, in Wallonie, de Nederlandsche, beide als eerste tweede taal, verder het Duitsch,
insgelijks een onzer landstalen, en het Engelsch, de voornaamste wereldtaal, met de
grootste zorg onderwezen worden.
- De heer SEGERS zal zijne verhandeling in de vol gende vergadering voortzetten.
c) Prijsvragen namens de Commissie voor te stellen. - Ingezien er nog talrijke
prijsvragen te beantwoorden over-
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blijven, ingezien er geen vooruitzicht is nieuwe bekroonde werken eerlang uit te
geven, oordeelt de Commissie dat het onnoodig is dit jaar nieuwe prijsvragen voor
te stellen.

Dagorde.
1o) Plechtige Vergadering op Zondag, 27n Juni. Het programma wordt als volgt
vastgesteld:
a) Toespraak door den heer Onderbestuurder, waarnemend bestuurder der
Academie.
b) Voordracht door den Weled. heer Staatsminister Joris Helleputte, werkend
lid der Academie: Achttien maanden na den Oorlog: De duurte van het leven.
c) Algemeen verslag over de Academische Wedstrijden voor 1915 en volgende
jaren, door den heer EDW. GAILLIARD, bestendigen secretaris der Academie.
d) Afkondiging van den uitslag van den Aug. Beernaert-prijskamp:
Eerste tijdvak: 1912-1913;
Tweede tijdvak: 1914-1915;
Derde tijdvak: 1916-1917;
Vierde tijdvak: 1918-1919; en
van den Karel Boury-Wedstrijd voor het jaar 1920.
e) Uitslag der verkiezingen.
f) Dankrede van den waarnemenden Bestuurder.

***

2o) Staatsminister Aug. Beernaert-prijskamp. Derde tijdvak: 1916-1917. - De
zaak wordt tot de volgende vergadering verschoven.
3o) Karel Boury-prijskamp, voor 1919-1920. Verslag van den keurraad. Het verslag
van den heer OSCAR ROELS is binnengekomen. Een vergadering van de heeren
Jury-leden zal vóor de aanstaande Juni-vergadering belegd worden, tot het nemen
van eene eindbeslissing.
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4o) Van de Ven-Heremans' Fonds: Mayombisch Idioticon, door den heer L.
BITTREMIEUX, missionnaris in Congo, aan de Academie ter opneming onder de
uitgaven van het Fonds aangeboden. - Daar dit werk niet eigenlijk valt in de
bevoegdheid van een der vier Bestendige Commissiën, heeft het Bestuur voorgesteld,
het aan het oordeel van de heeren Prof. Dr. J. MANSION en Prof. J. VERCOULLIE te
onderwerpen. - (De Academie keurt dit voorstel goed.)
5o) Geheime vergadering. - Candidaten voor het lidmaatschap der Academie:
Twee plaatsen staan open van Briefwisselend Lid, - en een van Buitenlandsch Eerelid.
- Verslag door den Bestendigen Secretaris namens de Commissie tot voordracht
van candidaten. - Bespreking der candidaturen. - Gelegenheid tot toevoeging van
candidaten. - De heer waarnemende Bestuurder meent zich te mogen bepalen bij
verwijzing naar het verslag van 12n Mei over de vergadering door de Commissie
gehouden. Dit verslag werd overigens, in druk, aan de heeren werkende leden
vertrouwelijk medegedeeld.
De hieronder volgende candidaten worden op de lijst bijgevoegd:
a) Op voorstel van den heer Prof. Dr. A VERMEYLEN, voor de twee openstaande
plaatsen van briefwisselend lid, de heeren
PROSPER VAN LANGENDONCK, te Brussel, en
FERNAND TOUSSAINT VAN BOELARE, te Brussel;
en voor de plaats van buitenlandsch eerelid, den heer JOHAN DE MEESTER, te
Rotterdam.
b) Op voorstel van den heer Prof. Dr. J. MANSION, voor deplaats van buitenlandsch
eerelid, den heer Prof. N. VAN WIJK, te Leiden.

6o) Lezing door den heer Dr. Hugo Verriest. - Uit hoofde van onpasselijkheid is
het den heer VERRIEST
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niet mogelijk naar Gent te komen. De door hem te houden lezing is tot een latere
vergadering verschoven.
- Het gebied van Eupen. - Bij het sluiten der vergadering ontstaat er over de zaak
een lange bespreking, ingeleid door Prof. Dr. L. SCHARPÉ en waaraan beurtelings
de heeren A. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, A. FIERENS, L. WILLEMS en anderen
deel nemen. Er wordt ten slotte besloten, aan den Weled. Heer Eersten Minister te
schrijven, om hem ontvangst te berichten van zijn brief van Maartll. en van het
afschrift der Nota van den Heer Luitenant-Generaal BALTIA, dat bij genoemd schrijven
gevoegd was: de Academie zal het zich tot plicht rekenen binnen eenigen tijd in een
uitvoerig en gestaafd betoog, hare bezwaren uiteen te zetten tegen bedoelde Nota,
welke haar geenszins voorkomt als ‘beslissend’ te mogen opgevat worden: zij hoopt
dat het den Heer Eersten Minister believen zal zijn oordeel over die Nota te willen
voorbehouden en bidt hem er in toe te stemmen haren brief van 27 Februari ll.,
alsmede zijn antwoord en het betoog van Luitenant-Generaal BALTIA in hare
Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
- Plombiêres. - De heer Prof. AD. DE CEULENEER vestigt de aandacht der Academie
op het feit dat in het Officiëel Treinboek de naam Bleyberg niet vermeld wordt, maar
wel de Fransche benoeming Plombières. - De heer Minister van Spoorwegen zal
verzocht worden den Vlaamschen naam in het Treinboek weder te doen opnemen.
- Vereenvoudiging van de Schrijftaal. - De heer GUSTAAF SEGERS komt tegen
de Vereenvoudiging op; hij heeft een studie over de Kollewijn-spelling geschreven,
waarvan hij lezing zal geven in de Commissie voor Onderwijs. Overigens, zal hij
zijn rede in een volgende vergadering voortzetten.
- De vergadering wordt te vier uur gesloten.
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Kleine verscheidenheden.
I.
Bestendige Commissie voor middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
363. - Clare of cruce.
Jacob de Mol en Joris Guidouche zijn in onverschil met ‘mer’ Joris Bradericke, en
betoogen dat de ‘ambachten’ of districten in het Brugsche Vrije, ‘daer men meede
in wind’, wilden hebben dat de vaten mee met een ‘clare metter clinke’ zouden
gesloten worden, naar inhoud ‘van den XVIJ pointen’:
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Brugsche Vrije, Rekening over 1397, fol. xxij
vo, onder de rubriek ‘Dachvaerden’: ‘Jacob de Mol ende Joris Guydouche, upten...
te Brucghe tjeghen mer Joris Bradericke, toghende dat dambochten van den Vryen,
daer men meede in wind, gheantwoord hadden dat zy wilden hebben j clare metter
clinke naer den jnhoudene van den XVIJ pointen, verzoukende an de wet van Brucghe
dat zy mer Joris Bradericke zo in dien hadden dat hy daer mede ghepaeyd ware of
anders dat zy den voorseiden lande bi bliven wilden te helpene vervolghen voor myns
heeren raed...’
Op fol. xxiij van genoemde rekening, leest men inderdaad: ‘Upt fait vanden
meedevaten jeghen mer Joris Bradericke...’.
Welnu, art. 11 van ‘de ordenanche tusschen der stede van Brucghe ende dien van
den Vrijen’, gesloten in het jaar 1318 en geheeten de XVIJ pointen, heeft:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. Bruges. I, 386: ‘Item, van den meede vate, dat
men dat sculdich es te houdene met ere cruce ghesloten in ene clinke alzo ment hier
vormaels ghehouden hevet...’
Schrijver vertaalt: ‘On doit les (tonneaux...) tenir fermés au moyen d'une traverse
en forme de croix, retenue par une clinche’. Dat er echter hier van ‘tonneaux
d'hydromel’ geen spraak kan zijn, blijkt uit den tekst boven aangehaald:
‘dambochten... daer men meede in wind’, daar men zich derhalve op de kweekerij
van mee toelegt.
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364. - Bierstal.
BIERSTAL is naar het Wdb. Nedl. Taal, een Bewaarplaats van bier; volgens Verdam,
een Kraampje, waar bier verkocht wordt. In den tekst hieronder, wordt echter daardoor
gewezen op zeker Recht, dat door den Prins in pacht gegeven werd: ‘ta ferme du
BIERSTAL’. Welke plichten wat de stad Oostende betreft, daarmede verbonden waren,
kan men uit de volgende akte leeren:
Ed. Vlietinck, Cartulaire d'Ostende, blz. 105: ‘... A (le duc) fait commectre audict
lieu d'Oostende ung fermier desdiz cervoises, dont la ferme se nomme en flameng
la ferme du Bierstal...
Que de toute anchienneté... l'on a accoustumé de amener, user et dispenser en
icelle ville cervoises de la Goude et autres cervoises foraines, brassées hors du pays...,
en payant les droiz d'assiz et aultres d'anchienneté sur ce imposez, sans que jamais
il y ait eu fermier de par nous..., ayant charge de distribuer lesdiz cervoises ne de
lever aucun droit sur icelluy...
Que le fermier d'icelluy (Bierstal) furniroit ladicte ville de cervoises, tellement
que ung chascun en seroit souffissamment pourveu...
Savoir faisons que nous (“Phelippe... Archiduc d'Austrice”)... abolissons et mectons
au néant par ces présentes ledit Bierstal..., octroyant et accordant ausdiz supplians
(bourgmaistres, eschevins et conseil de nostre ville d'Oostende) que de cy en avant
ilz puissent et pourront user desdites cervoises de la Goude et aultres cervoises
foraines, les vendre, distribuer et dispenser en ladicte ville d'Oostende..., pourveu
toutesfois que... lesdits supplians seront tenuz payer doresenavant, pour et au lieu
dudit Bierstal, au prouffit de nous... la somme de...’ (20 Mei 1502.)
Dat genoemd recht werkelijk niet afgeschaft bleef, kan blijken uit zekere akte van 6
Februari 1515 n.s., waaraan wij het volgende ontleenen.
De burgemeester der stad Oostende, en ‘de notable vander voornoemde stede met
hem gevoecht’, hadden ‘zekere questie ende gheschil’ met ‘Jan de Budt, als principael
pachtere van den Bierstalle vander voornoemde stede, metgaders Antheunis Muenic,
Pieter Kien, Jan Oliviers ende Jan Cortzweert, mededeelders van denzelven
Bierstalle’;
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Zij hadden ‘den voorseiden Jan de Budt, als principael pachtre... ghedaen vanghen,
volghende der clause begrepen in zynen pacht, by dewelcke ghezeyt es, dat indien
dezelve pachter negligent ende inne ghebreke ware dese stede te voorsiene ende te
stofferene van goeden drynckelicken biere.., zo zoude dezelve pachtere ghehouden
wesen te betaelene... een pond grooten tsdaechs...’.
In de overeenkomst welke daarop volgde, staat namelijk te lezen:
Id., id., blz. 110: ‘Item sullen ooc de voornoemde mannen hebbende 't bewyndt
ende administratie beide van ontfanghe ende vutghevene vanden voornoemden
Bierstalle, daeromme eist nood reysende in Holland, 't bier aldaer doen brauwen ten
minsten pryse dat zy zullen connen ende moghen, ende van zulcker waerde ende
goethede, metsgaders also vele alst nootzakelic wordt omme te slyten, alzo zy
metsgaders die vander wet tsamen accordeeren ende sluuten zullen, ten meesten
oorboore ende proffyte vander stede.’ (Akte van 6 Febr. 1515 n.s.)

465. - Afdryf, afdryven.
Beide woorden wijzen op het ‘peysteren ende dryven’ van schapen (op. ut infra, blz.
403), - op het drijven van schapen op der lieden land, om die te laten ‘peisteren’, inzonderheid met het oog op de schade die daardoor aan de landen wordt toegebracht:
D. Berten, Cout. Vieuxbourg Gand, blz. 401: ‘Dat... dagelicx geschieden groote
excessen..., deurdien diversche huyslieden, besittende een cleene breede van landt,
zyn hebbende grooten getalle van schaepen, daermede zy afdryven de vruchten,
braecken ende gersinghen van andere lieden..., dat meer is anveerden vele schaepen
toebehoorende d'insetene van der stede van Ghendt... om den voorseyden afdryf beter
te connen effectueren, doende alsoo groot proffyt...’ (1655.)
In een verklarende fransche akte van 1659, heet dit Pasturage en Pasturer:
Id., id., blz. 402: ‘Touchant l'ordonnance et règlement publiés sur le pasturage des
moutons... Que personne n'est qualifié à laisser pasturer ses moutons en aucun village
d'icelle chastellenie, s'il n'ait en icelluy la quantité des terres à labeur requise...’
EDW. GAILLIARD.
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De wet van 12 mei 1910 in zake 't Vlaamsch onderwijs der athenea
en colleges,
door Dr. Leo Goemans.
Ons achtbaar medelid, de H. GUSTAAF SEGERS, heeft in de uitgaven der Academie
belangrijke bijdragen geleverd over het onderricht van het Vlaamsch in België. Zijne
werken Onze Taal in het Onderwijs en Onze Taal in het middelbaar Onderwijs. resp.
in 1904 en 1907 verschenen, hebben het onderwerp op grondige wijze behandeld.
De korte nota die ik mij voorgenomen heb hier voor te lezen, geldt hoofdzakelijk
de wetgeving van 1910 welke heden. met die van 1883, het aanleeren van het
Vlaamsch in ons middelbaar onderwijs van den hoogeren graad regelt. Die nota zal
dan ook alleen dienen om een en ander hoofdstuk van de aangehaalde verhandelingen
eenigszins aan te vullen. Ik zal tevens de gelegenheid vinden om te bewijzen, dat
hetgeen men in dagbladen en elders tegen de Vlaamsche wetgeving heeft ingebracht,
als zou zij het onderricht van het Fransch in het Vlaamsche land ten zeerste
belemmeren, totaal van ernst ontbloot is. Eenige cijfers zullen bij mijne bewijsvoering
niet te onpas komen.
***

De wet van 15 Juni 1883 betreft enkel het Staatsonderricht en het onderricht door
den Staat gesubsidiëerd of ondersteund, in het Vlaamsch gedeelte van het land,
Brussel en voorsteden inbegrepen.
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Vóór 1881 waren in de athenea, wat het onderricht van het Vlaamsch betreft, de
voorschriften van kracht der organieke wet op het middelbaar onderwijs van 15 Juni
1850, met de verschillende daaraan toegevoegde koninklijke besluiten.
Overeenkomstig deze wet, werden er in het Vlaamsche land, in de zes klassen der
Oudere Humaniora - ik bedoel in de zes klassen te zamen - wekelijksch 8 uur
Vlaamsch gedoceerd. In de Rhetorika werd geen Vlaamsch onderwezen. Daarentegen
werd er, in ditzelfde aantal klassen, 26 uren per week aan 't Fransch besteed.
Bovendien was het Fransch de voertaal van het onderwijs in alle vakken.
In 1881 kende men - altijd in het Vlaamsche land - een gelijk aantal uren les toe
aan het onderwijs van de beide landstalen. Maar de voertaal van het onderwijs bleef
van onder tot boven het Fransch.
In 1883 werd de veelbesproken wet afgekondigd waarbij het gebruik van het
Vlaamsch in de scholen van middelbaar onderwijs, 1sten en 2den graad, in het
Vlaamsche land, zoo niet klaar geregeld, dan toch bevorderd werd.
Deze wet, door de Circulaire Thonissen van 6 Augustus 1886 nader aangevuld,
bepaalt:
1o dat de Vlaamsche les in 't Vlaamsch moet gegeven worden (ik heb nog
Vlaamsche les gekregen met Fransch als voertaal, atheneum van Leuven,
1881-1882);
o
dat de Duitsche en Engelsche les uitsluitend in het Vlaamsch moet gegeven
2
worden, totdat de leerlingen bij machte zijn in die taal zelf de lessen te volgen;
o
dat ten minste twee vakken in het Vlaamsch moeten worden onderwezen. De
3
Circulaire Thonissen voegde hieraan toe, dat deze zouden zijn: geschiedenis
met aardrijkskunde en natuurlijke wetenschappen.
Art. 5 bepaalt, dat de Regeering, na het advies van de besturende bureelen der
Staatsscholen te hebben ingewonnen, nog altijd kan beslissen, dat de lessen in de
Vlaamsche taal gegeven, te gelijker tijd, geheel of gedeeltelijk, in 't Fransch moeten
gegeven worden.
De wet van 1883 was, volgens de woorden van Minister Van Humbeek zelf
(Senaatzitting, 30 Mei 1883), eene proef, een stelsel van proefneming. Het algemeen
karakter van nood-
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zakelijke gedwongen toepassing, dat juist het kenmerk is van iedere wet, ontbreekt
hier in de hoogste mate.
Zij bevat in zich een kiem van machteloosheid; men kan ze, volgens het pittig
zeggen van M. Crocq (Senaatzitting, 31 Mei 1883), op eene wettelijke wijze
overtreden.
Ook werd ze nooit in haar geheel toegepast.
Een andere grief kon haar bovendien aangewreven worden: zij beperkt zich tot
een klein deel der Vlaamsche scholen van den 1sten graad, namelijk die van den Staat,
de athenea.
Om ze te ontduiken kan de leerling eenvoudig van het openbaar naar het vrij
onderricht overgaan.
Hier bestaat geen enkel wettelijk voorschrift aangaande het onderwijs van het
Vlaamsch. Het getuigschrift van middelbare studiën en de voorbereidende proeven
voorzien bij de wet van 10 April 1890-3 Juli 1891, lieten inderdaad aan de leerlingen
vrije keus tusschen Vlaamsch, Duitsch en Engelsch. Zoodat, in het hartje van het
Vlaamsche land, een leerling welke de lessen volgde in een vrij gesticht, of privaat
onderwijs nam, zonder de geringste studie van het Vlaamsch in de Universiteit
toegelaten werd(1).
***
Het gevolg van dezen abnormalen toestand, waarbij de vrijheid van den eene stond
tegenover de verplichtingen van den andere, was de wet van 12 Mei 1910.
Deze wet is, ten opzichte van het onderwijs van het Vlaamsch, onrechtstreeks
bindend voor alle scholen, vrije of openbare, welke in het Vlaamsche land gelegen
zijn of in de tweetalige zone, te weten Brussel en voorsteden.
De verplichtingen door deze wet opgelegd zijn, zooals wij zien zullen, niet overal
dezelfde.
Om, in verband met de grondwet, het vrije gebruik der talen en de vrijheid van
onderwijs te waarborgen en alzoo iederen aanstoot te vermijden, heeft de wetgeving
een omweg gekozen en bepaald - dit in schijn als aanvulling op de wet op het
toekennen der academische graden - dat vanaf het jaar 1916

(1) In ons middelbaar normaal onderwijs kan men regent of regentes worden, zonder Vlaamsch
te kennen: men mag als 2de taal het Duitsch of het Engelsch kiezen.
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niemand meer zal toegelaten worden tot het candidaatsexamen in de Wijsbegeerte
en de Letteren, in de Natuurlijke Wetenschappen, in de Wis- en Natuurkunde, tot
het examen van Candidaat Notaris of Candidaat Ingenieur, tenzij na gunstig afgelegde
proef in de moderne talen. De wetgever rekende er op, dat de vrije colleges er prijs
op zouden stellen hunne leerlingen van genoemd examen te doen ontslaan, en hij
gaf hun daartoe het volgende middel. Indien zij zich naar een bepaald stelsel schikten,
en een bepaald aantal uren voor het onderricht in of door middel van de Vlaamsche
taal aannamen, dan zouden hunne leerlingen daardoor van de proef ontlast zijn.
Welk is nu dat stelsel, het eigenlijke doel van den wetgever?
't Land wordt, aldus de wet, in 3 deelen verdeeld:
1.
Het Walenland: hier is geene verandering; wekelijks zullen er, van de VIe tot
en met de Ie, drie uren besteed worden aan het onderwijs der Vlaamsche,
Duitsche of Engelsche taal.
2.
Het Vlaamsche land: hier is men verplicht in alle inrichtingen voor middelbaar
onderwijs van den 1sten graad, van de VIe af, het volgende stelsel in te voeren:
twee vakken, Godsdienst, Latijn, Grieksch, Geschiedenis, (let op de komma)(1)
Aardrijkskunde, Wiskunde, Natuurlijke Wetenschappen, naar vrije keuze, moeten
in het Vlaamsch gedoceerd worden: ofwel moeten er acht uur wekelijks
uitsluitend besteed worden aan het onderwijs der Vlaamsche taal zelf
(rechtstreeksch onderwijs der taal) of aan het onderwijs van vakken in 't
Vlaamsch gegeven (onrechtstreeksch onderwijs der taal).
3.
Brussel en voorsteden: hier zal er een tusschenstelsel worden ingevoerd. De
leerling kan, indien het hoofd van het gezin zulks te kennen geeft, het Waalsch
stelsel volgen, maar dan wekelijks 4 uur Vlaamsch of les met het Vlaamsch als
voertaal (het Vlaamsch is er verplichtend als tweede taal); ofwel het zoogezegde
Vlaamsch stelsel, maar dan 4 uur wekelijks Fransch of lessen besteed aan de
studie van vakken in 't Fransch onderwezen.
***

(1) Die komma bestaat niet in de Circulaire Thonissen! Hetgeen wil zeggen, dat geschiedenis
en aardrijkskunde, door de wet van 1883 als één enkel vak beschouwd, in 1910 twee vakken
zijn geworden.
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De wetgever heeft er naar gestreefd overal in het land het recht van den
Franschsprekenden leerling te vrijwaren
Indien een leerling, te Brussel of voorsteden geboren, of wiens vader of moeder
er geboren is, zich in het Vlaamsche land vestigt, dan blijft hij, naar gelang van de
verklaring van het gezinshoofd, in het Vlaamsche of Waalsche stelsel.
Bij voorbeeld, een jongen uit Brussel of een jongen wiens vader in Brussel en
moeder in Gent geboren is of omgekeerd, kan in Gent evenals in Brussel het Waalsch
regiem volgen.
Zoo blijft ook de toestand van den leerling die in Wallonië of waarvan vader of
moeder in Wallonië geboren is, in de onderwijsgestichten van het Vlaamsche land
gewaarborgd. Ook diegene, welke ten minste 2 jaar lang middelbare studiën van den
1en graad in Wallenië gevolgd heeft, blijft genieten van de voordeelen verbonden
aan het door hem vroeger gevolgde stelsel.
***

Waarin bestaat het Waalsch stelsel der Vlaamsche athenea?
Dit stelsel heeft hetzelfde programma, denzelfden uurrooster als het Waalsch
stelsel in Wallonië, behalve dat voor het Vlaamsch in plaats van 3 uur, 4 uur per
week verplichtend zijn. De Waalsche leerling wordt derhalve niet anders behandeld
te Antwerpen b.v. als te Doornik of te Luik. Met een woord, de Franschsprekenden
dragen overal hun stelsel met zich mee.
Wat is eigenlijk het Vlaamsch regiem in de athenea van het Vlaamsche land?
In sommige wordt de wet van 1883 ten volle op dat regiem toegepast, zoo b.v. te
Antwerpen.
Overeenkomstig deze wet, is de officiëele uurrooster van de Grieksch-Latijnsche
afdeeling (van de Ve tot de Ie), de volgende, met weglating van de leergangen welke
niet hoeven in aanmerking te komen, als Duitsch en Engelsch, het turnen en de
muziek(1):

(1) De aangehaalde vette cijfers duiden het getal lessen aan in 't Vlaamsch gegeven.
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V
Godsdienst 2

IV
2

III
2

II
2

I
2

Latijn

8

8

8

8

8

Grieksch

5

5

5

5

5

Fransch

3

3

3

3

3

Vlaamsch

3

3

3

3

3

Geschiedenis 3
en
Aardrijkskunde

3

3

3

3

Wiskunde

3

3

3

3

3

Wetenschappen -

2

2

2

2

Teekenen

2

-

-

-

-

Totaal

29

29

29

29

29

Lessen in 't
Fransch:

23

21

21

21

21

Lessen in 't
Vlaamsch:

6

8

8

8

8

Ziedaar dus het volle regiem der Coremanswet van 1883: rekent men 40 weken
in het schooljaar, dan krijgt, in den loop der 5 jaren studie van de Grieksch-Latijnsche
afdeeling, het Fransch 4280 uren les, het Vlaamsch 1520.
Nu zijn er Vlaamsche athenea waar de wet van 1883 maar half op het Vlaamsch
regiem is toegepast, en waar alleen geschiedenis en aardrijkskunde door middel van
het Vlaamsch worden onderwezen, hetgeen eigenlijk neerkomt op de vereischten
der wet van 1910. (Zie verder).
En nog andere athenea zijn er waar een tusschentoestand heerscht, d.w.z. waar de
wetenschappen tweetalig worden onderwezen in een gemengd regiem, de geschiedenis
en aardrijkskunde afzonderlijk in 't Vlaamsch en in 't Fransch volgens de moedertaal
der leerlingen.
Wat de colleges betreft, hun toestand is zeer lastig te bepalen, daar de wet van
1910 veel combinaties toelaat. Maar ik ken in Brussel en omgeving geen vrije
inrichting waar het dubbel stelsel door de wet voorzien in 't leven is geroepen: alleen
het Waalsch regiem is daar bekend. Zoodat in Groot-Brussel, een
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leerling van een atheneum (Vlaamsch regiem) naar geen college kan overgaan, noch
omgekeerd, zonder zich bloot te stellen aan het examen door de wet van 1910
ingevoerd.
***

Vóór den oorlog spraken zekere dagbladen zeer ernstig van eene nieuwe crisis in de
studie van het Fransch in België. Wijl de gelegenheid zich aanbiedt, zal ik er met
een enkel woordje van gewagen.
In de athenea zijn de uitslagen van het onderwijs der Fransche taal in 't algemeen
bevredigend voor het Vlaamsche land en zeer voldoende voor het Waalsche land.
Er zijn in het Vlaamsche land Vlaamsche leerlingen die, wat de kennis van de
Fransche taal en letterkunde betreft, op één lijn kunnen gesteld worden met de beste
hunner Waalsche medeleerlingen. Maar zij zijn noodzakelijkerwijze de uitzondering.
En zij zullen het blijven, wat men ook doe! 't Zelfde en nog erger is het geval voor
het Vlaamsch. Deze ongunstige toestand spruit voort uit de geschiedenis van ons
land. Zij die spreken van een heden ten dage bij ons ontstane crisis van het Fransch
kennen deze geschiedenis niet. Ze weten niet of willen niet weten wat er om hen
gebeurt. Want voorzeker, het oogenblik is slecht gekozen, om van zulke crisis te
gewagen, nu onze Belgisch-Fransche letterkunde zich tot een ongekende hoogte
heeft opgewerkt en het aantal jonge talentvolle schrijvers in buitengewone mate
toeneemt.
Trouwens, welke zou de oorzaak der crisis zijn? De toepassing der wet van 1883?
Maar iedereen weet toch, dat zij in de vrije gestichten nooit en in de athenea tot het
jaar 1910-1911 maar matigjes werd toegepast? Dan wellicht de wet van 1910? Maar
hoe was het mogelijk er in 1912-1913-1914 reeds de uitwerking van waar te nemen?
Neen, het woord ‘crisis’ werd toen ten tijde voor het eerst in zekere dagbladen
gedrukt omdat er in Frankrijk bij de leeraren klachten tegen de gevolgen der wet van
1902 op de lycea waren opgegaan. Dat is de oplossing van het raadsel. In België
bestaat de ‘crisis’ van het Fransch sedert eeuwen, en 't kan niet anders.
Indien zij ook van eeuw tot eeuw, dank zij den vooruitgang van het onderwijs
vermindert, zoo heerscht zij toch steeds voort, juist omdat zij van blijvenden aard is.
Zij woedt in de

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

412
straat, in de school, in de rechtzaal, in 's lands vergaderzaal, in de dagbladen, tot in
de letterkunde toe. En de ‘crisis’ van het Nederlandsch is wel wat erger.
Is de toepassing van de wet van 1910 voor de Vlamingen een beletsel om Fransch
te leeren? Op verre na niet: deze wet beteekent integendeel een achteruitgang op die
van 1883.
Zij roept, wat men zou kunnen noemen een gematigd Waalsch regiem in 't leven.
Zij richt een stelsel in, dat de jeugdige Walen zouden kunnen volgen, indien zij meer
practisch en degelijker Vlaamsch wenschten te leeren.
Een uurrooster als de volgende voldoet inderdaad aan de wet (Grieksch-Latijnsche
afdeeling) en wordt toegepast op 't Vlaamsch regiem o.a. te Brussel en te Elsene:
V
Godsdienst 2

IV
2

III
2

II
2

I
2

Latijn

8

8

8

8

8

Grieksch

5

5

5

5

5

Fransch

3

3

3

3

3

Vlaamsch

3

3

3

3

3

Geschiedenis 2

2

2

2

2

Aardrijkskunde 1

1

1

1

1

Wiskunde

3

3

3

3

3

Wetenschappen -

2

2

2

2

Teekenen

2

-

-

-

-

Totaal

29

29

29

29

29

Lessen in 't
Fransch

23

23

23

23

23

Lessen in 't
Vlaamsch

6

6

6

6

6

***

't Schijnt me, dat de hooger gestelde vraag om te weten of, na 't doorloopen van zulk
regiem, de Vlaming genoeg Fransch zou kennen, ook eens mag omgekeerd worden.
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Zal hij eene voldoende kennis van zijne moedertaal hebben opgedaan?
Inderdaad, op 5 jaren tijds, hoort een Waal zijn moedertaal weerklinken in 5.000
lessen, de Vlaming in 1.200.
Gedurende hetzelfde getal jaren, zal de Vlaming 4.600 Fransche en 1.200
Vlaamsche lessen hebben bijgewoond.
Wat blijft er na deze cijfers over van het ellendig geklets aangaande den
ongunstigen invloed der wet van 1910 op de kennis van het Fransch in Vlaamsch
België?(1)

(1) Nu met de vrijheid van den familievader als een dogma vooruitzet, is het niet van belang
ontbloot te weten waarop die vrijheid eigenlijk neerkomt in het middelbaar onderwijs van
den 1sten graad waar de wet van 1910 wordt toegepast.
Die vrijheid zou de keus laten tusschen de Fransche of de Vlaamsche lessen van twee
leergangen, zoo b.v. van geschiedenis en van aardrijkskunde, gedurende ± 3 uren in de week.
Zij zou het aan Brussel en voorsteden toegestaan regiem over al de athenea van het Vlaamsche
land verspreiden, en de Vlamingen konden dan, overeenkomstig de wet van 1910, den
volgenden uurrooster kiezen:
V

IV

III

II

I

Godsdeinst

2

2

2

2

2

Latijn

8

8

8

8

8

Grieksch

5

5

5

5

5

Fransch

3

3

3

3

3

Valamsch

4

4

4

4

4

Gescheidensi

2

2

2

2

2

Aardkjriskunde

1

1

1

1

1

Wsikunde

3

3

3

3

3

Wetnschappen

-

2

2

2

2

Teekenen

2

-

-

-

-
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Kleine verscheidenheden.
I.
Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
366. - Afdryf (afdryff) en afdryfver.
Die woorden komen voor met de beteekenis Ontginning, Bebouwing (van akkers of
landerijen), Fr. Exploitation, - en van Ontginner, Bebouwer, Fr. Exploitant, - edoch,
naar het Vlaems Settingh-Boecxken (Gent, 1694), blz. 39, inzonderheid om te wijzen
op ‘het Bedryf van Goederen, gheleghen buyten de plaetse vande woonste vanden
Bedryfver’. In de hieronder volgende teksten is die beteekenis van toepassing:
D. Berten, Cout. Vieuxbourg Gand, Introd., blz. 513: ‘Dat d'een prochie jeghens
d'andere, sorterende onder een casselrye, niet meer en moeten aftreeken een vierde
ter causen vanden afdryff...’ (1661.) - Blz. 515: ‘Tot vercrygen van dobservantie van
placcaet nopende den afdryf op alle de prochien deser casselrye.’ (Id.)
Id., id., Introd., 514: ‘Dat dafdryvers woonende op een prochie vanden selven
lande...’ (1661.) - Blz. 515: ‘Nopende treglement verereghen jeghens d'afdryvers...’
(Id.)

367. - Andraeghen: Hem iets andraeghen.
HEM iets ANDRAEGHEN, b.v. spr. van den heer van eene parochie, HEM eene straat
ANDRAEGHEN, beteekent Zich die straat aanmatigen, Zich die toeëigenen, het recht
op het bezit daarvan tot zich nemen; Fr. S'arroger, S'approprier (Usurper). Vgl. bij
Verdam, met Aendragen 6o.
D. Berten, Cout. Vieuxbourg Gand, Introd., blz. 128: ‘Alzoo den heere van Ronsscle
meer ende meer is impieterende op de jurisdictie deser casselric tot Waerschoot, hem
willende andraeghen eenighe stracten paelende ande prochie van Ronssele ende
wesende jurisdictie van tambacht van tzelve Waerschoot...’ (1666.)
EDW. GAILLIARD.
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Het Bonaventura-raadsel in het leven van Anna Bijns Door Mr.
Leonard Willems.
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Dat het Antwerpsche stadsarchief allerlei bescheiden nopens Anna Bijns bevatte,
wisten wij sedert lang. Vóór 1911 hadden wij dienaangaande wel het een en ander
vernomen, doch was het meerendeel der stukken tot daartoe onuitgegeven gebleven.
Eerst in genoemd jaar heeft de stadsarchivaris, de heer Jos. Vanden Branden, uit de
rijke mijn, die te zijner beschikking stond, heel het materiaal opgedolven, dat op de
Antwerpsche dichteres betrekking had en heeft hij ons hetzij in extenso, hetzij in
beknopten vorm al die bescheiden voorgelegd in een zeer leerzaam en onderhoudend
boek, getiteld: Anna Bijns, haar leven, hare werken, haar tijd.
Voor het geval dat er van dit werk een tweede uitgave zou verschijnen, deel ik
hier enkele aanmerkingen mede, die den schrijver van dienst kunnen zijn.
Ik betreur het dat er in dit boek niet altijd rekening gehouden werd met de studies
die over Anna Bijns en de 16de eeuw verschenen zijn; ware dit gebeurd dan zouden
enkele dwalingen uit vroegere werken overgenomen, vermeden zijn geweest. Zoo
b.v. zegt schrijver (bl. 27) dat de Antwerpsche stadssecretaris Grapheus, in 1520, ‘in
onze volkstaal een oud vrijvinnig boek vertaalde: de libertate religionis christiance,’
en dat hij hierom door de inquisitie vervolgd werd.
Dr. Otto Clemen heeft in 1896 een zwaar werk uitgegeven over Johan Pupper van
Goch, schrijver van dit de libertale, Aldaar bewijst hij dat Gerdes in zijn Scrinium
antiquarium (1748-1765) de eerste was om te beweren dat Grapheus een vertaling
van Pupper's werk vervaardigde. In de 16de eeuw beschuldigde men Grapheus een
uitgave van dit boek bezorgd te hebben. In
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geen enkel der processtukken is er van vertaling sprake(1). Grapheus voorzag het werk
van eene inleiding, waarin zijne kettersche gevoelens doorstraalden, en dit bracht
hem in aanraking met de inquisitie.
Bl. 55 heeft schrijver het over de Latijnsche vertaling welke Eligius Eucharius van
de Refereynen maakte. Hierdoor verbreidde zich de roem van Anna Bijns in het
buitenland, ja ‘tot in het Zuiden van Frankrijk, waar zij werd gehouden voor een der
drie beroemde vrouwen van den tijd’. Zoo leeraart inderdaad Jonckbloet in de 2de
uitgave zijner Geschiedenis der Ned. Letterkunde. Doch ik heb mij met dien tekst
bezig gehouden in 1909 (Tijdschrift van Maats. van Leiden, XXVII, 182) en meen
bewezen te hebben dat Jonckbloet zich heeft vergist: de bedoelde bewonderaar uit
Zuid-Frankrijk heeft nooit bestaan.
Verdere verbeteringen in het boek aan te brengen zijn: bl. 28 ‘Ons magistraat werd
genoodzaakt de boekbinders Adriane en Aerde aan de kaak te stellen’. Lees Adriaen
en Aert. De aangehaalde vormen uit den oorspronkelijken tekst(2) zijn
accusatief-vormen: Zooals zij bij Vanden Branden staan, lijken zij wel vrouwennamen.
Bl. 17 wordt een strophe van Anna Bijns aangehaald beginnende
Minnelijcke Maria, moeder der ghenaden,
Versmaden wilt ons niet, maer 'tonsen behouwe,
Trouwe troostersse, wilt ons beraden.

Ketenverzen, zooals men ziet.
Schrijver gaat dan voort: ‘Om de aandacht te vestigen op dit rederijkerskunstje
van ketendichtschrijven, staan onder dit referein deze verzen:

(1) Zie de stukken bij P. Fredericq, Corpus Inquisitionis, t. IV, en vooral de uitvoerige nota op
bl. 143.
(2) Aangaande beide, zie Corpus Inquisitionis, bl. 139. - Bl. 140 komt een uittreksel uit de
Chronycke van Antwerpen voor, waarin gesproken wordt van een printere. Terecht, naar mij
voorkomt, zien de schrijvers der Bïbliotheca Belgica in Adriaen, den boekdrukker Adriaan
van Berghen, die in 1532 de eerste Ned. vertaling van het Nieuw Testament uitgaf.
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‘Wilt dit lof neerstich van vier sijden(1) lesen:
Van achter, van vore, hoe dat ment keeren sal,
Goet sin, goet dicht sal tallen tijden wesen’.

Daar ik mij echter geenszins voorstellen kon hoe een ketendicht, van vier zijden zou
mogen gelezen worden, ben ik op zoek naar den oorspronkelijken tekst gegaan. Hij
is te vinden in de uitgave van Bogaers, bl. 278, alwaar men kan zien dat het ketendicht
Referein 17 is. Doch de opmerking (bl. 280) dat men het gedicht van vier zijden kan
lezen, slaat op het volgende dichtstuk, Referein 18 - een retrograde, welke inderdaad
kan gelezen worden met het eene vers na het andere omgekeerd te lezen - en zelfs
met het laatste woord te beginnen en zoo doorlezen tot het eerste: van vier zijden
dus.
Schrijver heeft in zijn boek eenige Latijnsche gedichten aangaande Anna Bijns
opgenomen. Hij heeft de gelukkige gedachte gehad het niet altijd even gemakkelijke
Latijn der 16de eeuw, van eene vertaling te voorzien. Doch aan zijne vertolkingen
zou ik hier en daar eenige wijzigingen willen zien toebrengen. Zoo b.v. in het gedicht
van Eucharius, gesteld voor zijne uitgave van 1529, schrijft deze
Transtutit Eligius latio celeberrimus ore
Eucharius......

transtulit latio ore beteekent natuurlijk: ‘vertaalde in de Latijnsche taal’. Vanden
Branden vertolkt: ‘Het werd vertaald door Eligius Eucharius oververmaard om zijn
breed orgaan....’. Stellig verkeerd! De lezer late het breed orgaan (?) van Eucharius
voor rekening van den vertaler.
Van Luther sprekende, noemt Eucharius hem een ‘latro animarum’. Volgens Vanden
Branden: een booswicht der zielen....’, hetgeen ik niet best versta. Men leze ‘een
roover der zielen’, en zoo komt de beschuldiging tegen Luther tot haar recht.
A pice tractata fit piccata manus
beteekent: ‘een hand die pek aanraakt, wordt bepekt (- piccata).’ Dezelfde gedachte
als bij Anna Bijns, ref. X (bl. 35). ‘Raeckt den teerpot niet, of ghy sult u bepecken’.

(1) Bij vanden Branden, snijden.
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Vanden Branden vertaalt: ‘Want met pik en pikzwarte hand, heeft hij [Luther]
overeenkomsten gesloten’. Hoe hij aan die vertaling komt, is mij een raadsel. Zoo
iets onderstelt: fecit tractata cum pice et cum piceata manu.
Ten slotte, nog een opmerking over de samenstelling van het boek. Bl. 32-52 heeft
de schrijver het over den Bundel Refereynen van 1528 en zijn inhoud. Dan verder
bl. 75-85 over den liefderoman van Anna (hij neemt aan dat er een geweest is) en
over de beschuldigingen van slecht gedrag, die tegen haar werden uitgebracht.
Mag ik doen opmerken dat Anna Bijns 35 jaar oud was toen zij haren eersten
bundel in 1528 uitgaf. Zoo zij een liefderoman heeft gehad, zal dit wel omtrent haar
20ste jaar zijn geweest, niet als zij diep in de 30 was. Gesteld dat haar gedrag niet
altijd even onberispelijk was (hetgeen ik overigens niet aanneem), dan zal zij aan dit
spel niet met haar 36ste jaar begonnen zijn. De chronologie, die wij in een
levensbeschrijving steeds in acht moeten nemen, eischt dus, naar mijne meening, dat
eerst de refereinen ‘int amoureuse’ besproken worden en slechts nadien de
strijdrefereinen tegen Luther en zijn aanhang.
Deze weg is het, dien ik in de hiernastaande bladzijden volg, want het liefde-leven
van Anna maakt juist het hoofdonderwerp uit van mijn tegenwoordige studie.
Eenige bibliographische inlichtingen zullen thans den lezer welkom zijn, om hem
op de hoogte te brengen van het te bespreken vraagstuk.
In zijne eerste uitgave der Geschiedenis der Ned. Letterkunde handelt natuurlijk
Jonckbloet over Anna Bijns. Doch hij bespreekt slechts uitvoerig hare strijdrefereinen
die, zooals bekend, grootendeels in de 16de eeuw in druk verschenen. De refereinen
‘int amoureuse’ kwamen eerst in de 19de eeuw in het licht en Jonckbloet had die in
1865 nog niet grondig bestudeerd (zij waren in dit jaar nog onuitgegeven).
Eerst met de 2de uitgave der Geschiedenis (1873) vestigde Jonckbloet zijne aandacht
op die stukken, welke Anna in een heel nieuw daglicht stellen. Zij leeren ons eene
jonge vrouw kennen die ‘tot over de ooren’ verliefd werd en in hare liefde geen geluk
heeft mogen ondervinden. Door minnensmart ge-
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kweld zou zij zich, volgens Jonckbloet, van haren losbandigen minnaar hebben willen
wreken door zelve zijn slecht voorbeeld te volgen. De boetrefereinen, welke zij in
latere jaren schreef, worden ingeroepen om te bewijzen dat haar gedrag
weerzinwekkend moet zijn geweest. En wie van dit alles de schuld draagt, wordt ons
aangewezen: de ontrouwe minnaar is een zekere Bonaventura, die in Anna's gedichten
zeer dikwijls bij name genoemd wordt.
Ziedaar in korte woorden den uitslag van het onderzoek. Overtuigd heeft
Jonckbloet, naar mijn beste weten, niemand. Busken Huet (Litter, Fantasien, XII,
105) heeft er hem zeer ondeugend een verwijt van gemaakt dat hij Anna tot op het
hemd had bekeken, ‘ja zelfs er onder’. En in zijn latere Land van Rembrand (l. kap.
6, § 20) deelt hij ons eenige bezwaren mede, die hij tegen Jonckbloet's theorie heeft.
G. Kalff deed hetzelfde in zijne Geschiedenis der Ned. Letterkunde in de 16de
eeuw (1889, t. I, bl. 136 vgl.).
Vroeger reeds in 1886, wijdde Arthur Cornette in het Nederlandsch Museum (dl.
I, bl. 79) eene studie aan dit vraagstuk (Anna Bijns en de letterkundige critiek) en
aarzelde niet de gissingen van den Leidschen geleerde naar de papiermand te
verwijzen.
Ch. Ruelens, die in 1879-81 den refereinen-bundel van Jan de Bruyne uitgaaf,
waarin ook dichtstukken van Anna Bijns opgenomen werden, hield zich ook met die
vraag bezig (dl. II, bl. 226): ‘In zijne hooggeschatte Geschiedenis der Ned. Letterkunde
heeft Dr. Jonckbloet met veel scherpzinnigheid gehandeld over de namen,
voorkomende in de gedichten van Anna Bijns. Hij heeft de aandacht getrokken op
de naamverzen en de dubbele clausule; en hij legt er zich bizonder op toe de namen
Bonaventura, Franciscus enz. te verklaren... Wij zullen de diepzinnige gissingen
van den hooggeleerden schrijver niet nagaan, alleenlijk moeten wij zeggen dat de
door hem medegedeelde beweegredenen ons niet overtuigd hebben.... Ons inziens is
die Bonaventura niets anders dan de H. Bonaventura, dien onze dichteres bijzonderlijk
vereerde’.
In de 3de uitgave der Geschiedenis (1883) hield niettemin Jonckbloet zijne
beschuldigingen van zedeloosheid staande, ja hij verergerde zelfs het geval. Eene
wijziging bracht hij aan zijne eerste theorie toe: ‘Vroeger, (tweede uitgave, I, 336)
was ik van
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meening dat met dien naam (Bonaventura) haar minnaar bedoeld was. Dit was eene
misvatting.... Dit was stellig de Heilige van dien naam’.
Hier wordt dus Ruelens' hypothese eenvoudig overgenomen. Doch nu eenmaal
Bonaventura wegvalt, komen broeder Engelbrecht, Dierick Adriaens en nog eenige
andere paters de ledige plaats innemen: Zij zijn het thans die de verleiders worden
der dichteres.
Kortom, in de 3de, evenals in de 4de uitgave, wordt ons Anna Bijns voorgesteld als
een soort hysteriek vrouwspersoon, die, nadat zij godvruchtige refereinen heeft
vervaardigd, waarin zij de katholieke predikanten tot hunnen plicht roept, en hun het
goddelijke van hunne zending wel voor oogen houdt, het niet nalaten kan, zoodra de
avond invalt, met paters en geestelijke broeders de kat in den donker te nijpen.
Indien Jonckbloet gelijk had, zouden wij hier ongetwijfeld voor een pathologisch
geval staan.
Maar Jonckbloet heeft niet gelijk!
Dr. Maurits Basse heeft in de Mélanges Fredericq (1904, bl. 99 vlg.) den
liefderoman, door Jonckbloet ineengezet, critisch getoetst. Hij bewijst ons dat de
Leidsche hoogleeraar uit de boetrefereinen bekentenissen heeft willen halen, die er
feitelijk niet in staan. Hetgeen er tusschen Anna en haren minnaar voorviel, werd
bewezen door aanhalingen uit refereinen waarvan het zeker is dat zij ten deele op
Anna persoonlijk niet zinspelen: wij zouden hier te doen hebben met verdichte
gevallen en rijmoefeningen.
Ik acht het onnoodig de bewijsvoering van Dr. Basse hier in detail te bespreken.
Ik vergenoeg mij den belangstellenden lezer naar deze zeer merkwaardige studie te
verwijzen, en deel nog slechts de slotsom mede tot dewelke de scherpzinnige criticus
gekomen is: ‘Heeft men niet het recht... uit dit alles te besluiten dat de gcheele
geschiedenis van Anna's ongelukkige liefde, losbandigheid en inkeer, alleen berust
op een aaneenschakeling van misvattingen, die bij eenen geleerde van zulke waarde,
verbazend mag heeten? Is het niet eindelijk tijd dit sprookje den weg van alle
ongegronde sprookjes op te zenden?... Wij kennen van Anna's jeugd niets: werpen
wij niet langer Jonckbloet's gissingen op haar graf!’.
In hoofdzaak ben ik het met den ridderlijken wreker van Anna's eer bepaald eens;
vooral met zijn verzoek om geene
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dooden met zware beschuldigingen te belasten, wanneer deze niet volkomen bewezen
zijn. In 1909 heb ik overigens aan zijn betoog een nieuw bewijs toegevoegd: den
brief van Crucius uit Oudenaerde van 1543 (een tijdgenoot van Anna, let wel op)
die haar pudicissima virgo noemt. En ik meen niet dat er nog ooit iemand gevonden
zal worden om Jonckbloet's gissingen voor eigen rekening over te nemen.
Niettemin kan ik op sommige punten met de critiek van Dr. Basse niet instemmen.
En daar Anna Bijns een belangrijke figuur in onze letterkunde is, zal het mij, hoop
ik, vergeven worden zoo ik die punten nog eens uitvoerig bespreek.
***

Anna Bijns werd op het einde van 1493 geboren in de Cleyne Wolvinne, een huis op
de groote markt te Antwerpen, dat Jan Bijns, haar vader, in het begin van dit jaar (5
Maart) aangekocht had. Zij was de oudste dochter gesproten uit zijn huwelijk met
Lisbet 's Vooghs. In 1495 kreeg zij nog een jongere zuster, genaamd Margriete; en
in 1497 volgde een broeder, Merten.
De vader was kousenmaker van beroep; en hij schijnt als dusdanige een goeden
naam te hebben gehad en in goeden doene te zijn geweest, aangezien zijn
gildebroeders hem herhaaldelijk tot hunnen deken verkozen - hetgeen blijkt uit
stukken van 28 Nov. 1498, 26 Aug. 1507 en 6 Mei 1513.
In 1515 echter gingen zijne zaken achteruit, ongetwijfeld ter oorzake van ziekte.
Hij zag zich genoodzaakt zijn vast goed met een hypotheek te belasten, 16 Febr.
1516. Ditzelfde jaar overleed hij nog.
Anna was toen 24 jaar oud, Merten was er 20. De broeder voelde heelemaal niets
voor den handel, en had geen lust 's vaders zaak voort te zetten. Hij was overigens
toen reeds schoolmeester. Hij en zijn zuster Anna waren steeds in boeken verdiept:
zij voelden in zich een drang naar intellectuëele ontwikkeling, iets dat beide hoogst
waarschijnlijk van hunne moeder overgeërfd hadden.
Margriete vroeg van hare moeder toestemming tot een huwelijk met een zekeren
Jan Pauwels; en verkreeg die. - Nu eischte zij haar aandeel der erfenis. De weduwe
zag zich gedwongen de Cleyne Wolvinne te verkoopen (28 Mei 1517). Met de
opbrengst betaalde zij het schuldige aan Margeriete uit, en met
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het overschot kocht zij (9 Juni 1517) in de Keizerstraat een klein huisje dat den naam
kreeg ‘de Patiencie’. Aldaar werd door Merten een school geopend. Aldaar heeft
Anna om zoo te zeggen, heel haren letterkundigen arbeid in betrekkelijken vrede
mogen verrichten.
De familie was, zooals men ziet, met fortuin niet gezegend. Merten had zijne
broodwinning; Anna, die toen in de jaren was dat men aan trouwen denkt, voelde
zich echter een last in dit huishouden. En het spreekt van zelfs dat het huwelijk in
zulke omstandigheden haar als de eenige uitredding moest voorkomen.
Hartstochtelijk van karakter zooals zij was, zal zij hare blikken op den een of
anderen jongeling harer omgeving gevestigd hebben. Trek tot het stille kloosterleven
bestond bij haar niet en in hare latere boetrefereinen heeft zij zich hiervan meer dan
eens een verwijt gemaakt.
Jonckbloet heeft op zeer willekeurige wijze - ik heb het reeds gezeid - Anna's
liefderoman samengesteld, en aan Dr Basse heeft het niet veel moeite gekost om dien
in duigen te doen vallen. De bewijsvoering van den Leidschen geleerde berustte op
geene zorgvuldige schifting der teksten en zij is vol fantasie. Er moest noodzakelijk
reactie komen... zij kwam - en zooals het schier altijd in soortgelijke gevallen gebeurt,
streefde zij haar doel voorbij. Onze menschelijke geest wil het zoo: op een tijdvak
van onbeperkte geloovigheid, volgt een tijd van volslagen scepticisme. Met Anna
Bijns ging het niet anders toe.
Het spreekt immers van zelfs dat bij onze dichteres niet alles wat zij schrijft,
verdichting moet zijn, dewijl zij vaak aan het fantaseeren gaat. Wij handelen natuurlijk
verkeerd met alles bij haar als historische waarheid aan te nemen, zooals Jonckbloet
deed: Doch hierom alles niet verworpen, als reactie tegen hem! Gesteld dat wij een
kind op een leugen betrappen, zullen wij hieruit afleiden dat noodzakelijk al wat dit
kind zegt, leugen is?
Voor wie Anna's biographie wil opmaken, zit hem de moeilijkheid hierin: een
criterium te vinden dat in staat stelt in hare refereinen waarheid te scheiden van
verdichting. Met dit doel heb ik voor de zooveelste maal Anna's gedichten herlezen.
En de slotsom is dat ik mij met Dr Basse niet vereenigen kan waar hij Anna's
ongelukkige liefde als een sprookje naar het rijk der sprookjes wil verzenden. Met
hem kan ik mij niet vereenigen waar hij schrijft: ‘Wij weten van Anna's jeugd niets’
- reactie tegen Jonckbloet, die meende dat hij er alles van wist.
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Zoo veel weten wij dan toch van Anna's jeugd dat zij zich zoodra zij als rederijkster
optrad, als kenspreuk koos Meer zuers dan zoets. Zulk een leus is teekenend: hij
geeft ons een kijk in het innerlijk gemoed van den persoon - hij leert ons Anna kennen
als een meisje dat reeds bij den aanvang harer loopbaan ontgoocheld was, en misnoegd
met de wereld. In het Fransch zou zij heeten ‘une désenchantée’.
Maar niet alleen kennen wij haar devies: wij bezitten nog van hare hand een heel
referein, waarin zij ons uitlegt waarom zij zich meer zuers dan zoets tot lijfspreuk
koos.
Ik schrijf hier dit ref. 23 af en cursiveer enkele volzinnen om er de aandacht van
den lezer op te vestigen:
Veel zwaerder gepeysen mij therte doorwroeten,
Ongenuechte hout mij heel onder de voeten,
Mijn lichaem dat smelt als was bij den viere.
Waer ic mij stiere,
Esser druck ter werelt, hij sal mij ontmoeten;
En zeer zelden gebeurt mij eenich versoeten
Maer altijt moet ic drincken van sueren biere;
Dit es de maniere.
Alle vruecht die es tot mijnent diere;
Herpe noch liere en mach mij verlichten.
Ic en can gemaken geen blijde chiere(1)
Ic calengiere dees bitter gerichten;
Wenende moet ic als geslagen wichten
Troosteloos dichten door dit overdincken
Want vrienden en magen, neven en nichten
Tegen mij vichten en willen mij crincken.
Meers zuers dan soets moet ic eenpaerlijck drincken
Mocht mij noch zoo veele soets gebueren
Als zuers, ic bedanckte mij der aventueren;
Veel te minder zoude wesen mijn verdriet:
Ic vertrooste mij iet.
Maer acylaschen! neent, dit doet mij soo trueren
Dat mij therte dunckt van rouwe schueren
Altijt druck lijden, ende anders niet
Noeyt scerper spriet!
Waer es troost van menschen, daer ic mij toe verliet?
Die voermaels mijn vrient hiet heeft mij bedroogen
Schoon bueselen hij mij int oore stiet.

(1) vrolijken sier.
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Wankelbaer als een riet, dobbel en doortoogen
Heb icken vonden, al scheen hij schoon voor oogen.
Trouwe es vervloogen; dit doet mijnen moet sincken
Dlijden es groot dat ic moet gedoogen
Ic segt ongeloogen - die woorden clincken:
Meer zuers dan zoets moet ic enpaerlije drincken.
Meer zuers dan zoets es bitter om smaken.
Mijn hertken zou wel na wat anders snaken;
Maar neen, ic moet derven alle jolijt
Zonder eenich respijt.
Als vrienden faelgieren, zoo mach men wel waken;
Wat zelen dan openbaer vianden maken?
Geveysde vrientschap, valsch, ypocrijt,
In eens lams habijt
Te lijden van vrienden es daldermeeste spijt.
Dus wie dat ghij zijt, en betrout niemant te wel;
Siet na elcken omme; twerdt u groot profijt.
Ic segt sonder verwijt: geen lijden zoo fel
Vrients ontrouwe en es geen kinderspel!
En gelooft niet te snel, die schoon woorden schincken;
Zelck spreect wel schoone, maer therte meynt el(1),
Door zelcken bestel moet mijn vruecht mincken:
Meer zuers dan zoets moet ic eenpaerlyc drincken.
Waer ic rijck van goede, haddic geldt en schat,
Dat yeghelyck van mij mocht crijgen te bat
Zoo zouden mij wel veel vrienden aencleven
In mijn leven.
Maer nu es mijn borse van gelde plat;
Dus vallen mijn vrienden tot mij waert prat.
Waer ic come, ic werde verdreven;
Dat doet mij beven.
Die lutter heeft, wert zeer zelden verheven
Ic hebt wel beseven. Elck wilt mij verdrucken
Hebbic letter goeds dat werdt mij ontkeven
Ontelt en ontscreven: Dit sijn mijn gelucken.
Gae ic te rechte, trecht gaet op crucken
Daerme sietmen plucken als gansen en vincken
Ic moet mij lijden(2), zwijgen en ducken
Al gebueren mij stucken die trecht doen hincken
Meer zuers dan soets moet ic eenpaerlyc drincken

(1) anders.
(2) neerleggen.
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PRINCE,
Tegen een vruecht gebueren mij dusendt suchten.
Ic en weet mij waer keeren: waer sal ic vluchten?
Mijn wangen moet ic dagelycx bespraeyen,
Met tranen besaeyen.
Wanneer sal ic plucken der vrucchden vruchten?
Nemmermeer, aeylaschen! dit soudic duchten.
Den windt en wil in mijn zeyl niet waeyen
Ten baet geen craeyen.
Geen spel ter weerelt en maech mij verfraeyen
Als verbrande caeyen(1) moet mijn smout afleken
Mocht goey aventuere tot mij waert draeyen
Zoo zoudic paeyen al mijn gebreken.
Maer, wachermen! Die es van mij geweken
Die somtijts schoon spreken en vriendelijck wincken
Zijn dicwils dobbel, vol looser treken;
Trouwe es besweken, ontrouwe dunckt mij stincken:
Meer zuers dan soets moet ic eenpaerlyc drincken.

In de omgeving der jeugdige Anna wist elkeen dat ‘meer zuers dan soets’ haar
kenspreuk was. En zoo kon het ook niet anders of vrienden en kennissen moesten
natuurlijk dit gedicht op haren persoon toepassen. Zij wist het opperbest.
Dientengevolge kan ik mij moeilijk voorstellen dat zij hun een collectie leugens heeft
trachten op te disschen. Het voorkomen van haren spreuk na iedere bekentenis, lijkt
mij ditmaal een vast criterium dat ons de noodige wetenschappelijke waarborg biedt
voor de waarheid der gezegden. Kortom, ik beschouw dit referein als een soort
beknopte autobiographie.
En wat staat er nu hier eigenlijk te lezen? ‘Hare beurs is van gelde plat’ - zoo
klaagt zij. En men begrijpt niet waarom zij zoo iets zou verzonnen hebben, indien
het met de waarheid niet strookte. Doch twijfel komt thans niet te pas: onvervalschte
archiefstukken lichten ons volkomen in over den zorgelijken toestand waarin hare
familie sedert den dood van vader Bijns verkeerde.
‘Zij kwam niet best met neven en nichten overeen ’ - zoo bekent zij. Dit neven en
nichten bij haar op te vatten in een ruimen zin: het zal wel vrienden en magen
beteekenen.

(1) caden = vetstukken.
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Nogmaals, waarom zou zij hier zoo iets vooruitgezet hebben, indien het regelrecht
tegen de waarheid indruischte?
Verder zinspeelt zij op processen die zij gehad heeft, waarbij het gerecht, naar
hare meening, ‘op crucken’ ging. Mogen wij hieruit afleiden dat zij zich verongelijkt
achtte in de goederenverdeeling met zuster en broeder? Was in hare oogen de genomen
schikking niet rechtvaardig? Wat hier juist achter schuilt, weten wij niet; maar dat
zij het oog heeft op een bepaald feit, lijdt bij mij geen twijfel.
Ten slotte, een der allereerste grieven door haar ingeroepen om haren kenspreuk
te rechtvaardigen, is, wij hebben het gezien, dat zij door een ontrouwen vriend
verlaten werd, die haar vroeger allerlei beuzelpraat in de ooren had gefluisterd. Zij
voegt er zelfs bij dat dit niet gelogen is.
Mag ik doen opmerken dat, waar zoo iets in eene familie gebeurt, het meisjen dit
gewoonlijk aan den klokreep niet hangt. Vrienden en kennissen, die op de hoogte
van alles zijn, wachten zich wel tegenover de verlatene dit teeder onderwerp ter
sprake te brengen, en, kieschheidshalve, houden zij zich meest alsof zij van niets
wisten.
Nu zou men mij willen doen gelooven dat het aangehaalde feit, waaarop Anna
noch trotsch, noch fier kon zijn, van harentwege een bloot verzinsel is!
Hiermede kan ik mij des te min vereenigen daar, zooals ik reeds opmerkte, met
de bekrompen geldmiddelen harer familie een huwelijk, om zoo te zeggen, voor haar
de redding was - des te min ook daar, met een hartstochtelijk karakter als het hare,
het een wonder zou zijn geweest, zoo zij geene liefde voor den eenen of anderen
jongeling had opgevat.
En nu wij door dit Referein 23 op de hoogte van den waren toestand gebracht
werden, zullen wij niet langer aarzelen dit stuk in verband te brengen met een reeks
refereinen, waarin Anna over de ontrouw van haren minnaar bitter klaagt, waar zij
het woordje ic gebruikt, en blijkbaar haren persoon bedoelt. Het zijn, onder meer,
Ref. 8 (Uitg. Jonckbloet-v. Helten, bl. 28), ‘Geen meerder lijden dan vrients ontrouwe’
- met de namen Bonaventura-Anna in het akrostichon; Ref. 10 (bl. 36) ‘Wat liefs te
derven es groote pijne’ - Akrostichon met dezelfde namen; Ref. 9 (bl. 32), ‘Vrients
ontrouwe es quaet om verdraghen’ akrostichon: Bonaventura; Ref. 37 ‘Mijns liefs
troost en mach mij niet meer
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gebueren’; Ref. 32 ‘Hoe blijder versamen, hoe droever scheyden’. En zoo voorts want er zijn er vele.
Ik meen mij niet te vergissen wanneer ik in menige plaats uit die stukken den
onvervalschten ‘kreet des harten’ nog duidelijk ontwaar.
Men gelieve verder in aanmerking te nemen dat er nog eene reeks refereinen is, waar
Anna verzonnen gevallen behandelt, analoog met hetgeen zij zelf heeft moeten
beleven: een getrouwde vrouw heeft te klagen over de trouw van haren echtgenoot
- of een man wordt door zijn liefje verlaten (zoo b.v. Ref. 15 ‘Gij blijft int herte al
sydy uut den oogen’ - Ref. 62 ‘Patienche par forsche, het moet doch wesen’; ref. 55
‘lief, wat ic om u lyde, ghy sijt mij meer waert’ - waar de tekst aantoont dat een man
aan het woord is.
Geen wonder dat Anna zulke stukken opstelt: zij heeft iets dergelijks ondervonden
en spreekt er met kennis van zaken over: in zulke onderwerpen voelt zij zich blijkbaar
thuis.
Dr Basse heeft natuurlijk al die teksten gelezen: zij schijnen hem niet belet te
hebben in zijn vastberaden scepticisme te volharden. Op mij, ik beken het, maken
zij een heel anderen indruk. En ik houd het ervoor, dat wij, gezien de bekentenissen
van Ref. 23, alle reden hebben om de ongelukkige liefde van Anna als een historisch
feit te boekstaven.
Ik ga dus met mijn voorganger niet mede waar hij staande houdt dat dit alles ‘pure
rijmoefeningetjes’ zijn, noch waar hij schijnt vooruit te zetten dat alhoewel Anna
Bijns zulke roerende dingen over ontrouw in de liefde schreef, zij niettemin nooit
geweten heeft wat liefde was, en dat feitelijk dus haar hart een kasseisteen moet zijn
geweest.
***

Wat is er eigenlijk tusschen Anna en haren geliefde voorgevallen? Welke reden, of
voorwendsel heeft hij gehad om met haar af te breken? Hoe oud was zij wel toen dit
gebeurde? Op al die vragen moeten wij het antwoord schuldig blijven: de refereinen
leeren ons immers hieromtrent niets positiefs, evenmin als aangaande eene reeks
andere mogelijke vragen: Was hij blond, of was hij zwart? Was hij bemiddeld of
niet? Tot welken stand behoorde hij? en zoo voorts.
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Op het voorbeeld van Jonckbloet ware het gemakkelijk plaatsen uit de refereinen
aan te halen om te bewijzen dat hij in het buitenland verre reizen heeft moeten doen
- dat hij een losbandig leven voerde - dat hij vergiffenis vroeg voor zijne zonden dat Anna hem daarop antwoordde ‘ghij makes te veel!’ - dat vrienden haar aanrieden
het slechte voorbeeld van haren losbandigen minnaar te volgen - dat zij voor dien
zonderlingen raad niet heelemaal doof gebleven is.... Doch bij tijds maant ons Dr
Basse tot voorzichtigheid aan en ditmaal, naar ik meen, heeft hij volop gelijk: er is
immers geen bewijs voorhanden dat de refereinen, waaruit wij onze aanhalingen
zouden putten, op het persoonlijk geval der dichteres zinspelen.
Bij gebrek aan andere inlichtingen, zouden wij er soms in kunnen slagen den naam
te ontdekken van den ontrouwen geliefde?
Hier komen wij tot de vraag: hoe dienen de namen in de akrostichons uitgelegd te
worden? Er zijn er een heele reeks, waarvan sommige alleenstaande akrostichons
zijn: ik bedoel dat de naam slechts eenmaal voorkomt. Alhoewel Jonckbloet van die
laatste namen gebruik heeft willen maken, zal niemand meer, onderstel ik, hierachter
den ontrouwen nog zoeken.
In akrostichons komen eenmaal voor: haar broeder Merten Bijns (Ruelens II, bl.
99); Johannes Peeterse (Ruelens II, 153); broeder Engelbeert [vander Donckt] (hs.
Brussel); Dierick Adriaens (Boek III, ref. 9); Bernardelus (B. III, ref. 21); patere
Guilhelmus (B. III, ref. 30); pater Matthias (B. III, ref. 33); P(ater) Franciscus (hs.
Brussel fol. 342).
Daarentegen komt heel dikwijls Bonaventura voor, meestal aaneengekoppeld met
Anna. Dit is natuurlijk de eenige naam die voor ons onderzoek in aanmerking komen
kan.
Onnoodig hierop verder aan te dringen, zullen mij de Anna Bijns-kenners dadelijk
tegenwerpen: Het is immers een uitgemaakte zaak dat hier de Heilige Bonaventura
bedoeld wordt!
Ja, ik weet het zeer wel: in 1880 is Ch. Ruelens met deze gissing voor den dag
gekomen. - Jonckbloet heeft ze in 1883 overgenomen, met de verklaring dat het
stellig zóó was. En dit schijnt op zijne opvolgers zulken indruk te hebben gemaakt
dat zij, zonder op de vraag verder in te gaan, allen eenvoudig beaamd hebben wat
hij schreef. Zie onder meer Basse (bl. 100): ‘onder
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de vele refereinen die een acrostichon vertoonen, zijn er een zeker getal die den naam
van den door haar vereerden H. Bonaventura bevatten. - Vanden Branden (bl. 80)
‘De naam van dezen laatste [Bonaventura] vereenigde zij zelfs met den haren.... Maar
dit waren al namen van heiligen die zij bijzonder vereerde.... Dat zij den Franciscaner
monnik Sint Bonaventura zoo buitengewoon hoogschatte mag geen verwondering
baren’. G. Kalff. Nederl. Letterk. in de 16de eeuw, dl. I, 148: ‘Uit de aanvangletters
in sommige plaatsen der refereinen kan men verschillende mansnamen opmaken.
Dierick Adriaens en broeder Engelbrecht kunnen vrienden en minnaars (?) van Anna
zijn geweest; Bonaventura en Bernardus houd ik voor de namen der door haar
vereerde heiligen’.
Doch alhoewel het eene uitgemaakte zaak schijnt, zie ik mij gedwongen tegen die
zienswijze op te komen: want de gissing van Ruelens is in mijne oogen onaannemelijk.
Alvorens het vraagstuk verder te onderzoeken, laat mij het noodige materiaal onder
de oogen van den lezer brengen. Ziehier een tabel van de 19 akrostichons waarin
Bonaventura voorkomt, 15-maal aaneengekoppeld met Anna(1).
Ik stel de gevallen alphabetisch, naar het begin van den stok:
1o hs. Gent. fol. 162. (Jonckbloet-v. Helten, ref, 93, bl. 339), stok: ‘Elck eene
werdt reene metten den nieuwen jare’. Een nieuwjaarsdicht met Akrostichon
BONAVENTURA .SBDE.
2o

hs. Gent, fol. 20. (Jonckb.-v.H., ref. 7, bl. 24): ‘Elck groeye in deuchden desen
coelen meye’. Een meilied met akr.: BONAVENTURA. TAIIEEE. Ook in hs.
Brussel fol. 9 v., waar het Akrostichon ‘BONuVnNTUco’ enz. heeft.

3o

hs. Gent, fol. 22. (Jonck.-v.H. ref. VIII, bl. 28) - Alsook hs. Brussel fol. 18
v. - hs. de Bruyne (Ruelens I, bl. 49, nr XII). ‘Geen meerder lijden dan vrients
ontrouwe’. Akrost. BONAVENTURA. ANNA. OOUG.

4o

hs. Gent, fol, 25 v. (Jonck.-v.H. ref. 11, bl. 40) - Alsook hs. de Bruyne
(Ruelens II, bl. 157, nr LXXVIII): ‘God eest alleene, want alle dinck cs niet.’
Akrost.: BONAVENTURA. ZT. ANNA. G.

(1) Basse zegt twintig, maar in zijne opsomming (bl. 108, nota 1) geeft hij slechts 19 voorbeelden.
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5o

hs. Gent, fol. 42 r (Jonck.-v.H. ref. 24, bl. 88), alsock hs. Brussel, fol. 30 r.:
‘God geve ons dit nieu jaer eenen beteren tijt’. Akrost. BONAVENTURA.
ANNA. UU. Een nieuwjaarsdicht.

6o

hs. Gent, fol. 27 r (Jonck.-v.H. ref. XII, bl. 43): ‘Hope des loons doet allen
arbeyt verlichten’. Akros. BONAVENTURA. DUN. ANNA. H.

7o

hs. Gent, fol. 14. v. (Jonck.-v.H. ref. III, bl. 8). - Alsook hs. Brussel, fol. 31
v., - hs. de Bruyne (Ruelens, II, bl. 99, nr LXVI): ‘Na een eerlijck leven volgt
een salighe doot’. - Een nieuwjaarsdicht. De akrostichons verschillen: hs. Brussel
- broeder Engelbreet; de Bruyne: Merten Bijns - Gent: BONAVENTURA. M.
ANNA. Z.

8o

hs. Gent, fol. 132 r (Jonckb.-v.H. ref. LXXV, bl. 276).- Alsook hs. Brussel,
fol. 107 v.: ‘Neempt Ihesum in u herte en ghij hebbet al’. Misschien een
Nieuwjaarsdicht, zooals blijkt uit de verzen ‘metten nieuwen jare den gist der
zonden puert’ en verder ‘Christus hem selven ons teenen nieuwen jare schinckt’.
Doch in het Gentsche hs. is dit stuk van 28 Nov. 1527 gedagteekend. Akrost.
BONAVENTURA. ANNA. IN.

9o

B. III, ref. 25 (Bog. bl. 304) - Alsook hs. de Bruyne (Ruelens II, nr 77, bl.
153): ‘Offerl den nieuwen Coninck nieuwe vruchten’. Een Nieuwjaarsdicht.
Akrost. bij de Bruyne JOHANNuS PEaTEaaE (waarschijnlijk te lezen Peeterse).
Boek III.: BsNgVuNTURA. ANNA. O.

10o

hs. Gent, fol. 13 r. (Jonck.-v.H. ref. 2, bl. 4) alsook hs. Brussel, fol. 13. v.:
‘Onbehoedtheyt doet somtijts die clappaerts spreken’. Akrost.:
BONAVENTURA. ANNA. SO.

11o

hs. Gent, fol. 18 z. (Jonck.-v.H. ref. 6, bl. 20) alsook hs. Brussel, fol. 46 r. en hs. de Bruyne (Ruelens II, 105, nr 67): ‘Profijt sonder eere werdt verlies int
ende’. Akrost. BONAVENTURA. ANNA. LEV.

12o

hs. Gent, fol. 28 (Jonck.-v.H. ref. 13, bl. 47) alsook hs. Brussel, fol. 33 - hs.
de Bruyne (Ruelens I, nr 11, bl, 43): ‘Vernieut in deuchden metten den nicuwen
jare’. Een Nieuwjaarsdicht, waarvan het Akrost. te Brussel luidt: P.
FRANCISCUS. ENNDNV. en hss. Gent - de Bruyne: BONAVENTURA.
ANNA. EV.
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13o

hs. Gent, fol. 23 r (Jonck.-v.H. ref. 9 bl. 32), alsook hs. Brussel, fol. 34 v.:
‘Vrients ontrouwe es quaet om verdraghen’. Akrost.: BONAVENTURA.
MOIDMVV.

14o

hs. Gent, fol. 24 v (Jonck. v.H. ref. 10, bl. 36) alsook hs. Brussel, fol. 47 r.:
‘Wat liefs te dervene es groote pijne’. Akrost.: P. ANNA. ZA.
ARUTNEVANOB. V. (Bon. omgekeerd.)

15o

hs. Gent, fol. 156 r (Jonck.-v.H. ref. 90, bl. 325): ‘Weest ghebenedijt altijdt,
rein vat vol gratien’. De Beginletters van iedere strophe vormen
BONAVENTUR. Het Akrostichon AIRAM. ANNA. BIJNS. V. (Maria
omgekeerd).

16o

B. III, ref. 22. (Bog. bl. 294): ‘Metten nieuwen jaervernieut u leven quaet’.
Nieuwjaarsdicht. Akrost.: BONAVENTURA. ANNA.

Boek III, ref. 42 (Bogaers bl. 364): ‘O Heere, wilt der sielen ghenadich
wesen’. Een gebed voor de rust der ziel van een afgestorven vriend. Akrost.:
BONAVENTURA. MPCDO.
o
18 B. III, ref. 26 (Bog. bl. 307) - Alsook hs. de Bruyne (Ruelens II, nr 72, bl.
131) - hs. Brussel: ‘Singt den nieuwen Coninck, nieu lof met nieuwe tongen’.
Nieuwjaarsdicht. Akrost. zuiver in B. III. - Hs. De Bruyne: aOdAhENTURA.
ANNA. VVS.
17o

19o

B. III, ref. 29 (Bog. 318): ‘Wert in Christo Jesu een nieu creatuere’.
Nieuwjaarsdicht. Akrost.: BONAVENTURA. ANNA VGV.

Tegen de algemeene zienswijze dat hier hedoeld zou zijn de Heilige Bonaventura,
heb ik de volgende bezwaren te doen gelden:
1o. Uit geen enkel akrostichon kunnen wij afleiden dat de Heilige gemeend is - en
gezien het groot getal dier stukken is het toch opmerkelijk dat er nooit Sint of
H. vóór den naam gevoegd is, hetgeen dan toch uiterst gemakkelijk te doen was
om alle misverstand te vermijden. Er is meer: in den tekst zelven van de
slotstrophe komt een aanduiding in den gewenschten zin nooit voor. Niets geeft
ons dus het recht te verzekeren dat de tot dusver gegeven oplossing de ware is.
2o. Anna, zoo wordt gezeid, heeft eene bijzondere vereering voor dien Heilige. Dit kan best: maar van die vereering zou
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dan toch ergens in hare werken iets moeten blijken. Zoo wij echter de zeer
uitgebreide dichterlijke nalatenschap der dichteres doorloopen, dan vinden wij
op één enkele plaats melding gemaakt van den Heiligen Bonaventura: Dit is
Ref. 28 van hs. Gent (Jonckbl.-v. Helten, bl. 103). - hs. de Bruyne (Ruelens II,
bl. 115.) - hs. Brussel, fol, 26 r. Er is sprake van het Evangelie
Bernardus, Bonaventura sonder stooren
Beleden al vooren(1), dat dit boeck contempleeren
Hen meer heeft geleerdt dan meesters oft doctoren.

Uit deze plaats kunnen wij afleiden dat Anna den naam van den Franciskaner Heilige
inderdaad kent. Maar de wijze waarop zij hier van hem spreekt, getuigt toch zeker
van geene bijzondere vereering voor hem. En wanneer wij nu verder bemerken dat
zij den Heiligen Bernardus, hier staande, en de werken van vele andere Doctoren der
Kerk op menige andere plaats nog aanhaalt, maar dat zij telkens Bonaventura laat
vallen, dan blijft er van de bijzondere vereering heelemaal niets meer over. Ik bedoel
de volgende plaatsen:
Bernardus heeft de gehoorsaemheit geprezen
‘Donderdanicheit,’ seide hij, ‘wert Gode bewezen.’
Boek I, ref. 7 (Bogaers, bl. 24).
Leefde Ambrosius en Richardus noch
Men hietse nu esele met langhen ooren;
Al preecte(n) Augustinus en Bernardus noch
Veel menscen en soudender niet na hooren.
Ballade XIV op den ABC (Bogaers, bl. 49).
Augustinum, Hieronymum den excellenten,
Ambrosium achtmen ongeleerde dwazen:
Haer boecken sijn schier onnut ter venten.
Boek II, ref. 2 (Bogaers, bl. 103).
Wilt Ambrosium, Augustinum verwecken
En laet Hieroninum comen ter banen;
Doet Chrisostomum tharnasch aentrecken,
En Athanasium oprechten u vanen!
Boek II, ref. 4 (Bogaers, bl. 111).

(1) openlijk.
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Hieronimus, Augustinus waren ghesellen
Die haer leere met goeden wercken bewesen.
Boek II, Ballade op den ABC,
XXIV. (Bogaers, bl. 183).
Bernardus die betuygt ons openbaer:
‘Een reyn herte sal daer meer wesen geacht
Dan aessacken, geladen met goude zwaer’.
Ref. IV, hs. Gent (Jonck.-v.H. bl. 14).

De werken van Bonaventura zijn op deze plaatsen altijd in de pen gebleven. Zonderling van wege iemand die zoo een bijzondere vereering voor hem heeft!
Er kan bewezen worden dat Anna eene bijzondere vereering had voor de Heilige
Geertruy (Ref. 22, hs. Gent, is haar in het geheel toegewijd). - Alsook voor de Heilige
Agnes = stok: Lof Agnes, godsbruyt totter doot getrouwe (hs. Brussel, fol. 108 v.).
Doch komen deze namen in de Akrostichons niet voor.
3o In de beide bundels welke Anna Bijns zelve persklaar heeft gemaakt, in 1528 en
1548, komt buiten de akrostichons op haren eigen naam, geen enkel ander akrostichon
voor.
Eerst in den 3den bundel van 1567 (door H. Pippinck uitgegeven, buiten Anna om)
staan wij voor een zeker getal akrostichons: Dierick Adriaens, Patere Guilhelmus,
Pater Matthias, Bernardelus - en 5-maal Bonaventura: nr 22, 26, 29, 42 zuiver en in
nr 25 gedeeltelijk uitgewischt: BsNgVuNTURA.
Dit geval van uitwissching doet zich insgelijks voor bij ref. 26 Boek III (waar het
akrostichon zuiver is) terwijl hss. de Bruyne en Brussel hier hebben: aOdAhENTURA
(Singt den nieuwen Coninck) - Verder nog nr 2 mijner tabel, waar het Brusselsch hs.
heeft BOsuVnNTUco.
Naar aanleiding hiervan, maakt Ch. Ruelens (II, bl. 228) de volgende opmerking:
‘Deze zeldzaamheid (= curiositeit) zou meer dan eene vraag kunnen uitlokken. Is
deze kleine omwerking aan Anna Bijns zelve toe te schrijven? Zou zij misschien de
aanvang-letters verward hebben om de bedoelde namen aan het profanum vulgus te
verbergen’. Waar het personen uit hare omgeving geldt is dit begrijpelijk. - Zijn het
echter namen van Heiligen, waarom dan deze verbergen?
Welnu, op de gestelde vraag dient geantwoord: Anna Bijns zelve heeft de namen
willen wegmoffelen!
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Het bewijs? - Het allereerste referein van den bundel van 1528 (op den stok: Lof
altijt Jhesu ende Marye) vertoont het volgende akrostichon: LSONDVDSTVRS.
ANNA.
Wie zou gissen dat er achter zulk Akrostichon iets verdachts zit? Nochtans is het
zóó: Hier stond er oorspronkelijk ook Bonaventura. Wij zouden het nooit geweten
hebben zoo wij het Gentsch hs. niet bezaten. Maar daar hebben wij (fol. 20 v) de
volgende slotstrophe:
Lof, prince, in der hoochster jubilacie,
Schoon, suver princesse, crijcht ons veel gratien
Opdat u lof alle christen natien
Neerstich betoghen.
Al kerstenrijck es nu vol turbacien
Vol erroors, vol dwalingen en arguatien
En die goede lijden veel temptatien.
Neempt dit voor ooghen.
Tes ons seult, heeft ons de viant bedroghen:
Vvaen heeft ons gelogen en ons selfs behagen.
Reyn moeder, die christus heeft ghesooghen,
Aensiet ons doghen, aenhoort ons claghen;
Aen uwen lieven sone verbidt de plagen
Nu in onsen daghen op dat duecht bedije.
Neempt de scapen waer, wilt wolven verjaghen,
Als sy ons belagen met haerder fantasije
Lof altijt Ihesu ende Marye.

De Anna Bijns-kenners hebben op deze bijzonderheid niet gelet, waardoor niet alleen
het getal Bon. akrostichons van 19 tot 20 stijgt, maar die daarenboven voor ons eene
belangrijke vingerwijzing bevat. Zij levert ons immers het bewijs dat niet de copisten
de schuldigen zijn, wanneer de namen uitgewischt worden, doch dat Anna zelve de
omwerking noodig achtte.
En waarom dan? Onderstel een oogenblik dat de Heilige hier gemeend is en dat
zij voor hem eene bijzondere vereering koestert. Wat kon haar in dit geval er toe
nopen om eene slotstrophe te gaan hermaken? Alle misverstand kon gemakkelijk uit
den weg geruimd, met in een vers te betuigen dat zij ter eere van den Heilige schrijft
en dat zij hem aanroept.
Maar neen! Voor de copie, die zij naar de drukkerij van Liesveldt meedraagt,
maakt zij een heel nieuwe strophe, waaruit Bonaventura zorgvuldig gebannen is.
Mag ik doen opmerken
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dat zoo iets hoogst oneerbiedig voor den Heilige is, indien wezenlijk hij bedoeld
wordt.
En hebben wij hier niet het bewijs dat niet de Franciscaner monnik, maar wel
iemand uit hare omgeving in het spel is? Opspraak heeft zij klaarblijkelijk willen
vermijden. En daarom heeft zij goedgevonden haar dicht ten deele te hermaken.
En nu wij weten hoe zij te werk gaat, en welk haar procédé is, nu zullen wij met
des te meer aandacht hare akrostichons onderzoeken, met het doel om te zien of zij
ons soms op geene andere plaatsen heeft trachten te verschalken.
Hier hebben wij bij voorbeeld Ref. 29 van hs. Gent met den titel
Dit heeft een vrouwe haren man gescreven
Opdat ontrouwe mocht worden verdreven.

Het akrostichon vertoont
vagAVEeTVgA.DZM.
Niet min dan zes letters van den naam Bonaventura zijn hier op haren post nog
aanwezig. En met enkele onbeduidende wijzigingen, verkrijgen wij den volgenden
tekst:
Beminde prince, mijn soet mondeken,
alle mijn welvaert en mijn gesondeken,
Nu weet gij het grondeken(1) mijn liefken verheven!
Al geeft gij int herte somtijts een wondeken,
Vwen troost macht genesen op een cort stondeken.
Eenich loos vondeken(2) tegen trouwe bedreven,
Nu tis geschiet, wil ic u minlijc vergeven.
Tes genoech gekeven mijn soet liefken,
Vvij willen blijven zoo wij hebben gebleven
Rustelijck leven mijnder herten diefken.
Anders niemands en scrijft in uw herten briefken
Mijn hertken vol trouwen hoort u alleene!

In plaats van ‘vercoorne prince’ (vs. 1) heb ik beminde prince gesteld - zooals
trouwens bij Anna Bijns zeer dikwijls voorkomt.

(1) oorzaak.
(2) misgrijp.
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vs. 3 leest ‘Gij weet nu’ - hetgeen ik eenvoudig omzet: Nu weet gij.
vs. 7 heeft ‘Eest geschiet’ - waarvoor ik schrijf: ‘Nu tis geschiet.
In vs. 10 is het voldoende ‘Gerustelijck’ te veranderen in ‘Rustelijck’ - hetgeen, hoop
ik, niemand mij kwalijk nemen zal, des te meer dat Rustelijck bij Anna Bijns nog
voorkomt in de akrostichons pateRe Ghuilhelmus (ref. 30, bl. 324) en BonaventuRa
(ref. 90 Jonck, v.H.). Ziedaar al wat ik aan den tekst wijzigde.
Op één enkele plaats heeft Anna een ingrijpende verandering gemaakt en den
volzin geheel omgewerkt: ik bedoel vs. 2. Hoe dit vers oorspronkelijk luidde, laat
zich met zekerheid niet uitmaken. Ik acht het volstrekt onnoodig, hier met gissingen
voor den dag te komen: het is immers gissen in den blinde. Ik vergenoeg mij op te
merken dat: ‘alle mijne welvaert en mijn gesondeken’ - een vrij onbeholpen vers is
- en dat wij dus zeer wel kunnen aannemen, dat er vroeger iets beters gestaan heeft.
Kortom: Zonder den tekst geweld aan te doen, verkrijg ik den naam Bonaventura
bijna voluit. Wie zal tegen mij houden staan dat dit louter toeval is, nu wij van elders
weten welke moeite Anna zich getroost om eigennamen weg te moffelen?
Men herleze thans aandachtig dit laatste stukje, en men zal mij gewillig toegeven
dat het een echte profanatie zou zijn den naam van den Heiligen hier in te lasschen.
Gesteld overigens dat mij de tegenwerping gemaakt wordt dat ik het recht niet
heb aan dit Ref. 29 te tornen, - dan noch meen ik mij gerust te mogen beroepen op
de andere gevallen van opzettelijke wegmoffeling der eigennamen - als een bewijs
dat Anna Bijns hier een levend persoon in het oog heeft, en stellig aan den Heilige
niet denkt.
4o) Van de 19 hooger opgesomde akrostichons, zijn er niet min dan 8 die
nieuwjaarsdichten zijn. Onze 16de eeuwsche rederijkers hadden de gewoonte met
nieuwjaarsdag aan vrienden en kennissen een referein te zenden waarvan het
akrostichon verschilde volgens den naam van den bestemmeling.
Anna Bijns doet hetzelfde: Zoo bv. nr 7 van mijne tabel een nieuwjaarsdicht,
waarvan een copie Merten Bijns opgeeft,
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een tweede broeder Engelbeert, een derde Bonaventura. Zelfde geval met nr 17 der
tabel: Eene copie geeft Johannes Peeterse; een tweede Bonaventura.
Derde voorbeeld, nr 12 der tabel: Eene copie, P(ater) Franciscus; andere copie
Bonaventura.
Aangezien Merten Bijns, Broeder Engelbrecht Vander Donkt, Pater Franciscus
levende personen zijn, waarom dan niet dadelijk aangenomen dat dit ook het geval
is met Bonaventura?
Mag ik verder doen opmerken dat men geene nieuwjaarsbrieven aan Heiligen
schrijft.
Niets belet natuurlijk dat men ze op dien dag aanroepe en zich onder hunne
bescherming stelle, maar dan doet men het stellig op eene heele andere wijze dan
Anna Bijns, in de onderstelling dat zij dit heeft willen doen.
Laten wij bij voorbeeld nr 17 der tabel naslaan. Ziehier hoe de nieuwjaarsbrief
begint:
Het nieuwe jaer mij op vrienden doet dincken
Want vrienden malcanderen giften goet schincken
Dus wensch ic u, mijn vrient, een eerlijc leven Ut jonsten geschreven.
De liefde int herte van buiten moet blincken;
Al en volchter geen gifte, vrients woorden doet clincken.
Neemt in dancke mijn jonste, als vrient verheven;
Duecht salder aeneleven.

En wanneer nu na zulken aanhef een akrostichon voorkomt luidende Bonaventura,
zou men mij willen wijsmaken dat dit geen vriend is, maar wel een heilige!
Onaannemelijk, niet waar?
5o) Buiten de 8 nieuwjaarsdichten, zijn er 3 refreinen die betrekking hebben op de
ongelukkige liefde waarvan Anna in haar ref. 23 spreekt. Ik heb deze hierboven al
vermeld (blz. 422) en kom dus op de zaak niet meer terug.
Naar aanleiding van die stukken, heb ik slechts een verzoek te doen: Men zou mij
ten zeerste verplichten met mij te willen melden wat de Heilige Bonaventura eigenlijk
kan hebben te maken met deze ongelukkige liefde. Ik begrijp het heusch niet.
6o) Er blijft mij nog over, de aandacht te vestigen op den aanhef van twee
akrostichons; namelijk Ref. 3 hs. Gent (stok: na een eerlyck leven volgt een salighe
doot) (nr 7 mijner tabel).
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Beminde vriendt, mijn dicht wilt cnouwen wel
Op deuchden let, wilt zonden schouwen(1) wel
Na sijn wercken sal God een yeghelijck loonen
Als scriftueren ons thoonen.

Verder, Ref. 13, hs. Gent:
Beminde vriend, uitvercooren zeere,
Offert giften den nieuwen gebooren Heere,
Neempt geestelijck wieroock, mirre ende goudt,
Al u zonden uutspoudt(2).

Naar de regels van het akrostichon moeten de woorden beminde vrient slaan op den
naam dien de aanvangletters vermelden.
Mag ik doen opmerken dat hoe hoog ook de vereering en hoe diep de liefde is,
die men voor een Heilige kan hebben, men dezen niettemin nooit met de woorden
‘beminde vrient’ zal aanroepen?
Verder zou ik willen vragen of ik mij aan eene vermetele, of oncritische redeneering
schuldig maak, wanneer ik zeg: Anna zelve noemt Bonaventura in hare
nieuwjaarsbrieven een beminde vriend. - Op haar gezag neem ik dus aan dat hij het
wel degelijk is geweest.
7o) Nu wij zoover gekomen zijn, blijft mij slechts nog over, de aandacht te vestigen
op refr. 42 (Boek III), een gebed voor de rust der ziel van een gestorven vriend:
Milde, bermhertige, mogende God, vadere,
Eewich woort, God en mensch warachtig,
Godt heylige geest, troostelijck beradere,
Drije persoonen, één God, altijt eendrachtig,
Ick roepe tot U met woorden clachtich,
Om de doot mijns vrients van herten beswaert
God Vader, weest uus Soons doot gedachtigh,
God Sone, laet dalen u bloet seer crachtich
God heylige geest, u goedertierenheyt baert,
Toont aen uwen knecht uwen bermhertigen aert.
Laet den helschen leeu naer hem niet gapen
Syn siele vanden poorten der hellen bewaert;
Al moet sijn lichaem noch in deerde slapen,

(1) schuwen.
(2) uitspuwt.
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Ontfangt den geest; ja dijn beelde geschapen,
Begeer ick hertelijck, roepende mits desen;
O Heere! wilt der sielen ghenadich wesen
Heere, ontfermt u over mijn vrient.
Door u groote genade, niet om gronden;
Heeft sijn misdaet eenige pijne verdient
Schelt hem die quijte, op dat hij ontbonden
Van den banden des doots mach werden ghevonden,
Weerdich int lant der levender te gane.
Tegen alle sijn ongebeterde sonden
Stelt u onnoosel doot en u open wonden,
In u dierbaer bloet pijnt die af te dwane.
Door al u bitter lijden ic u vermane,
Wilt mategen u scherp, rechtveerdich gerichte.
Van den kerker der duysterheyt pijnt hem tontslane
Wilt hem verlichten metten eeuwigen lichte;
Wijst hem den rechten wech voor u aensichte;
U nature is ontfermen, soo wij lesen:
O Heere! wilt der sielen genadich wesen
Noch bidde ik u, Christe, door u bloedich sweet,
Dat ghij sweette opten berch van Oliveten
Uut vreesen der doot en uut liefden heet
Door u pijnlijc vangen (twaer schade vergeten)
Doort geesselen, teroonen, de slagen ongemeten
Die ghij vanden nijdigen Joden ontfingt,
Vergeeft uwen knecht sijn schult ongequeten,
Door u minnende herte, uut liefden gespleten,
Doen ghij deerlijc mismacet aent cruyse hingt
Door den bitteren dranc, met galle gemingt
Uwen sprekenden mont geboden om drincken,
Bidde ic, die na mijns vrients salicheyt verlingt,
Dat ghij hem dwater der genaden wilt schincken.
Och, tmoet soo claer sijn, dat eeuwelijc sal blincken
Dus door u bermherticheyt, noyt volpresen
O Heere, wilt der sielen ghenadich wesen.
Door tbespotten, bespouwen, spijt en smerte
Schaemte en schande, die u de Joden deden
Door tsweert des rouwen, dwele dmaechdelijc herte
Van uwer liever moeder heeft doorsneden
Door tbersten der Aderen, doort breken der leden
Doen ghij naect aent Cruyce wert uutgerect
Laet de siele rusten int lant des vreden,
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Op dat dlichaem met haer ter selver steden
Eeuwich mach leven, metten saligen verwect.
Door de schaemte, die ghij hadt, doen ghij wert ontdeckt
Aent cruyce gespannen met ontploken armen
Van den boosen geblasphemeert, bespot, begect,
Door u bitter tranen, doort crimpen uwer dermen,
Door u luyde roepen, door u deerlijc kermen
Doen van pijnen der doot crompen al u pesen,
O Heere, wilt der sielen ghenadich wesen
PRINCE,
Begeerlyc bidde ic met tranen ootmoedich,
Ontfermich Prince, eeuwich en drijvuldich
Nu verhoort mij, Godts sone, door u wonden bloedich,
Aent cruyce gevloeyt soo overtuldich.
Vergevet mijnen vrient, is hij noch yet schuldich,
En gedenct dat ghij zijt mensche geboren,
Natuerlyc, lancmoedich en verduldich,
Tontfermen genegen, Prince gehuldich:
U edel hantwerc en laet niet verloren
Rasch helpt mij bidden alle Engelsche choren,
Aldersoetste Maria, moeder der ghenaden
Maechden, martelaren en confessoren
Patriarchen, Propheten, staet hem in staden,
Christe Jesu, en wilt u werc niet versmaden
Daer ghij om zijt gestorven, begraven, verresen.
O Heere, wilt der sielen ghenadich wesen.

Indien de naam van den afgestorven vriend geen Bonaventura luidt, wat komt dan
de heilige Franciscaner monnik hier alweer onverwachts doen? Aangezien ik daarop
geen antwoord weet, neem ik aan dat Anna in dit gedicht den dood van haren
onvergetelijken vriend herdenkt.
Hoe jammer dat deze strophen in Pippincks' uitgave geene dagteekening dragen:
Wij zouden dan immers met zekerheid weten wanneer Anna hem verloren heeft.
Na al hetgeen ik thans in het midden heb gebracht, meen ik gerust te mogen besluiten
met deze verklaring: Het is in mijne oogen volstrekt onmogelijk dat in Anna's
akrostichons de Heilige Bonaventura bedoeld wordt.
Wie niettemin van een ander gevoelen is, zal, zoo hoop ik, mij de eer wel willen
doen mijne verschillende argumenten te
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ontzenuwen. Tevens zal hem gelieven, hoop ik, zijne argumenten op te geven, die
hem er toe nopen om aan te nemen dat de heilige hier bedoeld wordt. Want de gissing
van Ch. Ruelens heeft tot hiertoe haren weg gevonden met eene bloote aanbeveling
van Jonckbloet, met eene verzekering van hem dat het stellig zóó is, zonder dat die
geleerde, evenmin als zij die hem naspraken, het minste bewijs voor die stelligheid
hebben bijgebracht.
***

Ik ben thans gekomen tot het eigenlijke hoofdpunt der discussie.
Wij weten eenerzijds dat Anna Bijns over een ontrouwen minnaar te klagen heeft
gehad. Anderzijds treffen wij in hare akrostichons meer dan 20-maal den naam
Bonaventura aan. En die Bonaventura is stellig (dit is mijne meening) de Heilige
niet.
Mogen wij nu den ontrouwen minnaar met dien Bonaventura vereenzelvigen?
Heeft Jonckbloet in 1873 juist gezien, en moeten wij tot de door hem later verworpen
hypothese terugkeeren?
Ziedaar de vraag.
Er laat zich ongetwijfeld het een en ander ten gunste van die gissing zeggen: Het
wegmoffelen van den naam in de uitgave van 1528, en in eene reeks akrostichons;
de inhoud van Ref. 29 ‘dit schreef een vrouw haren man’ waarin de naam, naar mijne
mijne meening, ook met opzet uitgewischt werd; de drie Refereinen over hare
ongelukkige liefde, waar de naam voorkomt; en 16-maal achtereen Bonaventura-Anna
in de Akrostichous teruggevonden - dit alles is wel van aard om onze achterdocht te
wekken.
Edoch, alles wel gewikt en gewogen, durf ik mij voor de vereenzelviging niet
verklaren, daar er eene reeks hinderpalen bestaan, die ik niet weet weg te ruimen:
1o) Een van de akrostichons (nr 8 mijner tabel ‘Neempt Jhesum in u herte...’)
draagt in het Gentsche hs. de dagteekening 28 Nov. 1527 - en wij hebben geen
de minste reden om dien datum te wantrouwen. Anna was toen 34 jaar oud, en
de ontrouw tegenover haar gepleegd, moet toen sedert tamelijk lang zijn
geschied.
Is het wel aannemelijk dat jaren na de breuk tusschen haar en haren minnaar,
zij nog akrostichons met Bonaventura's naam vervaardigt, indien hij de schuldige
is?
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2o)

Met opzet heb ik het gebed voor de rust van Bonaventura's ziel hier in extenso
opgenomen. Er wordt in dit gedicht gezinspeeld op zonden welke den doode
door God moeten vergeven worden, en Anna bidt om genade. Doch men zal
opmerken dat er over zonden in het algemeen wordt gesproken (want volgens
de Katholieke leer, verschijnt niemand voor den Heer zonder het een of ander
op zijn geweten te hebben). Anna maakt geen enkele toespeling op zonden
tegenover haar gepleegd. Nochthans, nu de dood ingetreden is, was het oogenblik
wel gekomen om het woord vergiffenis uit te spreken. Aangezien echter de
dichteres dit niet doet, en geen reden schijnt te hebben om het te doen, zoo
worden wij er toe gebracht om te concludeeren: Anna heeft, te oordeelen naar
dit gedicht, aan Bonaventura persoonlijk niets te verwijten - dus kan hij de
ontrouwe niet zijn.

3o)

Onderzoeken wij thans de drie refreinen over hare ongelukkige liefde, zoo
krijgen wij den zelfden indruk dat Bonaventura, in het akrostichon vermeld,
den gewezen minnaar niet kan zijn. Het ware trouwens een tamelijk origineele
gedachte, nu zij in den steek gelaten wordt en geen hoop op vernieuwde
liefdesbetrekkin gen meer heeft, haren naam met dien van hem, die haar verstoten
heeft, te verbinden. Ik houd het ervoor dat zoo Bonaventura zich aan ontrouw
schuldig had gemaakt, die refreinen op een andere wijze opgesteld zouden zijn:
men vergete niet welke stortvloed van scheldwoorden de hartstochtelijke vrouw
naar het hoofd van Luther slingert en vergelijke daarmee die drie refreinen. Wie
deze onbevoordeeld leest, komt naar ik meen, tot deze slotsom: Bonaventura
is eene ouwe, trouwe vriend van den huize; hem is bekend dat Anna een
ongelukkige liefde heeft gehad: hij weet er alles van. In zijn boezem stort de
dichteres haar hart uit. Bij hem komt zij klagen over het leed haar aangedaan.
Meer dan dit, kan ik in die 3 refereinen niet vinden.

4o)

Wij hebben hoogerop gezien dat 2 akrostichons met de woorden ‘beminde
vrient’ beginnen - een heel deftigen aanhef, doch zeer koel, ja ál te koel, indien
wij hieronder den eenig teergeliefde moeten verstaan. Die woorden laten ons
onderstellen dat de aangesprokene wezenlijk één beminde vriend is, maar zij
schijnen uit te sluiten dat hij de beminde zou zijn.

Met deze zelfde formuul ‘beminde vrient’ wordt overigens ook broeder Engelbrecht
Vander Donckt aangesproken.
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Deze verschillende bezwaren doen mij Jonckbloet's hypothese verwerpen, en
versterken mij in de meening dat de eigenlijke naam van den gewezen minnaar voor
ons verborgen zal blijven.
Anna heeft in haar referein 23, om haren kenspreuk te rechtvaardigen, een tipje
van den sluier opgelicht: zij liet ons weten dat zij in hare liefde niet gelukkig is
geweest. Meer dan dit wenschte zij niet bekend te maken en de rest van haar geheim
heeft zij met haar in het graf medegenomen.
En zoo iemand getroffen blijft door het feit dat de dichteres haren naam met dien
van Bonaventura verbindt, zoo wensch ik hem opmerkzaam te maken op de verbinding
van Anna's naam met dien van Pater Matthias in het akrostichon van ref. 33, Boek
III (Bogaers, bl. 332). In andere akrostichons is Anna's naam in het midden der
slotstrophe nog blijven staan, maar werden de andere eigennamen door
tekstveranderingen uitgewischt:
Ref. 23, Boek III (Bogaers bl. 297) - een nieuwjaarsdicht, heeft als akrost.:
BERMLMVDHSUS. ANNA. GE. De aanvangletters tot Bonaventura te willen
terugbrengen, is hier onmogelijk. Veeleer schijnt hier Bernaerd weggemoffeld te
zijn - wellicht dezelfde als Bernardelus van ref. 21.
Ref. 36. B. III (Bogaers bl. 347) heeft BERNTSSIIVS. ANNA. TOSS. Het begin is
een verkorting van Bernaert; dus is Bonaventura uitgesloten.
Ref. 27. B. III (Bogaers bl. 311) - alweer een nieuwjaarsdicht, vertoont
BESNAINEUAS. ANNA. ESS. Om in het derde vers, in plaats van de S, een R te
verkrijgen, zal men lezen: Reynigt u herte, in plaats van ‘Suyvert u herte’. Met enkele
andere kleine wijzigingen komt men gemakkelijk tot BERNARDE.
Ref. 32. B. III (Bogaers bl. 328) heeft als akrostichon SOAODEEDANCS. ANNA.
DS. Welke naam hier uitgewischt werd, laat zich niet met zekerheid uitmaken. Ware
het niet dat mijne verhandeling zich al te zeer zou uitbreiden, zoo zou ik hier en op
andere plaatsen met eene reeks gissingen en voorstellen van tekstverandering
opkomen. Doch wil ik mij voor ditmaal beperken.
Hetgeen ik echter medegedeeld heb, zal volstaan om te bewijzen dat Bonaventura's
naam niet de eenige is, welken Anna heeft willen wegmoffelen.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

444
Nog een laatste opmerking eer ik eindig.
Men zou zich kunnen afvragen of Bonaventura niet een dergenen is welke Anna
in de geheimen der Conste van Rhetoriken heeft ingewijd. Deze gissing schijnt heel
gewaagd wanneer men vaststelt dat de dichteres nergens in hare gedichten met het
bedoeld akrostichon over literaire gemeenschappelijken arbeid spreekt.
Doch hetgeen mij deze vraag doet stellen, is het volgende: In den bundel gedichten
welke Jan de Bruyne heeft verzameld, komt een refrein voor, onderteekend met den
spreuk Spe labor brevis (Ruelens nr 18). En nu is het zeer opmerkelijk dat een van
Anna's gedichten met Bon: Akrostichon, als stok heeft ‘Hope des loons doet allen
arbeyt verlichten’ (Jonckbl. v.H. nr 12). - Zoo dus de verdietsching van den latijnschen
spreuk.
En in ref. 25 Boek III, komt verder het vers voor ‘Aenmerkde den loon, al u pijn
verlicht’, zelfde gedachte als hier te voren.
Zou Bonaventura soms de Antwersche rederijker niet zijn, die onder den spreuk
spe labor brevis schrijft?
Of moeten wij aannemen dat het louter toeval is zoo er te Antwerpen in de 16de
eeuw een dichter is, die den spreuk gebruikt welke tot 2-maal toe in de
Bonaventura-refreinen van Anna Byns voorkomt?
Doorslaande bewijzen voor mijne stelling heb ik geene, zooals men ziet - maar ik
meen dat de vraag als gissing wel voorgedragen mag worden.
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achterplat

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.
VIJFDE TIJDVAK:
1920-1921.
Mededingende werken mogen aan den Bestendigen Secretaris gezonden worden.
De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop van elk tweejarig tijdvak
uitgegeven of geschreven werden.
Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van het Aug. Beernaert-Fonds,
in de Verslagen en Mededeelingen der Academie, jaarg. 1912, blzz. 884-885.
Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van hun werk of werken, naar
den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, 18, te Gent - (met vermelding
op het adres: Voor den Aug. Beernaert prijs), te zenden.
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Vergadering van 16 Juni 1920.
Zijn aanwezig de heeren: Prof. Dr. C. LECOUTERE, onderbestuurder, waarnemend
bestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren: KAREL DE FLOU, Prof. Dr. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS,
Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, Staatsminister J. HELLEPUTTE, Kan. AMAAT JOOS,
ISID. TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS, Prof. Dr. J. MANSION, OMER WATTEZ, Prof.
Dr. LEO VAN PUYVELDE, Prof. Dr. LOD. SCHARPÉ, Prof. J. VERCOULLIE, Mr.
LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE en JOZ.
JACOBS, werkende leden;
de heer HERMAN TEIRLINCK, briefwisselend lid.
De heeren Dr. HUGO VERRIEST en KAREL VAN DE WOESTYNE, werkende leden,
Juffrouw VIRGINIE LOVELING en de heer Dr. A. FIERENS, briefwisselende leden,
alsook de heer Prof. Dr. H. LOGEMAN, buitenlandsch eerelid, hebben bericht gezonden
dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.
***

De Bestendige Secretaris leest het verslag over de Mei-vergadering, dat wordt
goedgekeurd.
***

Aangeboden boeken. - Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van
de boeken aan de Academie aangeboden:
Door de Regeering:
Middelnederlandsch Woordenbock van wijlen Dr. E. VERWIJS en Dr. J. VERDAM,
Oud-Hoogleeraar te Leiden. Deel IX, slotaflevering. 's Gravenhage, 1920.
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Statistique de la Belgique. Population. Recensement général du 31 décembre 1910,
publié par le Ministre de l'Intérieur. Tomes I, IV, V. Bruxelles, 1915-1916.
Ministère de l'Intérieur. Annuaire statistique de la Belgique et du Congo belge.
45e année, 1914. Bruxelles, 1920
Rapport spécial sur le fonctionnement et les opérations de la section agricole du
Comité national de Secours et d'Alimentation. Section agricole 1914-1919. Bruxelles,
1920.
Tijdschriften. - Arbeidsblad, nrs 7-9, 1920. - Académie royale de Belgique. Bulletin
de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques, nos 1-3, 1920. Id.
Bulletin de la Classe des Beaux-Arts, nos 1-3, 1920. - Bibliographie de Belgique.
Première partie: Livres et périodiques nouveaux, no 1, 1919. - Revue Néo-Scolastique
de Philosophie, mai 1920.
Door den Nederlandschen Boekhandel, te Antwerpen:
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Onze
Zeilvischsloepen. Beschrijving der Zeilvischsloepen in gebruik te Oostende, te
Blankenberge en in De Panne, door FRANS BLY, ontvanger der Zeevaartrechten, 1e
klas, te Antwerpen. Bekroond door de Koninklijke Vlaamsche Academie. Derde
vermeerderde uitgave. Antwerpen, 1920.
Door den ‘Cercle Archéologique’ van Mechelen:
Bulletin du Cercle archéologique, littéraire et artistique de Malines. Tome XXV.
1920. Malines, 1920.
Door de Commissie van Advies voor 's Rijks Geschiedkundige Pablicatiën bij het
Rijksarchief, te.'s Gravenhage:
Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840,
uitgegeven door Dr. H.T. COLENBRANDER. Tiende deel. Regeering van Willem I.
1830-1840. 3de stuk. 's Gravenhage, 1920.
Door den heer ALFONS DE COCK, briefwisselend lid:
Studiën en Essays over oude volksvertelsels, door ALFONS DE COCK.
Antwerpen-Deventer-Gent, z.j.
Door den Eerw. Heer JOZ. SALSMANS, S.J., te Leuven:
Vondels Jozef in Dothan, treurspel in vijf bedrijven, taal- en letterkundig verklaard
door A.M. VERSTRAETEN, S.J. Zesde uitgaaf bezorgd door J. SALSMANS, S.J. Gent,
1920.
Door den heer FRANZ BUNDERVOET, aannemer van openbare werken, Nassaustr, 7,
Gent:
Vlaemsche Commissie. Instelling, beraedslagingen, verslag, officiële oorkonden,
onder toezigt van leden der Commissie uitgegeven. Brussel, 1859.
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Iets over Vlaemsche Beschaving, door EUG. ZETTERNAM. Ter gelegenheid van een
artikel der Revue des deux mondes over Hendrik Conscience. Antwerpen, 1849.
Door den heer E. VAN DIEREN, arts, te Amsterdam:
De averechtsche geestesrichting der zoogenaamde ‘nieuwlichters’ op allerlei
gebied; in het bizonder die der Kollewyners en hun verderfelijke invloed op onderwijs,
taal en volk, door E. VAN DIEREN, arts, lid van de Amsterdamsche Schoolcommissie.
Amsterdam, z.j.
De waanzinnige waereld. Een zielkundige ontleding van de huidige socialisten en
hunne voorgangers door E. VAN DIEREN, arts, schrijver van het in 1909 verschenen
boek: ‘Een bijdrage tot de kennis der besmettelijke zielsziekten’. Amsterdam, 1919.
Door den heer F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, Capouilletstraat, 54, te Brussel:
F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE. Petrusken's Einde. Een spel van luttel gebeuren.
Tweede, herziene druk. Brussel-Bussum, 1918.
Door de Redactie:
Bulletin philologique et historique, no 5, 1920. - Het Westland en de Hopboer, nrs
1-3, 1919-1920.
Ingekomen boeken. - Voor de Boekerij der Academie is ingekomen:
Répertoire d'Art et d'Archéologie. Index alphabétique. Fasc. 20, 1913.
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, nrs 6-7, 1920. - Biekerf. nr 5, 1920. - De Schoolgids, nrs 13-15,
1920. - Studiën, Juni 1920. - Vlaamsch Opvoedkundig Tijdschrift, Mei 1920. - La
Vie diocésaine, mai 1920. - De Kleine Vlaming, nr 6, 1920. - Dietsche Warande en
Belfort, nr 5, 1920.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Jhr. Mr. Nap. de Pauw neemt zijn ontslag als Bestuurder der Academie. Bij brieve van 22 April schreef de heer DE PAUW aan den Bestendigen Secretaris als
volgt: ‘Sedert zes maanden uit de Ko-
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ninklijke Vlaamsche Academie, waarvan ik over 33 jaren de eerste gekozen
Bestuurder was, door een pijnlijke ziekte verwijderd, die mij gisteren de zitting niet
liet bijwonen, heb ik de eer U mijn ontslag te zenden. Aanvaardt intusschen de
verzekering mijner beste gevoelens.’ Geteekend ‘De Bestuurder N. DE PAUW’.
Per briefkaart van 25 Mei 1920, berichtte de heer NAP. DE PAUW den Bestendigen
Secretaris, dat hij zijn ontslag slechts als Bestuurder genomen had en dat hij de
Academie verzocht dit aan te nemen. - (Aangenomen.)
2o) Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam. (Academia Regia
Disciplinarum Neerlandica.) - WEDSTRIJD ‘Ex Legato Hoeufftiano’. - Gedrukte brief
van 1e Mei 1920, onderteekend C. SNOUCK HURGRONJE, als voorzitter, houdende,
vanwege genoemde Academie, mededeeling van den uitslag van den wedstrijd voor
het jaar 1920 en van het programma van den wedstrijd voor 1921.
3o) Salsmans-Fonds. - Reiskosten. - De hieronder volgende beslissing wordt door
de Academie in pleno vergaderd goedgekeurd:
De Commissie van het SALSMANS-FONDS, samengesteld uit de heeren K. DE FLOU,
EDW. GAILLIARD, Kan. AM. JOOS, Prof. Dr. C. LECOUTERE en Kan. Dr. JAC.
MUYLDERMANS;
Gezien de aanvraag van den H. REMI PARMENTIER, archivatis der stad Brugge, tot
het bekomen, op de gelden van het Salsmans-Fonds, eener toelage van 300 frank tot
het helpen bekostigen eener reis in Frankrijk, met het doelwit liturgische werken te
beschrijven en voor de Koninklijke Vlaamsche Academie ter uitgave voor te bereiden;
Gezien het Reglement der Commissie, namelijk artikel 3;
Besluit:
Eene som van 300 fr. toe te kennen aan gezegden H. PARMENTIER, met het doel eene
wetenschappelijke reis te onder-
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nemen en de vruchten van zijn onderzoek aan de Koninklijke Vlaamsche Academie
ter hand te stellen.

Mededeelingen namens Commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. De heer Prof. J. VERCOULLIE, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Aanwezig de heeren: Kan. AM. JOOS, voorzitter, EDW. GAILLIARD, KAREL DE FLOU,
Prof. Dr. C. LECOUTERE, IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. J. MANSION, leden, Mr. LEONARD
WILLEMS, hospiteerend lid, en Prof. VERCOULLIE, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
a) Middelnederlandsch Kleingoed, door den heer P. DE KEYSER, leeraar in het
Nederlandsch aan het Atheneum te Gent, aan de Commissie tot uitgave aangeboden:
I. Drielen = doorboren, en Spyelen = spillen, stangen. - II. Stove (stoffe) = grondstof,
materie.
b) KLEINE VERSCHEIDENHEDEN, door den heer EDW. GAILLIARD medegedeeld:
Gebruuckich van... = In het genot zijn van... - Ghereetscepe doen, ghecrighen (1383)
= Alle wenschelijke hulp verschaffen, Voldoening krijgen. - Ghevanghen zyn in...
= Gebonden, Begrepen zijn in... - Glas, Fr. verrière, verrine. - Cloppynghe of
buisschynghe, dat tot een vrij zonderlinge uitlegging heeft aanleiding gegeven. - Goet
hebben an..., Te goed hebben bij. - Goeghewillige = Vrijwilliger. - tGhereedt =
Beschikbaar geld. - Gheneghen, Gehuldich: Meer gheneghen zyn te..., Enen meer
ghehuldich zyn (1467) = Voorliefde hebben voor... - Zyn over... (1467) = Ten dienste
zijn van... - *Ghenader: te lezen Ghevader. - Gheduerich, spr. van ‘groote leden van
muelenen’, Bestendig. - Ghegoeyde ende proprietaris. - Gheleede ghelt =
Doorvoergeld; Fr. Travers. - Ghemeerscht zyn (1461), In bezit zijn van ‘meerschen’
of grasland. - Ghemate wivekyn (1377) = Van geringen stand. - Ghehende: Buten
der gehende van drie mylen. - Thender maete thenden ghelde. - Dyngheleken vooght
(1431) = Proces-voogd. - Enen ghelyc doen = Hem voldoen, Hem recht doen. - Een
negheen of Testis unus testis nullus (1467). - Dievels jaerghetyde cloppen. Hoc
Cloppen verkeerd werd uitgelegd.
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- Met duertrecter loosheden = Doortrapt, Doorslepen. - An enen in evele wille zyn =
Hem kwaad willen. - Devotaris = Vrome persoon. - Dienen met enen = Bij hem in
dienst zijn. - Zyn handt doen van... = Geen aanspraak op iets maken. - Uutsteken:
Een vane uutsteken. - Galghe, Fr. Beffroi. - Drechte van scapen = Drift, of Troep,
Kudde van schapen. - Met = Daermet, Daarmede (1480). - Floreeren = Verlichten
(spr. van een handschrift) (1433). - Doen convoy, Fr. Convoyer. tGroote ghemeene
(Iperen). - Ghen = Gaan (1365). - Doen: Een peert doen = Een paard verschaften,
bezorgen (1638). - Weeten (Weten) = Kennis hebben van, Bekend zijn met (1480).
- *Ghestel of ziek. Te lezen: Onghestel(d). - Goet = Rijk, Voornaam (XIIIe eeuw). Hand ende mond doen (1349) en Enen leenen handt ende mond (1562). - Nuchter
messe = Vroegmis (1634). - Driede = Derde (1634). - Deur reden dat, Om reden dat,
Omdat. - Eegale = Dubbel, Duplicatum (1697).
- De Commissie besluit tot opneming van een en ander in de Verslagen en
Mededeelingen.
- Door de Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.
2o) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde. - De heer OMER
WATTEZ, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Aanwezig de heeren: IS. TEIRLINCK, voorzitter, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS,
GUSTAAF SEGERS, Prof. Dr. LOD. SCHARPÉ, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, leden, Mr.
LEONARD WILLEMS, hospiteerend lid, en OMER WATTEZ, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
a) Voorstel tot opneming onder de uitgaven van het Van de Ven-Heremans'
Fonds, van: Leidraad voor lessen over de voeding van den mensch, voor hooger
huishoudkundig onderwijs, door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE. - Door het Bestuur
naar de Commissie om advies verzonden. - Benoeming van twee verslaggevers.
- Als verslaggevers worden aangeduid de heeren TEIRLINCK en SCHARPÉ.
b)

Geschenk Prudens van Duyse. - Voorstel tot benoeming van eene Commissie
van drie leden, die belast zal zijn met het
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nazien van de gedichten en brieven door PRUDENS VAN DUYSE nagelaten en
desaangaande de Academie van advies te dienen. - CANDIDATEN AAN DE
ACADEMIE IN PLENO VERGADERD VOOR TE DRAGEN. - Worden voorgesteld: de
heeren Prof. A. DE CEULENEER, Kan. A. JOOS en Mr. LEONARD WILLEMS.
c)

Lezing door den heer Gustaaf Segers: Ter gelegenheid der 100e verjaring
der geboorte van D. Sleeckx. - De heer SEGERS schetst SLEECKX als
novellenschrijver, tooneelschrijver en leeraar. Hij brengt hulde aan zijn talent
en zijne oprechtheid als kunstenaar. (De voorzitter sluit zich aan bij deze hulde.)
- De Commissie besluit tot de opneming van deze lezing in de Verslagen en
Mededeelingen.

- Bovengenoemde beslissingen worden door de Academie, in pleno vergaderd,
goedgekeurd.

Dagorde.
1o) Geheime vergadering. - Wedstrijden voor het jaar 1915 en 1916
uitgeschreven. Lezing door den Bestendigen Secretaris over de verslagen door de
heeren van de keurraden uitgebracht. - Stemming.
De Academie had, voor het jaar 1915 en volgende jaren, verschillende prijsvragen
uitgeschreven. Vier daar an werden beantwoord. Hieronder volgt een beknopt
overzicht van de ingezonden verslagen.

Eerste prijsvraag (1915).
Middelnederlandsch.
Gevraagd werd: Klankleer van het Hollandsch dialect in de Middeleeuwen.
Prijs: 600 fr.
Is ingekomen een antwoord met kenspreuk:
Die scriven soude int openbaar
Dat elken mensche te wille waer
Die soude vro op moeten staen.
DIRC POTTER, Der Minnenloep.
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Werden tot leden van den keurraad aangesteld: de heeren Prof. Dr. C. LECOUTERE,
Prof. J. VERCOULLIE en Dr. LEO GOEMANS.
Het ingezonden prijsantwoord is naar den eersten verslaggever, Prof. C. LECOUTERE,
een zeer methodisch ingedeeld werk en het mag dan ook verwonderen, dat daarbij
een bibliographie ontbreekt. Schrijver is een vlijtig navorscher. Gaarne brengt de
verslaggever hulde aan al het verdienstelijke van zijn arbeid en toch kan hij er niet
toe besluiten de bekroning te stemmen. Dr. LECOUTERE vestigt de aandacht op eenige
onnauwkeurigheden en gebreken die het werk vertoont en spreekt zijn spijt uit dat
het voor bekroning niet in aanmerking kan komen.
De heer J. VERCOULLIE stelt de vraag, of voor de middelhollandsche teksten
verlangd wordt een nieuwe Dietsche klankleer, waarin de hollandismen om zoo te
zeggen bedolven liggen, of alleen een beschrijving van de hollandismen? Hoe de
schrijver van het prijsantwoord zijn taak heeft opgevat, en hoe verkeerd zijn stelsel
is. Als ik daar nu nog bijvoeg, schrijft verslaggever, dat er bijna geen paragraaf is,
waarop ik niet een aanmerking te maken heb, hetzij wegens gebrekkig opstel of
onjuiste of verkeerd uitgelegde voorbeelden, dan heb ik daarmede gezegd dat de ons
voorgelegde verhandeling niet kan bekroond worden.
Naar den heer Dr. GOEMANS, derden verslaggever, getuigt de studie die wij te
beoordeelen hebben, van veel vlijt, maar ze vereenigt niet de noodzakelijke
vereischten van een wetenschappelijk opstel. Het mangelt haar aan klaarheid van
opvatting, aan zekerheid van methode. Mijns inziens, zegt hij ten slotte, zou het
nochtans te betreuren zijn dat na al de vlijt aan de verhandeling besteed, de stof met
zooveel moeite en kost verzameld naar de snippermaand verwezen werd. Ik stel
daarom voor dat men de prijsvraag zou aanhouden.
- Het voorstel om de prijsvraag aan te houden, wordt, om nader advies, naar de
Commissie voor prijsvragen verzonden.
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Vierde prijsvraag (1915).
Taalzuivering.
Gevraagd werd: Een lijst, zoo volledig mogelijk, van de Germanismen, die hedendaags
gebruikt worden door de Nederlandsche schrijvers, met nadere verklaring van den
aard der fout, en met opgave van de zuiver Nederlandsche woorden of uitdrukkingen.
Prijs: 600 fr.
Is ingekomen een antwoord met kenspreuk: Geen rijker kroon dan eigen schoon.
Werden tot leden van den keurraad aangesteld: de heeren JOZ. JACOBS, GUSTAAF
SEGERS en Prof. Dr. J. MANSION.
Deze prijsvraag werd aangehouden krachtens beslissing der Academie van 16 Juli
1913. Uit een nauwkeurig onderzoek van het ingezonden hs. is aan den heer JACOBS,
eersten verslaggever, gebleken, dat de Schrijver de op- en aanmerkingen van den
Keurraad van 1913 zeer heeft ter harte genomen: deze heeft doorgaans prachtig en
practisch werk geleverd. Dat wil niet zeggen dat zijn studie alleszins onberispelijk
is. Neen, maar de schrijver is volkomen beslagen om een echt wetenschappelijk werk
te leveren. Het plan is overigens uit wetenschappelijk oogpunt niet slecht opgevat.
De heer JACOBS wijdt uit over een viertal gebreken van het werk en neemt in
oogenschouw eenige germanismen aldaar besproken. Hij stelt ten slotte aan de
Academie voor aan den Schrijver den uitgeloofden prijs toe te kennen, op voorwaarde
dat hij zijn werk, ten genoege van de Jury aanvulle en verbetere voor het ter perse
gaat.
De heer SEGERS tweede verslaggever, is van een ander gevoelen. Na eerst het
begrip Germanisme duidelijk omschreven te hebben, spreekt hij van de
noodzakelijkheid het werk zoo volledig mogelijk te maken en haalt eenige
germanismen aan die hier een plaats mogen vinden. ‘In de hoop dat de Schrijver zijn
arbeid opnieuw zal hervatten, stelt hij aan de Academie voor de vraag nogmaals aan
te houden.’
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De derde verslaggever, de heer Prof. Dr. J. MANSION, komt tegen dit laatste voorstel
op: de ingezonden studie, zegt hij, is een zeer belangrijke bijdrage tot de kennis van
het jongste Nederlandsch, een zeer geslaagde proeve van taalzuivering in den besten
zin van het woord. Het aanhouden der vraag ware de veroordeeling van zijn arbeid.
De heer MANSION vereenigt zich derhalve met het voorstel van den heer JACOBS:
Bekronen met dien verstande, dat de Schrijver zijn werk in den zin door de
verschillende verslaggevers aangeduid, grondig zal verbeteren.
- De vergadering neemt het voorstel tot bekroning aan, onder beding dat de schrijver
zich zal schikken naar de wenken door de heeren verslaggevers uitgesproken.
De Bestendige Secretaris opent daarop den brief die bij de bekroonde verhandeling
gevoegd is. Schrijver blijkt te zijn de heer ALFONS MOORTGAT, kapelmeester, te
Halle, thans te Tieghem.
- Naar aanleiding van den wensch vroeger door den Bestendigen Secretaris geuit,
beslist de Academie, dat het antwoord, voor het ter perse gaat, aan een laatste
onderzoek van den heer J. JACOBS zal onderworpen worden. - De schrijver zal vóór
10 December 1920 zijn stuk aan de Academie moeten terugzenden.

Vijfde prijsvraag (1915).
Geschiedenis.
Gevraagd werd: Geschiedenis van het Lager Onderwijs in België onder de
Oostenrijksche Regeering. (Uitsluitend van paedagogisch standpunt.)
Prijs: 400 fr:
Een antwoord ingekomen met kenspreuk: Eenvoud.
Werden tot leden van den keurraad aangesteld: de heeren GUSTAAF SEGERS, Kan.
Dr. JAC. MUYLDERMANS en OMER WATTEZ.
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Naar den heer SEGERS is dit prijsantwoord het werk van een zeer ontwikkeld man;
het is in zuivere taal geschreven. Hij kan er echter niet toe besluiten het stuk te
bekronen. Men verwachtte een werk dat ons een alzijdig beeld van den toestand van
het volksonderricht tijdens de laatste helft der achttiende eeuw zou opleveren. En
dat doet de aangeboden vakverhandeling niet. De heer SEGERS wijst op eenige leemten
in het werk en stelt ten slotte voor de prijsvraag aan te houden.
De heer Dr. JAC. MUYLDERMANS is van dezelfde meening. Het prijsantwoord
schijnt hem niet volledig genoeg. Hoe jammer dat het niet toelaat een vergelijkend
oordeel uit te spreken en een vergelijkende studie te doen over den toestand van het
onderwijs in Holland en in Frankrijk b.v. Andere leemten komen in het werk voor,
en op zekere stellingen, welke hij bij den schrijver voor al te gewaagd houdt, stoot
de verslaggever. Ik zag gaarne, schrijft hij, de prijsvraag op de lijst voor een volgend
jaar behouden.
De derde verslaggever, de heer OMER WATTEZ, is van gevoelen dat de schrijver
van het stuk ons minder gaf de geschiedenis van het volksonderwijs in onze gewesten
onder de Oostenrijksche Regeering, dan wel de critiek van dat onderwijs getoetst
aan het onderwijs onzer dagen. Dat is verkeerd. Schrijver trekt ook te velde tegen
onwetendheid en bijgeloof. Maar die toestand was algemeen. Overigens, hij getuigt
zelve dat huisgezin en samenleving verder mede hielpen om het goede zaad tot een
rijken oogst van zedelijke deugden te doen gedijen. Op meer dan eene plaats van het
handschrift stuit men op tegenstrijdigheden in het oordeel van den schrijver. De heer
WATTEZ besluit den prijs niet toe te kennen, omdat de verhandeling al te veel afwijkt
van de gestelde vraag.
- Het voorstel om de prijsvraag aan te houden, wordt, om nader advies, naar de
Commissie voor prijsvragen verzonden.
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Zesde prijsvraag (1916).
Vak- en kunstwoorden.
Gevraagd werd: Een vakwoordenlijst van de Lakenweverij, met opgave van de
Fransche, Duitsche en Engelsche benamingen.
Prijs: 600 fr.
Is ingekomen een antwoord met kenspreuk: Lakenweverij.
Werden tot leden van den keurraad aangesteld: de heeren Prof. J. VERCOULLIE en
Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE, met medewerking van de heeren VAN SPEYBROUCK
en VAN VLAENDEREN, vakkundigen te Gent.
Het geleverde mag een zeer rijke verzameling heeten en er is aan het bijeengaren
veel vlijt besteed. Prof. VERCOULLIE gelooft dat men er weinig leemten in zal moeten
aanwijzen. Het ware dus jammer indien deze woordenlijst onuitgegeven bleef.
Verslaggever wijst op eenige onnauwkeurigheden in het werk, dat in zijn
tegenwoordigen vorm niet kan uitgegeven worden. Hij sluit met den wensch dat het
bedrag van den prijs ten minste op fr. 1200 zou gebracht worden.
Wat, naar den heer LEO VAN PUYVELDE, aan het ingezonden werk een bijzondere
waarde geeft, is dat de schrijver zijn opsporingen niet bij de bronnen van zijn tijd
bepaald heeft, maar dat hij ook gaan speuren is in voorname oude oorkonden. Dit
mag tot een voorbeeld gesteld worden. Wat Schrijver heeft kunnen ‘zanten’ lijkt aan
den verslaggever waard te worden uitgegeven: zijn arbeid moet hij echter nog eens
duchtig overwerken, eer deze aan de drukkerij kan overgeleverd worden.
Bij de uitgebrachte verslagen, gaan tal losse aanteekeningen van de heeren VAN
SPEYBROUCK en VAN VLAENDEREN, vakkundigen te Gent, die door Schrijver dienen
benuttigd bij het overzien van zijn werk.
- Het prijsantwoord Lakenweverij wordt dan ook bekroond, onder voorwaarde dat
de inzender daarvan

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

457
aan de aan- en opmerkingen van de heeren verslaggevers gevolg zal geven.
De Bestendige Secretaris opent daarop den brief die bij het stuk gevoegd is.
Schrijver blijkt te zijn de heer ACHILLES QUICKE, thans bestuurder van de Staats
Middelbare school te Boom.
- Naar aanleiding van den wensch in zake voorwaardelijke bekroning door den
Bestendigen Secretaris uitgesproken, beslist de Academie dat het antwoord, vóor het
ter perse mag gaan, aan een laatste onderzoek van den heer Prof. J. VERCOULLIE zal
onderworpen worden. - Schrijver zal vóór 10 December 1920 zijn werk bij de
Academie weder moeten indienen.
2o) Staatsminister Aug. Beernaert-prijskamp. Derde tijdvak: 1916-1917. - Verslag
van de Jury. - In de Mei-vergadering van de Jury heeft Prof. Dr. L. SCHARPÉ lezing
gegeven van het verslag door hem, op last van den Keurraad, over het Derde tijdvak
(1916-1917) opgemaakt. Het stuk werd goedgekeurd en geteekend door de heeren
GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS en G. D'HONDT, afgevaardigde der
Regeering, als leden, en Dr. L. SCHARPÉ, als lid-secretaris. (De heer Prof. Dr. C.
LECOUTERE, voorzitter van de Jury, was door ongesteldheid verhinderd de vergadering
bij te wonen.) - Naar de door de Jury-leden ingediende nota's werd met drie stemmen
tegen twee besloten den prijs niet toe te kennen. De Academie keurt het gedane
voorstel goed en beslist het verslag van den keurraad, dat luidt zooals hieronder, in
de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
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Aug. Beernaert-Prijskamp.
Derde tijdvak: 1916-1917.
Een twaalftal werken werden voor dezen Prijskamp ingezonden. Daarvan moest een
terzijde gelegd worden, daar de bepalingen van de Stichting alleen schrijvers van
Belgische nationaliteit toelaten.
Het bundeltje ‘Van Glorie en Lijden’, sonnetten uit de loopgraven, van DAAN F.
BOENS, bevat stukjes, soms zoo ijl en licht van geluid, zoo teer omwasemd met het
parelgrijs der Noordzeeluchten, het Duin, b.v., blz. 29, dat het wel begroet mag
worden als een belofte. - Onder kenspreuk ‘Utile Dulci’ dong een onuitgegeven
kinderverhaal in verzen mede, ‘De Duivelsbrug’, vlot en levendig verteld. - A.
SEVENS' roman ‘Bij brave Menschen’ en zijn trits novellen ‘Vergeet-mij-nietjes’ zijn
goede, opbeurende volkslectuur. - E. CLAES neemt plaats onder onze knapste
vertellers, waar hij blijmoedig en opgewekt steeds, met leuken humor en echt gevoel,
zijn medestrijden, en gekwetst worden, en zijn wegvoeren naar Duitschland in Augusti
'14 ons laat medeleven in zijn dagboekschetsen ‘Uit den Oorlog, Namen 1914’. - L.
DE GRAEVE dong mede met een verdienstelijk tooneelspel in drie bedrijven
‘Naweeën’, en met een verhaal ‘Op drijfzand’, dat van onverschrokken letterkundigen
durf getuigt, daar het ons in den poel doet afdalen van het onnoemelijk verbeestende
zedenbederf waarin zoovelen, in onze groote steden, naar ziel en lichaam
allerellendigst verloren gaan; een boek dat echter, hoezeer met talent geschreven, en
met een lofwaardige bedoeling stellig, nagenoeg voor alle verspreiding ongeschikt
is, zoo afkeerwekkend gruwelijk is het van inhoud. Een ontzettend boek, 't woord is
bleek en zwak!, dat ingegeven werd door diep medelijden met de rampzalige
slachtoffers, door het vurige verlangen ergens een ongelukkige nog op den boord
van den afgrond misschien te kunnen tegenhouden.... Doch het moet gezegd dat zelfs
met die bedoeling, het werk er niets zou bij verloren hebben, zoo den lezer ettelijke
afstootelijke, weerzinwekkende tafereelen waren gespaard gebleven; wie zou men
't zoo als nu, wie, in de hand durven geven?
De twee boeken van FELIX TIMMERMANS, zijn ‘Kindeken Jezus in Vlaanderen’
en zijn ‘Pallieter’ werden eenparig door de jury erkend als stellende al 't overige in
de schaduw.
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Eerstgenoemd verhaal ontroert ons, - om het Carel Scharten na te zeggen, - met de
bekoring van een overzoeten glimlach, als ‘een heerlijk boek waarin, in gedurige
wisselwerking, het goede Vlaamsche leven de heilige historie doorzont, en zelf door
den glans van haar goddelijkheid wordt overschenen’.
In fijnheid, in teerheid van toon, kan Pallieter het zeker daarbij niet halen, oordeelde
ook terecht dezelfde criticus. Ook waar Scharten Pallieter wat grof vindt hier en
daar, en vooral overladen, stemt men hem bij zonder aarzelen. Doch wat een geweld
van overstelpend weeldegevoel, wat een wonderspel op het rijke klavier onzer taal,
wat een vlucht breed geborstelde, warm gekleurde, Jordaneske tafereelen van
Pallieter's uitgelaten, jubelende levensblijheid. Pallieter, voor wie 't leven één genieten
is van Gods heerlijke levensgave, van zijn heerlijke natuur, steeds opnieuw, met
onverzaadbare kinderlijke gretigheid, onverdorven en frisch, en vrij van zwoele
zinnelijkheid.... Wel blijft het wezen van Pallieter onvast van lijn, onduidelijk van
beeld in onze voorstelling; wel voelt men dat Timmermans op den duur zelf met hem
geen weg meer weet, waar hij hem, op zijn huifkar, zoo maar op Gods genade, met
Marieke en den drieling de wijde wereld laat intrekken; wel blijft Pallieter lente na
winter, zomer na lente, verschoond van ziekte en leed en al des levens kommer en
last, en dàt is niet echt ongetwijfeld! doch is daarom het verhaal niettemin geen boek
van verrukkelijke innemende virtuositeit, vol en bedwelmend van geuren. kleuren
en klank; een uitgelaten uitbundige meesleepende fantasia van gullen, blijden,
Vlaamschen levensroes?
Om die redenen waren de heeren LECOUTERE en SCHARPÉ beslist van oordeel dat
‘Pallieter’ den prijs verdient.
Deandere leden der Jury meenden echter dat het werk tekortkomingen vertoonde
van zulken aard, dat zij zich bij die meening niet konden aansluiten.
‘Er is frischheid, joligheid in dit verhaal’, verklaarde de heer SEGERS; ‘ook komen
er treffende natuurbeschrijvingen in voor; maar ook onnatuurlijkheid, gebrek aan
samenhang, moedwilligheid en onkieschheid. Pallieter werd vooral in de
Noordnederlaadsche pers op overdreven wijze geprezen.’ Het werk, vond hij, was
niet gekenmerkt door zulke ernstige letterkundige eigenschappen als vereischt wordt
om den prijs te verdienen.
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Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS stelde een uitvoerige nota op. Pallieter schrijft hij,
‘is een werk, waar menige schoone bladzijde in voorkomt; doch ik kan er niet toe
besluiten den Beernaert-prijs aan dat werk toe te kennen. Daar komt ook veel in voor
dat af te keuren valt. Ik beweer geenszins, dat de kunst moet moraliseerend, moet
zedepreekend zijn; neen, doch er zijn voorschriften van zedelijken aard waar niemand
die zich eerbiedigt, zijn eigen kan aan onttrekken. Zij zijn voor den kunstenaar even
verplichtend als voor den gemeenen man; zij gelden dan ook voor de zoogezeide
psychologische literatuur, die ons het leven naar 't leven moet schetsen. - In Pallieter
wil men wellicht de kunst om de kunst beschouwen; maar ik hoor liever Dr. Kalff,
die ergens in De Gids erkent: “De kunst om de kunst is een valsche, onrechtmatige
leus”. “C'est un vain mot”, had Georges Sand reeds geschreven. Wie Pallieter ter
hand neemt, doet dit niet enkel om genot te scheppen in klankenstreeling der taal en
in rijkdom en schilderachtigheid der natuurbeschrijvingen: hij maakt ook, in volle
bewustzijn, kennis met den inhoud er van. En die inhoud is hier het leven van een
typischen wellusteling, geschetst met de verleidendste kleuren. - Maar dat leven,
alzoo geschetst, is valsch, is 'n leugen... Zij het kunst om de kunst! Doch ook het
leven is een kunst, geen kunst om de kunst, geen leven om te leven in allerlei
uitspattingen, maar de kunst om het te besteden tot heil der maatschappij en tot eigen
veredeling in de eerlijke vervulling zijner taak. Heden meer dan ooit is het in sierlijken
vorm ten toon zetten eener levensopvatting als die van Pallieter, verderfelijk voor
het meerendeel der volwassenen, daar de meesten toch niet voldoende onderlegd
zijn om het verkeerde daarin helder te begrijpen. En zulk werk bekronen ware nog
verderfelijker. Neen, neen, werken van dat slag dragen tot verheffing van ons volk
niet bij, zijn geen geestesvoedsel, en wanneer ik een leesgierige jeugd zich daarin
zie verlustigen, zou ik genegen zijn te verzuchten: Arme jeugd! Hoe hooger het
marktgeschreeuw al stijgt om zulke werken aan te prijzen, hoe strenger de critiek
moet ingrijpen om er zich tegen te verzetten. Zeker nemen wij aan het
plastiek-ideaalschoone der antieken, doch het kwetse niet het zedelijk-ideaalschoone,
dat ik het hoogere levensbeginsel der kunst heet. En dit mag niet, zelfs dan niet, als
de kunst den schijn heeft dat zij met kieschheid zich wil uitdrukken. Trouwens, al
weze die kieschheid nog eene kunstverdienste,
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zij slacht toch altijd 'n bloeme die kwalijk de dertelheid verbergen kan. Soortgelijke,
laat ik maar zeggen, onkiesche uitdrukkingen en voorstellingen, welke men zeker in
een deftig gezelschap niet dulden zou, zijn vrij talrijk in Palltieter. Soms zou men
zeggen, dat zij er opzettelijk in geschreven zijn om den bedorven smaak van zekere
lui te kittelen. Heet gij zoo iets uit den booze niet, ik acht het eene onteerende smet,
die door honderden lofredenen niet kan uitgewischt. Weigert men als hoofdplicht
der kunst te erkennen “het goede door het schoone te bevorderen”, zooals Prud. Van
Duyse getuigde, ik kan onmogelijk vrede hebben met een abnormalen held als
Pallieter, met al die onmogelijke dingen en onmogelijke emoties, met die
geraffineerde losbandigheid. Pallieter, gelijk men vóór mij nog gezegd heeft, is een
blozende appel met veel, veel rotte plekken. Ik stel voor, den Beernaertprijs voor het
3e tijdvak 1916-1917 niet toe te kennen, en dien prijs tot een tweeden prijs over te
dragen voor het vierde tijdvak 1918-1919’.
De nota van de heer G. D'HONDT luidde als volgt:
‘Ik stem, over het algemeen, gaarne in met de geestdriftige meening der heeren
LECOUTERE en SCHARPÉ, daar waat zij wijzen op de vele voortreffelijke
hoedanigheden welke zij in TIMMERMANS' werk hebben aangetroffen. Maar er zijn,
m.i., in het boek, ook tekortkomingen die ietwat van het zoovele goede dat er in
voorkomt, in de schaduw komen stellen. Alzoo vind ik het slot wel eenigszins mislukt.
Bij Teniers of Breughel zou de schrijver, meen ik, wel iets anders hebben kunnen
vinden als bekroning, in zekeren zin, van Pallieter's blijkbaar uitgezongen levensroes.
Want de heer TIMMERMANS brengt ons terug in het Vlaanderen van de vorige eeuwen.
Immers zijn gansche boek is ééne schaterende uitproesting van middeleeuwsche
Vlaamsche leute en kwistig gekruiden Vlaamschen levenslust, boettig en wel ietwat
triviaal soms, maar toch met hier en daar een bijna geniale borsteling daartusschen
in.
Pallieter lijkt wel eene aaneenschakeling van virtuoos-beschreven doeken onzer
oud-Vlaamsche meesters, met hunne ietwat primitieve landschappen. 't Is daarenboven
het leven gezien door het prisma van een reuzenoog, alle verhouding evenals alle
schaduwplekken lijk opzettelijk vermijdend, met niets dan een geestdriftig botvieren
van een dolle fantasie in felschitterende zonne. En daarbij nog iets als een gestadig
zoeken naar altijd nieuwe verrassingen in beeld en uitdrukking, zoo-
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dat het Breugheliaansche tafereel soms wel eenigszins kleur- en beeldrijk overladen
voorkomt.
Het speet mij toch oprecht, als afgevaardigde der Regeering bij de jury, het voorstel
der heeren LECOUTERE en SCHARPÉ niet te kunnen bijtreden, al kon ik mij, anderzijds,
geenszins plaatsen op het bepaald meer specifieke standpunt der heeren
MUYLDERMANS en SEGERS.’
Zoo werd dan met 3 stemmen tegen 2 besloten den prijs niet toe te kennen.
Gent, den 19n Mei 1920.
De Schrijver, L. SCHARPÉ.
De Voorzitter, GUSTAAF D'HONDT.
De Leden,
GUSTAAF SEGERS. J. MUYLDERMANS.
- De lezing van dit verslag geeft aanleiding tot een debat, waaraan verschillende
Leden der Academie deelnemen.
De heer Prof. Dr. A. VERMEYLEN bespreekt het verslag van de jury voor het derde
tijdvak, en teekent protest aan tegen de zienswijze van die leden, die wel ‘Pallieter’
voor het beste van de ingezonden werken houden, maar het toch niet bekronen wilden,
omdat het met hun begrip van zedelijkheid niet overeenstemt. Met alle achting voor
de eerlijkheid waarmee die leden voor hun meening uitkomen, gelooft hij dat de jury
van een literairen prijskamp in de eerste plaats met de literaire waarde van de werken
rekening houden moet. Hij drukt den wensch uit, dat er in de toekomst meer
vertegenwoordigers van de nieuwere letterkunde in de Academie zouden opgenomen
worden, waarbij dan uitsluitend hun beteekenis op gebied van literatuur of kritiek,
en in geenen deele hun politieke of wijsgeerige gezindheid in aanmerking zouden
komen.
4o) Staatsminister Aug. Beernaert-prijskamp. Vierde tijdvak: 1918-1919. Verslag van de Jury. - De heer Prof. Dr. L. SCHARPÉ geeft lezing van het
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verslag door hem, op last van den keurraad, over het Vierde tijdvak: 1918-1919,
opgemaakt. Het stuk werd goedgekeurd en geteekend door de heeren Prof. Dr. C.
LECOUTERE, Dr. JAC. MUYLDERMANS, GUSTAAF SEGERS, GUSTAAF D'HONDT en
Dr. LOD. SCHARPÉ, secretaris. - Het stelt voor, ex aequo, twee prijzen van duizend
frank toe te kennen. de eerste aan den heer ERNEST CLAES, te Brussel, de tweede aan
den heer AUG. VAN CAUWELAERT, te Antwerpen. - De Academie bekrachtigt dit
voorstel, wenscht de bekroonden geluk met de bekomen onderscheiding en beslist
het verslag hieronder op te nemen:

Aug. Beernaert-prijskamp
Vierde Tijdvak: 1918-1919.
Aan dezen Prijskamp namen 16 werken deel.
Eenige daaronder onderscheiden zich door hun letterkundige verdienste.
Zoo zet de bundel schetsen en verhalen van V. DE MEYERE met een tafereel in uit
de Polders, de schildering van een geweldig en woest zuipgelag op een afgelegen
hof, waar elf vaten wijn, die op een verlaten smokkelaarsboot aangetroffen werden,
er aan moeten: ‘de Gekke Hoeve’. Een sterke schets van ruw leven. De verdere
inhoud van den bundel bereikt echter lang dezelfde hoogte niet.
De jonge dichter FRITZ FRANCKEN zond twee bundeltjes verzen in: ‘De Vijf
glorierijke Wonden’ en ‘Het heilige Schrijn’. Liederen meest, uit de loopgraven,
kort, krachtig, soms vol jacht en drift als van ver klaroengekletter. Heerlijk bloeit
hier het zieleleven van een der Vlaamsche jongens, droomend, te midden van zijn
verlatenheid, van het vredige tehuis, het harte wrokkend om het afgebeulde verwoeste
land, om de bitterheid van Vlaanderen's vernedering, daarbij blijde en vroom met
zijn makkers dag aan dag het offer brengend van hun bloed en leven. Sterke rythmen,
lijn en kleur, innig, warm gevoel: zoo schalt uit volle borst het lied van den ongen
kerel, met heel zijn ziele die erin trilt.
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Niet minder verheugt de schoone belofte welke het grootsch opgevatte drama van
den jongen E. AMTER, ‘Skald Heidrik’ ons brengt. Voorzeker valt hier in dit
tooneelwerk af te dingen op de taal, op de gerektheid van ettelijke tafereelen, op het
zwakke der lyrische gedeelten; maar onbetwistbaar valt te prijzen de kloeke bouw
van het geheel, de gesloten evenwichtigheid der bedrijven, de uitbeelding der
karakters, de visionnaire diepere zin, de Rodenbachsche heldengeest. De heer Goris
noemde ‘Skald Heidrik’, in het Tijdschrift ‘Studiën’ (April 1920), ‘een verrassend
stuk, met ongewone verdiensten’ uit letterkunkundig oogpunt. Vooral stelde hij in
het licht hoe dit drama uit grijzen voortijd, toen de Menapische vrijheid door de
Romeinsche veroveringszucht belaagd werd, zijn echte, diepe bezieling put aan onzen
eigen Vlaamschen herwordingsstrijd van heden. En, deed hij opmerken,
niettegenstaande die doorloopende allegorische toespeling, wordt de aandacht toch
geheel opgeëischt voor het geschilderde gebeuren zelf: zoo iets te kunnen, dat is
‘slechts mogelijk aan een waar kunstenaar’.
Dramatisch werk van heel anderen aard, heelemaal modern, lag voor van een
anderen jongen schrijver, ERNEST W. SCHMIDT. Ook hier wordt blijde verwachting
gewekt. Alle drie de ingezonden stukken geven blijk van vaardigheid in tooneelbouw
en dialoog. Het verreweg beste van de drie, ‘Het Kindernummer’, is handig gebouwd,
en brengt een tragische brok leven op het tooneel, gegrepen uit het schijnschoone,
maar duf en dorre wereldje van danseresjes en circusartisten, met al wat daaromheen
vlindert. De karakters zijn treffend geteekend, de handeling blijft aldoor spannend,
de taal is echt en pittig. De gewekte indruk is er ten slotte een van afkeer en meewaren,
tegenover een bestaan waar elke edele kiem haast noodlottig moet ontaarden of
gesmacht worden.
MAURITS SABBE's verfijnde vertelkunst blonk ditmaal uit in een werk van teere
bekoorlijkheid, ‘'t Pastorken van Schaerdycke’, dat ons in de 18e eeuw verplaatst en
door den schrijver ook in zekeren zin wordt aangeboden als een spel: een ‘Spel van
personagiën’, heet het op den ondertitel, en dit geeft een aanwijzing voor de
letterkundige bedoeling. Pastorken's pleegkind, het argelooze mooie Jozijnke, zien
we gewetenloos ten val brengen door de geroutineerde verleidingsknepen van den
genotzuchtigen Pensionaris. 't Pastorken, bijgestaan door den trouwen Coddebiers,
die de kermissen afreist met zijn poppenspel,
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gaat verkapt en verkleed, - als die oude kluizenaar uit de woestijn vroeger, - het
verloren kind terughalen uit het huis der schande. De voorstelling is omhangen met
wasem van sprookjeslucht, zwoel prikkelend, als geur van rijpend ooft in besloten
koele kamer. We schouwen toe, geboeid, op een afstand, naar dien tijd en die
menschen buiten ons, dat 1 astorken en zijn oude meid, en Coddebiers, met hun
onverdorven vroom kindergemoed, treurend om het breken van hun stil geluk. Soms
nochtans valt het gezochte van de taal te zeer op, en een paar der meest kiesche
tooneelen kunnen niet ten volle geslaagd heeten; 's Pastorkens onderhoud ook met
den heer Canonicus zweemt wat te veel naar de grappigheid van den Pastoor van
Lapscheure, wien zooveel drolligs op de kap wordt geschoven. Met al dat, evenwel,
een boek, ontegensprekelijk, van bijzondere verdienste, en ongewone
aantrekkelijkheid.
De Jury zou in groote verlegenheid hebben verkeerd, had zij moeten uitmaken
welk van beide werken, dat van ERNEST CLAES. ‘Bei uns in Deutschland’, ofwel de
verzenbundel van AUGUST VAN CAUWELAERT, ‘Liederen van Droom en Daad’, den
voorrang verdiende; de twee beste werken misschien wel van onze Vlaamsche
oorlogsliteratuur.
Van ERNEST CLAES lag eigenlijk ook nog een ander werkje voor: een bundeltje
‘Oorlogsnovellen’, klein maar fijn, waarin, voor alwie ze las, het beeld van het
schamele moedertje, dat haar zoon op de vechtlijn gaat bezoeken en slechts zijn lijk
vindt, onuitwischbaar in herinnering zal blijven, evenals de ‘Brusselaar’ Saelens,
dien rakker en spitsboef, - en die sterft als een held. Diep gevoel dáár, hier een
overvloed van leuken humor; deze twee, gevoel en humor, samen, zijn, evenals bij
Dickens, kenschetsend voor het eigenaardige vertellerstalent van Ernest Claes.
Voor die gaven vond hij overvloed van stof in de herinneringen uit zijn kampleven,
als krijgsgevangene in Duitschland. Het ellendige bestaan van al die menschen, door
den oorlogsstorm daar uit alle hemelstreken bijeengewerveld, hun onderling
hulpbetoon en stille weerstand tegen den overmoed en het barbaarsche van de Duitsche
bewaking, dat alles herleeft hier in beeld en kleur, een bonte kinemarol vol afwisseling
van lief en leed, tot eindelijk het uur aanbreekt van de bevrijding. En dan merken we
hoe, Goddank, al dat zware lijden de ziel niet invrat met haat en verbittering, maar
ze louterde, en met die levens-
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wijsheid verrijkte dat het hoogste voor ons, menschen, steeds blijft, - de eenvoud des
harten.
Mag het niet verbazend heeten, maar is het niet verheugend ook, dat een verhaal
vervuld met zooveel leed naar lichaam en ziel, niettemin zoo opbeurend, ja, zoo
troostelijk aandoet? O, stellig hebben we hier buitengemeene vertellerskunst: klaar,
kleurig, pittig, rijk aan verscheidenheid. En wat heeft Claes, ‘Herr Graf von Claes
zu Averbode’ zooals hij zich den bedeesden landweerman in het kamp voorstelt, een
oolijken kijk op alles waar een drollig kantje aan is! Hoe kostelijk vooral teekent hij
ons zijn Van Landeghem, - een type als Saelens, - geboren zwetser, godslengenaar,
aartsfopper; en hoe schraagt Van Landeghem's ongebreidelde fantasie, en bindt
feitelijk het heele verhaal! Het hart van den schrijver trekt hem tot de eenvoudigen,
de goeden; komt er een op zijn baan, wiens gemoed geheel verdorde, instede dat hij
zich daar boos om maakt, zal hij eerder, en terecht, zich genoopt voelen den arme te
beklagen. Zulk een idealisme steunde hemzelf in de troosteloos zwarte dagen; hield
hem boven, als een sterke boei, als er te worstelen viel om niet te begeven en te
vergaan.
Hoe gansch anders VAN CANWELAERT's dichtbundel. Hier zingt uit den somberen
oorlogstijd een treurlied over wie vielen, een hooplied op de toekomst, een juichlied
om het opbloeien, vroom, in harten en zielen van de edelste gevoelens en driften.
Zooals Mej. Belpaire het kortgeleden deed uitschijnen (Dietsche Warande en
Belfort, Afl. 5, 1920) munt Van Cauwelaert's bundel uit door de hooge bezieling, de
grootschheid van een heldentijd, en de vaardigheid tevens in de kunstuiting. De
verzen bewegen lenig-vast van rythme, en het Vlaamsche volk, we zeggen het haar
na, staat er ‘uitgebeeld in zijn stillen taaien heldenmoed, met al de soberheid die past
aan de vroomheid van het onderwerp’. - ‘God, zijn volk, het lijden van dit volk, zijn
eigen lijden en strijden,’ dit bezong hij, innig, schroomvol ingehouden; tot de
schoonste en aangrijpendste stukken behooren de gedichten aan zijn jongens, als
deze hem, doodelijk gewond, zorgvol wegdroegen; aan de verpleegsters, die hem
zoo moederlijk verzorgden; aan zijn jongens weer, die ginder in den strijd stonden
en 't gevaar, terwijl hijzelf, van uit de ziekenzaal, zoo naar hen terug hunkert.
Opbeurend glimlacht doorheen de beproeving de zachte glans van verre trouwe
oogen, en de herinnering ook aan
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het zoete gevlei van moeders hand. Hoor, de zware klachte van het Yzerlied, in het
doffe geruisch van breeden loomen golfslag. Zie, hoe tegen den grauwen
Noorderhemel, grootsch, als een ruiterstandbeeld uit brons, op de marke van zijn
land, de gestalte rijst van den Vorst. - ‘Een eenig boek,’ stemt men gaarne Mej.
Belpaire bij in haar geestdriftige waardeering.
Zoo werd dan, met eenparigheid, door de leden der jury geoordeeld dat ‘Bei nos in
Deutschland’ van ERNEST CLAES, alsmede de ‘Liederen van Droom en Daad’ van
AUGUST VAN CAUWELAERT, op gelijken voet van verdienste, voorgesteld zouden
worden elk voor een der twee prijzen waarover ditmaal, bij uitzondering, te beschikken
viel. Daar de prijs voor het derde tijdvak niet toegewezen werd, kon die immers,
volgens de bepalingen van de Beernaert-stichting, naar dit tijdvak worden
overgebracht.
NAMENS DE JURY:
De Schrijver,
L. SCHARPÉ.
De Voorzitter,
C. LECOUTERE.
De Leden,
J. MUYLDERMANS.
GUSTAAF SEGERS.
GUSTAAF d'HONDT.
Gent, 15 Juni 1920.
5o) Karel Boury-prijkamp voor 1919-1920. Verslag van den keurraad.

Karel Boury-prijskamp voor 1919-1920.
Verlangd worden: Tien liederen (lager onderwijs, hoogste klasse), waaronder vijf
inzonderheid voor meis es.
Prijs: 250 fr.
Zijn ingekomen 16 antwoorden met de hieronder volgende kenspreuken: - Alver
Haeghen; - Madeliefje; - Excelsior; - Alleen de hoozen zingen niet; - Arheid
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adelt; - Belg in alles en vóór alles; - Die zingt brengt de zonne in zijn huis; - Fiat; Herleving; - Het beste voor de kinderen; - Het lied bindt vleugels aan den voet; Laat de kinderen zingen; - ‘Liederen meeten: zingen’; - Schooliederen D.T.; - en
verder nog een met op den bijgaanden briefomslag: ‘Inlichlingen omtrent den
schrijver’ en een met ‘Prijsvraag voor 10 liederen (Karel Boury-Fonds’).
Werden tot leden van den keurraad aangesteld: de heeren K. VAN DE WOESTYNE,
OMER WATTEZ en Prof. Dr. AUG. VERMEYLEN, met toevoeving van den heer OSCAR
ROELS, toonkundige, leeraar aan het Koninklijk Conservatorium, te Gent.
Het is mij zeer moeilijk, geen musicus zijnde, de ingezonden liederen als een musicus
te beoordeelen, zegt de heer K VAN DE WOESTYNE. Hij is echter tot een schifting
overgegaan en heeft ter zijde gelegd wat hij uit zijn kinderjaren herinnert te zijn een
echte kwelling: vermaning tot deugd, prediking van allerlei abstracte deugd; ook de
liederen die al te onmiddellijk door den oorlog zijn geinspireerd of waarvan de inhoud
minderwaardig voorkwam. Vier reeksen heeft hij eindelijk overgehouden. Zij dragen
als motto: Alleen de boozen zingen niet, Arbeid adelt, Madeliefje en Fiat. Alle vier
zijn pittig en echt kinderlijk. Zijne stem gaat evenwel, aarzelend, naar Madeliefje,
als naar het meest homogène.
Het lied. - aldus de heer WATTEZ, tweede verslaggever, - weze objectïef en vatbaar
voor kinderen. Hij is het dan ook eens met den heer Van de Woestyne, dat de liederen
met betrekking op den oorlog moeten geweerd worden. Voor hem bevat de reeks
onder den titel Schoolliederen de meeste stukjes die kinderliederen mogen geheeten
worden: hij stelt dus die reeks vooraan als bevattend een aanzienlijk deel dichtstukjes,
welke hij zou willen bekroond zien.
De heer Dr. AUG. VERMEYLEN moet tot zijn spijt vaststellen, dat geen enkel
volledige reeks der ingezonden liederen aan de vereischten beantwoordt. Onder de
16 reeksen zijn er 7 die niet in aanmerking hoeven te komen. Andere zijn in den
grond toch nog al onbelangrijk. Er blijven nog 5 reeksen over,
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maar hij betwijfelt, of de meeste van die liederen wel geschikt zouden zijn om de
jeugd te boeien en door haar ‘gezongen’ te worden. Mocht de jury toch beslissen dat
de prijs moet toegekend worden, dan zouden uit ‘Schoolliederen’ er wellicht tien
kunnen gekozen worden.
De aandacht van den heer OSCAR ROELS werd bijzonder gevestigd op de reeksen
liederen door de heeren verslaggevers in aanmerking genomen. Weinig van de
ingezonden liederen zijn geschikt om op muziek gesteld te worden: deze van
Madélicffe, Fiat, Excelsior zijn best voor muzikale bewerking voorbestemd. In elk
geval zou de heer Roels aan Madeliefje de voorkeur geven.
De Jury hield den 16n Juni een laatste vergadering, om over den prijskamp een
beslissing te nemen. Al de heeren van den keurraad, ter uitzondering van den heer
KAREL VAN DE WOESTYNE, die belet had, woonden die vergadering bij.
De heer VERMEYLEN wordt aangeduid als voorzitter, de heer Wattez als secretaris.
Deze geeft lezing van de verschillende verslagen en van de standregelen van het
Karel Boury-Fonds.
De jury na eene lange bespreking en lezing van liederen, komt tot het besluit dat
de reeks Madeliefje het grootste getal liederen bevat, geschikt om op muziek te
worden gesteld. Op de tien liederen zijn er vijf die verdienen bekroond te worden.
Het zijn: De blauwbes, De boomgaard, De klokkendag, De reinste schat, Bloementaal.
De jury is van oordeel, dat aan een tweetal liederen, vooraleer tot den toonkundigen
prijskamp te worden toegelaten, enkele wijzigingen dienen gedaan te worden wat
woorden en rhytmus betreft.
De keurraad denkt dat de Academie met hare keus zal instemmen.
- De Academie sluit zich bij het gedane voorstel aan, onder voorwaarde zooals in
het verslag van den keurraad wordt uitgesproken.
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De Bestendige Secretaris opent daarop den brief die bij de bekroonde verhandeling
gaat. Schrijfster blijkt te zijn Juffrouw MARIA VANDENDOORNE (Kerkstraat, 168),
te Ronse.
Na verbetering van de bekroonde liederen, zullen die aan een laatste onderzoek van
den heer OSCAR ROELS onderworpen worden, vooraleer in de Verslagen en
Mededeelingen ten dienste van de toondichters opgenomen te worden.
6o) Plechtige Vergadering: Lezing der voordracht op die vergadering te houden.
(Als toepassing van art. 11, § Zittingen, der Wet van 15 Maart 1887.)
7o) Geheime vergadering. Verkiezingen voor het Lidmaatschap der Academie.
OPENSTAANDE PLAATSEN. Worden door den heer Bestuurder tot stemopnemers
aangewezen: de heer Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS en Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE.
A. Eerste openstaande plaats van briefwisselend lid, tot vervanging van den heer
Prof. Dr. L. SCHARPÉ.
Wordt verkozen de heer Dr. FRANS DAELS, hoogleeraar te Gent.
Tweede plaats, tot vervanging van JOZ. JACOBS.
Wordt verkozen de heer Dr. A. VAN HOONACKER, hoogleeraar te Leuven.
B. Openstaande plaats van buitenlandsch eerelid, tot vervanging van den heer Dr.
J. VERDAM, overleden.
Wordt verkozen de heer Dr. JOZ. SCHRYNEN, hoogleeraar te Utrecht.
- Deze verkiezingen zullen ter kennis van den heer Minister van Wetenschappen en
Kunsten gebracht
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worden, met beleefd verzoek ze ter bekrachtiging aan Z.M. den Koning te willen
voorleggen.
8o) Lezing door den heer Prof. Dr. A. Vermeylen: Het begrip ‘Renaissance’. - Het
uur te verre gevorderd zijnde, wordt die lezing tot een volgende vergadering verdaagd.
- De vergadering wordt te 4 1/2 uur gesloten verklaard.

Kleine verscheidenheden.
I.
Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
368. - Sceiden blonkelike.
Eene partij is gedagvaard om te verschijnen voor het hof van het kapittel van Kortrijk:
dit hof wordt samengesteld uit den baljuw, drie ‘mannen’ van de kerk en twee mannen
aan den graaf ontleend. Genoemde partij weigert echter voor zulke rechtbank te
verschijnen en ‘scied blonkelike van danen’, wederkeerende ‘ter audientien te Ghent’,
d.w.z. voor ‘de raedslieden mijns heeren... grave van Vlaendren..., gheordonneert in
Vlaenderen’:
Staatsarchief te Brugge, Fonds Kortrijk (Kapittel), Charters, oud nr 7440, voorloopig
blauw nr 3017: ‘Ende al daer zy zeiden dat zy hare zaken niet andelen wilden vor
gheleende mannen ende scieden blonkelike van danen, weder keerende ter audientien
te Ghent...’ (Rond 1366.)
Stallaert heeft een woord BLONCK, met dit voorbeeld: ‘... maar zyne conster niet
toe ghedoen, zyne sceiden blonc, want mynheere... en hadde nemmermeer ghedaen
dat men daer begherde...’, en legt het uit door: Onverrichter zake. Het bijw.
BLONKELIKE zal hier wel in den zelfden zin gebruikt zijn.
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369. - Beteren: Schapen beteren.
SCHAPEN BETEREN is eigenlijk die Laten peisteren, Zenden peisteren, Laten grazen,
Fr. Mener paître:
D. Berten, Cout. Seigneuries enclavées Vieuxbourg Gand. blz. 145: ‘Item, dat niemant
en betere eenighe schapen up den upstal van den durpe noch in de meersschen meer
dan hy lammeren van dien jaere upghehauden heeft, up de hoochste boete.’
(Voorgeboden van Destelbergen, 1587.)
Id., id., blz. 165: ‘...Van meer schaepen up den upstal der selver prochie
(Destelbergen) gebeteert (sic) thebbene, dan hy... vermochte te doene...’ (1542.)
Id., id., blz. 184: ‘Item, dat niemandt en zal vermoghen eenighe scapen tanveerden
ende beteren, dan op zyn eyghen goet ende ghebruuck(1)...’ (Voorgeboden van
Overmeersch, 1501.)

370. - Aenzien.
Met de beteekenis Nazien, Nagaan. Er is spraak van het houden van toezicht op die
van zeker klooster, om na te gaan of zij zich degelijk kwijten van de hun opgelegde
verplichting in zake van het celebreeren van een bepaalden kerkelijken dienst:
Staatsarchief te Brugge, Fonds Abdij van Oudenburg, Charters, oud nr 8099 (239),
voorloopig blauw nr 6885: ‘Ende de zelve lettren tonswaerds te behoudene, ... ten
fine dat men aenzien zoude elex jaers, telken Sinte Maertinsmesse, jof men danne
doed den dienst naerden jnhoudende vander voorseide lettren van verbande, binden
voorseiden cloostere van Oudembuerch.’ (Akte van 8 Mei 1475.)

371. - Seer aengheleghen zijn.
Beteekent Van groote aangelegenheid zijn:
D. Berten, Cout. Vieuxbourg Gand, Introd., blz. 519: ‘Vermits het voor beyde de
casselryen seer aengheleghen is, dat de gezegde reglementen soo veele mogelyk op
een eenparigen voet werden geformeert.’ (1785.)
EDW. GAILLIARD.

(1) ‘De landen die hy ghebruyckt’ (Cost. van ‘Bergh. S. Winox’, rubr. XXIV, art. 5; in Coust.
de Flandre, van Laurens van den Hane, t.I.)
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Sleeckx.
1818-1919,
door Gustaaf Segers.
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
DOMIEN SLEECKX werd den 2 Februari 1818 te Antwerpen geboren; hij sueri te Luik
den 14 October 1901.
In gewone tijden zou het eeuwfeest van dezen volksschrijver niet onopgemerkt
zijn voorbijgegaan; doch twee jaren geleden zuchtten wij nog onder den druk der
bezetting van den vijand, zoodat van feestvieren, van welken aard ook, geene spraak
kon wezen.
Thans komt het ons gepast voor, schijnt het ons zelfs een dure plicht, hem in de
Koninklijke Vlaamsche Academie dankbaar te herdenken.
De verdienste en de waarde van SLEECKX worden thans onderschat. Zoo gaat het
niet zelden. De novellist had eene roeping te vervullen voor zijnen tijd; met voor den
onzen. Hij schreef in de eerste helft der negentiende eeuw, niet in die der twintigste.
Doch onze letterkunde zou waarschijnlijk niet geworden zijn, wat zij thans is, hadde
Sleeckx haar, door zijn eerlijk werk, daar den weg niet toe gebaand.
Misschien is zijn werk wel wat verouderd; doch stellig minder dan dat van de
meeste schrijvers, die met hem optraden; voor mij althans zijn de verhalen van
Sleeckx nog genietbaar en boeiend, en onbetwisbaar heeft zijn invloed op de
stroomingen van onzen tijd krachtig ingewerkt. Zijne groote verdienste is, dat hij,
wellicht meer dan wie ook, naar waarheid, natuurlijkheid, oprechtheid en
oorspronkelijkheid heeft gestreefd.
De romantiek vierde, hier zooals elders, haar hooggetij, en de meesten, in
Vlaanderen, werkten naar vreemde modelien. Conscience schreef uit zijn gemoed,
uit zijn gevoel. Hij wist het hart des volks te treffen, en werd de levenwekker van
dat diepgezonken volk. Door hem werd ons volk zich zelf bewust; door hem werd
ons eene nieuwere, nationale volksletterkunde geschonken. De meeste schrijvers
werkten naar zijn patroon; doch zij hadden zijn talent niet, en er was gevaar dat onze
volksletterkunde op een dwaalspoor mocht geraken.
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Dan verscheen SLEECKX. Hij was zes jaar later dan Conscience in dezelfde straat
van het Sint Andrieskwartier, die eigenaardige volkswijk der Scheldestad, geboren.
Sinds vele geslachten behoorden zijne ouders tot den wakkeren, kleurigen
Antwerpschen werkmansstand. Een Antwerpenaar, een volbloed Antwerpenaar:
joviaal, openhartig tot uitgelatenheid toe, ietwat medelijdend neerziende op al wat
het Antwerpsch merkteeken niet droeg, Antwerpenaar door zijne taal, waarvan het
sappig dialekt der Scheldestad, de grondtoon was, was en bleef Sleeckx zijn levenlang.
Ik heb nog zulke goedronde Sin oren gekend: Victor Driessens, de schilders David
Col en Rik Schaefels, Piet Génard en Bert Van Ryswijck; zijn neef Jan, de
Burgemeester, was het ook nog wel; hij sprak buitengewoon sierlijk Nederlandsch,
doch het vloeide over van spreuken en toespelingen, aan het Antwerpsche volksleven
ontleend, en gansch zijn beeldschoon taaleigen rook lekker naar zijne wereldberoemde
geboortestad.
De Antwerpsche wereld was Sleeckx' wereld. De Antwerpsche volksklas, waaruit
hij was gesproten, was zijn materiaal. Hij kende die, hij had daarmede omgegaan,
hij had die lief. Hij schilderde die naar waarheid, zonder haar te vleien, maar ook
niet zonder wezenlijke kunst. Hij schilderde haar naar het leven. Hij volgde geene
modellen, zoomin Vlaamsche, als uitheemsche. In zijne eerste werken o.a. in De
Straten van Antwerpen, is hij nog niet geheel zich zelf; de romantiek kleefde nog te
dik op deze kronijken en legenden. Doch hij ontworstelde zich aan deze kunstrichting,
en werd onze eerste realist - men heeft het dikwijls gezegd. Een bezadigd realist, ik
haast mij het er bij te voegen. In zijne redevoering Over het Realismus, uitgesproken
op het zevende Nederlandsche taal- en letterkundig Congres te Brugge, den 8
September 1862, geeft hij ons zijn letterkundig credo.
‘Veel is er in de laatste jaren tegen het realismus geijverd’, zegde hii. ‘Men heeft het
voor verderfelijk uitgekreten, en beweerd, dat het, in onze verstoffelijkte eeuw, tot
nog meer verstoffelijking moest voeren. Verre van mij dit ernstige verwijt teenemaal
ongegrond te achten. Ik aarzel niet te bekennen, dat het realismus, gelijk sommigen
het verstaan, inderdaad strekt ter onderdrukking van alle verhevenheid van gevoel
en gedachte, ter dooding van alle poëzij. Doch hier doet zich de vraag op, wie aan
die erge gevolgen eigenlijk schuld hebbe, het realismus, of zij, die zich als zijne
verdedigers opwerpen. In andere woorden, of het realismus door zich zelve ver-
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derfelijk zij, dan of diegenen, welke het kwalijk begrijpen, en nog kwalijker toepassen,
alleen dit verwijt verdienen’.
Welke kunstenaars passen het realismus kwalijk toe; wie draagt de schuld, dat in de
laatste jaren daar zoozeer tegen geijverd wordt?
De Franschen door hunne overdrijving.
‘De stelselmakerij speelde hare gewone rol (in Frankrijk) en weldra zagen wij werken
verschijnen, die voor de letteren juist hetzelfde waren, als Courbet's Steenbrekers
voor de kunst. Weldra kwamen schriften in het licht, waarin werd betoogd, hoe keus,
smaak, fijnheid van gevoel, keurigheid in de uitdrukking, verhevenheid van gedachte,
poëzij volstrekt noodeloos zijn, hoe alles in de natuur even schoon is, evenzeer de
aandacht wekt, evenzeer verdient gemaald te worden. Woldra werden boeken
vervaardigd, waarin men zich niets minder schijnt ten doel te hebben gesteld, dan
het bewijs te leveren, dat men door overdreven werkelijkheidszucht, door overdrijving
van het naturalismus, er slechts in gelukt zich van de natuur te verwijderen; dat men
door te veel natuurlijkheid onvermijdelijk moet eindigen met onnatuurlijk te worden’.
Deze leer heeft Sleeckx zijn levenlang met wezenlijk talent toegepast. Hij was realist;
maar hier gelijk in alles, een vijand van overdrijving. Zijne helden zijn geene
ingebeelde wezens; Sleeckx verklaart uitdrukkelijk, wat overbodig was, dat hij hen
persoonlijk heeft gekend. Ook hunne handelingen wijken van het werkelijk leven
niet af. Benevens de waarheid komt de natuurlijkheid tot haar recht. Wij gevoelen
ons tot die personaadjes, menschen als wij, aangetrokken. Hunne drijfveeren, hunne
goede eigenschappen en gebreken zijn ons niet vreemd. Sleeckx' werk is eerlijk werk;
gelijk hij, als leeraar en als mensch, eerlijk was. Hij genoot den bijval niet, waarop
hij het volle recht had aanspraak te mogen maken: doch hij zocht dien niet, en zeer
zeker niet ten prijze zijner artistieke overtuiging.
Persoonlijk is hij in hooge mate; zijn werk draagt zijnen stempel; wij, die den
mensch gekend hebben, zien hem daar duidelijk in. Tal van zijne personaad es zijn
knap geteekend en flink gekleurd; zij komen heel dicht bij den lezer, en gaan met
hem om. Ruwe kerels treft men wel onder hen aan; maar afstootend, walgelijk zijn
ze niet. Diepe ontleding moet men bij hem niet zoeken. Aan overgevoeligheid lijdt
hij niet: doch ik behoor geens-
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zins tot hen, die hem alle gevoel ontzeggen. Men treft in zijne verhalen plaatsen aan,
die, bij al hunne eenvoudigheid en werkelijkheid, diep roeren.
Vertellen, boeiend vertellen, daarin is hij een meester: ik weet niet of hij daarin
in onze nieuwere letterkunde overtroffen wordt. Modellen van boeienden verhaaltrant
komen overvloedig, vooral in zijne kleine novellen, voor.
Sleeckx was geen voorstander van de leer: de kunst om de kunst. Herhaaldelijk
verklaarde hij, dat zij voor hem een middel was om zijn volk te onderrichten en te
stichten. Dit is vooral het geval met In 't Schipperskwartier. Als verhaal, als
kunstwerk, staat het zeer hoog: ik aanzie het niet alleen als SLEECKX' beste werk,
maar als een der schoonste uit onze romanliteratuur. Het is in de hoogste mate
aantrekkelijk, lief, frisch, zoowel om de aangename, wakkere, typische personen,
als om de logische, verrassende en tevens natuurlijke ontwikkeling der handeling.
Voor mij is In 't Schipperskwartier, om eene dubbele reden, een model van een
volksverhaal: het is een flink kunstwerk. Daarbij, de geschiedenis van den armen
weesjongen, zonder familie of verwanten, die in zijne kinderjaren van alle onderwijs
verstoken bleef, en het door wakkerheid, leerzucht en plichtbetrachting tot kapitein
van lange omvaart brengt, is een voortreffelijk leerboek van Self-Help. De
letterkundige waarde verhoogt in hooge mate zijne opvoedkundige kracht. De zeeman
is geen pezewever, geen brave Hendrik, maar een mensch, die met vollen mond in
den levensappel bijt, en zijnen opgang zonder de minste aanstellerij vertelt. Slechts
eenmaal treedt hij als moralist op, en zijne woorden verdienen wel overwogen te
worden.
‘Ik zal nimmer vergeten, wat ik gevoelde, toen de Heeren examinatoren mij met den
destigen titel van kapitein begroetten, en mij geluk wenschten, rechtuit verklarende,
dat zij mij geroepen achtten om der koopvaardij de gewichtigste diensten te bewijzen
door mijne kennissen en mijne ondervinding. Onwillekeurig wierp ik een terugblik
op mijn eerste jeugd, op mijne jongelingsjaren en op mijn manbaren leeftijd, en zegde
mij, dat de mensch veel vermag, wanneer hij zich de moeite getroost ernstig te willen,
en dat in vele gevallen, willen is kunnen, of men kan wat men wil, niet zoozeer eene
wonderspreuk is, als men soms wel gelooft. Het ongeluk is, dat men niet dikwijls
genoeg wil, en 't zijn meest enkel de lieden, die
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moeten willen zooals ik, welke eindigen met te beseffen, dat zij werkelijk kunnen,
en ten slotte hunnen weg maken(1)’.
Als stylist staat SLEECKX hoog; hij schrijft eene zuivere taal en een ongekunstelden
stijl. Hij was geen woordkunstenaar, en had eenen hekel aan gewrongen
samenkoppelingen en woordensmederij. Eenvoudigheid en duidelijkheid waren hem
lief. Zooals reeds gezegd is, heeft zijn vorm eene Vlaamsche, zelfs Antwerpsche tint,
zonder dat men hem particularismus kan te laste leggen. Hij werkte langzaam: hij
deed gelijk Boileau:
Si jécris quatre mots, j'en effacerai trois(2).
Ik heb het geluk gehad veel en vertrouwelijk met mijn onvergetelijken leeraar over
letterkunde te praten; als hij mij de leer van den dichter van L'Art poétique voordroeg,
tintelden zijne kleine oogskens van genoegen. 't Was alsof ik in de klasse vóór hem
zat. Mij dunkt, ik hoor hem nog, met zijne zware stem overluid lezen, hoewel het
bijna eene halve eeuw is geleden.
‘Parions maintenant de mon édition nouvelle. C'est la plus correcte qui ait encore
paru et non seulement je l'ai revue avec beaucoup de soin, mais j'y ai retouché de
nouveau plusieurs endroits mes ouvrages: car je ne suis point de ces auteurs fuyans
la peine qui ne se croient point obligés de rien raccommoder à leurs écrits, dès qu'îls
les ont une fois donnés au public. Ils allèguent, pour excuser leur parresse, qu'ils
auraient peur, en les trop remaniant, de les affaiblir, et de leur ôter cet air libre et
facile qui fait, disent-ils, un des plus grands charmes du discours; mais leur excuse,
à mon avis, est très mauvaise. Ce sont les ouvrages, faits à la hâte, et, comme on dit,
au courant de la plume, qui sont ordinairement sees, durs et forcés. Un ouvrage ne
doit point paraître trop travaillé, mais il ne saurait étre trop travaillé, - et c'est souvent
le travail même qui, en le polissant, lui donne cette facilité qui charme le lecteur(3)’.
Wat daarvan zij, door zijne letterkundige oprechtheid en eerlijkheid, door de
angstvallige zorg, die SLEECKX aan de taal en den stijl zijner werken wijdde, mag
hij, als voorbeeld aan onze jonge letteroefenaren worden gesteld.

(1) In 't Schipperskwartier, blz. 239.
(2) Satire III. A M. de Moiière.
(3) OEuvres de Boileau. Préface VI. Édition de 1701.
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Hij beoefende ook de tooneelletterkunde met bijval en menig treffend opstel over
literatuur en kunstgeschiedenis vloeide uit zijne onvermoeibare pen.
Vlaming, Vlaming van top tot teen, dat was SLEECKX. Hij was het uit diepe
overtuiging; als kunstenaar, als leeraar, als mensch, in zijn openbaar en in zijn privaat
leven. Huichelen, veinzen kon hij niet, en persoonlijk belang was hem een gruwel.
Wat zal ik van SLEECKX zeggen als leeraar? In zijn leeraarsambt heeft hij oneindig
veel goed gesticht. Hier ook muntte hij uit door oprechtheid, overdroten
plichtbetrachting en zeldzamen aanleg tot het onderwijs. Onderwijzen, heeft een
beroemd Hollandsch hoogleeraar gezegd, is de kunst datgene te leeren liefhebben
wat men moet onderwijzen. SLEECKX bezat die kunst in hooge mate. Hij leerde ons
onze moedertaal liefhebben, en daardoor leerde hij die ons kennen: hij leerde ons
die kennen, en daardoor leerde hij ons die liefhebben. Ook zijne leerlingen had hij
lief; zij voelden dit, en schonken hem hunne oprechte genegenheid en achting, omdat
hij het goed met hen meende. Velen onder hen heeft hij tot schrijvers gevormd, allen
hebben jegens hem de duurste verplichtingen en blijven hem ook dankbaar hun leven
lang. Aan de vervlaamsching van ons volksonderwijs komt hem een ruim aandeel
toe.
SLEECKX is eene eigenaardige figuur in onze letterkunde. Als schrijver, als leeraar
en als mensch is zijn invloed machtiger geweest dan velen denken; zijn voorbeeld
en zijn vlekkeloos leven zetten ons aan, om ieder in zijnen werkkring onzen plicht
te doen.
Zijn werk zal blijven:
‘Was glänzt’, zegt de Dichter van Faust in het ‘Vorspiel auf dem Theater’, ist für
den Augenblick geboren,
‘Das Aechte bleibt der Nachwelt unverloren(1)’.

(1) GOETHE, Faust.
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Middelnederlandsch kleingoed.
I.
doorboren;
SPYELEN: spillen, stangen.
DRIELEN:

Het Hs. Brussel 21940, waarvan een uitvoerige beschrijving voorkomt bij R. Verdeyen
en J. Endepols, Tondalus' Visioen en St Patricius' Vagevuur, 1e deel, blz. 138, draagt
op verso van het omslag de volgende aanteekening:
Tonisken brouwers
hoert dit boecken toe
die det(1) vint die ge
uet hem wederom
of men sal hem
d r i e l e n met twee
eser s p y e l e n .
Tonisken brouwers.
R. Verdeyen en J. Endepols hebben het volgende:
d i s t e l e n met twee
esers p y e l e n
Tonisken Brouwers,
wat blijkbaar als emendatie bedoeld is van hetgeen men leest bij Vanden Gheyn, in
den Cat. der hss. in de Bibl. te Brussel (III, nr 2409):
drielen met twee esers pyelen.
Een nauwkeurig paleografisch onderzoek leert dat er wel degelijk
1o DRIELEN staat: de r is onduidelijk, maar de ie is volkomen duidelijk; alsook
2o ESER SPYELEN: de s behoort zeker niet bij eser, waarvan ze overigens gescheiden
is, terwijl s vrij duidelijk bij pyelen aanleunt.
Wat de beteekenis betreft, al zijn de voorbeelden bij Verdam en in het Gr. Nederl.
Woordenb. eerder schaarsch te noe-

(1) det, bij Verdeyen en Endepols dat.
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men (Stallaert kent alleen drillen: schedelboren, fr. trépaner), het lijdt m.i. geen
twijfel dat drieten (drillen-drilen) hier doorboren beduidt en spyelen (enkelv. spijl spile) de spillen of stangen, waarmede de dief zou gefolterd worden ingeval het
‘boecken’ van Tonisken Brouwers dezen werd ontvreemd. - Vgl. ook dordrielen:
doordrillen, fr. perforer (‘van den valschen ghelde te dordrielne’), bij Edw. Gailliard,
Gloss. Inv. Arch. Bruges, blz. 60.

II.
STOFFE (STOVE):

grondstof, materie,
perkament, papier.

Bij Wattenbach, - Das Schriftwesen im Mittelalter - IV 3 Einband, blz. 391 - kan
men lezen als voorbeeld van bede van schrijver en binder in m.e. hss.:
....... voertmer datmen mit aller vlite dit boeck waer. wanitet c r a n c v a n s t o v e
is. Ende men niet lichtelike wten hues en leene...(1),
waarbij Wattenbach in een nota vraagt of cranc van stove soms: empfindlich
gegenüber dem Staub beteekent. Wij hoeven het W. niet euvel te duiden dat hij hier
naar het voorbeeld van sommige m.e. scrivers en copiïsten de vormen van stof, v.
(materie) en stof, o. (stuifzand) verwart. Het is minder bekend dat stoffe in het Mnl.
ook de bijzondere beteekenis heeft van grondstof voor het schrijven: perkament of
papier, zooals b.v. blijkt uit de volgende aanhaling (Verdam, kol. 2171):
Gecoft 16 quateernen stoofs, dair men enen nywen souter op scrijft... 25 gul.
(Rek. der Buurk 143) Ao 1449.
Cranc van stove in de bede beteekent dus eenvoudig: vergankelijk papiermateriaal.
P. DE KEYSER,
leeraar aan het Athenaeum te Gent.

(1) Cf. Beden van schrijver en binder. Tijdschrift Ned. Taal en Lett., IX Deel, blz. 306.
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Plechtige vergadering van 27 Juni 1920.
Te 10 1/2 uur vergaderen de heeren Leden in het eeresalon der Academie.
Zijn aanwezig de heeren: Prof. Dr. C. LECOUTERE, onderbestuurder, waarnemend
bestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
De heeren: KAREL DE FLOU, Dr. LOD. SIMONS, Prof. Dr. AD. DE CEULENEER,
GUSTAAF SEGERS, Staatsminister JORIS HELLEPUTTE, Kan. AMAAT JOOS. IS.
TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS, Prof. Dr. J. MANSION, OMER WATTEZ, Prof. Dr.
LEO VAN PUYVELDE, Prof. Dr. LOD. SCHARPÉ, Prof. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD
WILLEMS, Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE en JOZ. JACOBS, werkende leden;
Juffrouw VIRGINIE LOVELING en de heeren FRANS VAN CAUWELAERT,
volksvertegenwoordiger, en HERMAN TEIRLINCK, briefwisselende leden;
de heer Prof. Dr. FRANS DAELS, nieuw verkozen briefwisselend lid(1).

(1) Hebben zichlaten verontschuldigen de heeren Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, Dr. HUGO
VERRIEST en KAREL VANDE WOESTIJNE, werkende leden; ALF. DE COCK en Dr. A. FIERENS,
briefwisselende leden; de heer Prof. Dr. H. LOGEMAN, buitenlandsch eerelid te Gent.
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Zijn ook aldaar aanwezig de weled. heeren A. DEMAN, bestuurder-kabinetssecretaris
aan het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten, vertegenwoordiger van den
Weled. Heer J. DESTRÉE, minister(1); Staatsminister ALOÏS VAN DE VYVERE; MAURITS
LIPPENS, gouverneur der provincie Oost-Vlaanderen; Z.D.H. Mgr. SEGERS, bisschop
van Gent; EM. BRAUN, volksvertegenwoordiger, burgemeester van Gent; AUG.
HUYSHAUWER en ALF. SIFFER, volksvertegenwoordigers; H. DE KERCHOVE
D'EXAERDE, arrondissementscommissaris.
***
Te elf uur worden genoemde heeren door het Bestuur, voorafgegaan door den pedel
der Academie, naar de feestzaal geleid.
Nemen plaats aan het bureel: Prof. Dr. C. LECOUTERE, waarnemend bestuurder,
de feestredenaar, Staatsminister JORIS HELLEPUTTE, en EDW. GAILLIARD, bestendige
secretaris.
Zijn verder nog aanwezig de heeren: OSC. Bauwens, algemeen opziener van Bruggen
en Wegen; - Paul Bergmans, opperbibliothecaris der Universiteitsbibliotheek; - A.
Bley, hoogleeraar;

(1) Bij brieve van 23 Juni, heeft de Weled. Heer DESTRÉE, minister van Wetenschappen en
Kunsten, zijn spijt uitgesproken de plechtige vergadering der Academie niet te kunnen
bijwonen. Willende nochtans een blijk geven van zijn belangstelling in onze werkzaamheden,
heeft hij den heer DEMAN, bestuurder-kabinetsseeretaris aan zijn Departement, gelast hem
op de plechtige vergadering te vertegenwoordigen.
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- L. Brounts, leeraar aan het Kon. Athenaeum; - P. Bruggeman, beambte; - Alexis
Callant, letterkundige; - Ern. Claes, letterkundige te Brussel; - Ach. Claeys,
schoolopziener; - G. Claeys Boúúaert, oud-provincieraadslid; - Cnudde,
muziekhandelaar; - Kan. Coppens, bestuurder der Sociale Werken; - Kan. Maurits
de Baets, vicaris-generaal van het Bisdom; - E. de Bont, bureeloverste bij den dienst
der Bruggen en Wegen; - de Bruycker, handelaar; - C. de Bruyne, schepen der stad;
- René de Bruyne, secretaris der Christen Werkliedensyndicaten; - de Ceuleneer, zn.,
drukker; - Pater A. Dechamps, S.J., leeraar; - F. de Coster, schoolopziener; - Dr. A.
Deheegher, geneesheer; - Prosper de Keere, beambte; - Paul de Keyser, leeraar aan
het Athenaeum; - Dr. E. de Somer, hoogleeraar; - Maurits J.C. de Vos,
secretarisschatbewaarder van 't Vaderlandsch Verbond der gewezen politieke
gevangenen van Oost-Vlaanderen; - J. Drubbel, muziekleeraar; - Hector Dutordoir,
hoofdingenieur; - E.H. Joris Eckhout, letterkundige; - G. Eylenbosch, voorzitter van
den Katholieken Werkliedenbond van Gent; - Ad. Fordeyn, dagbladschrijver; - Pater
A. Geerebaert, S.J.; - J. Gheysens, schoolopziener; - R. Goethals, onderpastoor; Prof. J. Heymans, hoogleeraar; - Hipp. Leroy, beeldhouwer; - K. Lybaert,
dagbladschrijver; - P. Martens, notaris; - Minnaert, ingenieur; - Fel. Morel,
boekbinder; - O. Putman, bestuurder der Middelbare school; - Osc. Roels, leeraar
aan het
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Conservatorium; - Eerz. Broeder Arnold Seeldrayers, leeraar aan het
St.-Amandsgesticht; - W. Siffer, drukker der Academie; - L. Smeesters en C.
Steenbrugge, hoofdonderwijzers aan de stedelijke scholen; - Aug. van Cauwelaert,
letterkundige, te Antwerpen; - Hugo van den Abeele, gemeentesecretaris te Laathem;
- Dr. Fern. van den Berghe, geneesheer; - G. van den Ostende, vergulder; - Em. van
der Motte, gemeenteraadslid; - Joz. van de Velde, leeraar aan 's Rijks-Normaalschool;
- F. van Eecke, hoofdonderwijzer aan de stedelijke scholen; - Osc. van Hauwaert,
opziener der Middelbare Scholen; - Joz. van Hecke, koster; - D. van Hove,
staatsopziener; - O. van Malleghem, gepensionneerd advocaat-generaal; - Cam. van
Oost, leeraar aan de Normaal-Oefenschool, te Lier: - Alf. van Overbeke,
dagbladschrijver; - Maurits van Poeck, onderwijzer; - H. van Vlaenderen,
fabriekbestuurder; - L. Verniers, hoofdbeambte bij de Posterijen; - Vital Wattez; ook de heeren reporters van de volgende dagbladen: Gazette van Gent, De Gentenaar,
De Standaard, Le Bien public en La libre Belgique. Verder een groot getal dames
en juffrouwen.
Vanwege verschillende personen heeft het Bestuur der Academie bericht ontvangen
dat het hun spijt de vergadering niet te kunnen bijwonen. Het zijn Mevrouw
MERGHELYNCK, weduwe van Jhr. ARTHUR MERGHELYNCK, die aan de Academie
zijn prachtig Beauvoordekasteel bij uitersten wil vermaakte; de heeren Ridder
BEHAGHEL, AM. CASIER, Graaf 'T KINT DE ROO-
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en LIGY, senatoren; - ARTHUR BUYSSE, volksvertegenwoordiger; - Graaf
DE BAILLET LATOUR, gouverneur der provincie Antwerpen; - JANSSENS DE
BISTHOVEN, gouverneur der provincie West-Vlaanderen; - E.P.J. SALSMANS, stichter
van het Salsmans-Fonds, te Leuven; - Frans Bly, ontvanger der zeevaartrechten, te
Berchem-Antwerpen; - L. Bressers, kunstschilder; - F. Bruinsma, geneesheer; - Joz.
Casier, gemeenteraadslid; - Eg. de Backer, apotheker; - Aartsdiaken A. de Bock,
vicaris-generaal; Kan. Edw. de Buysscher; - Joz. de Jonckheere, apotheker; - Kan.
P. de Keyzer; - R. Dekiere, onderwijzer; - Maurits de Mulder, notaris; - Kan. G. de
Munck, professor aan het Seminarie; - Leon de Smet, gemeenteraadslid; - Em. de
Sorgher, eereleeraar; - Edw. de Vynck, gemeenteraadslid; - Gustaaf d'Hondt,
stadsontvanger van Gent; - Kan. A. Drubbel; - G. Gabriël, dagbladschrijver; - Joz.
Goedertier, advocaat; - Jef Goossenaerts, leeraar; - Ferd. Hardyns, gemeenteraadslid;
- E. Pater Hendrik, ongeschoeide Karmeliet; - J. Hoste, jr, dagbladbestuurder; - Kan.
L. Lacompte; - Kan. Clemens Ledegen, secretaris van Z.H. den Bisschop; - C.
Lootens, gemeenteraadslid: - Em. Mathieu, bestuurder van het Conservatorium; M. Raes, advocaat: - Herman Ronse, bestuurder van 's Rijks Tuinbouwschool; - Rob.
Schoorman, bewaarder van het Staatsarchief; - Kan. E. Thuysbaert; - Leo van der
Haegen, leeraar aan het Conservatorium; - Alfr. van der Stegen, gemeenteraadslid:
- H. vande Velde, advocaat; Juffr. Cordelia van de Wiele, uit Kortrijk; - P. van
Heuverswyn, provincieraadslid; - F. van Keirsbilck; - Kan. van Ongeval; - J. van
Overbeke, advocaat; - Is. Vergauwen, schoolbestuurder; - Kan. Alfr. Verheyden,
secretaris van Z.H den Bisschop van Gent.
***
DENBEKE
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De dd. bestuurder, na een welkomgroet tot de aanwezigen gericht te hebben, houdt
een korte toespraak, waarin hij betoogt, dat ons zoo wreed door den oorlog geteisterd
vaderland niet enkel in stoffelijk opzicht moet hersteld worden in zijn vroegeren
staat, maar dat het intellectuëel leven evenzoo opnieuw moet bloeien. Mannen van
de daad zijn er noodig, doch mannen van studie en wetenschap niet minder, want de
noodwendigheden zijn vele, vooral nu de vervlaamsching van het onderwijs schijnt
doorgedreven te zullen worden. Hij sluit met een wensch in dien zin: moge er weldra
levendige bedrijvigheid op den wetenschappelijken akker heerschen!
***

De Heer Staatsminister HELLEPUTTE sprak de Feestrede uit.
Hij herinnerde aan den 2en Oogst 1914, toen het land, in het blijde genot van den
vrede, niet eens vermoedde welk een ramp ons volk boven 't hoofd hing; aan de
angstige spanning van de dagen die het uitbreken van den oorlog voorafgingen; aan
het fiere besluit der Regeering de kans van den oorlog te verkiezen boven het
prijsgeven van 's Lands eer. - Hij deed het groote belang uitschijnen van den weerstand
onzer legers, van het standhouden vooral aan den Yzer. Gedurende die jammervolle
jaren dacht ons Volk dat met den vrede de vroegere welstand zou terugbloeien. Wie toen echter koel de gevolgen berekende der slachting en der economische
uitputting, moest nochtans vooruitzien dat dit een begoocheling
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zou blijken. - Nu nog laait de oorlogsfakkel in het Oosten! Een grootere levensduurte
moest noodzakelijk voortspruiten uit de verwoestingen en het wegmaaien van zooveel
werkkracht; de onvermijdelijke stijging der dagloonen zelf kon niet anders dan den
prijs der waren nog opdrijven, daar, bij ontoereikenden voorraad, iedere
loonsverhooging de koopkracht der verbruikers vergroot. - Willen wij goedkooper
leven, zoo dient het verbruik te verminderen en de voortbrengst te vermeerderen.
Daar ligt de redding.
De oorlog bracht nog erger ontgoochelingen. - In hun ongevraagde verklaring van
te
S -Adresse hadden de beschermende Mogendheden aan België de heerlijkste beloften
gedaan. Wat is er van al die beloften tot heden te recht gekomen? - België moet eerst
en vooral rekenen op eigen vlijt en beleg om zich te herstellen.
Nochtans kunnen de verhandelingen met de Mogendheden, met Nederland, ons
land wellicht nog zekere voordeelen brengen. Wat Nederland in het bijzonder betreft,
dient opgemerkt dat zijn belangen en die van België niet in strijd zijn met elkander,
wel integendeel.
Wat echter het meest tot vertrouwen in de toekomst stemt is de roemrijke
geschiedenis van het Belgisch Volk, zoo ontelbare malen reeds door den oorlog
geteisterd, en dat zich telkens weer er boven op wist te werken. En wanneer weldra
de Vlamingen terug in het genot van hun volle taalrechten zullen gesteld zijn, zullen
zij een volkskracht ontwikkelen die het gemeenzame Vaderland in nog hoogere mate
dan vroeger zal ten bate komen. Vooral daar het Land zijn eer ongerept heeft bewaard,
dat ons Volk in het aanschijn der Wereld zich groot heeft getoond, en dat wij daardoor
hebben verdiend, klein landeke, een ‘Wereld-Hoofdplaats’ te worden, naar het woord
en den wensch van Koning Leopold II.
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Daartoe bestemmen het de nijvere geest zijner bevolking, de rijkdom van zijn bodem,
zijn haven, de onvergankelijke roem zijner kunstenaars en de vaderlandsliefde van
al de Belgen.
***

Thans komt de heer EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris, aan de beurt, tot
mededeeling van den uitslag der wedstrijden:
De oorlog, met zijn droeven nasleep van rampen, heeft voor de wedstrijden door de
Koninklijke Vlaamsche Academie uitgeschreven de noodlottigste gevolgen gehad.
Inderdaad, van de 36 prijsvragen over de jaren 1915 tot en met 1919 voorgesteld,
zijn er enkel vier die op een uitslag mogen roemen, en, jammer genoeg, alleen twee
daarvan werden door de Jury de bekroning waardig geacht. Het eerste dier stukken
is een proeve van taalzuivering met het oog op de ‘Germanismen’, die thans door
Nederlandsche schrijvers gebruikt worden; het ander, is een studie over de zoo rijke
vaktaal der Vlaamsche Lakenweverij.
De twee niet bekroonde prijsantwoorden getuigen echter in zoo hooge mate van
uitgebreide kennis en van degelijke geleerdheid, dat de Academie beslist heeft die
voor een volgend jaar aan te houden, zoodat de schrijvers in de gelegenheid gesteld
worden hun werk te verbeteren naar de wenschen door de heeren Juryleden
uitgesproken.
Voor ‘Germanismen’ werd de uitgeloofde prijs toegekend aan den heer ALFONS
MOORTGAT, en voor de ‘Lakenweverij’ aan den heer ACHILLES QUICKE, die reeds
driemaal door de Academie werd bekroond.
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Voor de eerste maal is het heden aan de Academie gegeven, over den Aug.
Beernaert-prijskamp uitspraak te doen. Te dezer gelegenheid weze hier nogmaals
hulde gebracht aan Staatsminister AUG. BEERNAERT, voor den milden steun door
hem aan de Vlaamsche Letteren verleend, en voor het blijk van eerbied voor de
moedertaal, aan het Vlaamsche Volk gegeven.
Werden bekroond:
Eerste tijdvak (1912-1913), de heer KAREL VAN DE WOESTYNE, ons geacht medelid;
Tweede tijdvak (1914-1915), Mejuffer VIRGINIE LOVELING, die briefwisselend lid
is onzer Koninklijke Instelling;
De Jury besliste dat de prijs voor het derde tijdvak (1916-1917) niet kon toegekend
worden;
Voor het vierde tijdvak (1918-1919), werd echter een dubbele prijs uitgeloofd.
Werden bekroond de heeren ERNEST CLAES en AUG. VAN CAUWELAERT.
Ik verzoek de bekroonden het diploma te komen ontvangen hun door de Academie
vereerd.
Voor het jaar 1919, was door het Karel Boury-Fonds een prijsvraag uitgeschreven,
waarbij werden verlangd tien liederen voor het Lager Onderwijs, hoogste klasse
Zestien prijsantwoorden werden ingezonden. Mejuffer MARIA VANDENDOORNE'S
werk beviel het meest aan de Jury en aan vijf harer liederen werd een prijs toegewezen.
De heer A. QUICKE, Mejuffer VIRGINIE LOVELING, alsook de heeren ERNEST CLAES,
en AUG. VAN CAUWELAERT, komen beurtelings, uit
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de handen van de heeren DEMAN, afgevaardigde van den heer Minister, MAURITS
LIPPENS, gouverneur der provincie, Z.D.H. Mgr. SEGERS en den heer Bestuurder der
Academie, de hun door onze Koninklijke Instelling toegekende diploma's ontvangen.
De heeren ALFONS MOORTGAT en KAREL VAN DE WOESTYNE, alsook Mejuffer
MARIA VANDENDOORNE waren verhinderd de vergadering bij te wonen.
De Bestendige Secretaris zet als volgt voort:
Gaarne breng ik eerbiedig hulde aan de nagedachtenis van Prof. J. VERDAM,
buitenlandsch eerelid der Academie, den geleerden schrijver van het
Middelnederlandsch Woordenboek: in het jaar 1913 hield hij, op onze plechtige
vergadering, een puike voordracht over het ontstaan van dit Woordenboek, het
grootsche monument - aere perennius - door hem aan de geschiedenis onzer oude
taal opgericht en dat hij, hoe jammer, zelf niet heeft kunnen voltooien.
In haar vergadering van 16n Juni, is de Academie tot haar jaarlijksche verkiezingen
overgegaan:
Werden tot briefwisselend lid verkozen, de heeren Prof. Dr. FRANS DAELS en Dr.
A. VAN HOONACKER, tot vervanging van Dr. LOD. SCHARPÉ en JOZ. JACOBS, thans
werkende leden. Van ganscher harte wensch ik hun welkom in ons midden.
Tot buitenlandsch eerelid werd verkozen Prof Dr. JOZ. SCHRIJNEN, hoogleeraar
te Utrecht, tot vervanging van wijlen Dr. VERDAM.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

491
HOOGGEACHTE VERGADERING.
Het zou niet betamen - zegt ten slotte de heer waarnemende Bestuurder - het
afscheidswoord uit te spreken en deze zitting te sluiten, zonder U nogmaals,
inzonderheid de Dames, in naam der Academie, onzen oprechten dank betuigd te
hebben voor het bijwonen dezer plechtigheid.
Het is plicht, inzonderheid jegens U onze gevoelens van erkentelijkheid te uiten,
weledele heer Afgevaardigde van den Heer Minister, en Staatsminister A. VANDE
VYVERE. - weledele Heer Gouverneur der Provincie, - Mgr. SEGERS, bisschop van
Gent, - EM. BRAUN, burgemeester der stad. - volksvertegenwoordigers HUYSHAUWERS
en SIFFER, alsook Arrondissementcommissaris H. DE KERCHOVE D'EXAERDE. Ten
zeerste waardeeren wij uwe aanwezigheid als een blijk van genegenheid en
belangstelling; wij voelen ons daardoor sterker gesteund in ons streven naar de
verheffing en hooger ontwikkeling van ons volk.
De vergadering wordt om 12 1/2 gesloten.
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Toespraak door Prof. Dr. C. Lecoutere, waarnemend bestuurder
der Academie.
DAMES EN HEEREN,
ZEER GEACHTE TOEHOORDERS!
Het is voor mij een groote eer en tevens een innig genoegen U, in den naam van
mijne medeleden te mogen welkom heeten op deze jaarlijksche plechtige vergadering
van de Koninklijke Vlaamsche Akademie. De aanwezigheid van zulke talrijke en
uitgelezen schaar stemt ons zeer tot vreugde, omdat wij daarin nog iets meer mogen
zien dan een louter blijk van welwillendheid jegens onze instelling en van waardeering
onzer werkzaamheid. Immers, niet onze personen als zoodanig hebt Gij in de eerste
plaats willen huldigen, maar iets hoogers en verheveners. Wat u naar hier heeft
gedreven, is genegenheid voor onze taal en letterkunde, is wezenlijke belangstelling
in het hooger leven en streven, in de geestelijke ontwikkeling en ontvoogding van
het Vlaamsche volk. Dit treft ons diep en wij kunnen er niet onverschillig voor blijven;
het past dus, dat ik U niet alleen een welgemeend welkom, maar tegelijk een oprecht
dank uit ganscher harte toeroep.
Laat mij toe bij het openen dezer vergadering, uwe aandacht gedurende eenige
oogenblikken te vragen voor een onderwerp, dat de tijdsomstandigheden als vanzelf
aanwijzen en dat zeer eng in verband staat met het doel waartoe deze Akademie werd
opgericht.
DAMES EN HEEREN!
De grondslagen zelve, waarop elke beschaafde maatschappij moet gevestigd wezen
om te kunnen bestaan, zooals godsdienst, recht en zedelijkheid, politieke, sociale,
bestuurlijke en andere instellingen, de heele inrichting kortom van het publieke leven,
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zijn uit hunnen aard niet uitsluitnnd eigen aan éen bepaalde gemeenschap of ‘volk’;
bij nadere beschouwing blijkt, dat het wezenlijke er van, de oorspronkelijke kern
grootendeels behoort tot het algemeen menschelijke en geldig blijft voor alle tijden
en plaatsen; men moet echter dadelijk toegeven dat machtig veel van dit overal
voorkomende allerlei wijzigingen en toepassingen ondergaat van volk tot volk.
Ook de onderscheiden wetenschappen en zelfs de voortbrengselen der beeldende
kunsten, als schilderijen, beeldhouwwerken, gebouwen en muziekale scheppingen,
welke gezamenlijk, naast en met de daareven opgesomde factoren, helpen uitmaken
wat wij ‘beschaving’ heeten, verschillen evenmin in alles van de eene tot de andere
samenleving en kunnen daarom op zich zelve ook niet een volledige, adaequate
uitbeelding van den volksaard worden - ofschoon men moet erkennen dat zij, als
openbaring van het geestelijk leven, reeds van veel meer beteekenis zijn tot de
omlijning van het eigenaardig karakter der omgeving, waarbinnen zij ontstaan. Men
beschouwe b.v. maar even uit dit oogpunt en vergelijke onderling, een landschap
van Hokoesaï, een boeddhistischen tempel, een standbeeld van Pheidias en een
tafereel van Breughel of Teniers.
Doch niet aldus is het gesteld met de taal en de litteratuur der volken. - Dat de taal
de volmaaktste, dat wil zeggen: de duidelijkste, zuiverste en volledigste weerspiegeling
is van den aard van een volk, dat is een stelling, waarvan ik de waarheid, in een
vergadering als deze, niet verder moet aantoonen. Wij zijn het immers allen eens
met de uitspraak van den beroemden wijsgeer Leibniz, dat in de taal van een volk
en in haar historisch verloop de kenmerkende eigenschappen van de volksgeaardheid
zich even goed laten waarnemen - alhoewel op andere wijze, als in de overige
getuigenissen van zijn intellectueel leven, zonder daarom zóó ver te gaan als de haast
even beroemde W. von Humboldt, die beweerde, dat de geest van een volk en zijn
taal in elk opzicht één zijn, dat wij geest en taal niet identisch genoeg kunnen denken
- een voorstelling, die stellig eenzijdig en overdreven is. Al is de taal van een bepaald
volk nog zoo nauw verwant, dat is: in oorsprong nog zoo zeer zich vereenzelvigende,
met die andere menschengroepeeringen, die hunnerzijds ook tot afzonderlijke volken
zijn opgegroeid: steeds toch onderscheidt zij er zich van door verschillen, niet in
graad of hoeveelheid, maar in
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hoedanigheid of soort, in specifieken aard. Hoeveel zij ook, in den loop der tijden,
rechts en links bij naburen geborgd heeft om te voorzien in hare behoeften, de
volksaard heeft op alles, op het eigen goed zoowel als op het ontleende, zijn
onmiskenbaren stempel gedrukt. Betrekkingen met den vreemde kan zij blijven
onderhouden, in ruime mate zelfs - doch nooit zal zij ‘internationaal’ worden in
denzelfden zin en op dezelfde wijze als dat mogelijk is bij wetenschap - en zelfs ook
bij de beeldende kunsten. Zou zij het toch wagen, door het feit zelve houdt zij op de
vertolking te wezen van het zieleleven van een gemeenschap, op welke de benaming
‘volk’ nog toepasselijk is.
Niemand zal loochenen dat, evenals de taal de spiegel is van het volkskarakter,
nog duikelijker in de litteraire voortbrengselen het gansche leven van een maatschappij
en zijn beschaving in haar vollen omvang zich laat grijpen en vastleggen als op den
film van een kinematograaf. Doelloos zou het wezen, hierbij te redetwisten over het
begrip ‘litteratuur’ zelf, dat zoo onvast en rekbaar is; neemt het zoo ruim mogelijk
- en deze waarheid zal er des te klaarder en overtuigender door worden.
Gesteld dat het mogelijk was, de litteraire werken van alle volken en van alle tijden
over te brengen in één idioom, een wereldtaal, gelijk het Esperanto of Ido zou kunnen
zijn, het zou zonneklaar blijken, dat de taal op zich zelf geen voldoend criterium is
tot onderscheiding van de eene letterkunde van de overige. In dit wereldidioom
vertaald, zouden de voortbrengselen der verschillende volken hun typisch karakter
immers behouden, hoeveel ook van het eigenaardige, door het feit der vertaling
alleen, zou weggevallen zijn. Een Chineesche roman, een Arabisch sprookje, een
Grieksch treurspel of een Vlaamsche ‘cluchte’ zouden dan even weinig op malkaar
gelijken als zij het nu doen en de belichaming blijven van zeer uiteenloopende
cultuurtoestanden.
Is het wel noodig uitvoeriger te betoogen, dat derhalve de studie van taal en
letterkunde van het hoogste belang is in verband met de geestelijke ontwikkeling
van het menschdom in het algemeen? Dus ook met betrekking tot de
beschavingsgeschiedenis van elk volk in het bijzonder? Dus ook met betrekking tot
ons eigen, Vlaamsche volk? - Dat bovendien alles, wat men over dit onderwerp kan
te zeggen hebben, niet enkel van toepassing is op het verleden, maar - en DAT is het,
waar het hier op aankomt - evenzeer geldt voor het tegenwoordige, voor NU?
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Taal en litteratuur immers zijn te allen tijde de beeltenis van 's volks cultuur en
houden steeds gelijken tred met de lotgevallen van het volk zelf. Liet de tijd het toe,
hoe gemakkelijk zou ik die bewering niet kunnen staven met een menigte bewijzen,
ontleend aan de geschiedenis onzer taal en litteratuur gedurende de jongste jaren.
Om maar iets te vermelden, rakende het eerste van die twee punten, hoezeer zou de
menigte, misschien wel een man van het vak, van verbazing opkijken, spreidde men
hun eens al de oorlogsaanwinsten van het Nederlandsch ten toon. Wat al
merkwaardige, verrassende vondsten, wat al splinternieuwe woorden, wat al nieuwe
beteekenissen of toepassingen van bestaande woorden en uitdrukkingen, wat al
kleurige, teekenende, pakkende spreuken en zegswijzen, afkomstig zoowel van deze
als van gene zijde van het ‘front’, geboren zoowel in het Noorden als in het Zuiden
van het taalgebied! Hunne opsomming alleen zou luiden als een roerende weerklank
van wat in dezen rampzaligen tijd werd geleden en gestreden, geduld en gedurfd,
verwenscht en gehoopt!
Het zou verkeerd wezen de wetenschappelijke studie van taal en letterkunde enkel
aan te zien als een der vele uitingen van de cultuur; zij is meer dan dat; zij is de
noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan er van - ja, als de grondslag zelf. Zonder
haar zouden de menigvuldige vertakkingen van het intellectuëel leven niet tot vollen
wasdom kunnen raken; zij zouden, ofwel kwijnen - ofwel een ander idioom tot tolk
moeten kiezen; de ontwikkelingsgeschiedenis van ons eigen volk is daarvan wel een
sprekend voorbeeld.
Wij mogen er gerust uit afleiden, dat die studie daarom bij een ‘beschaafd’ volk
evenmin dient verwaarloosd te worden als die van elke andere wetenschap. Neen,
neen, zij mag niet op het achterplan gedrongen, onder voorwendsel van overbodig
of onnuttig in de tegenwoordige omstandigheden. Zou er wel iemand gevonden
worden, zóó verachterd om staande te houden, dat de gemeenschap zich niet te
bekreunen heeft om den vooruitgang van de wetenschap dan in zooverre zij er
onmiddellijk het practisch voordeel van kan aanwenden?
Bijgevolg - en dat is het tweede punt, waarop ik wijzen wil - als men er over spreekt,
ons zoo wreed beproefd vaderland op te beuren en te verheffen tot zijn vroegere
welvaart, is het hoegenaamd niet voldoende uitsluitend te denken aan de nood-
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wendigheden van het stoffelijk leven. Ongetwijfeld moet daarvoor in de allereerste
plaats gezorgd en het zou misdadig wezen elke poging, in die richting aangewend,
ook maar met de gedachte te willen verijdelen. Primum vivere, deinde philosophari
is een beginsel van gezonde levensopvatting. Maar wij mogen wel vragen, of men
het doel zal bereikt hebben, nadat voor de bevoorrading zal gezorgd wezen, als de
vernielde fabrieken en nijverheidsinrichtingen opnieuw in werking zullen zijn, als
weer ieder gezin aan zijn eigen aard zal zitten en het verkeer in alle richtingen hersteld
zal wezen; kortom: als alles weer zijn gewonen gang zal gaan gelijk vóór den oorlog?
Kan het antwoord anders luiden dan ontkennend?
De mensch toch leeft niet alleen bij brood; hij heeft hoogere behoeften, omdat hij
meer is dan enkel stof. Stoffelijke welvaart is onmachtig den geestelijken honger te
stillen en het volk tot een hooger peil van echte beschaving te voeren. Daarom is het
noodig, dat het intellectuëel leven hervat worde, dat de wetenschappelijke
bedrijvigheid zoo spoedig mogelijk tot hare volle ontplooing gedije; dat is de
voorwaarde tot het zich verheffen boven het alledaagsche. Die wensch geldt natuurlijk
minder het beoefenen van zulke vakken der wetenschap, waarvan het dadelijk nut
in het oog loopt of waarvan de materiëele opbloei van ons land rechtstreeks afhangt;
zij zullen niet, gelijk de dienaar uit de parabel, op de kruiswegen der straten naar
genoodigden moeten gaan zoeken, opdat aan de bruiloftstafel de plaatsen zouden
bezet zijn. Maar wel die afdeelingen van het menschelijk weten, wier stille en
bescheiden werkzaamheid in het ingewikkeld raderwerk der huidige samenleving
voor het bloote oog onzichtbaar is, voor deze zouden door vurige ijveraars een menigte
aanhangers moeten geworven worden.
Mannen van de daad, die met helderen blik en vlugge handen de geslagen wonden
hebben gepeild, al grootendeels geheeld en genezen, zij ontbraken, Goddank, op het
vereischte oogenblik niet en wij zullen het nooit vergeten; zij waren er zoo noodig!
Doch beelden wij ons niet in, dat van hun optreden alles afhangt; tot den heropbouw
van ons vaderland zijn mannen van studie niet minder onmisbaar. De rol van de
wetenschap is in de moderne maatschappij te gewichtig, dan dat men de belanglooze
toewijding er aan mag beschouwen als een overtollige weelde.
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Past het mij wel hier, in deze vergadering, op te staan om te pleiten voor de beoefening
der wetenschap, inzonderheid voor de studie van onze taal en letteren? - Laat ik
antwoorden met een wedervraag: moet onze Akademie niet wezen het middelpunt
van het wetenschappelijk en letterkundig leven in Vlaamsch België? Dat het op den
weg der Akademie ligt aan te wakkeren tot bedrijvigheid in gezeiden zin, zal men
allicht toegeven; maar, zal men opwerpen: is de toestand zoo ernstig? Komt de nood
dan aan den man?
Welnu, als ik daarop mag antwoorden in voile oprechtheid, dan beweer ik: Jawel,
dat is eene van de dringendste behoeften van het tegenwoordig oogenblik. Laten wij
toch geen struisvogelpolitiek huldigen noch een klep op onze oogen trekken om de
werkelijkheid in het gezicht niet te moeten zien. Zij, die alles door hun optimistischen
bril bekijken, zullen misschien moeielijk bekennen, dat er een te kort is aan
wetenschappelijke werkkrachten; zullen zij echter durven volhouden, dat er overvloed
heerscht? Nemen wij aan, dat een vergelijking van hetgeen thans gepraesteerd wordt
met wat vroeger werd geleverd, veeleer aanmoedigend dan beschamend zou uitvallen
- zulk optimisme kan niet veel kwaads berokkenen - is het evenwel niet waar, dat
wij ons te bereiden hebben en klaar te maken tegen de dagen, die komen zullen? Nu
wij bijna het einde van den harden en haast hopeloozen strijd genaderd zijn; nu taaie
volharding reeds in de verte de glansrijke zegepraal ziet opdagen; nu alle voorteekenen
getuigen, dat de volheid der tijden nabij is en de vervlaamsching van het hooger
onderwijs de kroon op het werk zal spannen - zou het niet onuitsprekelijk treurig en
ontmoedigend wezen, als in dit plechtig tijdsgewricht de handen, die aan ons volk
het brood der wetenschap dienden te breken, te weinig in aantal of niet genoeg
geoefend bleken te zijn? En voor iemand die geen volslagen vreemdeling in Jeruzalem
is, schijnt dat zoo geen hersenschimmig gevaar. Terwijl sommigen daarover eens
glimlachen, zijn er anderen, die haast bang zijn voor de onmiddellijke vervulling van
den vurigsten wensch, dien wij allen koesteren, omdat zij beven voor een mogelijke
inhaling van het Trojaansche paard.
Laten wij algauw deze pessimistische beschouwingen varen, maar blijven wij
niettemin doordrongen van deze waarheid, dat het hier gaat om levensbelangen. Op
het gebied van de Nederlandsche taal en litteratuur zijn er nog wetenschappelijke
noodwendigheden genoeg, om niet te spreken van die op ander terrein.
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Heeft dat niets te beteekenen met het oog op dezen tijd? En met betrekking tot de
hooger volksontwikkeling? Al ziet men wellicht zoo klaar niet in dat verband, het
bestaat nochtans. De wetenschap is één en ondeelbaar; vakken noch afdeelingen kent
zij; deze worden maar gemaakt door onzen geest, omdat hij te zwak is om in één blik
alles te omvatten. Wie dus eenig onderdeel of vak geringschat als minderwaardig,
verbreekt dien samenhang en levert terzelfdertijd het bewijs, dat hem geen stem in
het kapittel toekomt.
Nog veel erger zou het wezen, als men er zich van afmaakte door de lichtzinnige
uiting, dat zulke studie toch maar punten van ondergeschikt belang betreft. - Wie
zou durven de grens aanwijzen tusschen het meer en het minder belangrijke? ‘Groot’
en ‘klein’ zijn immers relatieve begrippen en alle wetenschap, ja het geheele leven
zelf is maar samengesteld uit een som van kleinigheden. Het zou trouwens niet anders
kunnen wezen, omdat het in de natuur van den menschelijken geest ligt, alleen
broksgewijze en achtereenvolgens te kennen, dat is: het één deeltje waarheid na het
andere, nooit alles gezamenlijk en in eens. Daarenboven, kleine oorzaken kunnen
groote gevolgen hebben; nooit is het geoorloofd een onderdeel ter zijde te stooten
onder voorwendsel, dat het onbelangrijk is, dus voor de algemeenheid van geen nut.
Waar het geldt het volk tot een hooger peil van ontwikkeling op te voeren, komen
zulke drogredenen niet te pas en zijn in de hoogste mate te betreuren.
Bovendien nog: welk rechtgeaarde Vlaming is er niet trotsch op ‘vlaamschgezind’
te wezen? Maar wat beteekent vlaamschgezindheid bij ontwikkelden, als zij niet
strekt ten bate van de gemeenschap? En wat is er edeler en verhevener dan mede te
helpen, elk op zijn wijze en in de mate zijner middelen, tot het geestelijk welzijn
zijner medeburgers, dus ook door de vlijtige beoefening van elk onderdeel der
universeele wetenschap? Vlaamschgezindheid die, bij den man van studie, met
beslisten stap dien weg niet opgaat, maar zich vergenoegt met klanken en gebaren,
mag men haar wel dien naam blijven toekennen?
Bij geen enkele beschaafde natie ziet men met onverschilligheid neer op de
wetenschappelijke studie van eigen cultuur; laat ons dus ook niet met laakbare
zorgeloosheid het erfdeel onzer vaderen verwaarloozen. Als het waar is - en wie
wijst er niet met fierheid op? - dat de ontluikende vrijheid in Europa Vlaamsch
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sprak; als het waar is, dat ook kunst en wetenschap hier voorheen Vlaamsch spraken
en hare stem lieten weerklinken tot aan de uiteinden der bekende wereld, zijn wij
het dan niet aan onze eer verschuldigd, dat zij dit opnieuw doen, zelfs als het geen
voordeelen zou opleveren, die men kan tellen op de vingeren of afwegen met een
schaal?
Een onverwoestbaar geloof moeten wij hechten aan de geestelijke herrijzing van
ons volk en daarom ook onwankelbaar vasthouden aan de hoop - neen aan de stellige
zekerheid, dat weldra de stralende zon der ontwikkeling in eigen taal ons stoffelijk
hersteld Vlaanderen met haar heerlijken, levendwekkenden gloed zal beschijnen.
God geve dat!
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Feestrede door den Weled. Staatsminister J. Helleputte, Werkend
Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Achttien maanden na den Oorlog
De duurte van het leven.
MONSEIGNEUR,
MEVROUWEN,
MIJNE HEEREN,
De 2e Oogst 1914 was een prachtige zomerdag.
Wel waren er wolken aan den wederlandschen gezichteinder. Sedert twee dagen
had de Regeering heel het leger opgeroepen om de wacht te houden aan onze grenzen.
Maar de laatste berichten, te Brussel ontvangen, waren zoo geruststellend mogelijk.
Van het Belgisch gezantschap te Berlijn was het nieuws aangekomen, dat volgens
alle waarschijnlijkheid het Duitsch leger langs onze oostelijke grens naar Frankrijk
zou afrukken, zonder het Belgische grondgebied te raken.
Op 1n Oogst had de Duitsche Gezant, M. von Below Saleske, aan onzen Minister
van Buitenlandsche Zaken gezegd dat wij gerust mochten zijn nopens de inzichten
van Duitschland.
In den vroegen morgen waren Duitsche troepen door het Groot-Hertogdom
Luxemburg getrokken, maar de Duitsche Regeering had op het beklag der
Luxemburgsche Regeering geantwoord, dat Duitschland niet de minste booze
inzichten tegenover Luxemburg koesterde.
De Duitsche Regeering had enkel gebruik gemaakt van een recht, dat het op de
spoorwegen bezat, en deze tot het vervoer van troepen laten dienen.
Zulk recht van Duitschland bestond in geener mate ten onzent.
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Daarenboven, in den morgen had de Duitsche Gezant aan de bestuurders van de
Brusselsche dagbladen gezegd: ‘De Duitsche troepen zullen niet door België trekken.
Erge gebeurtenissen gaan geschieden. Het dak van uwen gebuur zal misschien wel
afbranden, maar uw huis zal ongedeerd blijven’.
Men was dus heel gerust te Brussel, rustiger dan op elken anderen dag sedert de
twee laatste weken.
De Brusselaars waren in groot getal, zooals naar gewoonte, gaan wandelen in de
omstreken, en de frissche lucht gaan genieten van het Terkameren- en het
Zoniënbosch.
Ik zie ze nog tegen den avond terugkomen, te voet, per tram, per rijtuig, met
bloemen beladen die zij in het veld, in de bosschen of in de tuinen der villas hadden
geplukt.
Alles was stil, en liet voorzien dat, indien er oorlog kwam, wij er enkel, zooals in
1870, zouden getuigen van zijn; de strijd zou buiten onze grenzen blijven, en de
vrede in ons land bewaard.
***
Doch rond 20 ure kregen de Ministers eene uitnoodiging voor eenen ministerraad
die, onder het voorzitterschap van den Koning, om 21 ure in het Paleis zou plaats
hebben. De Ministers van Staat zouden ook aan de vergadering deelnemen.
Wat was er op handen? Wij vernamen het maar toen wij in het Paleis gekomen
waren.
Om 19 ure had de Duitsche gezant, de zelfde Herr von Below Saleske, aan onzen
Minister van Buitenlandsche Zaken een ultimatum overhandigd.
De Duitsche Regeering vroeg om doortocht voor het Duitsche leger door ons land,
daar zij vernomen had, beweerde zij, dat het Fransche leger zich bereidde om langs
de kanten van Givet in ons land te dringen en het Duitsche leger aan te vallen.
De Duitsche Regeering wilde in geenen deele onze onafhankelijkheid schenden.
Eene toegeving van onzen kant zou de vriendschap tusschen België en Duitschland
inniger gemaakt hebben. De Duitschers zouden alle mogelijke schade en alle
leveringen dadelijk uitbetaald hebben, met gereed geld.
Maar indien wij niet toegaven zou het Duitsche leger verplicht geweest zijn, hoe
pijnlijk dat ook viel, tegen onzen wil en

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

502
dank door ons land te trekken; dit was het eenige middel om het gevaar af te weren
waarmede het bedreigd was.
Het antwoord moest den Maandag morgen vóór 7 ure gegeven worden.
***
Wij hadden dus twaalf uren tijd om een besluit te nemen, twaalf nachturen.
Het was bitter weinig, veel te weinig om eene zaak van zulk belang, van leven of
dood voor ons land, te bespreken.
Het was te veel, veel te veel om het eenig antwoord op te stellen dat voor ons
mogelijk was, dat strookte met onze verbintenissen, met onze eer, met onze vrijheid,
met ons recht, met onzen plicht, dit antwoord dat in een woord kon samengevat
worden: Nooit!
In den vroegen morgen, en vooraleer de tijd waarover wij beschikten verloopen
was, werd ons antwoord aan den Duitschen minister ter hand gesteld.
***

Het was de oorlog! Toen de Brusselaars 's morgens ontwaakten, uitgerust van hunne
vreedzame zondagwandelingen, was de mare reeds de stad, ja zelfs het land rond:
Het was oorlog!
Omtrent vier en twintig uren daarna, den Dinsdag 4n Oogst, terwijl Kamer en
Senaat in tegenwoordigheid van den Koning vergaderd, eenparig, vol geestdrift, het
besluit van den Koning en de Regeering bijtraden en de noodige wetten stemden,
rukte het Duitsche leger ons land binnen.
Wat ging er gebeuren?
Bijna niemand in het land wist wat oorlog was.
Sedert het jaar 1830 was België in vrede.
Geene deelnemers aan den strijd van die jaren waren nog in leven.
Eenige officieren hadden oorlog gevoerd in Congo, maar zij maakten eene zeer
kleine minderheid uit in ons leger.
Hoe zouden onze jongens zich gedragen tegen het machtige Duitsche leger, dat
onoverwinbaar scheen?
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Niet dat er twijfel bestond over den moed onzer soldaten, of de bekwaamheid van
hunne aanvoerders.
Het woord van Caesar was te allen tijde waarheid gebleven. Heldenmoed en
vrijheidsliefde gingen bij ons steeds gepaard. Getuigen daarvan Groeninge en
Woeringen, de beroemde regimenten die te Rocroy aan Condé weerstonden, en te
Collin den grooten Frederik versloegen.
Zij, die den toestand der verschillende Europeesche legers kenden, wisten dat de
Belgische soldaat onder de besten mocht gerekend worden.
En toch! Het Belgisch leger was zoo klein tegenover het geweldige leger van den
vijand; en zij zouden de eersten aangevallen worden, zij die dat klein onbeduidend
Belgisch legerken uitmaakten!
Het was de eerste maal dat het Duitsch keizerlijke heir op het slagveld verscheen.
Sedert 1870 had het in Europa niet gestreden, maar ieder Duitscher was vast
overtuigd, en bijna alleman in de wereld ook, dat het niet kon verslagen worden.
En nochtans, op 6n Oogst vernamen wij te Brussel dat de eerste aanval tegen Luik
had plaats gehad. Onze jongens, Vlamingen en Walen van de 3e legerafdeeling, waren
de Duitschers te lijve gegaan onder het zingen van den ‘Vlaamschen Leeuw’ en
andere volksliederen. De Duitschers waren verslagen geworden en op de vlucht
gedreven, ja op de vlucht!
Dat klein onbeduidend misprezen Belgisch leger had het machtige Duitsch
keizerlijk leger verslagen! En daarmede was de legende uit! Het Duitsche leger was
niet onoverwinbaar, en eenige uren daarna was de mare de wereld rond, op de verdere
bewegingen van den oorlog eenen invloed uitoefenend dien men niet overschatten
kan.
***

Daarna, aan onze eigene krachten overgelaten, want noch de Franschen noch de
Engelschen hadden, ondanks hunnen besten wil, op tijd ons ter hulp kunnen komen,
daarna begon de onvermijdelijke aftocht op Antwerpen, dien onze zegepraal van
Halen niet kon beletten; en dan op Oostende en den IJzer, nadat wij de Fransche
zegepraal op de Marne hadden mogelijk gemaakt door onze uitvallen van Antwerpen.
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Te Oostende beleefden wij de droevigste dagen van den oorlog. Pas waren wij daar
aangekomen, - wij zijn er maar zes dagen gebleven, - of er werd ons medegedeeld
dat ons leger het Belgisch grondgebied moest verlaten. Het was, zegde men, zoodanig
uitgeput, verzwakt en ontredderd dat men het in Frankrijk, achter de Fransche lijn,
opnieuw zoude moeten inrichten en uitrusten, de verdediging van ons land aan de
Franschen en de Engelschen overlatende.
Neen, geen enkel Belgische soldaat zou nog op onzen bodem gebleven zijn om
onze vrijheid en onze onafhankelijkheid te verdedigen!
Moet ik Ued. zeggen met welke verslagenheid dat besluit ons vervulde! Het was
overigens niet alleen de meening van de Belgische bevelhebbers. Het kwam ook
overeen met de zienswijze van den Franschen, welbekenden en hooggeprezen generaal
Pau, die ons leger had gezien en dacht dat het niet meer strijdvaardig was.
Gelukkig, eenige uren vóór dat de regeering Oostende verliet om naar Le Hâvre
te varen, besloot men, op aandringen van generaal Joffre, op den IJzer stelling te
nemen, en daar het Duitsche leger tegen te houden. Het was de redding! Tot welken
prijs onze soldaten daar hebben stand gehouden, zal men nooit genoeg beseffen.
De weg der Duitschers naar Duinkerke en Kales was afgesperd! Voor de derde
maal hadden onze mannen den vooruitgang der Duitschers belet, en ditmaal was het
de beslissende keer!
***
En dan begon die meer dan vier jaren lange strijd met bijna onveranderde stellingen
voor de beide strijdende legers.
Jaren van onophoudelijken angst en van gedurig lijden, en toch van onwankelbaar
vertrouwen en bestendige hoop.
Millioenen menschen verdwenen, duizenden en duizenden gebouwen werden
vernietigd, duizenden en duizenden hectaren bouwland werden verwoest.
Wij hebben oogenblikken gekend - ik zal slechts de laatste Duitsche aanvallen
melden, van 23n Maart tot 15n Juli 1918, - waar, menschelijk gesproken, alle kansen
verloren schenen
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voor de verbonden legers. Hoe dikwijls hoorden wij deze vraag stellen door personen
die onder de meest en best ingelichten moesten zijn:
‘En denkt gij nu nog dat wij het kunnen winnen?’
Ik mag hier de getuigenis afleggen dat op ieder dier vragen altijd geantwoord werd:
Ja!
En wij wisten, MM., dat dit woord ook het uwe was in het bezette land, ondanks
al uw lijden, ondanks de vervolgingen, ondanks de dwingelandij die gij moest
onderstaan, ondanks de wegvoeringen, de opsluitingen, de uithongering, ondanks
zelfs het gevangenzetten en doodschieten.
Dat woord, uitdrukking van onze overtuiging, dat het recht niet kon bezwijken,
dat woord dat ons staalde en ons hart deed kloppen van geestdrift, dat woord heeft
de zegepraal mogelijk gemaakt!
Ah! MM., hoe lief hadden wij ons vaderland in die droevige dagen. Nooit hadden
wij het zoo zeer bemind! Neen! wij wisten niet dat wij het zoo zeer konden beminnen!
Hoe verrukkend waren nu de klanken van onze vaderlandsche liederen! Hoe
dikwijls deden zij tranen uit onze oogen vloeien!
Hoe prachtig kwamen onze driekleuren ons voor. Met welken eerbied groetten
wij ze, met welke geestdrift. Nu ja verstonden wij de woorden van den grooten
kanselredenaar Lacordaire:
Wat is eene vlag? Het is een stuk doek aan een stuk hout gebonden. Maar dat hout
leeft, en in de plooien van dat doek zweeft de ziel van gansch een volk met de glorie
van het verleden, de fierheid van het heden, en het onwankelbaar vertrouwen in de
toekomst!
***
En in de verzekering waarin wij verkeerden dat de verlossing komen moest, tooverden
wij ons een verlokkend schouwspel voor van den toestand van ons land na den oorlog.
Ons land zou zijne vrijheid herwinnen, zijne onafhankelijkheid genieten méér nog
dan voor den strijd, en zij zoude beter verzekerd en gewaarborgd zijn dan tevoren.
Onze verwoeste streken zouden hersteld worden en herleven heerlijker dan ooit.
Onze belforten, onze kerktorens zouden zich opnieuw in onze vrije lucht verheffen;
dan zou opnieuw de
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beiaard spelen uit al onze torentransen en de vloed zijner harmonie over het Land
laten stroomen.
De geteisterde burgers zouden vergoed worden. Landbouw, Handel en Nijverheid
zouden opnieuw bloeien.
Het zou gedaan zijn met de ontberingen. Levensmiddelen zouden in ruime mate,
in overvloed, ter beschikking der bevolking staan.
***
Was dat overdreven? Was dat ijdele begoocheling?
Wat de levensmiddelen aangaat, misschien wel.
In het jaar 1917 werd ik in Le Hâvre ondervraagd door een lid van het
Inlichtingsbureel dat aldaar bestond, aangaande de werking van het Ministerie van
Landbouw en Openbare Werken.
Hij verlangde, onder andere, te weten wat ik dacht nopens de bevoorrading na den
oorlog. Ik antwoordde hem dit:
‘Het is eene dwaling te gelooven dat na den oorlog de vraag der levensmiddelen
zich zoo scherp als nu niet meer zal voordoen. Gedurende eenen zekeren tijd,
misschien nog al lang, zal de schaarschheid blijven bestaan’.
Om zoo te spreken was het overigens volstrekt niet noodig de gave der profeten
te bezitten. Het was voldoende een weinig na te denken over de gevolgen van den
oorlog.
Millioenen menschen zouden gedood zijn.
Volgens de laatste berichten beloopt het getal dooden en vermisten in Frankrijk
alleen tot 1.358.872. Daarbij komen 370.000 verminkten, zoo dat Frankrijk de
werkkracht van 1.700.000 man verloren heeft. Men weet nog niet juist hoeveel
millioenen, acht, tien misschien, het getal dooden bedraagt voor al de landen die in
den oorlog betrokken waren.
Honderd duizenden hectaren land zijn verwoest, en kunnen voor het oogenblik
niet meer bebouwd worden.
Rond 1916 waren er 800.000 hectaren in Frankrijk onbebouwd.
In België waren er 62.000 hectaren, in West-Vlaanderen alleen, verwoest,
gedeeltelijk of geheel, waarvan een zeker getal niet meer voor den landbouw zullen
kunnen dienen.
Het viel dus wel te voorzien dat de opbrengst veel minder moest worden, en dus
de levensmiddelen schaarscher zouden
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zijn. En het is ook zoo, en zal nog een zekeren tijd zoo blijven. Hoelang weet niemand.
Wij weten alleen dat de strijd nog woedt in Rusland, in den Balkan, in Turkije, in
Azië, zonder te spreken van den burgeroodog die van tijd tot tijd oplaait op
verscheidene plaatsen, noch van het bolchevisme dat in Rusland heerscht en de wereld
wil veroveren.
Voegen wij daarbij dat gedurende den oorlog al de voortbrengselen van de
verbonden landen voor die landen bestemd waren, en meestal ook die van de onzijdige
landen.
Nu vragen en bekomen onze vroegere vijanden er ook een deel van.
Is het dan te verwonderen dat de voortbrengst, die daalde, niet in verhouding is
met het verbruik, dat steeg? Is het dan te verwonderen dat de prijzen van alle eetwaren
hooger staan en dat het leven duurder bleef dan vóór den oorlog?
Nochtans, deze oorzaak legt met alleen de mate uit in dewelke de prijzen gerezen
zijn. Eenige bijzondere opmerkingen zijn hier noodzakelijk.
***
De duurte van het leven heeft natuurlijk voor gevolg gehad de loonen te doen
klimmen. Dat moest. Niet alleen de loonen der werklieden, maar der beambten. der
bedienden van allen aard en van allen rang, van de nederige straatvagers, tot de
Ministers toe.
Na den wapenstilstand waren de prijzen doorgaans, laat ons zeggen, driemaal zoo
hoog als vóór den oorlog.
En men heeft als volgt geredeneerd: laat ons de loonen ook verdriedubbelen en
alles komt op zijn plooi.
Daarin was men deerlijk mis.
Men heeft aldus de menschen laten gelooven, en dit was eene dwaling, of willen
doen gelooven, en dit was eene misdaad, dat ze nu zoo gemakkelijk zouden geleefd
hebben als vóór den oorlog.
Men is zelfs zoo verre gegaan dat men hun een beter bestaan heeft willen
verzekeren, en terwijl men de loonen deed stijgen heeft men de werkuren doen dalen.
Dit wilde zeggen dat men den verbruiksfactor deed verhoogen en terzelfdertijd den
voortbrengstfactor deed dalen.
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Natuurlijk moest dit voor gevolg hebben eene stijging der prijzen.
Let wel op, Mijne Heeren, dat ik hier niet eene ordentelijke en wijze beperking
der werkuren wil komen bestrijden.
Ik had de eer reeds vijf-en-twintig jaren geleden het eerste wetsvoorstel in de
Kamer neer te leggen dat de beperking der werkuren toeliet, en veertien jaren geleden
het eerste wetsvoorstel dat het achturenwerk bedong voor de nieuw ontdekte
koolmijnen.
Ik wil enkel uwe aandacht vestigen op de gevolgen van eene toepassing dier
maatregelen, die misschien niet te gewenschter ure is geschied.
***
Maar dit legt nog niet alles uit.
Wat men meest uit het oog verloren heeft, 't is dat de loonsverhooging zelf, op
hare beurt, de prijzen moest doen opgaan.
Dit om twee redenen. De eerste, omdat de kosten van voortbrengst stijgen wanneer
de loonen stijgen, dus ook de verkoopprijs. Daar heeft iedereen wel aan gedacht,
maar dit is de minder belangrijke oorzaak, een oorzaak van ondergeschikt belang
bijna.
De tweede reden echter, waaraan bijna niemand heeft gedacht, ofschoon ze verre
de gewichtigste is, ligt hierin, dat wanneer de hoeveelheden koopwaren beneden het
normaal verbruik staan, beneden de normale noodwendigheden, de prijzen stijgen
niet in verhouding tot het tekort der hoeveelheden, maar tot de koopkracht der
verbruikers.
Zoodanig dat iedere loonsverhooging, daar zij de koopkracht der verbruikers
vergroot, als noodzakelijk gevolg de stijging der prijzen moet hebben.
Laat mij toe UEd. een voorbeeld te geven om UEd. beter mijne bedoeling te laten
verstaan.
Veronderstellen wij dat in normalen toestand het rantsoen brood 500 gr. per inwoner
bedraagt, en dat de hoeveelheid beschikbaar graan maar zou toelaten aan iederen
inwoner 250 gr. uit te deelen.
Er is maar half zooveel graan als er noodig is, zullen meestal de menschen zeggen,
dus de prijs van het brood zal verdubbelen.
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Is dit waar? Geenszins! De prijs van het graan zal niet verdubbelen maar verdrie-,
vervier-, vertiendubbelen en meer.
Gij hebt dien toestand gekend onder den oorlog, toen, in plaats van 500 gr. er u
maar 250 gr. kon uitgedeeld worden. Kostte het graan niet veel meer dan het dubbel
van den gewonen prijs? Heeft men niet tot zeven, acht honderd frank en meer betaald
voor honderd kilos graan, die er geen dertig kostten in de eerste dagen van den oorlog?
Hoe komt dat? Dit komt hierdoor dat zoolang er menschen zijn die over genoeg
geld beschikken om hun normaal rantsoen te koopen, die menschen zullen betalen
zooveel als het noodig is om dit gewoon rantsoen te verkrijgen.
Let wel op. Het stijgen of dalen der prijzen heeft niet den minsten invloed op de
beschikbare hoeveelheid der koopwaren, zoo min als iedere regeling van den aankoop
of verkoop der waren.
Alle wetten, Koninklijke besluiten, ministerieele besluiten, zullen niet één korreltje
graan meer ter beschikking der bevolking stellen.
Als er genoeg waren zijn, worden de prijzen normaal; als er niet genoeg zijn, zullen
de prijzen stijgen, en die stijging, dit is het voornaamste, is geenszins in evenredigheid
met de vermindering van de hoeveelheid, maar met de koopkracht der verbruikers.
Deze zullen betalen wat zij kunnen, hoeveel het ook zij, om in hunne
noodwendigheden te voorzien.
De verhooging der loonen moet dus noodzakelijk voor gevolg hebben de stijging
der prijzen, dus de stijging van de duurte van het leven, zoolang de beschikbare
hoeveelheden niet toereiken om in de normale voeding van de inwoners te voorzien.
Hoe dikwijls hebben wij niet hooren zeggen: het dient tot niets onze loonen te
vermeerderen, de duurte van het leven vermeerdert evenveel.
Dit is een feit, waarvan ik getracht heb de reden aan te toonen.
Wil dat nu zeggen dat men noch loonen, noch jaarwedden moet verhoogen?
Natuurlijk niet.
Hoe slaan zij den bal mis, dan ook, die zich inbeelden dat de vermeerdering der
loonen het eenige en doeltreffend geneesmiddel is tegen de duurte van het leven.
***
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Welk is dan het redmiddel? Enkel het volgende: Vermindering van verbruik,
vermeerdering van opbrengst.
De opbrengst doen stijgen, het verbruik doen dalen: ik bedoel het verbruik der
waren die niet volstrekt noodzakelijk zijn.
Een voorbeeld: alle hoeden zijn nu zeer duur. Een hoedenkoopman bood onlangs
150 fr. voor eenen ouden zijden hoed, eene ‘buis’ zooals men zegt; 't is veel, en hij
moest er natuurlijk op winnen.
Veronderstelt dat ieder van ons de gewoonte had jaarlijks eenen hoed te koopen,
en veronderstelt dat de hoedenfabrieken er voor het oogenblik maar half zoo veel
voortbrengen als vóór den oorlog.
Indien wij toch een hoed per jaar willen koopen, zullen de prijzen stijgen. Die over
genoeg middelen beschikken om toch eenen hoed te koopen kost wat kost, zullen
kunnen. De anderen niet.
Maar hoe meer menschen er zullen zijn die geld genoeg hebben, hoe meer de
prijzen zullen stijgen. Een hoed, die twaalf, veertien fr. kostte vóór den oorlog, zal
er vijftig, zestig kosten.
Indien wij nu slechts alle twee jaar eenen hoed koopen dan zullen er hoeden genoeg
bestaan, en de prijzen zullen niet zoozeer stijgen.
Zij zullen ook niet zoozeer stijgen indien er zooveel hoeden gemaakt worden als
vroeger, dit is te zeggen tweemaal zooveel als nu.
Dus minder verbruiken, meer voortbrengen; daarin ligt de oplossing van de
moeilijkheid.
Denken dat wij onmiddellijk na den oorlog zoowel hadden kunnen leven als vóór
den oorlog, of beter, dat was eene dwaling waarvan wij nu de gevolgen en de reden
kunnen beseffen.
Er zijn overigens nog andere redenen die de prijzen deden stijgen, als bij voorbeeld
de toestand van den wisselkoers voor alles wat wij in het buitenland moeten koopen,
en in België is dat veel, en ook de verhooging van den kostenden prijs, die, zooals
ik het zegde, gedeeltelijk te wijten is aan het stijgen der loonen. Maar dit zijn oorzaken
van veel minder belang.
Ik wilde enkel aantoonen - dit was mijn bedoeling - dat de stijging der loonen niet
als het bijzonderste redmiddel mag beschouwd worden tegen de gevolgen van de
levensduurte.
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Willen wij goedkooper leven, wij moeten minder verbruiken en meer voortbrengen.
Daarbuiten is er geen uitkomst.
***

Die ontgoocheling, die wij ondergaan hebben na den oorlog, is ongelukkig de eenige
niet, en zelfs niet de ergste.
Men had ons veel beloften gedaan tijdens den oorlog.
In het jaar 1915 lieten Engeland en Frankrijk ons weten dat zij aan de Belgische
bevolking, die zooveel te lijden had onder het Duitsche juk, en met zooveel moed
en zelfopoffering dien zwaren last droeg, een bewijs wilden geven van hunne
genegenheid, en van hunnen vasten wil België in al zijn rechten en goederen te
herstellen.
Die verklaring werd plechtig gedaan, in naam der Bondgenooten, door Prins
Koudatcheff, Minister van Rusland, aan Baron Beyens, destijds onzen Minister van
Buitenlandsche Zaken.
Zij is bekend onder den naam van ‘Verklaring van Ste-Adresse’ en luidt als volgt:
‘De verbonden Mogendheden, onderteekenaars der verdragen, de onafhankelijheid
en onzijdigheid van België waarborgende, hebben besloten vandaag door eene
plechtige getuigenis, de verbintenissen te vernieuwen tegenover uw Land.
Bijgevolg wij, Ministers van Frankrijk, van Groot Brittanië en van Rusland,
gemachitigd door onze Regeeringen, hebben de eer U de volgende verklaring te
doen:
De waarborgende Bondgenooten en Mogendheden verklaren dat, wanneer het
oogenblik zal gekomen zijn, de Belgische regeering zal geroepen worden om deel
te nemen aan de vredesonderhandelingen en dat zij de vijandelijkheden niet zullen
staken dan wanneer België zal hersteld wezen in zijne politieke en economische
onafhankelijkheid en ruimschoots zal vergoed zijn voor de geledene schade.
Zij zullen hunnen steun verleenen aan België om de heropbeuring te verzekeren
van zijn handel en zijne finantiën’.
Bemerkt wel dat de Belgische regeering die verklaring niet verzocht noch uitgelokt
had.
Zij kwam spontaan van onze borgen, en dit, in de oogen der Belgische Regeering,
verhoogde grootelijks hare waarde.
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Zij was volledig, alle zekerheid werd ons gegeven voor de toekomst.
Eerst en vooral moest België hersteld worden.
De zegepraal der Duitschers kon alleen nog onze toekomst onzeker maken, maar
dit was eene veronderstelling bij dewelke wij niet moesten blijven staan; in ieder
geval, moest zulk eene ramp zich voordoen, dan was alles verloren voor alleman, ja
voor de gansche wereld.
***
Achttien maanden zijn verloopen sedert den wapenstilstand.
Is het herstel van ons land door de Duitsche oorlogsvergoedingen verzekerd? Neen.
Wij weten nog niet wat door Duitschland en zijn bondgenooten zal moeten betaald
worden, en welk ons deel in die vergoeding zijn zal.
Maar alles doet ons veronderstellen en vreezen, dat ons deel niet zal toelaten onze
vernielde woningen, scholen, kerken, stadhuizen en andere openbare gebouwen,
onze spoorbanen en waterwegenissen, onze nijverheidswerkhuizen, onze verwoeste
akkers te herstellen, de pensioenen onzer verminkten te betalen, den noodigen bijstand
te verleenen aan onze weggevoerden, aan de huisgezinnen der slachtoffers van de
Duitsche overweldigers.
Zijn wij voor de toekomst gewaarborgd tegen nieuwe aanvallen van den vijand?
Neen.
Minder dan vroeger, dan vóór den oorlog.
Toen hadden wij de waarborg van wat men in 1830 de vijf groote Mogendheden
noemde van Europa, en toen was Europa gansch de wereld.
De ondervinding heeft bewezen dat die waarborg ons niet van aanvallen heeft
kunnen vrijwaren.
Nochtans, zij had ons 89 jaren vrede verzekerd en indien twee van onze borgen
aan hun woord schandelijk te kort kwamen, indien een derde ook afvallig geworden
is, toch zijn er twee,- en ik groet ze hier met dankbaarheid, - getrouw gebleven; zij
hebben hun goed en hun bloed ten dienste gesteld, en 't is dank zij hunne hulp, dat
wij onze onafhankelijkheid hebben bewaard.
Zeker, in België kan niemand denken aan de hernieuwing van de verdragen van
het jaar 1839. Wie kan nog geloof hechten
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aan het woord, of aan het handteeken van Duitschland? Wie kan eenige waarde
toekennen aan het handteeken van Oostenrijk en Rusland?
Maar de gebeurtenissen hebben bewezen dat, indien de waarborg der Mogendheden
niet alles was, zij toch iets was, dewijl zij ons van zoo grooten dienst is geweest.
Ik wil niet beweren dat wij vrijwillig onze toevlucht moeten nemen tot eene soort
van onzijdigheid die ons in 1839 werd opgedrongen.
Alleen hierop wil ik uwe aandacht vestigen.
Tot 1914 hadden wij iets.
Op dit oogenblik hebben wij niets! 't Is weinig, te weinig.
***

In economisch opzicht hadden de Verbondene Mogendheden ook schoone, ja
prachtige besluiten genomen. Op 14n, 15n, 16n, 17n Juni 1916 waren hunne
vertegenwoordigers te Parijs aangekomen.
De uitvoering dier besluiten moest onze heropbeuring verzekeren.
Onderhandelingen zijn aangeknoopt geworden met Frankrijk, terwijl de Belgische
Regeering nog in Frankrijk was. Zij werden met voortgezet.
Er is spraak geweest van onderhandelingen met Engeland.
Wat is er van dit alles overgebleven? Voor het oogenblik niets.
En zoo is het dat, naar welken kant wij ons ook wenden, wij nergens de
verwezenlijking zien van de hoop die wij, met recht, na de ons gedane beloften,
mochten koesteren.
***

Moeten wij dan, zult gij misschien zeggen, wanhopen van de toekomst van ons land!
Nooit, MM. Ik heb een volledig en onbeperkt vertrouwen in de toekomst van
België.
En dat vertrouwen steunt eerst en vooral op de hoedanigheden van ons volk.
Ziet hoe ondanks al de moeilijkheden waarmede wij te worstelen hebben, en waar
ik u, zonder ze te verzachten, aan

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

514
herinnerde, het een door iedereen erkend feit is, dat wij in het herstel van onze
verwoeste streken, van onzen landbouw, onzen handel, onze nijverheid, de andere
landen vóór zijn.
't Is dat ondanks het zakken, het dalen van haren werklust, van haren iever, onze
bevolking toch werkzamer en ieveriger gebleven is dan elders. Wij staan niet zoo
ver als vóór den oorlog, maar zijn toch nog de eersten.
Voegen wij daarbij dat onze onderhandelingen met de Verbondenen, met onze
geburen, niet ten einde zijn. In de leemten die ik aangeduid heb kan nog voorzien
worden. Onze toestand kan verbeteren.
Eene goede militaire verstandhouding met Engeland en Frankrijk is steeds onder
de mogelijke zaken te rekenen, en dat zou ons groote waarborgen kunnen geven
tegen het gevaar van vreemde aanvallen, zonder eenige inbreuk te maken op onze
onafhankelijkheid, aan dewelke wij eerst en vooral en bovenal hechten.
Alhoewel de onderhandelingen met Nederland voor 't oogenblik geschorst zijn,
mogen wij toch de hoop koesteren dat zij zullen hernomen worden en tot goede
uitslagen zullen voeren, goede uitslagen voor de beide landen.
Het is hier de gelegenheid niet om in een volledig onderzoek te treden van het
ontwerp van verdrag waarop onze Afgevaardigden met die van Nederland het eens
waren geworden, en die het vraagpunt der Wielingen is komen verdagen.
Het bracht ons weinig voordeel, maar wij mogen niet zeggen dat het van geener
waarde was. Het was zonder twijfel onvoldoende.
Het gaf ons niets op politiek gebied, weinig, te weinig op economisch gebied.
Maar dat kan veranderd worden. Er zijn weinige landen op de wereld die zooveel
wederzijdsch belang hebben om zich goed met elkander te verstaan als Nederland
en België, en wij moeten niet wanhopen die verstandhouding te zien verwezenlijken.
Wanneer wij ons recht verdedigen hebben wij niet het minst de bedoeling noch
het verlangen, eenige inbreuk te maken op het recht onzer buren.
En wij kunnen onze belangen behartigen zonder die van onze buren te schaden.
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Het is een bewezen feit dat, ware België door Duitschland ingepalmd geworden,
Nederland terzelfder tijd, of kort daarna, zijne onafhankelijkheid zou verloren hebben.
De rede door Koning Ludwig van Beieren gehouden is nog niet vergeten. Het was
de monding van den Rijn die hij wilde bezitten, en die ligt toch niet in België!
En als M. von Jagow, de Duitsche Staatssecretaris van Buitenlandsche Zaken, aan
Prins Lichnowsky, Duitschen gezant te Londen, op 4n Oogst 1914 schreef om te
trachten de tusschenkomst van Engeland te beletten, hoe drukte hij zich uit? ‘Gij
moogt uitdrukkelijk herhalen dat zelfs in geval van oorlog met België, Duitschland
onder geen voorwendsel Belgisch grondgebied zal inpalmen. De oprechtheid van
deze verklaring is bewezen door onze plechtige verbintenis jegens Holland, dat wij
zijne onzijdigheid stipt zullen eerbiedigen. Het is klaar dat wij niet met voordeel
Belgisch grondgebied zouden kunnen inpalmen, zonder ons terzelfder tijd uit te
breiden ten koste van Holland’.
Het is dus klaar, indien Duitschland België had ingepalmd, - en het is bewezen
dat dit wel zijn inzicht was, - zou de gedeeltelijke of volledige inpalming van Holland
gevolgd hebben.
Wij hebben terzelfder tijd Holland en België gered!
Van een anderen kant, wie ziet niet in hoe groot het gevaar zou worden voor het
vrij bestaan van België, indien Nederland onder de macht van Duitschland viel?
Wij worden dus door dezelfde gevaren bedreigd.
Ons bestaan berust op dezelfde gronden.
Wij hebben geene tegenstrijdige belangen.
Is de wereldhandel niet groot, niet ruim genoeg om aan iedere van onze havens
toe te laten alle mogelijke uitbreiding te nemen?
En zijn onze belangen op het gebied van handel, nijverheid, landbouw, wetenschap,
letterkunde niet gelijkloopend, of zelfs samenloopend, verre van tegenstrijdig te zijn?
Laat ons dus hopen dat de beide Regeeringen eene overeenkomst zullen kunnen
sluiten die onze militaire overeenkomst met Frankrijk en Engeland zal volledigen,
en aan de beide landen dezelfde voordeelen zal verzekeren zoowel op economisch
als op militair gebied.
***
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En de derde reden van mijn vertrouwen is gesteund op de lessen van onze
geschiedenis, de prachtige geschiedenis van het Belgisch volk.
Het is niet de eerste maal dat wij eene crisis doorworstelen.
Geen land heeft zoo dikwijls als het onze den oorlog gekend met al zijne gevolgen.
Wie zal zeggen hoe menigmaal ons land is verwoest geworden door vreemde
legerbenden?
Beziet de kaart van België. Er is bijna geene stad of geen dorp waar er niet in den
loop der tijden gevochten werd.
En behalve dat, hoeveel crisissen op maatschappelijk, op godsdienstig, op politiek
gebied?
Altijd is er ons land doorgekomen en heeft het zich hersteld, ja is het bloeiender
herworden als voordien.
Wij zijn hier te Gent. De eeuwen door is Gent eene nijverheidsstad geweest; de
nijverheid is hier bloeiend gebleven, trots al de gebeurtenissen van welken aard ook
die Gent gekend heeft, en gij weet hoe talrijk en tevens hoe schrikkelijk zij waren!
De nijverheid heeft van aard kunnen veranderen. Het was wol en laken, die men
hier vroeger spon en weefde! Nu is het vlas en katoen. Maar Gent is steeds een
nijverheidsstad, en niets laat vermoeden dat zij het niet zal blijven. Alles, in tegendeel,
laat denken dat nieuwe nijverheidstakken zich hier zullen vestigen, daar Gent de
twee groote voorwaarden bezit van stoffelijken voorspoed: Gent is gelegen te midden
van een vruchtbare landbouwstreek, en is door spoor en water met land en zee, 't is
te zeggen met de wereld, verbonden.
En bovenal de grootste reden waarom Gent geen verval gekend heeft of kennen
zal, de grootste reden is, dat Gent, Gent was, is en blijft, en dat de Gentenaren
Gentenaren waren, zijn en zullen blijven met hunnen vasten wil en hunne
onvermoeibare bedrijvigheid.
Wat ik zeg van Gent is waar voor geheel ons land. België is altijd bloeiend geweest
en gebleven in opzicht van landbouw, handel, nijverheid, trots al de omwentelingen,
die het heeft gekend.
***
En wanneer onze Vlaamsche gewesten zullen hersteld zijn, MM., in hunne taalrechten;
wanneer ons volk zijne volledige ontwikkeling zal genieten in zijn eigene taal;
wanneer het dien
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toestand niet meer zal kennen dien geen ander vrij volk op gansch den aardbol kent;
wanneer zijn geest zich in eigen wezen zal mogen ontwikkelen, verheffen, in al de
hoogste sferen van 's menschen betrachtingen; wanneer het aan de bronnen der
wetenschap zal kunnen putten zonder verplicht te zijn eerst en vooral afstand te doen
van zijn eigen, natuurlijk, hem door God geschonken wezen; wanneer kunst en
wetenschap, letterkunde, handel, landbouw, nijverheid hem in zijne taal, zullen
onderwezen worden, van de dorpsschool af tot in de Vlaamschgeworden Hoogeschool
van Gent; wanneer ons leger, onze besturen, onze gerechtshoven zullen beantwoorden
aan de noodwendigheden en aan de rechten van ons volk; wanneer er zoo aan de
behoeften van ons volk, en laat mij toe er bij te voegen: aan de zoo dikwijls
uitgedrukte verlangens van onze Academie, - gehoor zal geschonken zijn, zoodat de
twee deelen van België de volledige maat zullen kunnen geven van hunne macht, in
geestelijk en stoffelijk opzicht, dan zal ons volk, dan zal ons land een tijdperk ingaan
van voorspoed en bloei, van vrede en vooruitgang, van rijkdom en geluk, tot nu
onbetuigd in onze geschiedenis, en ik zou durven zeggen in de geschiedenis van de
wereld.
***
Neen, M.M., België zal niet vergaan, niet vervallen, België zal leven, leven en bloeien.
MM., Indien in het Vredesverdrag van Versailles geschreven stond dat de Schelde
honderd vijftig jaren lang zal gesloten blijven, wat zouden wij denken?
Velen onder ons zouden denken dat nu het verval van het land verzekerd is. Zonder
de vrijheid der Scheldevaart, zonder betrekking met de zee, is alle uitbreiding van
handel en nijverheid onmogelijk. Velen zouden het woord van wanhoop uitspreken:
‘Finis Belgiae’ ‘gedaan met België’. En zij zouden mis zijn.
Want ons land heeft die ramp gekend, beleefd. Honderd vijftig jaren lang na het
verdrag van Munster, is de Schelde gesloten gebleven. Zij bestond voor ons niet
meer, geen schip mocht er op varen. Die gouden vloed liep door ons land, zonder
tot den rijkdom van ons land iets bij te dragen.
Wat hebben onze vaderen gedaan? Hunne armen gekruist, en geweend over den
verloren voorspoed? Nooit! Zij hebben
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andere uitwegen gezocht en gevonden. En zonder de vreemde tusschenkomst zouden
zij ze bewaard hebben.
En na die honderd vijftig jaren, pas was de Schelde vrij, of handel en nijverheid
bloeiden opnieuw, en na eenigen tijd was Antwerpen nogmaals de eerste haven van
het vasteland.
Ik heb daar dikwijls aan gedacht gedurende den oorlog, als de toekomst onzeker
scheen aan sommigen, als men dacht dat Duitschland, niet gansch verslagen, misschien
wel zou getracht hebben den Antwerpschen handel, zooniet naar Bremen of Hamburg
te verplaatsen, ten minste naar Rotterdam, en daarom de monding der Schelde niet
zou vrij gelaten hebben, en ik dacht in mijn eigen dat, indien God aan België eene
zeekust gegeven heeft, het is opdat wij er zouden gebruik van maken, en dat, indien
de Schelde aan ons niet bleef, wij eene vaart, eene groote zeevaart, zouden graven
van Antwerpen naar Zeebrugge: Daar ook is de zee, 't is te zeggen de wereld, en
noch Antwerpen noch Gent zouden van de zee verstoken blijven!
En dit zal UE. ook doen beseffen waarvoor wij de Wielingen aan niemand mogen
afstaan. Zij zijn aan ons, zij blijven aan ons!
***
Verder nog wil ik gaan. Moesten wij niets bekomen van al wat ons beloofd werd,
noch vergoeding, noch waarborgen tegen vreemde aanvallen, noch volledige vrijheid
op de Schelde, noch gunstige handelsverdragen met onze geburen, moesten wij juist
in denzelfden toestand blijven als voor den oorlog, of zelfs in een minder gunstigen
toestand, toch zouden wij niet moeten noch mogen klagen, want wij hebben toch iets
bewaard dat boven alles staat, dat iets waarvoor wij streden: onze eer en onze vrijheid!
Toen wij in dien heugelijken nacht van 2n tot 3n Oogst 1914, waaraan ik u in het
begin dezer rede herinnerde, toen wij in het Paleis te Brussel met den Koning
vergaderd waren, waren wij maar met eene zaak bekommerd: getrouw blijven aan
ons woord.
Daarvoor waren wij beslist alle gevaren te loopen, alle offers te brengen.
Wij hebben er niet aan gedacht, eischen te stellen of voorwaarden voor onze hulp
en medewerking.
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Wij hebben geene uitbreiding van ons grondgebied gevraagd, geene voorrechten of
zelfs voordeelen van economischen aard, geene geldelijke vergoeding.
Wij wilden alleen getrouw blijven aan ons woord.
Men heeft het ons soms verweten. In landen die aan den strijd geen deel hebben
genomen, heeft men België beschuldigd den oorlog te lang te hebben doen duren.
Zonder België, zegde men daar, was de uitvoering van het Duitsche plan mogelijk
en ware de vrede gesloten geworden vóór het einde van het jaar 1914, op 30n October,
volgens de Duitsche berekening. België zou zelf ongedeerd, ongehavend uit den
oorlog gekomen zijn.
Ja, M.M., ja misschien wel! maar tusschen die twee uitslagen: alles verliezen
behalve de eer, en alles bewaren behalve de eer, hebben wij het eerste gekozen, en
het land, ons volk hebben ons verstaan. Zij hebben zich rond den Koning, rond de
Regeering, rond de vaderlandsche vlag geschaard. Wij hebben al te samen volgens
het woord van onze Boeken eerst en vooral de rechtvaardigheid gezocht. Het overige
is ons toegeworpen geworden, het overige, 't is te zeggen met onze eer de
onafhankelijkheid van het Land en de vrijheid van ons Volk.
Wij hebben gestreden en geleden niet alleen voor ons recht, maar voor het recht;
niet alleen voor onze vrijheid, maar voor de vrijheid, voor de vrijheid van de wereld,
van al de volkeren van de wereld, voor het begrip zelf van de vrijheid, dat door de
Duitsche gedachte in gevaar was gebracht en met ondergang bedreigd. En dat geeft
ons het recht de grootste hoop te koesteren voor onze toekomst.
***

Laat mij toe aan een trek te herinneren uit het leven van wijlen Leopold II. Het is
mij meermaals gebeurd sommige gedachten van Leopold II te bestrijden; ik mag
hem nu wel prijzen, zonder mij bloot te stellen aan de beschuldiging van vleierij.
Het is ten andere niet naar de dooden dat vleiers gewoonlijk gaan.
In de omstandigheden waar de Kamers de eer hadden door Hem ontvangen te
worden, alsook in de persoonlijke gesprekken verzuimde de Koning nooit ons te
onderhouden over de toekomst van België.
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Hij had van deze toekomst een zeer verheven begrip. Ten huidigen dage erkent
iedereen dat zijne daden vooral voor doel hadden het geluk en de grootheid van het
land.
Indien de openbare meening zich niet altijd aansloot bij zijne ontwerpen, en indien
hij op weerstand stiet, was het misschien omdat hij te vroeg werken wilden
verwezenlijken die men te groot vond; maar niemand betwist nog dat hij een groot
vaderlander was.
Welnu deze gedachte kwam steeds, en altijd onder denzelfden eigenaardigen vorm
in zijne woorden terug: ‘België is een klein land. Het is niet te vergelijken met de
groote landen die het omringen, het is zeer zwak! Het moet zijne eerzucht kunnen
beperken maar het kan eene wereldhoofdplaats worden’. ‘Eene wereldhoofdplaats’,
‘Une capitale’. Dat was zijn woord.
Het was alsof voor de oogen van den ouden Vorst het visioen der vervlogene
eeuwen opdoemde, toen onze gouwen de plaats bekleedden van Griekenland in de
oudheid, toen onze fiere gemeenten de taak op zich namen die Athene vervuld had,
toen zij een brandpunt waren van hooge beschaving, brandpunt waarvan de stralen
doordrongen tot aan de uiteinden van de bekende wereld.
Waarom, MM., zou België deze plaats niet terug veroveren in de hedendaagsche
Maatschappij?
Deze eerzucht staat ons vrij, en ik zeg dat, kunnen wij ze koesteren, wij ze moeten
koesteren!
Geen land is bevoorrecht als het onze. Gelegen op het kruispunt van de groote
wegen der volkeren, wordt het door het wereldverkeer doorloopen.
De Voorzienigheid heeft in zijn schoot onbeperkte rijkdommen opgehoopt.
Zijn vruchtbare grond vraagt niets dan eene volmaaktere toepassing der
hedendaagsche wetenschap om het bestaan van al zijne inwoners te verzekeren.
De arbeidsgeest der bevolking kent zijn weerga niet. Als een bloeiende biekorf
zendt België zijne zwermen arbeiders de wereld in.
België kan dus voorzien in alle mogelijke uitbreiding der nationale werkzaamheid.
Een buitengewoon, merkwaardig en volledig net van banen van allen aard, dichter
en volmaakter dan in eenig ander land,
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voert het leven tot in de geringste gehuchten en de verst afgelegen wijken.
's Lands havens kunnen de rijkdommen van gansch den aardbol ontvangen,
aangetild door de hedendaagsche ‘Leviathans’.
De wetenschap van zijne ingenieurs, de geest van onderneming zijner handelaars,
het vernuft zijner nijveraars zijn overal beroemd. Zij laten ons toe mede te dingen
voor de verwezenlijking der grootste ontwerpen en der stoutste opvattingen.
De werken zijner kunstenaars, de gewrochten zijner letterkundigen worden
hooggeschat en bewonderd.
Waarom zou de droom van den ouden Koning niet eensdaags waarheid worden?
Met deze gedachte, Mijne Heeren, is het dat ik wil sluiten.
Ik heb de hoop, beter: het vertrouwen, dat al onze landgenooten hun plicht zullen
begrijpen en dat bij de herinnering van vroeger en der beproevingen van gisteren,
zij niet zullen verwaarloozen om aan het vaderland eene toekomst te verzekeren, nog
grootscher dan zijn verleden!
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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.
VIJFDE TIJDVAK:
1920-1921.
Mededingende werken mogen aan den Bestendigen Secretaris gezonden worden.
De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop van elk tweejarig tijdvak
uitgegeven of geschreven werden.
Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van het Aug. Beernaert-Fonds,
in de Verslagen en Mededeelingen der Academie, jaarg. 1912, blzz. 884-885.
Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van hun werk of werken, naar
den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, 18, te Gent - (met vermelding
op het adres: Voor den Aug. Beernaert-prijs), te zenden.
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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 aangeplakt, dan worden de heeren Leden
der Academie verzocht den Bestendigen Secretaris een exemplaar daarvan, voor het
Archief onzer Koninklijke Instelling, te bezorgen.
De Bestendige Secretaris,
EDW. GAILLIARD.
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Vergadering van 22 Juli 1920(1).
Zijn aanwezig: de heeren Prof. Dr. C. LECOUTERE, onderbestuurder, waarnemend
bestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren: Dr. L. SIMONS, Prof. Dr. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan.
Dr. JAC. MUYLDERMANS, Kan. AMAAT JOOS, Dr. LEO GOEMANS, OMER WATTEZ,
Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE, Prof. Dr. LOD. SCHARPÉ, Prof. J. VERCOULLIE, Mr.
LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN en Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, werkende
leden.
De heeren KAREL DE FLOU, Dr. HUGO VERRIEST, IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. J.
MANSION, J. JACOBS, werkende leden, Dr. A. FIERENS, briefwisselend lid, en Dr. H.
LOGEMAN, buitenlandsch eerelid, hebben bericht gezonden dat zij verhinderd zijn
de vergadering bij te wonen.
***
De Bestendige Secretaris geeft lezing van het verslag over de Juni-vergadering, dat
wordt goedgekeurd.
***

Aangeboden boeken. - Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van
de boeken aan de Academie aangeboden:
Door de Regeering:
Rapport général sur les apérations et le fonctionnement du Comité national de
Secours et d'Mimentation. Troisième partie. Département Secours et OEuvres créees
et subsidiées par lui. Tome I. Rapport. Tome H. Annexes. Bruxelles, 1920.
Bibliotheca Belgica. 193e et 194e livraisons.

(1) Ter oorzaak van het Nationale feest van 21n Juli, werd de vergadering tot den volgenden dag
verschoven.
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Tijdschriften - Arbeidsblad, nr 10-11, 1920. - Bulletin bibliographique et
pédagogique du Musée belge, nos 4-8, 1920. - Bulletijn der Maatschappij van
Geschied- en Oudheidkunde te Gent, 27e-28e jaren, no 2.
Door de Bibliotheek der gemeente Rotterdam:
Bibliotheek der gemeente Rotterdam. Lijst der aanwinsten. no 17. 15 Juni 1920.
Door het ‘Videnskapsselskapet i Kristiania’:
Skrifter utgiv av Videnskapsselskapet i Kristiania - 1913-1918. - I.
Matematisk-Naturvidenskabelig Klasse. II. Historisk-Filosofisk Klasse.
Forhandlinger i Videnskapsselskapet i Kristiania. Aar 1913-1918.
Door ‘The John Crerar Library’, te Chicago:
The John Crerar Library. 25th annual report for the year 1919. Chicago, 1920. (2
exx.)
Door Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, werkend lid:
Vlaanderens Weezang aan den IJzer, door KAREL DE SCHAEPDRIJVER en JULIUS
CHARPENTIER, korporaals bij 't Belgisch leger. 2e verbeterde uitgave. IJzer-reeks nr
3. Brussel, z.j.
Open Brieven der Vlaamsche Frontpartij, verzameld door KAREL DE
SCHAEPDRYVER en JULIUS CHARPENTIER, korporaals bij 't Belgisch leger. Z. pl. of
j.
CLAUDIUS SEVERUS. Waarom? Lente 1918. Z. pl. of j.
Flämisches Stilleben, in drei kleinen Erzählungen von HEINRICH CONSCIENCE.
Aus dem Flämischen übersetzt von MELCHIOR DIEPENBROECK. Mit Holzschnitten.
Dritte Auflage. (Der Erlös gehört den Armen.) Regensburg, 1849.
Door Prof. AD. DE CEULENEER, werkend lid:
RUBBENS (EDMOND). - Om de Levensvraag. Gent, 1920.
Bijgevoegde Catechismuslessen, bewerkt door E.H. CYR. QUINTELIER,
diocesanen-schoolopziener, te Sint-Niklaas. Gent, 1920.
SIMONS (JOZEF). - In Hoogere Sferen. Antwerpen, z.j.
Ruimte, nr 4-5, 1920.
Guldensporenfeest. a) Programma van het feest in 't lokaal ‘Het Volk’, te Gent.
b) Programma van de opvoering van Freuleken, ter gelegenheid van de Inhuldiging
van de Feestzaal Uilenspiegel, te Gent.
Door den heer ALFONS FIERENS, briefwisselend lid:
FIERENS (Dr. ALFONS). - L'Altissimo Poeta. Lezing over DANTE ALIGHIERI
gehouden te Brussel den 1en Februari 1920, ter voorbereiding der internationale
viering van 's dichters VIe eeuwfeest. Leuven, 1920.
Door den Eerw. P. FR. HENDRIK van 't H. Huigezin:
Navolging van Christus door THOMAS A KEMPIS. Uit het Latijn in Nederlandsche
verzen vertaald, door P. FR. HENDRIK van 't H. Huisgezin, Ongeschoeiden Karmeliet.
Brugge, z.j, (1920.)
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Door den heer C. MAGERMAN, te Brussel:
MAGERMAN (C.). - Rouwkrans. Brussel, z.j.
Door den heer PETRUS VAN NUFFEL, te Aalst:
Kermisklokken, door PETRUS VAN NUFFEL. Aalst, 1920.
Door de Schrijvers:
KLEIJNTJENS (J.J.) en KNIPPENDERG (Dr. H.H.). - Een Handschrift uit 1458. (In
Tijdschrift voor Taal en Letteren, afll. Febr.-April en Juni 1920.)
KNIPPENBERG (Dr. H.H.). - Een Venlosche Taaleigenaardigheid. (Id., afl.
Febr.-April 1920.)
KNIPPENBERG (Dr. H.H.). - Het leven van Dietsche boeken in de Middeleeuwen.
(Overdruk z. pl. of j.)
Door de Redactie:
Nederlandsche Bibliographie. April 1920. - Ontvoogding, nr 3, 1 Juli 1920. Tijdschrift der Gemeentebesturen, nrs 7 en 8, 1920. - De Kleine Vlaming. Juli. en
Augustus-September 1920.
Ruildienst. - Tegen ruiling van de Verslagen en Mededeelingen heeft de Bestendige
Secretaris voor de Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen van de
gewone tijdschriften ontvangen:
Biekorf, nr 6, 1920. - Neerlandia franciscana, nr 3, 1920. - Neophilologus, nr 4, 1920.
- De Schoolgids, nr 17-18, 1920. - Studiën, Juli 1920. - La Vie diocésaine, Juin 1920.
- Dietsche Warande en Belfort, nrs 6 en 7, 1920. - Schweizerisches Archiv für
Volkskunde, 23. Band, Heft 1.
***

Ingekomen brieven. - De Bestendige Secretaris stelt de Vergadering in kennis met
de hieronder volgende ingekomen brieven:
1o) Te Deum op 21 Juli. - Bij brieve van 15 Juli noodigt de Weled. Heer MAURITS
LIPPENS, gouverneur der provincie, de Academie uit tot het plechtig Te Deum, dat
op Woensdag, 21 Juli, zijnde de verjaardag der Inhuldiging van Leopold den Ie, den
doorluchtigen stichter van het Belgisch Koninklijk Stamhuis, te 11 uur, in de
hoofdkerk van Sint-Baafs zal gezongen worden.
Hebben de plechtigheid bijgewoond de heeren EDW. GAILLIARD, bestendige
secretaris, Prof. AD. DE
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CEULENEER en OMER WATTEZ, werkende leden. De heer Prof. Dr. C. LECOUTERE,
waarnemend bestuurder, liet zich verontschuldigen.
2o) Ontvangst der Strijders van 1914-1918 ten Stadhuize. - Uitnoodiging door
het Gemeentebestuur der stad Gent, voor de heeren Bestuurder en Leden van het
Bureel der Academie, tot de plechtige Ontvangst der Strijders van 1914-1918, welke
Z.M. de Koning met zijn tegenwoordigheid zal vereeren en die plaats zal hebben ten
Stadhuize, den Zondag 25 Juli 1920, te 14.30. - Op verzoek van het Bestuur, zal de
heer Mr. LEONARD WILLEMS de Academie op de plechtigheid vertegenwoordigen.
3o) Brieven van 18, 19 en 20 Juli, waarbij de heeren Prof. Dr. FRANS DAELS, Dr. A.
VAN HOONACKER en Prof. JOZ. SCHRYNEN, de nieuw verkozen briefwisselende leden
en buitenlandsch eerelid, de Academie dank zeggen voor hunne verkiezing.
4o) Bleyberg-Plombieres. - Als antwoord op het schrijven namens de Academie van
19 Mei ll., meldt ons de weled. Heer Minister van Spoorwegen, dat de benaming
Bleyberg in het officieel Treinboek door de Fransche benaming Plombières vervangen
werd, krachtens het Koninklijk Besluit van 20 September 1919, waarvan hij overigens
aan de Academie een afschrift stuurt. Naar genoemd Besluit hebben ‘inwoners van
het gehucht Bleyberg, hetwelk afhangt van de gemeenten Gemmenich, Homburg en
Montzen’, een verzoekschrift gezonden, vragende ‘om den naam Bleyberg te doen
vervangen door een Fransche benaming’.
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Letterkundige mededeeling
Door Prof. AD. DE CEULENEER, over Navolging van Christus, door Thomas a Kempis,
uit het Latijn in Nederlandsche verzen vertaald, door P. Fr. HENDRIK van 't H.
Huisgezin, Ongeschoeiden Karmeliet. Sint-Augustinus-drukkerij, Desclée-De Brouwer
en Co, Brugge (VIII + 256 blz., 1919).
Ik heb de eer, namens den Schrijver P. HENDRIK van 't Heilig Huisgezin (F. Van
Hove), O.K., aan de Academie een exemplaar aan te bieden van zijne vertaling van
de Navolging van Christus. Na den Bijbel is er geen boek dat zoo veel uitgaven
genoot en in zooveel verschillende talen werd overgezet als wel de Navolging Christi.
Sedert den eersten druk ervan in 1472 te Augsburg bij Gunther Zainer verschenen,
kwamen er boven de 4000 uitgaven van de pers. Schrijver zegt in zijn voorwoord
gemerkt te hebben dat Thomas a Kempis menig hoofdstuk wellicht in berijmd proza
had opgesteld. Wel mogelijk. Ook beproefde men meermaals het boek op maat en
rijm over te brengen. Men vermeldt niet min dan negen vertolkingen in Latijnsche
verzen, waarvan als de beste aangezien wordt die van Graswinkel (Rotterdam, 1661)
en die van Varadier (Antwerpen, 1684). In 't Italiaansch bezit men die van Goltio;
in 't Duitsch kwam er eene uit te Reutlingen in 1634. De meeste vertalingen in verzen
werden toch in 't Fransch gedicht, onder andere die van Delmas (Montauban, 1791),
van de Boisville (Parijs, 1818), van Pionein (Besançon, 1820-1829), van de Montbrun
(Parijs, 1835), van Dupuy (Parijs, 1836), van Sapinaud de Boishuguet (Angers, 1839);
maar de meest bekende is wel die van Corneille, tusschen de jaren 1651 en 1656
uitgegeven en die in twintig jaar tijds in meer dan dertig uitgaven gedrukt werd.
Al deze vertolkingen in verzen kunnen eigenlijk niet als vertalingen doorgaan,
maar moeten als paraphrazen aangezien worden. Hetzelfde zal ook wel gelden voor
de tot nu toe eenige Nederlandsche vertaling in verzen door een vriend van Cats,
advocaat-fiscaal en procureur-generaal Cornelis Boeij (Zierikzee 1626 + Haag 2
Febr. 1665), die in 1644 eene Navolginge Christi in verzen te 's Gravenhage uitgaf,
boekje dat herhaaldelijk herdrukt werd. Het is algemeen erkend dat het niet licht valt
eene
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goede en juiste vertaling van de Navolging in proza te bewerken: welke moeilijkheden
heeft men dan niet te overmeesteren indien men zoekt ze op maat en rijm te vertolken.
Ook Voltaire, bij het bespreken van het gedicht van Corneille, aarzelde niet te
beweren: ‘L'Imitation de Jésus n'est pas plus faite pour être mise en vers qu'une
Epitre de Saint Paul (Remarques sur la vie de P. Corneille. Uitg. Didot, IX, 342)’.
Dit kan men voor Corneille wel aannemen; maar, na het werk van P. HENDRIK gelezen
te hebben, zou ik wel voor zijn gedicht eene uitzondering moeten maken. Ik denk
niet beter de waarde dezer vertaling te laten vaststellen en het groot verschil tusschen
de paraphraas van Corneille en de vertaling van P. Hendrik te uitschijnen dan met
een paar verzen der twee dichters over te schrijven.
Nav., II, 12, 1: Durus multis videtur hie sermo: Abnega temetipsum, tolle crucem
tuam, et sequere Jesum.
Aan velen schijnt het hard dit godlijk woord, o ja:
‘Verzaak u, draag uw kruis, stap Jesus' schreden na.
Homme, apprends qu'il te faut renoneer à toi-même.
Que pour suivre Jésus il faut porter ta croix:
Pour beaucoup de mortels ce sont de rudes lois;
Ce sont de fâcheux mots pour un esprit qui s'aime.

Nav., III, 14, 1: Intonas super me judicia tua, Domine, et timore ac tremore concutis
omnia ossa mea, et expavescit anima mea valde.
Als een bliksem treft me uw oordeel
Samen met uw strengen blik,
En van schrik mijn beendren daavren
En mijn ziel, Heer, beeft van schrik.
Seigneur tu fais sur moi tonner tes jugements;
Tous mes os ébranlés tremblent sous leur menace;
Ma langue en est muette; et mon coeur tout de glace
N'a plus pour s'exprimer que des frémissements.
Mon âme épouvantée à l'éclat de leur foudre
S'égare de frayeur, et s'en laisse accabler,
Tout ce qu'elle prévoit ne fait que la troubler
Et mon esprit confus ne saurait que résoudre.

Onnoodig meer vergelijkende teksten voor oogen te leggen om aan te toonen dat
men bij Corneille slechts met een para-
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phrasis te doen heeft als de Vlaamsche dichter woord na woord het oorspronkelijke
weet weder te geven en getrouw blijft aan wat hij in zijne voorrede schrijft: in verzen
de Navolging te vertalen, ‘zoo trouw mogelijk, zonder iets uit 't oorspronkelijke weg
te laten of er iets bij te voegen’. Wat dit werk gekost heeft kan men wel vermoeden;
jaren lang was de schrijver er mede onledig; hij begon reeds deze dichterlijke vertaling
van af 1906. Hij mag er trotsch op zijn, want deze vertaling in verzen is buiten kijf
de beste die in welke taal ook gedicht werd. Zij getuigt ook van eene grondige kennis
der taal en men leest ze met een waar genoegen.

Mededeelingen namens Commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. - De heer
IS. TEIRLINCK, waarnemende secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Aanwezig de heeren: Mr. WILLEMS, voorzitter, EDW. GAILLIARD, Prof. A. DE
CEULENEER. Dr. JAC. MUYLDERMANS en IS. TEIRLINCK, leden. - De heer Prof. Dr.
J. MANSION, secretaris, laat zich verontschuldigen.
Aan de dagorde staat: Gelegenheid tot voorstellen en mededeelingen.
De heer Prof. de Ceuleneer deelt mede, dat de heer Nap. de Pauw hem eene nagelaten
verhandeling van wijlen Mr Prayon van Zuylen heeft toegezonden, getiteld ‘Europa's
wording’. Het is slechts de inleiding van een uitgebreid werk, dat Schrijver
voornemens was te maken. Die inleiding behandelt het tijdvak van den Romeinschen
tijd af tot Hendrik IV, koning van Frankrijk. De heer Nap. de Pauw is van meening
dat de Academie deze inleiding zou kunnen uitgeven zooals zij is. - De Commissie
beslist twee verslaggevers te benoemen: worden aangeduid, als eerste verslaggever
Prof. DE CEULENEER en als tweede L. WILLEMS.
De heer WILLEMS leest een Verhandeling voor, getiteld: ‘De zoogenaamde Gentsche
Rederijkerskamer van Sinte Barbara’.
Spreker bewijst dat Sinte-Barbara de rederijkerskamer was, van de heerlijkheid
Sint-Pieters-Gent en dat hare geschiedenis
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in verband moet gebracht worden met die van Sint-Pieters. Er zijn nooit vijf Rhetoricas
te Gent geweest, zooals door Blommaert wordt beweerd, maar wel vier.
De officieele oorkonden van Gent vermelden steeds vier.
Blommaert heeft zich vergist, waar hij meende dat Sinte-Barbara bij die vier moest
gerekend worden en dat de ‘Soevereine Kamer’, als zijnde eene staatsinstelling, een
afzonderlijk leven voerde.
Daar de ‘Soevereine Kamer’ als patrones de Heilige Barbara had, heeft men
oorkonden van die Kamer in de geschiedenis van de Sinte-Barbara Kamer opgenomen.
Met behulp van die oorkonden hermaakt Spreker de geschiedenis der Soevereine
Kamer in de laatste jaren van haar bestaan.
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.
Aanwezig de heeren: Dr. GOEMANS, voorzitter, Dr. JAC. MUYLDERMANS, Prof.
A. DE CEULENEER, Kan. AMAAT JOOS, Prof. Dr. C. LECOUTERE, OMER WATTEZ,
leden, en GUSTAAF SEGERS, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) Lezing door den heer Gustaaf Segers: Een Hollandsch Schoolman, voorstander
van het tweetalig onderwijs in de Volksschool. Andere Hollandsche Klokken. De
Hollandsche wet op het Lager Onderwijs. Nogmaals het tweetalig Onderwijs in de
Belgische Volksschool.
De Secretaris zet de verhandeling voort, waarvan hij in de vergadering van 19 Mei
het eerste deel had gelezen. Hij spreekt hoofdzakelijk over de uitslagen van het
onderwijs in de tweede taal in de volksscholen van Vlaamsch België. Deze uitslagen
laten veel te wenschen over. Al te dikwijls worden zij, die de meening zijn toegedaan,
dat het onderricht in de tweede taal in de volksschool niet op zijne plaats is,
beschouwd als vijanden van het onderricht dezer taal in het algemeen. Dit is in het
geheel niet het geval. Niemand kan ontkennen, dat de kennis van deze taal in België
voor velen onontbeerlijk is.
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De harmonische, verstandelijke en zedelijke ontwikkeling is het hoofddoel der lagere
school; zij is, volgens de uitdrukking van Comenius, de school der moedertaal. Doch
aan allen, die de behoefte van de kennis der Fransche taal, eene onzer landstalen
hebben, moet daartoe de gelegnheid gegeven worden.
Er ontstaat eene bespreking over deze verhandeling. De heer Voorzitter wenscht den
Seeretaris geluk en stelt voor haar in de Verslagen en Mededeelingen te drukken.
Met eenparige stemmen aangenomen. - De heer WATTEZ vestigt vooral de aandacht
op de Brusselsche volksscholen, daar zullen bijzondere maatregelen noodig zijn. Hij
zal in eene volgende zitting de vraag ontwikkelen of in Brussel en omgeving een
tweetalig onderwijs in al de klassen niet voordeeliger zou zijn voor de Vlamingen
dan de indeeling in zuiver Fransche en Vlaamsche klassen.
- De beslissingen door de Commissies in hare morgenvergaderingen genomen, worden
door de Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.

Dagorde.
1o) Verzameling Sermoenen uit de 15de eeuw. - De Academie heeft een schrijven
ontvangen uit Katwijk a/Rhijn, d.d. 26 Juni 1920, van den heer J. KLEIJNTJENS, uit
het Sint-Willebrords College aldaar, waarbij deze meldt dat in zijn bezit ‘zijn twee
handschriften, het eene zijnde een verzameling Sermoenen uit de 15de eeuw: het
andere, een collectie homiliën eveneens uit dien tijd’. De heer KLEIJNTJENS vraagt,
of de Koninklijke Vlaamsche Academie niet zou genegen zijn beide Handschriften,
die reeds een paar jaar persklaar liggen, in hare werken te publiceeren. - Het Bestuur
stelt voor de zaak om advies te verzenden naar de Bestendige Commissie voor
Middelnederlandsche Letteren. - (Aangenomen).
2o) Commissie tot het voorstellen van prijsvragen. - Benoeming eener Commissie
van vijf leden om tien prijsvragen voor te stellen. - Het Bestuur stelt voor
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de heeren LECOUTERE, MUYLDERMANS, WILLEMS, VERMEYLEN en GAILLIARD tot
leden van genoemde Commissie aan te stellen. - (Aangenomen.)
3o) Begrooting voor 1921. - De Bestendige Secretaris heeft een ontwerp van
begrooting voor 1921 opgemaakt. Dit ontwerp zal in hare vergadering van 23n dezer
aan de Commissie voor Rekendienst ter goedkeuring voorgelegd worden.
4o) Lezing door den heer Dr. A. FIERENS. - Die lezing wordt tot een aanstaande
vergadering uitgesteld.
***

Het gebied van Eupen. (Zie blz. 154 en 401.) Er ontstaat een bespreking over die
zaak, met het oog op het uitgeven van de Nota van Luitenant-Generaal Baltia. - De
Academie beslist de geheele briefwisseling omtrent de zaak in de Verslagen en
Mededeelingen te laten drukken.
De vergadering wordt te vier uur gesloten.
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Een Hollandsch Voorstander van het tweetalig onderricht in de
Volksschool. - Andere Hollandsche Klokken. - De Hollandsche
Onderwijswet. - Nogmaals het tweetalig onderricht in de Belgische
Volksscholen, door Gustaaf Segers, Werkend Lid der Koninklijke
Vlaamsche Academie.
Het Belgisch dagblad La Libre Belgique deelt, in zijn nummer van den 30sten Maart
1920, het hieronderstaande artikel mede. Wij laten het onvertaald, daar onze vertaling
hoogst waarschijnlijk van den oorspronkelijken tekst zou afwijken.

La question des langues en Hollande.
L'avis de l'inspecteur général de l'enseignement primaire des Pays-Bas.
Au moment où l'on discute chez nous, parfois avec plus de passion que de froide
raison, la question de l'emploi des langues dans l'enseignement, ii est intéressant de
reproduire, à titre documentaire, la lettre suivante qui vient d'être adressée au ‘Nieuwe
Rotterdamsche Courant’ par M. Bitter, inspecteur général de l'enseignement primaire
dans les Pays-Bas:
‘Les partisans de la suppression de l'enseignement du français dans nos écoles
primaires estiment que le temps qui est consacré à cette branche pourrait, avec plus
de profit, être employé à l'enseignement d'autres matières. Ils sont surtout d'avis que
de ce fait le néerlandais est négligé, et que les enfants ne connaissent pas encore
suffisamment leur propre langue lorsqu'ils abordent l'étude du français.
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Je dois déclarer que l'expérience m'a exactement démontré le contraire, à moi et à
beaucoup de directeurs d'écoles et d'instituteurs. L'étude du français constitue une
aide excellente pour l'enseignement du néerlandais. Les résultats sont là pour le
prouver.
A Rotterdam, par exemple, la commission de surveillance de l'enseignement
primaire a l'habitude, fort louable, de faire subir, à la fin de chaque semestre, aux
élèves des différentes écoles primaires ordinaires, des épreuves en langue néerlandaise
et en arithmétique. Ceci avait eu lieu pour les classes de cinquième de ces écoles et,
à ma demande, les mêmes questions furent posées aux élèves des écoles primaires
à enseignement plus étendu.
Les élèves des écoles primaires ordinaires étaient ainsi privilégiés, parce qu'on
leur donnait des exercices extraits de leurs propres manuels classiques, ce qui n'était
pas le cas pour les enfants des autres écoles.
L'épreuve en langue néerlandaise donna le résultat suivant: dans les écoles où le
français n'était pas enseigné, chaque élève avait fait en moyenne six fautes; dans les
écoles à enseignement français, on ne comptait que deux fautes par élève. Et cependant
“ce misérable français”, ainsi que l'appelait un ex-inspecteur, avait eu, depuis deux
ans, l'occasion de faire sentir son influence néfaste!
Mais, demandera-t-on, l'enseignement de l'arithmétique en avait souffert peut-être?
Non plus. Le nombre des réponses exactes se montait, dans les écoles sans
enseignement français, à 56 p.c., dans celles où le français était enseigné, à 69 p.c.
Tout en concédant que les enfants qui fréquentent les écoles à enseignement plus
étendu ont peut-être l'intelligence plus développée, parce qu'ils appartiennent à une
meilleure classe de la société que les élèves des autres écoles, je déclare que le résultat:
deux fautes par élève, et 69 p.c. des problèmes résolus, peut être appelé bon, excellent
même, et qu'en tout cas, il ne prouve pas que l'enseignement de ces branches ait
souffert le moins du monde de l'étude simultanée du français.
Je reste donc convaincu que l'enseignement du français dans les écoles primaires
offre plus d'avantages que d'inconvénients et qu'il est, surtout en ce qui concerne
l'étude du néerlandais, d'un grand secours, directement et indirectement.
Directement, parce que la comparaison entre les deux langues éclaire les notions
acquises; indirectement, parce que l'étude de la langue étrangère oblige l'élève à
étudier attentivement, à observer minutieusement et à appliquer correctement la
matière traitée et assimilée. Enfin l'enseignement du français profite à la mémoire
des enfants, mémoire qui est beaucoup trop peu exercée par notre système d'instruction
actuel.
Qu'on ne perde pas de vue, en outre, que l'étude des autres langues étrangères est
grandement facilitée lorsque les enfants, après
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avoir appris le français pendant deux à trois ans, ont acquis inconsciement une certaine
habileté dans la comparaison de deux idiomes.
Et qu'on n'oublie pas surtout que personne n'est mieux qualifié que l'instituteur ou
l'institutrice d'école primaire pour enseigner aux jeunes enfants les premiers éléments
de la langue française.
Supprimer le français dans les écoles primaires signifie tout simplement ramener
l'étude de la langue française dans notre pays au niveau auquel se trouve l'étude du
danois, du norvégien ou de n'importe quelle autre langue peu étudiée.
La suppression du français dans les écoles primaires aurait encore pour conséquence
d'enlever aux enfants des classes moins fortunées l'occasion d'apprendre jamais cette
langue d'une façon convenable; et cela à une époque où ce sont justement les gens
moins aisés qui demandent, plus que jamais, à être instruits dans cette langue; à une
époque aussi où, pour notre commerce, le français prend une signification nouvelle.
Qu'on laisse done, dans l'intérêt de l'enseignement donné dans les lycées et dans
les écoles supérieures, ainsi que dans l'intérêt des élèves qui suivront les cours de
ces établissements, et, surtout, dans l'intérêt du très grand nombre de ceux qui ne
pourront jamais les fréquenter, subsister l'enseignement du français dans les écoles
primaires.’
Ik heb meer dan eene bedenking op den brief van den heer Algemeene Inspecteur.
Om twee redenen betreur ik, dat ik het nummer van De Nieuwe Rotterdamsche
Courant mis, waarin de brief van den heer BITTER voorkomt. Ik vermoed, dat daar
een pennetwist over deze aangelegenheid gevoerd wordt(1).
(1) Mijn vermoeden was gegrond.
Ik had in het Belgisch dagblad De Standaard, eene briefwisseling uit Holland gelezen, waaruit
bleek, dat een pennestrijd ontstaan was tusschen de heeren Salverda de Grave, Tuttein
Noltenius en Dremes over het onderricht der Fransche en Engelsche talen. Er werd niet
gezegd of er spraak was over lagere of middelbare scholen. Gelijk men later zal vernemen,
wordt, tot nog toe, op sommige lagere Hollandsche scholen niet alleen Fransch, maar ook
Engelsch en Duitsch onderwezen. Ik schreef over deze aangelegenheid aan eenen vriend uit
Nederland, die mij mededeelde, ‘dat de afschaffing van het Fransch op de lagere scholen in
de Tweede Kamer aanhangig was bij de in behandeling zijnde nieuwe wet op het Lager
Onderwijs’. In couranten en brochures is daarover een heele pro- en contraliteratuur
verschenen. In de publicatie Index van Mart. Nyhoff, van Mei, zal de couranten en
tijdschriftenliteratuur wel vermeld worden. Ik hoop u spoedig het meinummer van Index,
dat nog moet verschijnen, toe te zenden’.
Den 7 Mei 1.1. ontving ik het Ochtendblad B van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, nr van
5 Mei, waarin de uitslag der stemming medegedeeld wordt:
VERGADERING VAN DINSDAG, 4 MEI. - LAGER ONDERWIJSWET.
‘De minister van onderwijs heeft over de geheele linie de overwinning behaald. Zelfs die
amendementen, welke de minister niet met den banvloek der onaannemelijkverklaring
getroffen had, konden geen meerderheid halen. In het bijzonder betreuren wij de verwerping
van het amendement Snoeck Henkemans, dat althans in de vijfde en zesde klasse het onderwijs
in het Fransch toeliet. Dit was een soort vluchtsheuvel voor hen, die gaarne hun stem zouden
hebben gegeven aan het amendement Visser van IJzendoorn, maar dit na de ministeriëele
onaannemelijkverklaring niet aandurfden. Dat dit laatstgenoemd amendement (vrijheid en
ook, in de zes eerste leerjaren, onverplichte vakken - Fransch, enz. - te onderwijzen) verworpen
zou worden, viel te voorzien’.
Daarmede is de zaak nog niet geheel duidelijk; ik zal er later op terugkomen. Mijne studie
heeft vooral op Belgische toestanden betrekking: ik hoop, dat zij dan ook niet geheel en al
van belang ontbloot zal voorkomen.
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Gelijk later zal blijken, vindt het tweetalig onderricht in de volksscholen tal van
overtuigde, bevoegde bestrijders.
Een algemeene Inspecteur over het Lager Onderwijs bestaat in Holland niet; ten
minste wordt deze ambtenaar in de laatste onderwijswet niet vermeld. Met opzet
gebruik ik het woord Inspecteur in plaats van Schoolopziener. De Hollandsche
wetgeving maakt daar een onderscheid tusschen(1).
(1) Titel I. Van de indeeling des Rijks. § 1. Van de Inspectiën. Art. 1. Het Rijk is voor het toezicht
over het lager onderwijs verdeeld in DRIE inspectiën: de eerste inspectie bevat de provinciën
Noordbrabant, Gelderland en Limburg; de tweede, de provinciën Noordholland, Zuidholland,
Zeeland en Utrecht; de derde, de provinciën Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe.
§ 2. Van de districten. - Het Rijk is voor het toezicht over het lager onderwijs verdeeld in
ZES-EN-TWINTIG districten.
§ 3. Van de arrondissementen. - Het rijk is voor het toezicht over het lager onderwijs verdeeld
in HONDERD ACHT-EN-TWINTIG arrondissementen.
Er zijn dus drie INSPECTEURS (officiëele titel), - zes en twintig DISTRICTS-SCHOOLOPZIENERS
- en honderd acht-en-twintig ARRONDISSEMENTS-SCHOOLOPZIENERS.
Voegen wij hierbij, dat in Nederland de gemeente in ruime mate het recht van toezicht heeft,
wat in België veel te wenschen overlaat. Ik deel hier artikels uit de Nederlandsche
onderwijswet mede die op dit plaatselijk toezicht betrekking hebben; daar is voor ons veel
uit te leeren:
Art. 95. - Behalve de ambtenaren in artikel 8 n08 1-6 van het Wetboek van Strafvordering
genoemd, zijn tot het opmaken van proces-verbaal van de overtredingen dezer wet en van
andere verordeningen op het lager onderwijs bevoegd de leden van het college van
burgemeester en wethouders, de voorzitters en leden der plaatselijke commissiën van toezicht,
de arrondissements-schoolopzieners, de districts-schoolopzieners en de inspecteurs, ieder
binnen de grenzen van zijn ambtsgebied.
Art. 96. - Voor leden van het college van burgemeester en wethouders, voor de voorzitters
en leden der plaatselijke commissiën van toezicht, voor de arrondissements-schoolopzieners,
voor de districts-schoolopzieners en voor de inspecteurs, ieder binnen de grenzen van zijn
ambtsgebied, moeten alle scholen, waar lager onderwijs wordt gegeven, zoo openbare als
bijzondere, steeds toegankelijk zijn en op hunne aanvrage onverwijld worden geopend. De
hoofden dier scholen en de overige onderwijzers zijn gehouden aan hen of aan onzen Minister,
met de uitvoering dezer wet belast, de verlangde inlichting omtrent de school en het onderwijs
te geven. Zij zijn hiertoe verplicht in elken vorm, waarin die inlichtingen gevraagd worden,
hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, en zoowel bij gelegenheid van het schoolbezoek, als op
andere tijdstippen.
Art. 97. - De plaatselijke commissiën houden een nauwkeurig toezicht op alle scholen in de
gemeente, waar lager onderwijs gegeven wordt, bezoeken die ten minste twee malen 's jaars,
hetzij gezamenlijk, hetzij door commissiën uit haar midden, zorgen dat de verordeningen op
het lager onderwijs stipt nageleefd worden; houden aanteekening van het onderwijzend
personeel, van het getal leerlingen en van den staat van het onderwijs; doen jaarlijks vóor 1
Maart aan den gemeenteraad een beredeneerd verslag van den toestand van het onderwijs in
de gemeente, en zenden daarvan afschrift aan den arrondissements-schoolopziener; deelen
aan dezen de belangrijke bijzonderheden mede, die het schoolwezen heeft ondergaan; geven
hem, den districts-schoolopziener en den provincialen inspecteur - (let wel op dat het woord
provinciaal hier geen deel uitmaakt van den titel; het wordt alleen gebruikt om den inspecteur
van het ambtsgebied aan te duiden) - alle inlichtingen die deze verlangen; verleenen den
onderwijzers, die hare voorlichting, hulp of medewerking vragen, bijstand en beijveren zich
den bloei van het onderwijs naar vermogen te behartigen.
Art. 99. 1. - De districts-schoolopzieners zorgen, zoo door schoolbezoek als door mondeling
en schriftelijk overleg met de arrondissements-schoolopzieners, plaatselijke commissies en
gemeentebesturen voortdurend bekend te blijven met het lager schoolwezen in hun district
en de verbetering en den bloei daarvan te bevorderen.
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De redeneering van den heer Inspecteur komt hierop neer:
Het onderricht van de Fransche taal in de lagere school komt het onderricht der
moedertaal ter hulp. In de lagere schollen der stad Rotterdam heeft alle semesters,
voor de plaatselijke commissie van toezicht, een examen over de Nederlandsche taal
en de Rekenkunde plaats; dit jaar tusschen de leerlingen

Art. 101. 1. - De inspecteurs, districts-schoolopzieners en arrondissements-schootopzieners
hebben toegang tot alle plaatselijke commissiën binnen hun ambtsgebied en kunnen zoodanige
vergaderingen beleggen. 2. In de vergadering hebben zij eene raadgevende stem.
Art. 102. 1. - Bij het ontbreken eener plaatselijke commissie kunnen burgemeester en
wethouders in overleg met den arrondissements schoolopziener, geschikte personen, buiten
hun college gekozen, met het doen van schoolbezoek belasten.
2. Op zoodanige gecommitteerden is de eerste zinsnede van artikel 96 toepasselijk.’
Ik vestig de bijzondere aandacht op deze verordeningen. Zooals men gezien heeft, is in
Nederland het staatstoezicht over het lager onderwijs zeer goed ingericht. In België hebben
wij 18 hoofdopzieners en 92 kantonale opzieners. In Nederland, 3 inspecteurs, 26
districts-schoolopzieners en 128 arrondissements-schoolopzieners.
Voeg daarbij de plaatselijke commissiën en bijzondere personen, die door het college van
burgemeester en wethouders kunnen worden aangesteld.
Eikeen begrijpt, dat toezicht, welwillend doch onafgebroken toezicht, onontbeerlijk is, en
dat in België, de inspectie, die dan nog door administratief werk overlast is, zich in de
volstrekte onmogelijkheid bevindt ernstig toezicht over het lager onderwijs uit te oefenen.
Het plaatselijk toezicht, behoorlijk ingericht, kan in dit opzicht groote diensten bewijzen.
De gemeente Groningen heeft 1 arrondissements-schoolopziener; Utrecht, 2; Rotterdam, 4;
's Gravenhage, 3; Amsterdam, 7. Het ambtsgebied dezer ambtenaars wordt door scheidslijnen
bepaald. - (Zie Nederlandsche Staatswetten. Editie Schuurman en Jordens, No 7. Wet van
den 17n Augustus 1878, tot regeling van het Lager Onderwijs, zooals die wet nader is
gewijzigd, met Aanteekeningen en Besluiten ter uitvoering, door Mr Dr J.G. STENFERT
KROESE, Secretaris der gemeente Amersfoort, Zwolle. W.E. Tjeerk-Willink, 1920.)
De provincie Antwerpen, wier bevolking hoogstwaarschijnlijk het dubbel bedraagt van die
van Noord-Brabant, heeft 2 hoofdopzieners en 6 kantonale opzieners. Oost-Vlaanderen, met
eene bevolking van meer dan een millioen, heeft 2 hoofdopzieners en 11 kantonale opzieners.
Wij hebben daarbij het volgend werk: ‘De onderwijswetten in Nederland en hare uitvoering.
Administratieve verzameling van alles wat daarop betrekking heeft, uitgegeven met magtiging
van Zijne Excellentie van Binnenlandsche Zaken en met aanteekeningen voorzien door Mr
P.J. HUBRECHT, Secretaris-Generaal van Binnenlandsche Zaken, C. Derde deel. Lager
Onderwijs. 's Gravenhage, Henri J. Stemberg. - De wet, door Stenfert Kroese
gecommentariëerd, draagt den datum 23 September 1911; die door Hubrecht verklaard, den
datum 17 Augustus 1873. Daar zeer veel van deze wet in die van 1911 bewaard werd, is en
blijft het boek van Hubrecht, in 5 deelen, een kapitaal werk. Benevens vele andere belangrijke
zaken is voor ons, in die boeken veel te leeren, wat de zuiverheid en keurigheid der taal,
inzonderheid der vaktaal betreft.
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der 5de klasse. De leerlingen der gewone lagere scholen en die der scholen met meer
uitgebreid lager onderwijs hadden dezelfde vragen te beantwoorden. De oefeningen
welke de leerlingen der gewone lagere scholen op te lossen hadden, waren aan hunne
leerboeken ontleend, wat het geval niet was met de andere leerlingen.
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Waar geen Fransch onderwezen werd, maakten de leerlingen door den band 6 fouten;
daar, waar de leerlingen Fransch onderricht ontvingen, werden slechts 2 fouten
gemaakt.
In het rekenen, gaven de leerlingen der scholen, waar geen Fransch onderwezen
werd, 56% juiste antwoorden; zij, die Fransch hadden geleerd, 60%.
Het Fransch onderricht bevordert het memoriseeren en tevens de studie der andere
talen: zelfs na twee of drij jaar hebben de leerlingen reeds eene zekere bekwaamheid
in het vergelijken der twee talen. Het onderricht in de Fransche taal in de lagere
school afschaffen zou de studie van deze taal in Nederland, gelijk stellen met de
studie van het Deensch, het Noorsch en andere weinig verspreide talen. De arme
kinderen zouden nooit de gelegenheid hebben Fransch te leeren, ofschoon de kennis
dezer taal voor den handel dagelijks noodzakelijker wordt. In het belang van het
onderricht, hetwelk in de Gymnasia en Hoogere Burgerscholen gegeven wordt, in
het belang van de leerlingen, die later dit onderricht zullen volgen, in het belang van
hen, die, na het eindigen van hun lateren schooltijd, geen onderricht meer zullen
ontvangen, is het noodig de Fransche taal in de lagere scholen te onderwijzen.
Waar de Fransche taal onderwezen wordt, leeren de kinderen beter rekenen, dan
waar de tijd, aan het onderricht van de Fransche taal besteed, aan het rekenen zelf
of aan andere vakken besteed wordt.
Ik begrijp dit niet.
Zeker, de studie eener vreemde taal doet dieper in de kennis der eigen taal dringen,
en GOETHE mocht wel zeggen: Wer
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fremde Sprachen nicht kennt, weiss nichts von der seinigen. Doch. wij zijn in de
lagere school. Hier in België zijn de hevigste voorstanders van het onderricht in de
Fransche taal, in de lagere scholen van het Vlaamsche land, het eens te verklaren,
dat men van dit onderricht geene vormende kracht mag verwachten; zij, die er op
aandringen, dat een groot gedeelte van den schooltijd aan dit onderricht worde besteed,
verklaren, dat men al heel gelukkig mag zijn als men daar eenige praktische uitslagen
in bekomt. Zij waarschuwen voor al te groote verwachtingen. Over de uitslagen van
dit onderricht handelde ik herhaalde malen: ik deel daar in dit opstel eenige officiëele
cijfers over mede.
Over de uitslagen van het rekenonderricht in de lagere scholen van Nederland, luiden
over het algemeen de verslagen niet zeer gunstig. Deze uitslagen verschillen van
school tot school, wat ook in België, en dit niet alleen wat het onderricht in de
rekenkunde betreft, het geval is. Dit hadde de heer Inspecteur moeten inzien; naar
mijne bescheidene meening, kunnen althans de oorzaken der geringe uitslagen in het
rekenen geenszins hieraan toegeschreven worden, dat in de school geene tweede taal
onderwezen wordt.
Ik deel hier een paar uittreksels mede uit het officiëel Verslag van den Staat der
hooge, middelbare en lagere scholen over 1910-1911 - Lager Onderwijs(1).
Het groote verschil in de vorderingen op de verschillende scholen gaf den
schoolopziener in het arrondissement Oirschot aanleiding een grondig onderzoek in
te stellen naar de uitkomsten van het rekenonderwijs, en dit onderzoek bracht
teleurstellende resultaten aan het licht.
Hij gaf op 23 scholen aan de leerlingen van de zesde klasse en wel in het laatste
semester, dus aan leerlingen, die weldra de school zouden verlaten, 5 sommen op,
altijd 5 sommen van dezelfde typen... Om te zien, of de leerlingen nauwkeurig hadden
leeren cijferen, - schrijft de schoolopziener van Oirschot, - gaf ik een vorm uit te
werken, waarvoor de leerlingen bekend moesten zijn met de hoofdbewerkingen met
tiendeelige breuken. Verder volgden eenvoudige opgaven betreffend percentrekening,
berekening van oppervlak en inhoud en metrick stelsel: ééne dezer opgaven moest
tevens dienen

(1) Het is het eenige verslag over den staat van het onderricht in Nederland, hetwelk ik bezit,
en ik betreur dit. Het stuk is in vele opzichten zeer merkwaardig.
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om te onderzoeken of de leerlingen iets van de gewone breukere kenden. De
onderwijzer schreef de opgaven op het boord: toegestaan werd ze op te schrijven in
den voor de leerlingen het te gemakkelijkst te begrijpen vorm en dezen kregen een
uur tijd om de sommen te maken in de volgorde, die zij verkozen.
In drie van deze scholen moest ik, nadat de onderwijzer de sommen had ingezien,
vernemen, dat geen enkele leerling van het 6de schooljaar eene van die sommen
maken kon; in eene andere school was men nog niet gevorderd tot de behandeling
der tiendeelige breuken, terwijl men in nog een ander geval den cijfervorm alleen
aandurfde als deeler en vermenigvuldiger tot geheele getallen werden gemaakt. De
uitkomst was in tal van scholen verrassend slecht. Er waren ook goede uitkomsten.
Zoo waren, naar de mededeeling van den schoolopziener van Oirschot, de oplossingen
in de openbare scholen van Driessen en Gemonde voor 92% goed en in sommige
scholen werden de sommen ook gemaakt door leerlingen, die het zesde leerjaar al
eens hadden doorloopen en deze leerlingen maakten bijna allen alle sommen zonder
fout in veel korteren tijd dan een uur.
Het kwam ook voor dat in eenzelfde dorp aan de eene school 68% goed was,
terwijl aan eene andere school 15% goede uitkomsten verkregen werden. In meerdere
scholen daalden de goede uitkomsten tot 10% en, zooals reeds vermeld is, werd in
drie scholen geen enkele goede uitkomst ingeleverd.
Gelukkig werd deze proef niet overal genomen, maar deze uitkomsten zullen toch
zeker tot navolging van het nemen eener proef wekken en de onderwijzers aansporen
om veel zorg aan het onderwijs in dit vak te besteden.
Naar wordt medegedeeld door den schoolopziener in het district Breda, is de
schoolopziener in het arrondissement Roosendaal, die de Oirschotsche proef niet
genomen heeft, ook niet geheel voldaan over het onderwijs in rekenen aan meerdere
scholen in zijn arrondissement. Eenvoudige opgaven uit het hoofd op te lossen, is in
de hoogste klassen van sommige scholen te moeilijk. Dit belet niet, dat het resultaat
aan eenige schelen bereikt, uitstekend te noemen is.
Ook in het arrondissement Zevenbergen is het niet overal goed gesteld met dit
onderwijs, want daar stelt men zich, volgens de opgaven van den schoolopziener in
dat arrondissement, in de hoogste klasse van vele scholen tevreden met de
hoofdbewerkingen van geheele getallen van 1000 en daarboven, benevens met het
voornaamste van de breuken en het ‘een en ander’ van het metriek stelsel.
De schoolopziener in het district 's Hertogenbosch bericht, dat dit vak met grooten
ijver en toewijding gegeven wordt, maar dat de uitkomsten niet altijd daarmee in
overeenstemming zijn, en dat hij niet zou durven verklaren, dat aan het einde der 6de
klasse alle
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scholen leerlingen afleveren, die een helder inzicht hebben in het metriek stelsel en
hoofdbewerkingen met gewone en tiendeelige breuken bij het oplossen van
eenvoudige vraagstukken, aan het dagelijksch leven ontleend, voldoende weten toe
te passen. Deze minder gunstige uitkomsten komen meestal voor, - zegt de
schoolopziener, - aan scholen met 1 of 2 leerkrachten of met kosteloos schoolgaande
kinderen, waar veel verzuim is en waar veelvuldig en langdurig vacaturen zijn of
om andere redenen, veel afwisseling is van onderwijzend personeel(1).
Deze redenen komen mij wat anders ernstig voor dan het eentalig onderwijs. Ik denk
echter, dat scholen, over hoeveel leerkrachten zij ook beschikken, niet alleen in het
rekenen, maar in alle vakken, geringe uitslagen zullen opleveren, indien die
leerkrachten uit onkunde of gemakzucht aan hunnen plicht te kort blijven, en dat,
zelfs in scholen, met een enkelen onderwijzer, die tegen zijne taak is opgewassen,
de uitslagen alleszins bevredigend zullen zijn.
Het onderricht in de Fransche taal in de lagere scholen afschaffen, komt overeen met
aan het onderricht dezer taal in de gymnasia en hoogere scholen dezelfde waarde te
hechten als aan het onderricht van het Deensch of het Noorsch. Is dat ernstig? Waarom
zou men in de middelbare onderwijsinrichtingen niet eene, twee, zelfs drie wereldtalen
onderwijzen? Die moeten en kunnen daar grondig onderwezen worden.
De hoofdzaak is, dat de leerlingen een volledig lager onderwijs hebben genoten,
vooral, dat zij hunne moedertaal grondig kennen. Niet weinigen onzer leeraars in
vreemde talen zijn van meening, en deze meening steunt op hunne ondervinding,
dat, om wezenlijke uitslagen in het onderricht van vreemde talen te bekomen, men
met dit onderricht niet te vroeg mag aanvangen, en wij zullen aanstonds zien, dat
ook Hollandsche collega's deze zienswijze beamen.
De bezwaren van hen, die het onderricht der Fransche taal in de lagere school
bestrijden, omdat dit onderricht belet de moedertaal op degelijke wijze aan te leeren,
acht ik gegrond en zeer ernstig.

(1) Zitting van 1911-1912. - 231. Verslag van den staat der hooge, middelbare en lagere scholen
over 1910-1911. (LAGER ONDERWIJS). - Bijlage F. - No 8.
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Vergeten wij niet, dat wij in de lagere school zijn en daar de letterkundige taal te
onderwijzen hebben. Het dialekt moet tot de algemeene beschaafde omgangstaal
worden verheven. Dat kost veel tijd, veel inspanning.
Een onderwijzer schreef onlangs in het tijdschrift La Revue de Belgique, dat het
voor de Vlaamschsprekende kinderen der hoofdstad even moeilijk is de algemeene
Nederlandsche taal als de Fransche taal te leeren. Indien men daardoor het aanleeren
van eenige zinnen verstaat, zelfs in zoover dat de leerling zich in die taal voor zijne
dagelijksche behoeften kan behelpen, en aan den anderen kant, dat hij zijne moedertaal
beschaafd spreekt en schrijft, en de letterkunde dier taal kan genietenm, ben ik geneigd
de zijde van dien onderwijzer te houden. Maar, dan hecht ik oneindig meer waarde
aan dezen uitslag dan aan genen. Want, behalve dat dit vernisje van Fransche
taalkennis, voor de meesten, na korten tijd in den levensstroom zal verloren gaan,
heeft dit onderwijs niet de minste vormende, opvoedende kracht gehad, en blijft die
jongen met zijn onbeholpen dialekt van alle verdere ontwikkeling door de letterkunde
en de beschaafde maatschappij verstoken, terwijl de andere het werktuig bezit, dat
hem in staat stelt, zich zijn levenlang te ontwikkelen.
Ik denk, dat het met de beschaafde omgangstaal in de Nederlandsche scholen beter
gesteld is dan in die onzer Vlaamsche gewesten. Doch, ook ten noorden van den
Moerdijk, evenals in alle landen, spreekt de groote meerderheid der kinderen, die ter
school komen, het dialekt hunner streek, niets dan dit dialekt. Over het voortduren
der gewestspraak in de scholen, over de gebrekkige uitspraak, over de onbeholpenheid
in de mondelinge en schriftelijke uitdrukking der gedachten lees ik in de officiëele
Nederlandsche verslagen talrijke en bittete klachten. Het verheffen van het dialekt
tot de algemeene letterkundige taal is, in de volksschool, het hoofddoel van het
taalonderricht; zelfs moet daar alle onderricht taalonderricht zijn. Onderwijst men
eene tweede taal, dan wordt dit letterkundig onderricht niet alleen door het verlies
aan tijd bemoeilijkt; de tweede taal neemt de plaats in van de beschaafde omgangstaal.
De moedertaal blijft dialekt, en men wordt er bijna onvermijdelijk toe geneigd de
vreemde taal, hetzij voor het onderwijs van enkele vakken, hetzij voor herhalingen,
als onderwijstaal tegebruiken.
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Dat de Nederlanders mij niet voorhouden dat ik ingebeelde kwalen vrees. Wij weten
daar hier over te spreken. Wij hebben overheden, inspeeteurs, die in hunne verslagen
schrijven, dat wie het doel wil, ook de middelen moet willen, en dat het onmogelijk
is uitslagen in het onderricht der Fransche taal te verkrijgen zonder eenige vakken
in die taal te onderwijzen en te herhalen. Wij zijn door schade wijs geworden. De
Vlamingen zijn eilaas al te talrijk, die, wanneer zij Fransch spreken, zich om de
minste feil tegen uitspraak of spraakleer schamen, en zich uit valsche schaamte
onthouden hunne eigen taal zuiver, keurig te spreken.
Ik heb den oprechtsten eerbied voor het Nederlandsche schoolwezen en de
Nederlandsche taalwetenschap. Maar, als wij zien hoevele Nederlanders het vreemde
boven het eigen verkiezen, hoevelen met hunne kennis der Fransche taal pralen, hoe
gering, hoe gebrekkig deze kennis ook moge zijn - wat ons Vlamingen, die voor onze
gemeenschappelijke moedertaal ijveren, schaadt en ergert - dan geven wij ook aan
onze Nederlandsche vrienden den dringenden raad zich voor dit dreigend kwaad
scherp te weer te stellen.
Enkele beschouwingen zijn nog noodig, om hier in België, eenen kant van dit
onderricht der Fransche, ja, ook der Hoogduitsche en Engelsche talen in de lagere
scholen van Nederland toe te lichten. Want er zijn daar lagere scholen, - ik zeg:
lagere scholen, - waar twee vreemde talen, benevens wiskunde onderwezen worden.
Ter zake:
Art. 2.1. - Onder lager onderwijs begrijpt deze wet(1) onderwijs in a, het lezen; - b,
het schrijven; - c, het rekenen; - d, de beginselen der Nederlandsche taal; - e, die der
vaderlan sche geschiedenis; - f, die der aardrijkskunde; - g, die van de kennis der
natuur; - h, het zingen; - i, de eerste oefeningen van het handteekenen; - j, de vrije
en ordeoefeningen der gymnastiek; - k, de nuttige handwerken voor meisjes.
2. - Aan lagere scholen kan bovendien onderwijs gegeven worden in l, de
beginselen der Fransche taal; - m, die der Hoog-

(1) Wet tot regeling van het Lager Ouderwijs, zooals deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet van
23 September 1911. S. 299. Mr J.G. STENFERT KROESE, blz. 14.
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duitsche taal; - n, die der Engelsche taal; - o, die der algemeene geschiedenis; - p,
die der wiskunde; - q, het handteekenen; - r, de beginselen der landbouwkunde; rbis, die der tuinbouwkunde; - s, de gymnastiek; - t, de fraaie handwerken voor meisjes.
Art. 24. 1. - Het hoofd der school wordt bijgestaan door ten minste één onderwijzer,
zoodra het aantal schoolgaande kinderen meer dan VEERTIG, door ten minste TWEE
onderwijzers, zoodra het een en negentig bedraagt.
2. - Voor elk VIJF EN VIJFTIGTAL schoolgaande kinderen boven de NEGENTIG wordt
een onderwijzer meer vereischt.
3. - Wanneer met inbegrip van het hoofd der school het aantal onderwijzers,
ingevolge de voorafgaande bepalingen van dit artikel aan de school verbonden, meer
dan VIER bedraagt, moeten ten minste TWEE, wanneer het meer dan ACHT bedraagt,
ten minste DRIE hunner den leeftijd van drie en twintig jaren bereikt hebben en den
rang van hoofdonderwijzer bezitten.
4. - Onder de onderwijzers, in dit artikel bedoeld, worden zij, die uitsluitend in
een of meer der vakken, genoemd in artikel 2 onder h - t, onderwijs geven, niet
medegerekend.
Artikel 48, ‘laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 Juli 1910’, stelt de jaarwedden
der onderwijzers vast. Een lid van dit artikel luidt: ‘doch omvat het onderwijs, behalve
de vakken a-k, tevens gedurende ten minste TIEN uren per week, ten minste TWEE
der vakken onder l, m en n en het vak onder p van artikel 2 genoemd, of, voor zooveel
de school uitsluitend door meisjes wordt bezocht, ten minste drie der vakken onder
l, m, n en p van artikel 2 genoemd, worden door het Rijk bijzondere toelagen aan de
scholen verleend(1).

(1) Art. 48 is tamelijk uitvoerig wat het toekennen der Rijks'oelagen, wat de bevolking der
school, den ouderdom der onderwijzers enz. betreft. Zie Mr J.G. Stenfert Kroese: Wet van
den 17 Augustus 1878, blz. 58 en vgl. In de nota blz. 59 leest men o.a. ‘dat in bepaalde
gevallen de toelage bedraagt: voor scholen van negentig en minder leerlingen, voor één
onderwijzer de minimumjaarwedde, waarop hij volgens artikel 26 aanspraak heeft; - voor
scholen van een-en-negentig tot en met honderd negen-en-negentig leerlingen, drie honderd
tien gulden per onderwijzer voor ten hoogste twee onderwijzers; - voor scholen van
tweehonderd en meer leerlingen, drie honderd tien gulden per onderwijzer voor ten hoogste
drie onderwijzers’.
Het in dit artikel bepaalde blijft tot 1 Januari 1914 van kracht.
Daar de documenten der laatste jaren mij ontbreken, weet ik niet, of dit artikel opgehouden
heeft van kracht te zijn. Ik denk het niet, hoewel tal van schoolhoofden er protest tegen
aangeteekend hebben.
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Hier hebben wij de ware drijfveer, die niet weinigen aanzet EEN, TWEE, zelfs DRIE
talen, benevens WISKUNDE op het leerplan der lagere school te schrijven. ‘De wereld
draait op een vijffrankstuk’, zegt de Vlaming, en ‘Busines are busines’ is echt
Engelsch. Dus, scholen, waar de Fransche taal (l), de Duitsche taal (m), de Engelsche
taal (n) en de wiskunde (p) onderwezen worden, ten minste twee dezer vakken,
ontvangen. wanneer daar ook de verplichte vakken (a-k) onderwezen worden,
bijzondere Rijkssubsidies. Men hoeft daartoe b.v. in eene lagere school, Fransch en
Duitsch, Fransch en Engelsch, Duitsch en Engelsch; ofwel een dezer vreemde talen
benevens wiskunde te onderwijzen. Tot wiskunde behoort ook algebra. In de lagere
school. 't Is schoon!
Wij vernemen dan ook met oprechte ingenomenheid, dat tal van schoolopzieners
krachtdadig te velde trekken tegen zulke beunhazerij, gelijk een hunner het noemt,
en wat wij met den naam comediespel bestempelen. Deze protesten geven ons een
hoogen dunk van den pedagogischen en onafhankelijkheidszin der Nederlandsche
schoolinspectie.
Wij lezen in het Verslag:
De U.l.o. en M.u.l.o. scholen(1), niet aldus bij de wet aangeduid, maar algemeen onder
dien naam bekend, zijn in het jaartal 1910 in aantal toegenomen na de invoering der
wet van 14 Juli 1910, Staatsblad nr 202.
Daar evengenoemde wet eene wijziging heeft gebracht in den maatstaf, waarnaar
door het Rijk eene bijdrage wordt verleend aan de besturen der lagere scholen en
deze bijdrage hooger zal zijn voor elken onderwijzer, die boven het door de wet
verplichtend gestelde aantal leerkrachten aan de school verbonden, is wanneer de
omvang van het onderwijs overeenkomstig de voorschriften dier wet, zoo hebben
reeds in 1910 een aantal besturen van bijzondere scholen het onderwijs aan die
scholen tot den door de wet omschreven omvang willen uitbreiden (boven U.l.o. en
M.u.l.o. scholen genoemd), ten einde op die verhoogde Rijksbijdrage te kunnen
aanspraak maken.
Gewone lagere scholen zelfs, wanneer de vakken a, i en k werden onderwezen.
en scholen die niet meer dan de zes eerste leerjaren hadden, zijn na de invoering der
wijziging van art. 48 der Lager Onderwijzingswet in meer lagere scholen (u.l.o.)
omgezet, met minstens

(1) Uitgebreid lager onderwijs; - meer uitgebreid lager onderwijscholen.
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uren per week in Fransch, Engelsch en Duitsch of in twee dier vakken en
wiskunde, en zonder dat daarom de leertijd werd verlengd. En deze scholen zijn
gebleven de volksscholen, althans bestemd om in hare omgeving aan de kinderen
der volksklasse, die na den zesjarigen leertijd de school voor goed zullen verlaten,
het voor hen noodige onderwijs, dat hen in hun geheele leven bij hun werken en
streven moet sterken en steunen, te verstrekken(1).
TIEN

Wat van dat onderwijs aan die kinderen terecht zal komen. laat zich denken, en het
is niet te verwonderen, dat de schoolopziener in het arrondissement Meerssen, naar
aanleiding door het gevolg dat hij door die wetswijziging reeds nu heeft zien ontstaan.
aan den schoolopziener in het distriet Maastricht schreef.
‘Indien het gewijzigde art. 48 van den eenen kant allicht aanleiding geeft tot
vermeerdering van onderwijzend personeel, zoo is het van den anderen kant te
betreuren, en paedagogisch niet te verdedigen. dat kinderen van elf tot dertienjarigen
leeftijd, die zoo weinig in de moedertaal bedreven zijn, het aanleeren van drie vreemde
talen kan worden opgelegd. Het is te hopen, dat het jaar 1914 aan dezen ongezonden
toestand een einde maakt, en dat de Nederlandsche wetgever tot betere inzichten
terugkeert.
Mijns inziens zijn die vakken, ook wiskunde, op het reeds zware programma van
onderwijs, waarbij aan alle leerlingen, met en zonder aanleg, kinderen uit stad en
dorp gelijke eischen werden gesteld, slechts als ballast te beschouwen’.
De schoolopziener in het district Maastricht dit oordeel van den schoolopziener
in het arrondissement Meerssen meedeelende, voegt daaraan toe: U.l.o. scholen met
6 leerjaren 1 tot 6 zijn zeker vreemde inrichtingen.
Toch bestaan die inrichtingen niet alleen in het district Maastricht of in de provincie
Limburg, want ook uit Noordbrabant werden mij dergelijke uitbreidingen tot u.l.o.
scholen gesignaleerd.
De wetgever heeft er natuurlijk niet aan gedacht, dat de bepaling, waardoor hij de
schoolbesturen in staat wilde stellen om het voortgezet lager onderwijs beter te
regelen, en de noodige leerkrachten daarvoor te kunnen aanstellen, zou kunnen leiden
tot het onbruikbaar maken der gewone lagere school, omdat vele schoolbesturen
zich niet zouden ontzien, om met miskenning van de bedoeling en van den geest der
wet, tot groote schade voor het onderwijs hunne scholen te hervormen tot
carricaturen, en daardoor een hoogere subsidie machtig te worden.

(1) Deze opmerking is bij uitstek treffend en waar.
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Ook bestaat, naar het schijnt, bij sommige schoolbesturen verschil van gevoelen,
omtrent de interpretatie der voorwaarden, gesteld voor het verkrijgen der hoogere
Rijksbijdrage.
Zoo werd mij medegedeeld, dat besturen van bijzondere scholen van oordeel zijn,
dat naar den woordelijken zin der wet, een lesuur gegeven aan 3 gecombineerde
leerjaren, voor ieder dier drie leerjaren voor een vol lesuur moet tellen, zoodat, als
aan l.m.u.o. school aan het 7de 8ste en 9de leerjaar gecombineerd 3 uur Fransch, 3 uur
Duitsch en 2 uur wiskunde worden gegeven, aan de verplichting om ‘in ten minste
3 der vakken onder l.m.n en p genoemd, gezamenlijk in ieder der drie hoogste klassen,
ten minste gedurende acht uren per week onderwijs wordt gegeven’, is voldaan.
In ieder der drie hoogste klassen gedurende 8 uren zou dus niet beteekenen, dat
aan de school met die drie hoogste klassen in die vakken gedurende 24 uren onderwijs
moest gegeven worden, maar dat men met 8 uren voor de geheele school kan volstaan,
mits de drie klassen gecombineerd in die vakken onderwijs ontvingen.
Is dat beginsel aangenomen, dan kan ook, volgens die schoolbesturen voor u.l.o.
scholen gezegd worden, dat, wijl lesuren aan gecombineerde klassen gegeven, voor
iedere klasse tellen als volledige lesuren, aan de verplichting tot het geven van
onderwijs gedurende minstens 10 uren per week in drie der vakken l, m, n en p is
voldaan, wanneer aan die twee klassen gezamenlijk 5 of aan drie klassen gezamenlijk
3 1/2 uren in drie dier vakken onderwijs wordt gegeven.
Mij schijnt deze interpretatie niet de juiste te zijn, en het is wearschijnlijk, dat
hieromtrent klaarheid zal komen, wanneer ten gevolge van ingestelde beroepen
wegens beweerde rechten of hoogere Rijksbijdragen of wegens pretenselijk te hoog
toegekende Rijksbijdrage, eene Koninklijke beslissing zal zijn gevallen(1).
Wij lezen verder in het Verslag (Bijlage G):
De wet van 14 Juli 1910, no 202, geeft aan meer dan een districtsschoolopziener
aanleiding om uit te weiden over den omvang van het onderwijs: een onderwerp,
waarover anders gemeenlijk weinig valt mede te deelen.
Een hunner merkt op, dat de uitbreiding van het leerplan aan eenige, meer
bijzondere scholen, twijfel overliet of steeds de bedoe-

(1) Verslag van den staat der hoogere, middelbare en lagere scholen over 1910 en 1911 aan de
Staten-Generaal (13 Februari 1912) door den Minister van Binnenlandsche Zaken, daartoe
gemachtigd door Hare Majesteit de Koningin. (Lager Onderwijs.) - Zitting van 1911-1912,
231. Bijlage F, Nr 8.
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ling voorzat werkelijk het onderwijsbelang te dienen en de school flink voor het
nieuwe doel in te richten; soms gaf te geringe uitbreiding den schijn, alsof het in
hoofdzaak om het subsidie te doen was.
Dus, ‘'t was maar om de oorden’, zouden onze Kempenaars zeggen:
Een ander schrijft, dat in drie plattelandsgemeenten van zijn district plannen gemaakt
werden om de openbare school voor gewoon lager onderwijs te reorganiseeren tot
een instituut met twee talen en wiskunde. Men wilde in het 4de leerjaar met eene
vreemde taal beginnen en de school met een 7de leerjaar uitbreiden. De schoolopziener
schrijft:
‘De vrees, dat daardoor het schoolonderwijs zou bedorven worden, daar de gewone
lagere school een hybridisch karakter zou verkrijgen, gaf mij aanleiding met kracht
tegen die plannen te protesteeren. In de drie genoemde gemeenten heeft men een
gunstig oor geleend aan mijne bezwaren. Die bezwaren werden voor mij van nog
grooter beteekenis, toen ik mij zelf de vraag stelde wat toch wel het resultaat zou
zijn als men de dorpsscholen ging vervormen tot inrichtingen met twee talen en
wiskunde. Het gevolg zou zijn benadeeling van het onderwijs voor de meeste
leerlingen en verder een schijntje van kennis.
Niemand zal toch met grond kunnen beweren, dat eene school, waar twee talen
en wiskunde worden onderwezen, eene gewenschte inrichting is, wanneer vast staat,
dat bij het einde van het 7de leerjaar het onderwijs is geëindigd.
‘Kon ik dus in de drie genoemde gemeenten het gevaar afwenden, niet aldus, toen
het bestuur eener bijzondere school tot mij kwam met een rooster, waarop werd
aangegeven 10 uren per week onderwijs in twee talen en wiskunde, wat zich dan
moet afspelen in 6 leerjaren. De bedoeling is later tot uitbreiding over te gaan, maar
men wilde nu al vast klaar zijn met het oog op het bepaalde in art. II al. 4 der wet
van 14 Juli 1910; Staatsblad, no 202. Toen door het schoolbestuur mijne meening
over den getroffen maatregel werd gevraagd, heb ik onomwonden te kennen gegeven,
DAT IK, WAT HIER WAS GESCHIED, MOEST SIGNALEEREN ALS EENE BEDENKELIJKE
BEUNHAZERIJ. DAT KLEMT TE MEER DAAR DE SCHOOL, DIE HET HIER GELDT, BEKEND
STAAT ALS DE SLECHTSTE VAN HEEL DE STAD. DAT ZIJ NU NOG SLECHTER ZAL
WORDEN LIGT VOOR DE HAND. Hier wordt gebruik of liever misbruik gemaakt van
eene milde bepaling, die bij amendement in de wet is opgenomen. Gelukkig is deze
treurige ervaring in mijn district tot dit eene geval beperkt gebleven.’
Die Hollandsche schoolopzieners slaan nagels met koppen.
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Aan een derde verslag ontleen ik de mededeeling, dat het bestuur van de belangrijkste
gemeente van het district het leerplan der burgerschool, eene school voorbereidende
voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs, zoodanig wilde uitbreiden, dat in de
hoogste klasse voortaan ook één uur Duitsch zou worden gegeven ten einde deze
school te doen vallen onder art. 48, Iste lid, 1o b. De districtsschoolopziener heeft
echter geweigerd deze leerplanwijziging goed te keuren omdat het uur Duitsch in de
hoogste klas deze school toch niet van karakter zou doen veranderen en deze
uitbreiding voor het doel der opleiding onnoodig, zelfs schadelijk zou zijn.
Eindelijk valt nog te gewagen van eene groote gemeente, welke aan eene school
het onderwijs vermeerderde met het vak p, zoodat daar nu Fransch, Engelsch en
wiskunde worden gegeven, terwijl aan eene andere school, maar alleen Fransch
onderwezen werd, daarnevens nu Duitsch en wiskunde werden ingevoerd. De
districtsschoolopziener, die deze laatste school uitsluitend bestemd wenschte te doen
blijven als voorbereiding voor middelbare school en gymnasium, kon het
gemeentebestuur niet overreden tot het versmaden van een zóó voor de hand liggend
middel om ook voor deze op de verhoogde Rijksbijdrage aanspraak te kunnen maken.
In dit geval stond de schoolopziener tegenover een raadsbesluit, waarbij de omvang
van het onderwijs was uitgebreid, en moest hij dus wel berusten.
De toekomst zal moeten uitmaken of de jongste wetswijziging waarlijk de belangen
van het onderwijs dient: wel merkwaardig is, dat eene wijziging, welke de strekking
schijnt te hebben, het onderwijs in vreemde talen en uit te breiden en vroeger te doen
aanvangen, juist samenvalt met het in onderwijskringen meer algemeen en meer
beslist worden van de overtuiging, dat het onderwijs in vreemde talen later behoort
aan te vangen, en dat geen tweede vreemde taal moet onderwezen worden alvorens
in de eerste beteekenende vorderingen zijn gemaakt.
Dat is ook inderdaad zonneklaar.
In dit verband is van veel belang wat de districtsschoolopziener te Rotterdam in
aansluiting aan zijn vorig verslag bericht over het m.u.l.o. daar ter stede. Thans kan
met eenige zekerheid gesproken worden over hetgeen te wachten staat. Het is
gebleken, dat de scholen met 2 talen en wiskunde bij het publiek zeer goed staan
aangeschreven. En geen wonder. Men staat inderdaad verbaasd over de vorderingen
der leerlingen in de moderne talen. Ik schrijf dat gunstig verschijnsel toe aan de
regeling dat den toegang tot die scholen openstelt alleen voor leerlingen, die het
gewoon lager onderwijs ten einde toe hebben bijgewoond. Het blijkt inderdaad, dat
met eene flinke voorbereiding in de vakken a - i het onderwijs in de moderne talen
met veel meer vrucht wordt gegeven, nu de leerlingen daarmede aanvangen op 12
of 13 jarigen leeftijd.
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Hier in België hebben wij de gelegenheid dit alle dagen aan onze middelbare scholen,
atheneums en colleges waar te nemen. Men leze daarover Jan Van Beers' merkwaardig
werk: Het Hoofdgebrek van ons Middelbaar Onderwijs.
De districtsschoolopziener te Rotterdam gaat voort:
Hier wordt een dubbel voordeel bereikt: het gewoon lager onderwijs komt beter tot
zijn recht, en het onderwijs in de moderne talen wordt met veel meer animo door de
onderwijzers gegeven en met veel beter resultaat door de leerlingen gevolgd.
Zeer waar, door de ondervinding gestaafd, en wel waard door de bestuurlijke en
schooloverheden ernstig overwogen te worden.
Ik heb mij daarvan overtuigd in een paar scholen, waar ik in de maand December
van het afgeloopen jaar een onderzoek naar het onderwijs in het Fransch heb ingesteld.
Ik was verrast bij kennisneming van hetgeen in ongeveer 4 maanden was bereikt.
Daardoor ben ik versterkt in de overtuiging, dat het goed zal zijn het onderwijs in
de vreemde talen aan te vangen met leerlingen, die rijper zijn dan tot dusverre het
geval was. En ik meen niet te optimistisch te oordeelen, wanneer ik de nieuwe regeling
nu reeds noem een stap vooruit.
Wat betreft de Fransche cursussen die in het leven zijn geroepen, om ook voor
kinderen uit den minderen stand den toegang tot het gymnasium en de hoogere
burgerschool mogelijk te maken, wordt het steeds duidelijker, dat bijna niemand zijn
kind zendt naar een Franschen cursus met de bedoeling om later plaatsing aan te
vragen voor het middelbaar onderwijs of voor het gymnasium.
Het publiek stelt nog steeds te veel prijs op een weinig Fransch (tout comme chez
nous, heer schoolopziener), daarbij vergetende dat het verreweg verkieslijker is de
school voor voortgezet lager onderwijs te nemen en daarnaast een cursus voor de
eene of andere vreemde taal bij het herhalingsonderwijs. Dat de Fransche cursussen
bloeien is voor mij dan ook allerminst een bewijs, dat hier is een nuttig instituut.’
Men gevoelt, dat hier een even bevoegd als gewetensvol schoolman aan het woord
is. Ook de schoolopziener in het disdrict Dordrecht schrijft:
M.i. moest men kinderen beneden den 11 jarigen leeftijd op school niet kwellen met
het onderwijs in eenige vreemde taal: het is grootendeels tijd vermorsen: leerlingen
die kennis van vreemde talen behoeven, leeren deze veel gemakkelijker en vlugger,
wanneer ze ten
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minste tot voornoemden leeftijd degelijk, gewoon lager onderwijsgenoten hebben.
Er wordt vaak geklaagd over den omvang van het lager onderwijs, en soms breidt
men het nog onoordeelkundig uit; sleur, mode en ijdelheid zijn bij het onderwijs
lastige vijanden (men zou waarlijk zeggen, dat de heer schoolopziener hier Belgische
toestanden schetst), admissie-examens voor gymnasia zijn vaak booze vijanden(1).
De uittreksels uit het Nederlandsch Verslag vallen wat lang. Zij leeren ons echter op
aangrijpende wijze de ware reden kennen, waarom het aantal lagere scholen in
Nederland, waar eene, en zelfs twee vreemde talen geleerd worden, betrekkelijk hoog
is: Rijkstoelage! Dikwijls, ook waar men het niet vermoeden zou, speelt het geld de
hoofdrol.
Ook geven deze verslagen een hoogen dunk van het schooltoezicht; die heeren
schoolopzieners aarzelen niet in hunne verslagen aan de overheden onbewimpeld
hunne meening uit te drukken, en op bezadigde, doch vastberaden wijze, kritiek uit
te oefenen, waar deze hun gewettigd, noodzakelijk voorkomt.
Wat mij betreft, ik heb het aanleeren der tweede taal IN DE LAGERE SCHOLEN uit
diepe overtuiging bestreden; ik meen oprecht, dat ik daardoor het ware belang van
het volksonderwijs dien. Naar aanleiding van den brief des heeren inspecteur Bitter,
dien men tegen ons, voorstanders van het eentalig onderwijs IN DE VOLKSSCHOOL
inroept, kom ik op de zaak terug.
Eerst nog een paar voorafgaandelijke bedenkingen.
Het heeft niet zelden den schijn, alsof zij, die allerlei vakken in de volksschool
willen onderwijzen, waarlijk meenen, dat de school hierdoor gebaat wordt. Wiskunde
is een zeer belangrijk vak. Waarom zouden onze volkskinderen dat ook niet leeren?
En is de kennis der Fransche taal voor velen niet onontbeerlijk? Geeft deze kennis
geen cachet van voornaamheid? Is het Engelsch geene wereldtaal? Vraagt de groote
meerderheid van het volk niet, dat deze talen overal onderwezen worden? Weten de
huisvaders niet best welk onderwijs voor hunne kinderen past? Hebben zij het recht
niet dit te eischen? Zijn allen, die hun dit recht onkennen, geene vijanden van het
volk? Zijn zij geene verdedigers van sleur, bekrompen menschen, die tevergeefs
pogen zich tegen den tijdgeest te verzetten?
Wij zullen zien.

(1) Verslag, Zitting 1911-1912, 231.
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Een leidend beginsel bij het kiezen der leerstof en der leermethodes van de
volksschool is dat deze inrichting een geheel op zich zelf vormt. Met de leerlingen,
die later hunne studiën voortzetten, wordt geene rekening gehouden. Zij maken
overigens eene geringe minderheid uit(1).
Met den schooltijd eindigt voor de leerlingen der lagere school de leertijd. Niet
dat zij dan ophouden zich te ontwikkelen; slechts hun klassikaal onderwijs is ten
einde. Het onderwijs dat de leerlingen der volksschool ontvangen, moet tot hunne
algemeene geestesontwikkeling bijdragen, en zoodanig kunnen worden verwerkt,
dat het hun eigendom is en blijft. Geen van beide is het geval, wat de stude eener
tweede taal in de lagere school betreft.
Voor hen, die de vreemde talen kunnen doorgronden, hun aard en wezen nagaan,
haar met andere talen vergelijken, hare letterkunde genieten, heeft deze studie eene
niet te overschatten vormende kracht. Doch, dit zal men zeker niet van het onderricht
der tweede taal in de lagere school verwachten, en verwacht er ook niemand van.
Dan, HET ONDERRICHT DER TWEEDE TAAL, IN DE LAGERE SCHOLEN LEVERT GEENE
UITSLAGEN, ZELFS GEENE PRAKTISCHE UITSLAGEN OP.
Daarover weldra.
Hieruit volgt, dat, in de volksschool zaken mogen en moeten geleerd worden, hoewel
daar veel van in den levensstroom verloren gaat, hoewel zij in het leven geen praktisch
nut opleveren, wanneer zij tot de algemeene geestesontwikkeling bijdragen.

(1) Wij bezitten daarover geene vaste statistieken. In België neemt men gewoonlijk aan, dat 90%
der leerlingen der lagere school later geen onderwijs ontvangen. ‘Volgens het Rapport der
Ineenschakelingscommissie door Prof. Dr J. Woltzer, geeft de lagere school (in Nederland)
voor 95% van haar bevolking eindonderwijs! (Kritiek op het Verslag van de Staatscommissie
in zake Kollewijnspelling, I. 42.)
De Nederlandsche Minister van Binnenlandsche Zaken nam het 95 percentcijfer aan. De
Nieuwe Rotterdamsche Courant, die de wet hevig bestreed, spreekt van 30% leerlingen te
Amsterdam, en 40% te 's Gravenhage, der lagere scholen, die later hunne studiën voortzetten.
'k Zou het willen zien, zei de blinde.
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Was in der Schule du gelernst, ist 's wohl vergebens,
Das du gebrauchen es nicht kann'st im Lauf des Lebens?
O nein, den Acker hat zum Anbau es entwildet,
Zum Wesentlichen hat's dich förmlich vorgebildet(1).

Dat is het.
a) Het onderricht in de tweede taal in de lagere school heeft geene vormende kracht,
b) het draagt niet bij tot de algemeene geestesontwikkeling; c) het is eene vermorsing
van tijd en kracht; d) het levert geene uitslagen op.
Wij, voorstanders van het eentalig onderwijs IN DE VOLKSCHOOL, zijn geene
vijanden der Fransche taal. Wel integendeel. Wij achten haar hoog om hare innerlijke
waarde, om hare heerlijke letterkunde, en vooral omdat zij eene onzer landstalen is,
die door een groot aantal onzer landgenooten gesproken wordt. Overal, waar deze
taal met vrucht kan worden aangeleerd, moet zij op het leerplan voorkomen, moet
daar de grootste zorg aan besteeed worden.
TOUS LES BELGES DEVRAIENT CONNAÎTRE LES DEUX LANGUES. LA FASTIDIEUSE
(2)
QUESTION FLAMANDE SERAIT RÉSOLUE . Eilaas!
Ziehier daarover een tafereeltje uit onze Statenkamer; de heer Destrée, thans
minister van Wetenschappen en Kunsten (ook het openbaar onderwijs behoort tot
zijn ressort) en de heer Van der Velde, thans minister van Justitie, behooren beiden
tot de welsprekendste Fransche redenaars van ons land:
M. DESTRÉE. - Si le bilinguisme universel était possible, je ne le crois pas désirable,
surtout lorsqu'il s'agit des masses profondes du peuple. A ce point de vue le
bilinguisme n'est pas défendable ni souhaitable. (Très bien! sur quelques bancs.)
M. VANDEPERRE. - Vous parlez comme un flamingant.
M. DESTRÉE. - Sans doute, il n'est pas possible que nous ne soyons pas d'accord
sur ce point.

(1) Weisheid des Brahmanen, von FRIEDRICH RÜCKERT. Schule. 227.
(2) In de Senaatszitting van 20 April 1869, zegde de heer Pirmez, Minister van Binnenlandsche
Zaken (het openbaar Onderwijs behoorde tot dit departement): ‘Vous rendriez un véritable
service aux Wallons en les obligeant à apprendre le flamand. Je sais que cela serait difficile
dans le principe, mais on s'y habituerait, et dans les écoles wallonnes où on enseignerait le
flamand, en verrait affluer les élèves comme on voit affluer les élèves dans les ecoles
flamandes où l'on enseigne le français’. Zie Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd,
V, blz. 120.)
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M. VANDERVELDE. Evidemment; c'est très raisonnable.
M. DESTRÉE. - Pour un paysan des Ardennes, pour un houilleur du Borinage, pour
un sabotier du pays de Namur, qui ne sortiront pas de leur village, qui passeront toute
leur vie dans un milieu homogène, quelle utilité y aurait-il à connaître les deux
langues? Pourquoi vouloir le contraindre, direetement ou indirectement, à l'étude de
la langue flamande? De même, pourquoi un paysan de la Campine ou de la Flandre,
qui ne sortira pas de son milieu, doit-il être l'objet d'une contrainte législative pour
apprendre les deux langues?
La question est de savoir s'il convient de souhaiter que tous les Belges parlent les
deux langues. Je vous réponds non. D'abord c'est un souhait chimérique. Le but
serait-il désirable que vous n'y pourriez jamais atteindre. Les faits sont là, plus forts
que les gouvernements.
M. VANDERVELDE. - Il n'y a pas de pays où toute la population soit bilingue(1).
Dat is het: Les faits sont là: Woorden zijn dwergen: feiten zijn reuzen. De feiten
bewijzen op onweerstaanbare manier, dat het onderricht der tweede taal in onze
lagere scholen bitter weinig, zeggen wij liever geene uitslagen heeft opgeleverd. De
proef, die wij hebben genomen, heeft tachtig jaar geduurd, en wij weten allen, dat
aan dit onderwijs tijd noch inspanning werd gespaard. Op niet weinig plaatsen
besteedde men ruim de helft van den schooltijd aan het onderricht in de tweede taal.
Eene zaak mag hier niet uit het oog verloren worden; ik vestig daar de bijzondere
aandacht op der Nederlandsche voorstanders van het tweetalig onderwijs. Om over
de uitslagen van dit onderwijs te oordeelen past het niet de leerlingen der volksschool
een examen te laten afleggen. Neen, men moet nagaan wat de leerlingen van de
Fransche taal kennen, als zij tien, twintig jaar de school hebben verlaten. Moest het
Nederlandsch Staats-

(1) Chambre des Représentants. Séance du 18 Avril 1914. Wat het onderricht der Nederlandsche
taal in de Waalsche lagere scholen betreft, daarover verklaarde de heer Cousot, afgevaardigde
voor het arrondissement Dinant, in de zitting van 14 Juni 1907: ‘On dit, il faut enseigner le
flamand à l'école primaire. Je considère cela comme une chimère, comme une utopie; j'ai vu
de près ces essais et je puis dire qu'ils sont déplorables. On a produit à cet égard des chiffres
suffisamment suggestifs. Il ne servirait à rien de les répéter. Un fait en découle: dans les
écoles primaires enseigner des notions suffisantes de la langue flamande, est une impossibilité.’
(Chambre des Représentants. Séance du 14 Juin 1907.)
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bestuur officiëele werken uitgeven, in den aard der bronnen, waaraan ik de cijfers
ontleen, die ik in de volgende tabellen mededeel, dan zouden de oogen van velen
opgaan. - De uitslagen in Nederland zouden noodzakelijkerwijze geringer zijn dan
in België, niettegenstaande hun Fransch onderricht niets te wenschen zou overlaten.
De hoofdreden der geringe uitslagen van ons Fransch taalonderricht is dat onze
oudleerlingen, ten minste de overgroote meerderheid hunner, de gelegenheid niet
hebben de Fransche taal te spreken of te hooren spreken. Daarbij komt dat de Fransche
waterverf, hetwelk er in de school opgelegd werd, zoo spoedig afgespoeld is. Dit
zou in Nederland natuurlijk spoediger en in ruimer mate gebeuren, wijl daar nog
minder Fransch gesproken wordt dan in België.
Nog ééne zaak mag niet uit het oog verloren worden door hem, die de cijfers der
volgende tabellen onderzoekt. In onze steden, en zelfs in onze plattelandsgemeenten,
bevinden zich een groot aantal lieden, die hoogere of middelbare scholen hebben
bezocht, in pensionaten, hier of in den vreemde hebben verbleven, menschen die met
hunne stadgenooten omgaan, welke slechts de Fransche taal kennen - allen tot eenen
stand behoorend, die nooit de lagere of volksschool heeft bezocht. Trekt men dezen
van de tweetaligen af, dan komt men noodzakelijk tot het besluit, dat de uitslagen
van het onderricht der tweede taal nagenoeg nul zijn.
Wij putten onze inlichtingen uit een officiëel stuk:
Statistique de la Belgique. Population. Recensement général du 31 décembre 1910.
Publié par le Ministre de l'Intérieur. - Tome III. Bruxelles. Société anonyme M.
Weissembruch, imprimeur du Roi, rue du Poinçon, 49. - 1913(1).
Het vierde deel bevat:
‘Répartition des habitants (population de droit) d'après les langues qu'ils savent
parler et d'après celle dont ils ont déclaré se servir le plus fréquemment!’
De verklaringen werden door de belanghebbenden zelf afgelegd. In feite werden de
tabellen niet zelden, waar het personen gold, die weinig geletterd waren, door een
gemeentebeambte

(1) Hoogstwaarschijnlijk zal er nogal wat tijd verstrijken eer het verslag over het tijdvak
1910-1920 zal verschijnen.
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ingevuld. Men mag aannemen, dat de verklaringen door den band oprecht waren.
Mocht wantrouwen gegrond voorkomen. dan is het wel, dat niet weinigen als
tweetaligen worden opgegeven, wier kennis der Fransche taal heel oppervlakkig is.
Mijne meening althans staat vast, dat moest men hierover een onderzoek instellen,
hoe matig de eischen ook mochten zijn, de uitslagen opschudding zouden teweeg
brengen. Wat ervan zij, ik neem de medegedeelde cijfers aan.
In het vierde deel A. B, en C. treft men aan:
‘Répartition des habitants d'après les langues qu'ils savent parler, et d'après celle dont
ils ont déclaré se servir le plus fréquemment. LANGUES NATIONALES’.
Men heeft de volgende rubieken voor mannen en vrouwen:
‘Habitants, parlant: Le français seulement; le flamand seulement; l'allemand
seulement; le français et le flamand; le flamand et l'allemand; les trois langues; aucune
des trois langues(1); habitants qui, parlant deux ou les trois langues, parlent le plus
fréquemment le français, le flamand, l'allemand’.

(1) Het verslag over het tienjarig tijdvak 1900-1910 geeft over deze rubriek geene ophelderingen.
In het verslag over het tijdvak 1890-1900 lezen wij: ‘Le recensement a en outre relevé la
présence de 350.263 personnes ne parlant aucune des trois langues nationales. Dans ce
nombre sont compris les enfants en bas-àge, qui, d'après les instructions données aux agents
recenseurs, devaient être considérés comme ne parlant aucune langue. On a compté 327.696
enfants au-dessous de 2 ans.
Abstraction faite de cette catégorie d'habitants, il résulte des chifftes donnés ci-dessus que
52 p.c. des habitants parlent le français ou le français et une autre langue nationale, 54 p.c.
parlent le flamand ou le flamand et une autre langue nationale, 2 p.c. parlent l'allemand ou
l'allemand et une autre langue nationale, 2 p.c. parlent le français et le flamand (dit moet
eene drukfout zijn), 6. p.c. parlent les trois langues nationales.
‘Ceux qui ne parlent qu'une langue forment les 80.4 p.c. de la population; 38 p.c. ne
connaissent que le français, 42 p.c. ne parlent que le flamand, 0.4 p.c. ne parlent que
l'allemand’.
Ik kan er niet aan doen, maar dat deze cijfers niet ten nadeele van het Nederlandsch
verwrongen zijn, ligt op mijn leên. Zie Statistique de Belgique. Population. Recensement
général du 31 Décembre 1900. Publié par le Ministre de l'Intérieur et de l'Instruction
publique. Tome I. Bruxelles, Typographie. Lithographie. A. Lessigne, Rue de la Charité, 27.
1903. Introduction. XXXIX. Het verslag over het tienjarig tijdvak 1900-1910 geeft in de
rubriek Aucune des 3 langues: 330.793 personen op.
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Volgens dit officiëel stuk zijn dus de NEDERLANDSCHE, de FRANSCHE en de DUITSCHE
taal landstalen van België (langues nationales).
Zien wij eerst door hoevele personen deze talen gesproken worden:
Spreken uitsluitend Nederlandsch

3.207.662

Spreken uitsluitend Fransch

2.833.334

Spreken uitsluitend Duitsch

31.415

Spreken Nederlandsch en Fransch

871.288

Spreken Nederlandsch en Duitsch

8.652

Spreken Fransch en Duitsch

74.998

Spreken de 3 landstalen

330.893(1).

Hoevele Belgen kennen Nederlandsch; d.w.z. hetzij uitsluitend Nederlandsch,
benevens eene of twee andere nationale talen?
Id. Fransch?
Id. Duitsch?
Ziehier:

Bevolking: 7.423.784.
3.220.662

spreken uitsluitend Nederlandsch

871.288

spreken Nederlandsch en Fransch

8.652

spreken Nederlandsch en Duitsch

52.547

spreken de 3 nationale talen.

_____
4.153.149

spreken Nederlandsch, of Ned. en 1 of 2
andere nationale talen

2.833.334

spr. uitsl. Fr.

31.415

spr. uitsl. Duitsch

871.288

spr. Fr. en Ned.

74.993

spr. D. en Fr.

74.993

spr. Fr. en Duitsch

8.652

spr. D. en Ned.

52.447

spr. de 3 nat. talen

52.547

spr. de 3 nat. talen

_____
3.832.162

_____
spr. Fr., of Fr. en 1 167.607
of 2 andere nat.
talen.

spr. D., of D. en 1 of
2 andere nat. talen.

(1) Statistique. N. - Section C. Récapitulation générale, blz. 197.
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Daarbij lezen wij in dezelfde tabel: Habitants qui, parlant 2 ou les 3 langues
nationales, se servent le plus fréquemment du français: 349.969; du flamand: 611.531;
de l'allemand: 45.980.
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Hieruit blijkt ten overvloede, dat de Nederlandsche taal, de gewone omgangstaal van
de meerderheid der Belgen is.
Zien wij nu welke de toestand is in de Vlaamsche provinciën: Antwerpen, de beide
Vlaanderen, Limburg en de arrondissementen Brussel en Leuven:

Provincie Antwerpen. - Bevolking: 968.677.
762.414

spr. uitsl. Ned.

12.289

spr. uitsl. Fr.

113.606

spr. Ned. en Fr.

113.606

spr. Ned. en Fr.

5.651

spr. Ned. en D.

2.660

spr. Fr. en D.

17.857

spr. de 3 nat. talen

17.857

spr. de 3 nat. talen

_____
899.528

_____
spr. Ned., of Ned. 146.412
en 1 of 2 andere nat.
talen.

spr. Fr., of Fr. en 1
of 2 andere nat.
talen.

Van de personen die 2 of 3 nationale talen kennen, spreken gewoonlijk
Nederlandsch: 112.107; Fransch: 21.124.

Provincie Oostvlaanderen. - Bevolking: 1.120.335.
934.143

spr. uitsl. Ned.

9.311

spr. uitsl. Fr.

116.889

spr. Ned. en Fr.

116 889

spr. Ned. en Fr.

401

spr. Ned. en D.

397

spr. Fr. en D.

5.233

spr. de 3 nat. talen

5 233

spr. de 3 nat. talen

_____
1.056.666

_____
spr. Ned., of Ned. 131.830
en 1 of 2 andere nat.
talen.

spr. Fr., of Fr. en 1
of 2 andere nat.
talen.

Van de personen, die 2 of 3 nationale talen kennen, spreken gewoonlijk
Nederlansch: 106.319; Fransch: 16.107.

Provincie Westvlaanderen. - Bevolking: 874.135.
669.081

spr. uitsl. Ned.

31.825

spr. uitsl. Fransch.

123.938

spr. Ned. en Fr.

123.938

spr. Ned. en Fr.

192

spr. Ned. en D.

467

spr. Fr. en D.

3.197

spr. de 3 nat. talen. 3.197

_____

_____

spr. de 3 nat. talen.
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796.408

spr. Ned., of Ned. 159.427
en 1 of 2 andere nat.
talen.

spr. Fr., of Fr. en 1
of 2 nat. talen.

Van de personen, die 2 of 3 nationale talen kennen, spreken gewoonlijk
Nederlaadsch: 105.330; Fransch 22.059.
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Provincie Limburg. - Bevolking: 275.691.
218.622

spr. uitsl. Ned.

9.123

spr. uitsl. Fransch.

29.386

spr. Ned. en Fr.

29.386

spr. Ned. en Fr.

435

spr. Ned. en D.

251

spr. Fr. en D.

1.209

spr. de 3 nat. talen. 1.209

_____

_____

249.652

spr. Ned., of Ned. 39.969
en 1 of 2 andere nat.
talen.

spr. de 3 nat. talen.
spr. Fr., of Fr. en 1
of 2 andere nat.
talen.

Van de personen, die 2 of 3 nationale talen kennen, spreken gewoonlijk
Nederlandsch: 27.641; Fransch: 3.370.

Arrondissement Brussel. - Bevolking: 1.023.327.
394.166

spr. uitsl. Ned.

212.855

spr. uitsl. Fransch.

338.853

spr. Ned. en Fr.

338.853

spr. Ned. en Fr.

1.193

spr. Ned. en D.

13.866

spr. Duitsch en Fr.

17.393

spr. de 3 nat. talen. 17.393

spr. de 3 nat. talen.

_____

_____

751.605

spr. Ned., of Ned. 582.967
en 1 of 2 andere nat.
talen.

spr. Fr., of Fr. en 1
of 2 andere nat.
talen.

Van de personen, die 2 of 3 nationale talen kennen, spreken gewoonlijk
Nederlandsch: 194.126; Fransch: 169.643.

Arrondissement Leuven. - Bevolking: 268.709.
208.067

spr. uitsl. Ned.

8.050

spr. uitsl. Fr.

36.273

spr. Ned. en Fr.

36.273

spr. Ned. en Fr.

155

spr. Ned. en D.

314

spr. Fr. en D.

1.397

spr. de 3 nat. talen

1.397

spr. de 3 nat. talen

_____
245.892

_____
spr. Ned., of Ned. 46.034
en 1 of 2 andere nat.
talen.

spr. Fr., of Fr. en 1
of 2 andere nat.
talen.
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Van de personen, die 2 of 3 nationale talen kennen, spreken gewoonlijk
Nederlandsch: 30.942; Fransch: 6870.
Er zijn dus in de provinciën Antwerpen, Oost- en Westvlaanderen, Limburg, de
arrondissementen Brussel en Leuven 3.186.493 menschen, die uitsluitend
Nederlandsch spreken. Neem daarbij in acht dat daar de hoofdstad Brussel met hare
talrijke, zeer bevolkte voorsteden bij begrepen is, waar de Fransche taal zeer verspreid
is.
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Voegt men bij dit cijfer de personen, welke uitsluitend Nederlandsch spreken en in
de Waalsche provinciën gevestigd zijn, dan komt men tot dezen uitslag:
1.274

Arrondissement Nijvel

17.283

Provincie Henegouw

14.726

Provincie Luik

153

Provincie Luxemburg

733

Provincie Namen

_____
34.169

eentalige Vlamingen in de Waalsche
provinciën.

3.186.493 + 34.169 = 3.220.662 Belgen, die uitsluitend Nederlandsch spreken.
Men zal opgemerkt hebben dat in de provincie Henegouw 17283; in de provincie
Luik zich 14726 personen bevinden, die uitsluitend Nederlandsch spreken, terwijl
het getal der bewoners van de provincie Oostvlaanderen, die uitsluitend Fransch
spreken, slechts 9.123 en in de provincie Antwerpen slechts 12.289 bedraagt.
Telt men de uitsluitend Nederlandschsprekenden met hen, die benevens
Nederlandsch een of 2 andere nationale talen kennen, samen, dan heeft men voor
uitslag, dat in Vlaamsch België 4.416.094 personen Nederlandsch kennen.
Van de personen die 2 of 3 nationale talen kennen, spreken gewoonlijk
Nederlandsch 576.565; Fransch 229.183.
Wij geven nog den toestand in de hoofdplaatsen der provinciën Antwerpen, Oosten Westvlaanderen, Limburg, en der arrondissementen Brussel en Leuven. Ten slotte
in de verschillende gemeenten van een arrondissement: ik kies het arrondissement
Eekloo, dat meest weinig bevolkte gemeenten telt:
Antwerpen: Bevolking (1) 301.766; spreken uitsluitend Nederlandsch (2) 200.933;
spreken uitsluitend Fransch (3) 8.011; spreken Nederlandsch en Fransch (4) 56.727;
van de personen, die 2 of 3 nationale talen kennen, spreken gewoonlijk Nederlandsch
(5) 56.277; id. Fransch (6) 14.690.
Gent: (1) 166.475; (2) 113.952; (3) 3.351; (4) 39.935; (5) 33.760; (6) 9.408.
Brugge: (1) 53.886; (2) 36.565; (3) 1.025; (4) 12.186; (5) 11.155; (6) 1.909.
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Hasselt: (1) 17.095; (2) 12.426; (3) 387; (4) 7.698; (5) 3.075; (6) 695.
Brussel: (1) 177.078; (2) 29.181; (3) 47.385; (4) 85.414; (5) 50.147; (6) 42.132.
Leuven: (1) 42.123; (2) 24.363; (3) 1.976; (4) 13.130; (5) 10.637; (6) 3.213.

Arrondissement Eekloo(1).
Het arrondissement: (1) 71.239; (2) 63.807; (3) 95; (4) 3.820; (5) 3.771; (6) 141.

Gemeenten van het Arrondissement.
Adegem: (1) 4.340; (2) 0; (3) 4.018; (4) 64; (5) 64; (6) 0.
Assenede: (1) 5.697; (2) 475; (3) 0; (4) 199; (5) 199; (6) 2.
Bassevelde: (1) 3.613; (2) 3.342; (3) 2; (4) 187; (5) 186; (6) 5.
Bouchaute: (1) 2.813; (2) 2.505; (3) 0; (4) 170; (5) 170; 6 0.
Caprijke: (1) 3.678; (2) 3.391; (3) 0; (4) 135; (5) 135; (6) 0.
Cluysen: (1) 1.583; (2) 1.404; (3) 1; (4) 50; (5) 427; (6) 8.
Eekloo: (1) 13.536; (2) 12.021; (3) 16; (4) 847; (5) 835; (6) 37.
Ertvelde: (1) 3.422; (2) 3.158; (3) 0; (4) 114; (5) 108; (6) 1.
Lembeke: (1) 2.896; (2) 2.518; (3) 1; (4) 114; (5) 108; (6) 107.
Maldeghem: (1) 10.437; (2) 9.126; (3) 1; (4) 761; (5) 764; (6) 16.
Middelburg: (1) 854; (2) 787; (3) 27; (4) 27; (5) 27; (6) 2.
Oost-Eekloo: (1) 2.136; (2) 1.931; (3) 0; (4) 53; (5) 53; (6) 0.
Sint-Margriet: (1) 884; (2) 807; (3) 0 (4) 36; (5) 39; (6) 0.
Sint-Jan-in-Eremo: (1) 875; (2) 811; (3) 0; (4) 22; (5) 23; (6) 0.
Selzate: (1) 7.363; (2) 6.218; (3) 67; (4) 675; (5) 638; (6) 57.
Watermaal-Oudeman: (1) 786; (2) 738; (3) 0; (4) 20; (5) 21; (6) 0.
Watervliet: (1) 2.764; (2) 2.521; (3) 1; (4) 154; (5) 154; (6) 0. (1).

(1) Statistique de la Belgique. Quatrième Partie. Section A. Section B., Section C. Blz. 1 tot 197.
Arrondissement Eekloo.
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Het arrondissement Eekloo maakt geene uitzondering. De statistieken der
arrondissementen Antwerpen, Mechelen, Turnhout, Aalst, Dendermonde, St-Niklaas,
enz. leveren dezelfde uitslagen op.
Ik deel nog eene tabel mede. Zij bevat de bevolking van twaalf steden in 1900 en in
1910. Ik kies 6 steden, waar het getal tweetaligen betrekkelijk gering, en 6, waar dit
getal betrekkelijk aanzienlijk is. Men zal zien in hoever dit getal met den aangroei
der bevolking gelijken tred heeft gehouden. Waar het getal uitsluitend
Franschsprekenden, en dat der uitsluitend Nederlandschsprekenden aanzienlijk is,
is dit insgelijks het geval wat dat der tweetaligen betreft; dit stijgt daar ook meer dan
elders. Overigens voor mij is het slechts zaak te weten, welke invloed de volksschool
daarop heeft; b.v. in de voorsteden van Brussel, en ik denk, dat die invloed voor het
grootste gedeelte elders ligt.
Het Verslag over de Volksoptelling van 1900 wijkt in dezen zin af van het Verslag
over de Volksoptelling van 1910, dat in het 3e deel van het eerste werk: Répartition
des habitants d'après l'âge, le degré d'instruction et les langues parlées, met den
ouderdom rekening wordt gehouden, wat in het tweede het geval niet is. De
vergelijking kan echter bij benadering worden gemaakt. In kol. 1 der onderstaande
tabel komen de namen der steden voor; in kol. 2 hunne bevolking; in kol. 3 het aantal
personen van min dan 15 jaar oud; in kol. 4 de tweetaligen, welk ook hun ouderdom
zij; in kol. 5 de tweetaligen van meer dan 15 jaar oud. Al deze cijfers hebben
betrekking op het jaar 1900; kol. 6 bevat de bevolking; kol. 7 de tweetaligen in 1910.
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1
Aalst

2
29203

1900.
3
11111

Deinze

4961

1631

104

853

5095

747

Lier

22656

8345

2391

2109

25869

3086

Oudenaarde 7204

2018

1184

1030

8596

547

Roeselare 23141

7890

1405

1263

25026

3144

Turnhout

20887

7813

1897

1673

23742

1248

Elsene

58665

13477

20977

17315

72991

19799

Ieperen

16552

4685

4551

3899

17409

4067

Kortrijk

33143

11000

7843

6704

35689

8521

Schaarbeek 63508

16162

32110

25525

82480

40525

St-Gillis

51763

12688

23015

19311

63140

27497

St-Jans
58445
Molenbeek

17854

24358

19156

72783

31331(1)

4
3666

5
3052

1910.
6
35125

7
2952

(1) Zie Statistique de la Belgique. Population. Recensement général du 31 Décembre 1900.
Tome I. Troisième partie. Section A, B en C. Blz. 374-507.
Id. Statistique de la Belgique. Recensement général du 31 Décembre 1910. Tome III.
Quatrième partie. Section A, B, C. Blz. 2-197.
Men zal opgemerkt hebben, dat de voorsteden van Brussel: Schaarbeek en
Sint-Jans-Molenbeek o.a., een betrekkelijk groot aantal tweetaligen hebben. Zij hebben ook
een groot aantal uitsluitend Fransch- en Nederlandschsprekenden. Hoe ver het met hunne
taalkennis staat, blijft buiten bespreking. Elsene heeft betrekkelijk weinig tweetaligen; de
bevolking is er overwegend Franschsprekend 39373 tegen 6733 uitsluitend
Nederlandschsprekenden in 1910.
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Bijgaande nota komt mij niet onbelangrijk voor. Ik kan er niet genoeg op drukken,
dat het geenszins op mijnen weg ligt het belang van de kennis der Fransche taal te
loochenen. Ik wil slechts bewijzen, dat zij in DE LAGERE SCHOOL geene duurzame
vruchten kan opleveren, dat de tijd, dien men daaraan besteedt, in den vollen zin des
woords verloren tijd is.
In het jaar 1866 telde de provincie Oostvlaanderen 806.622 inwoners; de steden:
224.326; de gemeenten: 582.296.
Kenden enkel Fransch,

in de STEDEN:

5.297;

Kenden enkel
Nederlandsch,

in de STEDEN:

188.165;

Kenden enkel
in de STEDEN:
Nederlandsch en Fransch,

14.424;

Kenden enkel Fransch,

in de GEMEENTEN:

2.540;

Kenden enkel
Nederlandsch,

in de GEMEENTEN:

557.525;

Kenden enkel Nederl. en
Fransch,

in de GEMEENTEN:

21.839;

In de gansche provincie spraken dus:
Enkel Fransch:

7.836

Enkel Nederlandsch:

746.027

Enkel Nederlandsch en Fransch:

50.902(1)

In het jaar 1910 telde de provincie Oost-Vlaanderen: 1.120.335 inwoners.
Kenden enkel Fransch:

9.311 inwoners.

Kenden enkel Nederlandsch:

934.143 inwoners.

Kenden enkel Nederl. en Fransch:

116.889 inwoners.

(Van de personen, die in 1910 twee of drie talen kenden, spraken gewoonlijk
Fransch: 16.107; spraken gewoonlijk Nederlandsch: 106.319.)
Uit deze cijfers blijkt, dat, van 1866 tot 1910, de bevolking der provincie werd
vermeerderd met: 319.713;
dat het getal enkel Fransch sprekenden toenam met 1.447;
dat het getal enkel Nederlandsch sprekenden toenam met: 118.116;
dat het getal Nederlandsch-Fransch sprekenden toenam met: 65 987.
(1) Zie ‘De Toekomst’ 1868: blz. 93: Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd, Vijfde Deel,
blz. 20.
Met de Duitsch-, de Duitsch-Nederlandsch-, de Duitsch-Franschsprekenden en de drietaligen
wordt hier geene rekening gehouden, evenmin als in de volgende tabel.
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Hoevele leerlingen op die 44 jaar de LAGERE SCHOLEN hebben verlaten; hoevelen
van deze 65.987 tweetaligen hunne kennis der tweede taal uitsluitend in de Lagere
School hebben opgedaan, weten wij niet; wij weten evenmin hoevelen hunner
pensionaten, middelbare of hoogere scholen hebben bezocht, in den vreemde
verbleven, enz.
Besluit. Behalve b.v. in Groot-Brussel, in de gemeenten die aan de taalgrens gelegen
zijn, en in enkele steden, die in een uitzonderlijken toestand verkeeren, is het
onderricht der tweede taal in de volksschool niet op zijne plaats. Daar, waar het
NOODIG en DOENLIJK is, zoowel in Vlaanderen als in Wallonië, richte men bijzondere
cursussen op; daar zullen veel duurzamer uitslagen verkregen worden, en dit niet ten
nadeele der overige leervakken en de algemeene geestesontwikkeling der leerlingen.
Het onderricht in de 2e taal voor ons volk is eigenlijk vak-, beroeponderwijs.
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De zoogenaamde Gentsche rederijkerskamer van Sinte-Barbara
door Mr. Leonard Willems, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche
Academie.
Al wie eenigzins op de hoogte is van de geschiedenis der rederijkerskamers in
Zuid-Nederland weet bij ondervinding hoe bitter weinig er overgebleven is van de
literaire bedrijvigheid der talrijke en aloude Rethorica's van Gent, terwijl er
daarentegen slechts weinige andere genootschappen zijn, waarvoor wij een zoo
uitgebreide documentatie bezitten.
De werkzaamheden der Gentsche Kamers zijn zoo slecht bekend dewijl hare
archieven bijna totaal vernietigd werden (slechts een gedeelte van het archief van
Jesus metten balsem is nog bewaard gebleven). Doch gelukkig is het Gentsche
stadsarchief tamelijk gaaf tot ons gekomen. En daar in vroegere tijden de rederijkers
onder het gezag en toezicht der stad stonden, hebben zij er zorg voor gedragen dat
hunne stichtingsoorkonden, hunne standregelen en wijzigingen hiervan, hetzij in de
wettelijke passeeringen der Gentsche Schepenen geregistreerd werden, hetzij op een
andere wijze ter kennis der stad werden gebracht. Zoo is het dat wij zoo nauwkeurig
over het ontstaan en de verdere ontwikkeling der Rhetorica's onderricht zijn, terwijl
daarentegen, zooals gezeid, haar literair leven voor ons een gesloten boek blijft.
Jaren geleden heeft de Gentsche stadsarchivaris, G. Parmentier, uit de stadsregisters
en archiefbundels alles geëxcer-
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peerd wat op de Gentsche Kamers betrekking had. Met behulp van die oorkonden
heeft Ph. Blommaert in het Belgisch Museum I, 417, en later in het zelfde tijdschrift
X, 364, de geschiedenis dier Kamers kunnen opmaken.
***

De eerste door Blommaert behandelde vraag is: hoe vele rederijkerskamers zijn er
te Gent tot stand gekomen.
Zijn antwoord luidt: er waren er vijf, te weten:
1o De Fonteyne, gesticht 9 December 1448; kenspreuk: ‘als 't past bi apetite’.
De leden der kamer heetten de Fonteynisten. Hun altaar, waar zij iederen Zondag
de mis moesten bijwonen, was gevestigd in de Sint-Nicolaas-kerk in de kapel
der Heilige Drievuldigheid.
o
De kamer van Sint-Agneta, bijgenaamd ‘de Bommelooze Mande’.
2
Stichtingsoorkonde van 22 October 1471. De leden heetten de mandisten. Altaar
der Rhetorica in de oude Sint-Janskerk (nu Sint-Baafs).
o
De kamer Maria ter Eeren. Stichtingsoorkonde van 14 Augustus 1478. Altaar
3
in de Sint-Jacobskerk.
o
De Souvereine kamer(1) Jezus metten Balsem op voorstel van Philips den
4
Schoone, 1 Mei 1493, te Mechelen gesticht. Zij had haar altaar (het outer van
Sinte-Barbara) in het Prinsenhof.
o
De kamer van Sinte-Barbara. Datum der stichting onbekend. Zij had haar
5
altaar in de O.-L.-Vrouwenkerk op het Sint Pietersplein te Gent(2).

Laserna Santander, Mémoires historiques de la Bibliothèque de Bourgogne, bl. 175,
zegt ook dat er te Gent 5 Kamers waren.

(1) Ter wille van mijn betoog geef ik nr 4 aan de Souvereine kamer en nr 5 aan Sinte-Barbara.
Bij Blommaert is Sinte-Barbara nr 4, en de Souvereine kamer nr 5.
(2) Deze kerk, staande in het midden van het Sint-Pietersplein, werd afgebroken onder het
Fransch bewind en mag niet verward worden met de tegenwoordige Sint-Pieterskerk op het
zelfde plein, welke laatste in vroegere eeuwen de kerk der Abdij was.
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Maar bij hem is de kamer Maria ter Eere weggevallen, en in hare plaats komt een
kamer voor, de Brembloem, welke nooit bestaan heeft. Blommaert heeft reeds vroeger
op deze dwaling gewezen.
***

Het doel van de tegenwoordige studie is het bewijs leveren dat Laserna en Blommaert
zich vergist hebben. Er zijn te Gent nooit meer dan vier erkende kamers geweest en
niet vijf: namelijk de vier door mij eerst genoemde kamers.
Ik heb er reeds op gewezen dat de stichtingsoorkonde van Sinte-Barbara ontbreekt.
Hetzelfde geldt voor hare standregelen en wijzigingen aan deze toegebracht. Waarom?
Omdat zij eigenlijk geene Gentsche kamer is. Zoo Sinte-Barbara in onze stad
gevestigd ware geweest, zou er natuurlijk geen reden zijn waarom hare oorkonden
niet evengoed als die der andere kamers, in het stadsarchief aanwezig zouden zijn.
En zoo Sinte-Barbara geene Gentsche kamer is, waar was zij dan gevestigd? Op
die vraag geven ons de Gentsche stadsrekeningen antwoord, want Sinte-Barbara is
herhaaldelijk te Gent komen spelen en heeft dan geldelijke toelagen van de stad
ontvangen.
De vroegste vermelding is van 1468 en in de rekening van dit jaar, evenals trouwens
in alle andere, komt onze rederijkerskamer voor als ‘Sinte Barbele van Sint Pieters’.
Bedoeld wordt Sint-Pieters bij Gent, een heerlijkheid die onder den abt van het
Sint-Pietersklooster stond, hare eigene schepenen bezat, en een afzonderlijk
gemeente-bestuur heeft uitgemaakt tot het jaar 1795, waar Sint-Pieters bij de stad
Gent werd ingelijfd.
De stichtingsoorkonde van Sinte-Barbara werd dus ongetwijfeld onderteekend
door den abt van Sint-Pieters, en hare standregelen goedgekeurd door de schepenen
van die gemeente. Die stukken zullen zeker aanwezig zijn geweest in het
gemeente-archief van Sint-Pieters en daar wat de middeleeuwen aangaat, dit archief
vernield werd, is het geen wonder dat wij zonder inlichtingen zijn over de
rederijkers-kamer van Sint-Pieters
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en over de geldelijke toelagen die zij van haar gemeentebestuur heeft ontvangen voor
de feesten die zij jaarlijks op het grondgebied dier gemeente heeft ingericht.
Uit welk jaar dagteekende deze stichtingsoorkonde Wie is de abt die ze verleende?
Wij hebben gezien dat Sinte-Barbara in 1468 reeds te Gent spelen kwam, maar
dit is de eerste vermelding niet welke wij van onze kamer aantreffen.
Den 23 April 1458 kwam hertog Philips de Goede een bezoek brengen aan de stad
Gent. Groote feestelijkheden werden ingericht. Het is te dier gelegenheid dat het
beroemd schilderij der gebroeders van Eyck, het Lam Gods, in een tableau vivant
op den Poel werd voorgesteld.
Over de werkzaamheden der Gentsche rederijkers geeft ons de Kroniek van
Vlaenderen, t. II, 233-255 (uitgegeven door de Vlaamsche Bibliophielen, 1840) een
uitvoerig bericht. Wij lezen aldaar dat ‘'s maendaghs (24 April) ten 10 hueren voer
den noenen in 't Scepenhuus van der kuere quam loten om naer de prijzen te spelene,
ende [de] loetten daernaer vij loten, te wetene: Die van Sente Berbelen 't Sente Pieters,
den Groenen Briel, de Vierweghscheede voer den Augustinen, die van der Fonteynen,
de Vrydachmarckt, die van der Ketelpoorten ende Jan de Cuelenaere.’
In deze lijst zijn er dus twee erkende Rhetorica's, Sinte-Barbara en de Fonteyne;
de andere genootschappen waren tijdelijke vereenigingen die zich ingericht hadden
om den vorst te vieren; Jan de Cuelenaere, welke verschillende tooneelstukken
schreef, stond aan het hoofd van een bekend tooneelgezelschap.
Sinte-Barbara bestond dus vóór 1458. Waarschijnlijk was zij tot stand gekomen
tusschen 1448 (stichting der Fonteyne) en 1458. Doch is dit niet eens zeker: want
het kan best dat Sinte-Barbara nog ouder is dan de Fonteyne. In alle gevalle blijkt
uit de medegedeelde teksten dat onze Rhetorica eene der oudste van Vlaanderen was.
***
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Een beknopt overzicht van de werkzaamheden van Sinte-Barbara moge hier volgen:
vele inlichtingen echter bezitten wij niet.
In 1468, zooals gezeid, eerste vermelding in de stadsrekeningen van Gent.
Op nieuwjaarsdag 1484 (o. styl 1483) werd er een wedstrijd onder de kamers van
Rhetorica van Groot-Gent gehouden ter gelegenhend van het banket door de
schepenen der keure aan den jongen hertog Philips den Schoone (kleinzoon van
Philipsden Goede) aangeboden. De Fonteyne bekwam den opperprijs, Maria ter Eere
den tweeden, Sinte-Barbara den derden.
In 1496 (tegen S. Jansdach midzomer) nam Sinte-Barbara deel aan het groot
landjuweel te Antwerpen ingericht. Wij vernemen dat Sinte-Barbara vertoonde ‘die
dood van onsen Salichmaker’ en hiervoor den derden prijs verkreeg.
In 1500 was factor der barbaristen zekere Lievin Bautken, kapelaan van
O.-L.-Vrouw te Sint-Pieters. Hij beschreef in verzen de feestelijkheden welke te
Gent ingericht werden bij de geboorte van Keizer Karel. Zijn gedicht is nog bewaard
gebleven.
In 1514 kwam Sinte-Barbara te Gent eene vertooning geven voor het schepenhuis
naar aanleiding van de zegepraal van Maximiliaan over de Venetianen:
‘Betaelt den gheselscepe van der Rethoryeke van Sinte Barbele te Sinte Pieters van
dat zy voor 't schepenhuus batementen ter causen van der victorie, die de K.M.
ghehadt hadde up de Venetianen
15 se. gr. (rekening 1514).
In 1556 neemt Sinte-Barbara deel aan een refereinfeest te Antwerpen ingericht door
eene der rederijkerskamers aldaar. Er werden, als naar gewoonte, 3 refereinen
gevraagd: een in 't vroede, op den stok: Sweirelts samblant is als dryfsant: Niet sonder
Godt; een in 't amoureuse op den stok: ‘Aldus vant triomphant dit lief mijn leven
hier’; in 't zotte op een onbekende stok.
Sinte-Barbara zond twee antwoorden in(1): er zijn twee refereinen onderteekend:

(1) De stukken komen voor in het hs. van Jan de Bruyne (uitgegeven door Ch. Ruelens, I, 137
en 149 en III, 89 en 129).
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‘Met al te belachene’ - barbariste per Gent
Sinte-Pieters muldere is hy bekent.

Verder twee refereinen onderteekend:
By de Barbaristen te Gent
‘Liefde verwinnet al’.

Wie de Gentsche rederijkers zijn die achter de kenspreuken ‘Met al te belachene’ en
‘Liefde verwinnet al’ schuilen, is niet bekend.
In dat jaar 1556 was de bekende rederijker en schilder Lucas d'Heere reeds lid van
Sinte-Barbara, zooals ik een andermaal bewijzen zal. Er wordt zelfs beweerd dat hij
later factor van die rhetorica geworden is, hetgeen best mogelijk is. In alle gevalle
werden verschillende zijner gedichten, die in zijn ‘Hof en Boomgaerd der Poësien’
(1565) voorkomen, in de kamer voorgedragen. Onder andere een referein (blz. 103)
‘van het kinder-Doopsel, jeghens d'Erdoopers: toegheschreven den gheleerden en
weerdighen heere myn Heere den Proost van S. Pieters by Ghendt’. Dit stuk werd
door hem natuurlijk geschreven vóór zijne bekeering tot de hervorming.
Dank zij L. d'Heere weten wij dat François Hieman ‘ghelauriert Poëte’, in 1565,
deken was van Sinte Barbara. Zie over dezen Hieman of Yman, Bibliotheca Belgica,
voce L. d'Heere, blz. 6, waar gesproken wordt van een akte van 19 Januari 1562 (O.
Styl 1561), in het stadsarchief te Gent aanwezig, waardoor bewezen wordt dat hij te
Rome verbleven had en daar schulden had aangegaan.
Toen de Prins van Oranje, 29 December 1577, te Gent ontvangen werd, sloot zich
Sinte-Barbara bij de overige Gentsche kamers aan om den prins te huldigen. Naar
de beschrijving welke Lucas d'Heere ons van de feestelijkheden nagelaten heeft,
werden er geene spelen door Sinte-Barbara vertoond, maar wel eene figuratie of
tableau vivant.
Na de inneming der stad Gent door Alexander Farnese, 17 September 1584, werden
door de overheid, zooals bekend, alle kamers van Rhetorica afgeschaft. Maar het
verbod werd niet nageleefd en weldra zag men, dank zij de bemoeiingen van sommige
dichtlievende geestelijken, die voor het rechtzinnig
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geloof der rederijkers instonden en dank zij de medeplichtigheid van sommige leden
der Schepenbanken, rederijkerskamers op verschillende plaatsen zich weer inrichten.
Zoo kwam de Fonteyne te Gent weder in het leven, alsook Maria ter Eeren; doch
deze laatste slechts als geestelijk broederschap, dat zich de Rhetorica niet meer
aantrok.
Maar te Sint-Pieters-Gent was de abt van Sint Pieters, - die een treurige
ondervinding met zijne rederijkers had opgedaan en gezien had hoe de
rederijkerskamers broeinesten van geusgezindheid waren geweest, - was, zeg ik, de
abt niet meer te bewegen om aan Sinte-Barbara toe te laten zich opnieuw in te richten.
Gedurende ongeveer twee eeuwen is Sint Pieters-Gent dan ook zonder Rhetorica
geweest. Eerst in de tweede helft der achttiende eeuw werd men min wantrouwig en
kwam er alweder een rederijkerskamer tot stand. Wij vernemen dat op een landjuweel
van April-Mei 1785 (door de Fonteyne beroepen op 17 November 1784) waar de
Weduwe van Malabar moest opgevoerd worden, de rederijkerskamer van
Sint-Pieters-Ledeberg ook deelnam. Deze nieuwe kamer had natuurlijk niets gemeens
met de oude Sinte-Barbara. Zij gaf enkele werken uit, waaronder verschillende
opgedragen aan de laatste abten van Sint-Pieters. Zij had een zeer kortstondig bestaan,
want zoodra de Fransche Jacobijnen ons land ingepalmd hadden, werd aan alle
bedrijvigheid der rederijkerskamers een einde gesteld; overigens werd in 1795
Sint-Pieters bij Gent ingelijfd, zoodat de behoefte om eene afzonderlijke kamer in
stand te houden voor hetgeen nu een wijk der stad Gent geworden was, niet meer
bestond.
***

In de voorgaande schets heb ik, zooals het behoort, de geschiedenis van Sinte-Barbara
in verband gebracht met die van de heerlijkheid Sint-Pieters, voor zoo veel dit doenlijk
was: want bijaldien zoowel het archief der kamer als dat der gemeente Sint-Pieters
vernietigd zijn, weten wij eigenlijk niets van de standvastige betrekkingen die bestaan
moeten hebben tusschen de Rhetorica en het gemeentebestuur. Misschien is er nog
wel wat te vinden over Sinte-Barbara in het archief der Sint-Pieters-Abdij, dat nog
op het Gentsche Rijksarchief aanwezig is.
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Nu zou men zich de vraag kunnen stellen, aangezien Gent en Sint-Pieters-Gent
aanpalende gemeenten waren, en militair gesproken slechts eene vesting uitmaakten,
of Sinte-Barbara in vroegere eeuwen soms niet als een der vijf Rhetorica's van
Groot-Gent werd beschouwd. Zoodat Laserna Santander en Blommaert zich dan ten
minste op een aloude traditie zouden hebben kunnen beroepen.
Alle mij bekende officiëele oorkonden der stad Gent spreken dit echter tegen: alle
melden ons steeds vier Rhetorica's, en nooit vijf:
Stadsrekening van 1502: ‘Item betaelt Jan van Melle, over de vier gheselscepen van
Retorycken ter causen en ter hulpen in 't vertoogen ende spelen van den eshatement
by hemlieden vertoocht, nopens de blijde tidinghe van den ontfanghe onses gheduchts
heeren ende princesse in de landen van Spaengnen ende princelicheden van Castillen
en van Lyoens..... 28 sc. gr.’.
Stadsreken. 1507: ‘Item betaelt de vier gheselscepe van der Retorycke ter causen
ende over 't vertoghen spelen ende esbatementen by hemlieden ghedaen binnen der
stede, ter cause van de alliancie ende contract van huwelicke tusschen de koninglicke
dochter van Inghelant ende onsen prince Karel, den 14 Sporcle... 3 L. 8 sc. gr.’.
Stadsrek. 1514: ‘Item, den vier enapen van den vier geselscepen van der Rethorycke
over haer dienst dat zylieden ten voorn incompste van onsen ged. Heer Hertoghe
Karel..... 3 scl. 4 d. gr.’.
Den 13 van lauwmaend 1514 kwamen de vier erkende Rhetorica's van Gent overeen
om elkander uit te noodigen op de maaltijden en feesten welke zij hielden, wanneer
de patroon van hunne gilde gevierd werd. De tekst der overeenkomst luidt: ‘Dat dit
gilde [van Sint-Agneta(1)], een van de vier raedscameren van den edelder en
industrieuzer scientie van Rhetorycken - ter eerweerdichede van den welcken binnen
der stede van Ghent hem onderhoudende zijn vier gheconfirmeerde raedscameren,
elc userende van een broederliken gulde - ... ende ten celebrerene elx feeste van
huerlieder patroon ofte patronersse hebben upghestellt in elcx capelle hemlieden te
vindene d'ander drie cameren, omme in alder broederlicken minnen, ten love Gods
ende ter weerdichede van elcx patroon, aldaer ter devoter jonstelicker

(1) Het stuk komt uit het archief van Sint-Agneta.
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feeste met reverentie te vertooghene een weerdich excellent lof, ten onderhoudene
van den welcken d'ander drie gulden ende cameren elcander eeren doen moghen
metten nieuwen habiten ende paruren, die zij elcx jaers makende zijn...’
Die feestdagen, waarop de patroon der gilde gevierd werd, waren Sinte-Agnetedag
(voor de Sinte-Agneta kamer), de Heilige Drievuldigheidsdag (voor de Fonteyne),
O.L. Vrouwen ontvangenisdag (voor Maria ter Eere) en Sinte-Barbaradag (voor de
Souvereine kamer).
Door besluit der Gentsche Schepenen van 2e Augustus 1532 werd aan de vier
kamers een jaarlijksche wedde toegestaan van 12 ponden groot. Deze toelage treft
men voortaan jaarlijks op de stadsbegrooting tot 1584-1585 (inneming der stad door
Alexander Farnese).
Door besluit der schepenen van Februari 1536 verkregen de dekenen en provisoors
der vier kamers, ontslagen te worden van allen militairen dienst gedurende het jaar
dat zij in bediening waren.
Alle deze teksten, die gemakkelijk vermeerderd kunnen worden, bewijzen dat de
vier kamers van Gent in menig opzicht een aaneengesloten groep vormden waar
buiten Sinte-Barbara stond, hetgeen ons niet hoeft te verwonderen, gezien den
belfortgeest (de Franschman zou zeggen esprit de clocher), welke onze voorouders
kenschetste.
Sinte-Barbara sloot zich bij de Gentsche kamers slechts aan, wanneer er een vorst
te Gent ontvangen werd, die het grondgebied van Sint-Pieters-Gent niet betrad; dan
hielp Sinte-Barbara te Gent meevieren.
Blommaert heeft natuurlijk die teksten gekend waar er van de vier kamers
gesproken werd, maar hij schijnt zich ingebeeld te hebben dat de Souvereine kamer,
welke door den vorst gesticht werd en een Staatsinstelling was, buiten de gewone
bedrijvigheid der vier kamers stond en dat de vierde kamer geene andere was dan
Sinte-Barbara: dit is natuurlijk verkeerd. Ik meen het thans voldingend bewezen te
hebben.
***
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Wij hebben gezien dat de leden der Souvereine kamer, Jezus melten Balsem, 's
Zondags de mis gingen hooren aan het outer van Sinte-Barbara in het Prinsenhof en
dat zij den dag vierden van hunne patrones, de Heilige Barbara.
Zoo iets was wel van aard om verwarring met de Sinte-Barbara-kamer te weeg te
brengen.... en inderdaad heeft die verwarring plaats gegrepen.
Het Calvinistisch bestuur van Gent verkeerde in 1580 in zwaren financiëelen nood
en wist niet meer hoe aan geld te geraken. De wet besloot alle de goederen der
kloosters en geestelijke stichtingen aan te slaan. De kamers van Rhetorica werden
evenmin gespaard: hare goederen werden insgelijks verbeurd verklaard.
Blommaert verhaalt ons deze gebeurtenissen in zijnegeschiedenis van Sinte-Barbara
(I, 440) en zegt: ‘In 1580 werden alle de geestelijke confreriën in de stad Gent
afgeschaft, en derzelver inkomen ging tot de stadsarmen over; maar Jan D'Hollander,
als deken van het outer van Sinte-Barbara(1) beweerde ‘dat de rentebrieven bij den
Suppliant (den stadsontvanger) ten laste van den voorschreven ghequereleert(2), gheen
ghemeens en hebben met eeneghe gheestelycke goederen, nochte en hebben de zelve(3)
daerof noint handel gheadt, nemaer wel de voornoemde Hollandre, als deken, van
zijne voorzaten in ghelycke officie... mits dat de renten voortijds gheconquestert(4)
zijn metter conste van Rhetorycke... zo dat de suppliant groot onghelyc heeft 't
hemwaerts te treckene 't goet van der zelven gulde broederen....’.
Ten onrechte wordt deze tekst door Blommaert besproken in zijn geschiedenis
van Sinte-Barbara. Het outer van Sinte-Barbara, waarvan hier spraak, is het outer
van het Prinsenhof. Jan D'Hollandere was deken der Souvereine kamer: nooit is hij
deken noch lid der Barbaristen geweest.
Het valt in het oog dat toen de goederen der Gentsche Rederijkerskamer
aangeslagen werden, deze laatste haar verdediging niet toevertrouwd kunnen hebben
aan eene kamer die

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

Zoo wordt hij in de officiëele stukken betiteld.
= betwist.
= beheerders der geestelijke goederen.
= verkregen.
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eigenlijk geene Gentsche kamer was, zooals breedvoerig door mij werd aangetoond.
Het is natuurlijk de Souvereine kamer die de zaak op zich nam en wettelijk berechtigd
was om de zaak op zich te nemen.
Dit leidt mij er toe om op een dwaling van Jonckbloet te wijzen, en om een episode
uit de geschiedenis der Souvereine kamer te bespreken welke tot hiertoe totaal
onbekend is gebleven.
In zijne Geschiedenis der Nederl. Letterkunde, II4, 436 zegt de Leidsche
Hoogleeraar: ‘Aan deze soevereine kamer was dan ook geen lang leven beschoren.
In 1577 begroette zij den Prins van Oranje nog; maar dit was ook het laatste teeken
van leven dat van haar uitging’.
Heelemaal mis!
Ik heb in een vroeger opstel(1) reeds betoogd dat de Soevereine kamer, in 1493
door Philips den Schoone gesticht, belet werd hare rol te vervullen. De tegenkanting
te Gent ging uit van de Fonteyne en die kamer werd in haar verzet door de Gentsche
schepenen gesteund. Een andermaal zal ik de geschiedenis opmaken van alle de
plagerijen, waarmede de nieuwe kamer te kampen had. Zij waren van dien aard dat
de kamer gedurende de eerste helft der 16e eeuw buiten staat was de taak, die haar
opgelegd werd, te volbrengen. Maar de toestand veranderde heelemaal toen de opstand
tegen Spanje uitbrak. Te Gent was bij het begin der beroerlijke tijden de meerderheid
van alle rederijkers-kamers geusgezind. Doch in bijna alle kamers was een minderheid
beslist anti-geusgezind. En er was vooral een groep rederijkers die niet wenschten
zich te compromitteeren.
Het toeval heeft gewild dat Jezus metten balsem bepaald radicaal geusgezind was.
En nauwelijks hadden de Calvinisten te Gent het heft in handen of de Fonteyne trok
zich vrijwillig wat achteruit en de Souvereine kamer werd persona grata bij het
nieuwe bewind.
Den 29 December 1577 toen de Prins van Oranje te Gent bezoek bracht, werd hij
afzonderlijk door de Souvereine kamer begroet en voor het Hof van Wacken (aan
den Poel) waar de

(1) ‘Landjuweelen en Haagspelen in de 16e eeuw’. - Verslagen der Koninklijke Vlaamsche
Academie, 1919.
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Prins was afgestapt, werd door Jezus metten Balsem de ‘Historie van Jephta’
opgevoerd, terwijl daarentegen de Fonteyne zich heel bescheiden bij de overige
kamers en bij Sinte-Barbara schaarde om een eenvoudige figuratie te vertoonen.
Een toestand van dien aard ware natuurlijk in vroegere jaren ondenkbaar geweest.
In 1580 toen alle goederen der Rhetorica's aangeslagen werden, nam Jan
D'Hollandere, deken der Soevereine kamer, de verdediging der Gentsche kamers op
zich en trof hij een minnelijk akkoord. Voor het detail der onderhandelingen verwijs
ik naar mijne toekomstige geschiedenis der Soevereine kamer.
In 1582, 20 Augustus, nam Jezus metten Balsem deel aan de feestelijkheden bij
de ontvangst van den Prins van Oranje.
En tot den val van het Geuzenbewind in 1584, bleven de betrekkingen tusschen
de Soevereine kamer en de Schepenen uiterst vriendelijk.
Toen echter Alexander Farnese Gent bemeesterd had en de rederijkerskamers
afgeschaft werden, werd na een zeker tijdsverloop de Fonteyne alsook Maria Ter
Eeren weer in het leven geroepen.
Van een wederoprichting der Soevereine kamer kon er echter geen sprake zijn,
want haar goede naam had een onherstelbare kreuk geleden: Tijdens het
Geuzenbewind had Jezus metten Balsem immers een al te activistische rol gespeeld.
Hof Ter Meere,
15 Juli 1920.
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achterplat

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.
VIJFDE TIJDVAK:
1920-1921.
Mededingende werken mogen aan den Bestendigen Secretaris gezonden worden.
De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop van elk tweejarig tijdvak
uitgegeven of geschreven werden.
Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van het Aug. Beernaert-Fonds,
in de Verslagen en Mededeelingen der Academie, jaarg. 1912, blzz. 884-885.
Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van hun werk of werken, naar
den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, 18, te Gent - (met vermelding
op het adres: Voor den Aug. Beernaert-prijs), te zenden.
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Vergadering van 5 Augustus 1920.
Zijn aanwezig: de heeren Prof. Dr. C. LECOUTERE, onderbestuurder, waarnemend
bestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren: KAREL DE FLOU, Dr. L. SIMONS, Prof. Dr. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF
SEGERS, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, Kan. AMAAT JOOS, Dr. HUGO VERRIEST,
IS. TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS, Prof. Dr. J. MANSION, OMER WATTEZ, Prof. Dr.
LOD. SCHARPÉ, Prof. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A.
VERMEYLEN, Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE en J. JACOBS, werkende leden.
De heer Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE, werkend lid, heeft laten weten dat hij
verhinderd is de vergadering bij te wonen.
***

De Bestendige Secretaris geeft lezing van het verslag over de vergadering van 22
Juli, dat wordt goedgekeurd.
***

Aangeboden boeken. - Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van
de boeken aan de Academie aangeboden:
Door de Regeering:
Université de Gand. Recueil de Travaux publiés par la Faculté de philosophie et
lettres. 48e fasc. Histoire économique de la Belgique à la fin de l'ancien régime, par
HUBERT VAN HOUTTE, professeur à l'Université de Gand. Gand, 1920.
Tijdschriften. - Annales des travaux publics, Juin 1920. - Arbeidsblad, nr 12, 1920.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

582
Door de ‘Commissie van Advies voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën’, te
's-Gravenhage:
ANDRIES VIERLINGH. Tractaet van Dyckagie, uitgegeven door Dr. J. DE HULLU,
archivaris aan het Algemeen Rijksarchief, en Jr. A.G. VERHOEVEN, ingenieur der
Domeinen in Zeeland. (Nr 20 der kleine serie.) 's-Gravenhage, 1920.
Platen, behoorende bij ANDRIES VIERLINGH, Tractaet van Dyckagie. Nr 20a.)
Door de Académie Royale d'Archéologie de Belgique, te Antwerpen:
Bulletin, No 4, 1919.
Door den heer Prof. AD. DE CEULENEER, werkend lid:
La Flamandisation de l'Université de Gand. Brochure de Propagande, éditée par
la Commission pour la Flamandisation de l'Université de Gand. 1920. Anvers.
Door Dr. MAURITS SABBE, werkend lid:
't Kwartet der Jacobynen, door MAURITS SABBE. Bussum, 1920.
Door den heer Prof. FLOR. VAN DUYSE, hoogleeraar te Gent:
Drie bundels behoorende tot de nalatenschap van den heer PRUDENS VAN DUYSE
en behelzende:
1o) Gedichten van VROUWE VAN ACKERE en gedichten van PRUDENS VAN DUYSE
aan Vrouwe van Ackere.
2o) Briefwisseling van vrouwen met Prudens van Duyse:
Vlaamsche brieven van Ju fr. PETRONELLA MOENS (Utrecht);
Fransche brieven van Vve STAPPAERTS DIERCKX (Leuven);
Vlaamsche brieven van HENRIETTE CROISET ('s-Gravenhage).
3o) Briefwisseling van LOD. VAN ROO en MARIA DOOLAEGHE met Prudens van
Duyse.
Door de Redactie:
Ontvoogding, 1 Aug. 1920.
Ruildienst. - Tegen ruiling van de Verslagen en Mededeelingen heeft de Bestendige
Secretaris voor de Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen van de
gewone tijdschriften ontvangen:
Nederlandsch Archievenblad, Nr 3, 1919-1920. - Biekorf, Nr 7, 1920. - Neerlandia,
Nrs 8-12, 1914; jgg. 1915-1919 en Nrs 1-8, 1920. - De Schoolgids, Nrs 21-22, 1920.
- La Vie diocésaine, juillet 1920.
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Mededeeling door den Bestendigen Secretaris.
Karel Boury-Fonds. Bekroonde liederen. - Van den heer OMER WATTEZ, die met
een laatste onderzoek daarvan gelast was, de bekroonde liederen, bepaald
goedgekeurd, den 26 Juli terugontvangen. (Zie beneden op blz. 612.)
Mededeelingen namens Commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. De heer Prof. J. VERCOULLIE, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Aanwezig de heeren: EDW. GAILLIARD, KAREL DE FLOU, IS. TEIRLINCK, Dr. J.
MANSION, leden, Mr. LEONARD WILLEMS, hospiteerend lid, en J. VERCOULLIE,
lid-secretaris. - Bij afwezigheid van den voorzitter, zit de heer GAILLIARD, als oudste
lid, de vergadering voor.
Aan de dagorde staat:
a] Verzameling Sermoenen en Homiliën: Twee handschriften uit de 15de eeuw,
door den heer J. KLEYNTJENS, uit het Sint-Willebrords-College, te Katwijk aan den
Rhijn, aan de Academie ter uitgave aangeboden. - Door het Bestuur om advies naar
de Commissie verzonden. - Bespreking.
Na bespreking, geeft de Commissie als haar oordeel: de Academie zou eerst van die
hss. inzage moeten krijgen, doch moet doen opmerken dat er, wegens het vele
achterstallige drukwerk en de hooge kosten, in afzienbaren tijd niet aan drukken kan
gedacht worden.
b] Etymologisch Kleingoed, door den heer Prof. J. VERCOULLIE: Sinaasappel is
niet Chinaasappel, maar Messinaasappel; - pree is niet verkort uit premie, maar
ontleend aan prêt; - paardje (klein stukje brood enz.) is niet verkleinw. van part,
maar van paard.
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- De Commissie stelt aan de Academie voor, deze stukjes in de Verslagen en
Mededeelingen op te nemen. - Door de Academie in pleno vergaderd aangenomen.
2o) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde. - De heer OMER
WATTEZ legt het h'eronder volgende verslag ter tafel over de morgenvergadering
door de Commissie gehouden:
Aanwezig de heeren: IS. TEIRLINCK, voorzitter; Dr. JAC. MUYLDERMANS, GUSTAAF
SEGERS, Dr. HUGO VERRIEST, Dr. LOD SCHARPÉ, Dr. A. VERMEYLEN, leden, Mr.
LEONARD WILLEMS, hospiteerend lid, en OMER WATTEZ, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
a] Voorstel tot opneming onder de uitgaven van het Van de
Ven-Heremans-Fonds, van: Leidraad voor lessen over de voeding van den mensch,
voor hooger huishoudkundig onderwijs, door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE. - Door het
Bestuur naar de commissie om advies verzonden. - Verslagen door de heeren IS.
TEIRLINCK en Prof. Dr. LOD. SCHARPÉ.
De lieeren TEIRLINCK en SCHARPÉ lezen hun Verslag dat gunstig is: zij besluiten dat
de Academie het werk van Dr. VANDEVELDE zou opnemen onder de uitgaven van
het Van de Ven-Heremans-Fonds:

1o) Verslag van den heer Is. Teirlinck.
Vele woorden zijn niet noodig om den degelijken arbeid van Dr. VANDEVELDE aan
te bevelen:
Want hier hebben wij een merkwaardig, beknopt en toch volledig handboek over
de Voeding van den Mensch; een zekeren leidsman voor leeraars en leeraressen in
hooger huishoudkundig onderwijs; een werk teenemaal op de hoogte der moderne
wetenschap en geschreven door een geleerd vakman.
Ik hoop dat de Koninklijke Vlaamsche Academie dezen nuttigen, ik durf zeggen
onmisbaren Leidraad, onder de uitgaven van het Van de Ven-Heremans-Fonds zal
opnemen.
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2o Verslag van Prof. Dr. L. Scharpé.
Ik heb met veel belangstelling kennis genomen van den Leidraad voor Lessen over
de Voeding van den Mensch, door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE. De uiteenzetting munt
uit door duidelijkheid, en het werk lijkt goed geschikt om de leeraars en leeraressen
in huishoudkunde den weg te wijzen bij hun studie over de ingewikkelde vraagstukken
der menschelijke voeding, en om ze een betrouwbaar overzicht te geven over het
veelzijdige onderwerp.
De heer E.H. Walravens, landbouwingenieur-scheikundige, consulent van den
Belgischen Boerenbond, die op mijn verzoek het Hs. gelezen heeft, sprak zich al
even vleiend erover uit, als onze Collega de H. IS. TEIRLINCK.
‘We bezitten wel reeds werken over dierenvoeding’, zooschrijft hij, ‘maar nog
geen degelijk handboek over de voeding van den mensch. Des te meer hoeven wij
ons te verheugen om dit werk, dat van groote belezenheid blijk geeft, en tevens
bijzonder knap is opgesteld. Wellicht zullen sommige uitweidingen op scheikundig
gebied, over energie, geschiedenis der microben, bouwformulen van organische
stoffen, te hoog gaan voor het begrip van gewone gebruikers, doch de tafels van de
scheikundige samenstellingen zullen zelfs aan specialisten nuttig kunnen zijn, en 't
is altijd beter toch wat te veel dan wat te weinig: en het kan bovendien onbetwistbaar
zijn voordeel hebben ook dat de gewone gebruikers af en toe tot bescheidenheid
worden gemaand over hun verworven kennis, door het besef van de ingewikkeldheid
der oprijzende problemen.
De toepassingen en raadgevingen, in sommige lessen (melk, boonen, aardappelen,
enz.) kwamen me zoo nuttig voor, dat ik ze gaarne ook elders had aangetroffen, zoo
b.v. waar gehandeld wordt over ontsmetting, verduurzamen van eetwaren, temperatuur
voor mikrobenkultuur bij bakken, melk bewaren, enz. En waarom ook niet een
woordje over de voedende (?) waarde van alkohol, ten behoeve van hen die
wetenschappelijk willen ingelicht zijn over het vraagstuk van alkoholgebruik en
-misbruik. Ik vat mijn indruk samen in de volgende woorden: een degelijk leerboek,
dat bij het huishoudkundig onderwijs uitstekende diensten zal bewijzen; 't werk van
een geleerde, die zijn onderwerp ten volle beheerscht, en steeds bedacht blijft op de
behoeften van de practijk.’
Deze beschouwingen van E.H. WALRAVENS bevestigen dus ten volle het gunstig
oordeel van den eersten verslaggever, waarbij ik dan ook de eer heb mij aan te sluiten.
b] Het dagboek van de waardige Johanna van Randeraedt (1610-1684)
teruggevonden. Lezing door den heer Mr. LEONARD WILLEMS.
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De heer L. WILLEMS maakt ons bekend met eene eigenaardige figuur uit de 17e eeuw,
de waardige Johanna Randeraedt, geestelijke dochter. Zij hield een dagboek, dat als
een soort van gewetensonderzoek voorkomt en zeer karakteristieke dingen bevat
over personen en toestanden van haren tijd.
De Voorzitter wenscht M. WILLEMS geluk met zijne lezing en stelt aan de
Commissie voor die op te nemen in de Verslagen en Mededeelingen.
- Dit voorstel wordt door de Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.

Dagorde.
1o) Commissie voor prijsvragen. - Verslag door den Bestendigen Secretaris namens
de Commissie. - Vaststelling van de uit te schrijven prijsvragen en bepaling der
toe te kennen prijzen. - (Ingevolge art. 50 van de Wet der Academie, werd het
verslag gedrukt en aan de heeren werkende Leden vertrouwelijk medegedeeld.) - De
lijst der prijsvragen, zooals zij door de Commissie werd voorgesteld, wordt door de
Academie aangenomen.
2o) Van de Ven-Heremans-Fonds. - Opneming onder de uitgaven van Mayombeesch
Idioticon, door den heer L. BITTREMIEUX, missionnaris in Congo. - Verslagen door
de heeren Prof. J. VERCOULLIE en Prof. J. MANSION. - Tot de September-vergadering
uitgesteld.
3o) Vereenvoudiging van de Schrijftaal. - Verslag door de Commissie. Bespreking.
- Met het doel die bespreking te vergemakkelijken, deed de Bestendige Secretaris
het stuk zetten en liet, den 29 Juli, een exemplaar er van aan de Leden geworden.
Er wordt tot de bespreking overgegaan.
De heer GUSTAAF SEGERS heeft geenen vrede met het voorstel onzer Academische
Commissie.
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Hij handelt in korte woorden over de spellingkwestie. De spelling De Vries-Te Winkel
schonk ons de eenheid van spelling, die wij lang te vergeefs hadden betracht. Het
Koninklijk Besluit van den 21 November 1864, dat dit spellingstelsel in de openbare
besturen van België voorschreef, was eene weldaad voor ons volk. Het spellingstelsel
Kollewijn, ook wel de ‘Vereenvoudigde Spelling’ genoemd, stelde voor daar
merkelijke veranderingen aan toe te brengen. De Nederlandsche Regeering weigerde
deze Vereenvoudigde Spelling aan te nemen. Zij stelde eene Staatscommissie in, die
bemiddelingsvoorstellen deed. De maatschappij: ‘Vereniging tot Vereenvoudiging
onzer Schrijftaal’ weigert volstrekt de voorstellen der Staatscommissie aan te nemen.
Wij stonden dus voor DRIE spellingstelsels. Nu treedt onze Academische Commissie
andermaal met wijzigingen aan de voorstellen der Staatscommissie op; dus staan wij
voor VIER stelsels. En daar onze Commissie voorstelt met de ‘Nederlandsche
Staatscommissie’ en de Nederlandsche Regeering een vergelijk te treffen, zou dit
getal stelsels tot VIJF kunnen stijgen.
Spreker bestrijdt de voorstellen der Academische Commissie:
1o omdat het buiten alle waarschijnlijkheid ligt, dat de Nederlandsche Regeering
en de Nederlandsche Staatscommissie met onze Commissie tot een vergelijk
zullen geraken;
2o

omdat in België geene spellingbeweging bestaat, en de spelling De Vries-Te
Winkel er algemeen gevolgd wordt;

3o

omdat, in dien toestand, zelfs als een vergelijk met de Nederlandsche
Regeering en de Nederlandsche Staatscommissie getroffen werd, de groote
meerderheid onzer schrijvers aan het stelsel De Vries-Te Winkel zou getrouw
blijven;
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4o

omdat, zoowel het stelsel der Nederlandsche Staatscommissie, als dat onzer
Academische Commissie naar het radicale Kollewijnstelsel voert, dat in zich
de kiemen bevat van een nog verder gaande radikalismus in zake van spelling;

5o

omdat dit stelsel in onze volksscholen niet mogelijk is, daar de klankleer,
waarop het berust, al te zeer met de onze verschilt, en al te zeer afwijkt van de
spelling, welke in al de boeken, dag- en weekbladen, openbare en private
geschriften gebruikt wordt;

6o

omdat de tijd minder dan ooit geschikt is om wijzigingen aan onze spelling
voor te stellen. De twisten, die daardoor zouden ontstaan, op het oogenblik, dat
al de Vlamingen vereenigd zijn, om onze taal in al de takken van het bestuur
de plaats te doen bekleeden, waarop zij recht heeft, kunnen zulke gevolgen
hebben, dat deze enkele bedenking in mijne oogen voldoende is, om thans geene
wijzigingen aan ons spellingstelsel toe te brengen.

Het besluit van den heer G. SEGERS luidt in dezer voege:
Aangezien de spelling De Vries en Te Winkel in België algemeen wordt gebruikt,
zoowel in de letterkunde, als in het openbaar en privaat leven;
Aangezien deze spelling in Noord-Nederland insgelijks door een aanzienlijk deel
der letterkunde, in de dagbladpers, de openbare en bijzondere briefwisseling gebruikt
wordt;
Aangezien de talrijke spellingstelsels, welke thans besproken worden, ons de
volstrekte eenheid niet laten verhopen;
De Koninklijke Vlaamsche Academie besluit, dat er, vooral thans, geene aanleiding
bestaat, om aan de spelling De Vries en te Winkel wijzigingen toe te brengen.
De heer Mr. LEONARD WILLEMS geeft vervolgens lezing van een uitvoerige nota,
die hij noemt ‘Verslag der minderheid’ en waarin hij de aandacht vestigt op de wijze
waarop de Académie Française hervormingen aan
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de Fransche spelling toebrengt: zij verandert gestadig maar met kleine wijzigingen,
en vermijdt ineens groote veranderingen op te dringen. Hierdoor vermijdt zij een
spellingsoorlog.
Spreker is het niet eens met het stelsel dat Dr. Kollewijn volgt om de geslachten
der woorden te bepalen: hij houdt staan dat ‘de’ beschaafde taal eigenlijk niet bestaat
en dat ieder sociale kring zijn beschaafde taal heeft, welke verschilt van de beschaafde
taal der andere kringen: om het geslacht van een woord te bepalen moet men zich
richten naar het spraakgebruik van den socialen kring die het woord dagelijks gebruikt
en niet naar de beschaafde taal (scheepstermen, landbouwtermen, enz.).
Spreker is het niet eens met de meerderheid der Vlaamsche Commissie op de
volgende punten:
1o i-klank-notatie in: bizonder, muzikant, kievit, enz., welke volgens Kollewijn
zouden moeten genoteerd worden biezonder, muziekant, kieviet, enz.;
o
afschaffing der sch waar deze niet uitgesproken wordt.
2

- Er ontstaat verder een bespreking waaraan de heeren LECOUTERE, GOEMANS,
SCHARPÉ, VERCOULLIE en VERMEYLEN deel nemen.
De bespreking zal in de September-vergadering voortgezet worden.
- De vergadering wordt te 4 uur gesloten.
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Kleine verscheidenheden.
I.
Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
372. - Beun, beunspel, beuspel.
‘Spelen met teerlynghen om coecken, dat men gemeenlyck noempt beun ofte
beunspel’ (De Potter en Broeckaert, Mariakerke, blz. 16) was, naar Stallaert, een in
de XVIe en XVIIe eeuw zeer gezocht spel in Vlaanderen. Een tweede tekst volgt.
Naar dien tekst, was het BEUSPEL onder de ‘tuischspelen’ of waagspelen gerekend:
D. Berten, Cout. Seigneuries enclavées Vieuxbourg Gand, blz. 521-522: ‘Dat
niemant en sal vermogen in zyn huys te permitteren eenige thuysspelen ofte beuspelen,
tsy met de caerte, terlingen ofte andersints...’ (Ordonnantie ‘der Stede ende Lande
van Nevele’, van 1712.)
Dit spel werd nl. met BEUFSTEENEN gespeeld, of met een soort dobbelsteenen, die
op bijzondere wijze geteekend waren, gelijk b.v. die welke ‘Ankers en zunnen
(zonnen)’ droegen en gebezigd werden voor zeker spel dat vroeger - en misschien
nog ten huidigen dage, - door ‘kramers’ op de kermissen gehouden werd:
D. Berten, Id., blz. 691: ‘Wordende oock an een ieghelyck tavernier) gheinterdiceert
gheduerende den vastentyt in haerlieder huysen te laeten spelen met beufsteenen om
broot, op ghelycke boete van drye ponden parisis telcker werf.’ (Ordonnantie voor
de heerlijkheid van Vinderhaute-Mecrendrée, 1664.)
Wat spel wordt eigenlijk bedoeld? En aan welken vorm BEU, BEUF of BEUN dient
de voorkeur gegeven?

373. - Bedrach en verdonkerde rente.
Het woord BEDRACH komt voor in verschillende formules met betrekking op
onderzoeken, - ‘ínformatiën’ of ‘waerheden’ - op last van de schepenen gehouden
in zake van ‘VERDONKERDE AERVELIKE RENTE’. Door ‘VERDONKER-
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(1)

DE’ RENTE

verstond men een rente waarvan men vergeten was op welke landen, op
welke goederen, zij bezet stond. Bij zulke ‘waerheden’ werden ‘waerheidslieden’,
of Fr. Enquêteurs, door de schepenen aangesteld, dit op verzoek van de klagende
partij die bedoelde rente als zijn eigendom opvorderde; deze gingen alsdan ter plaats
tot een nauwkeurig onderzoek over, en ‘gaven’ ten slotte EEN BEDRACH VANDER
VORSEIDER RENTE op, m.a.w. een betuiging, een opgave, een uitspraak waarbij zij
verklaarden op welke landen b.v. de genoemde rente verpand was. In het geval
hieronder. hadden de ‘waerheidslieden’ hunne verklaring afgelegd, in afwezigheid
van den belanghebbende, zekere Pieter Oudine, handelende als ontvanger van het
klooster van Sint-Trudo te Brugge: deze sprak dan ook den wensch uit dat men het
genoemde ‘BELRACH VOORTBRINGHEN’ of ‘VOORTHALEN’ zoude, d.w.z. dat men de
afgelegde verklaring in rechte weder aanvoeren of vernieuwen zou:
Staatsarchief te Brugge, Fonds ‘vanden Cloostere van Sinte Trudo’, Charters, oud
nr 1276, voorloopig blauw nr 4718: ‘Wie ..., scepenen van den Vryen, doen te
wetene..., dat wie waren te jeghenwoorden daer cam up cenen wetteliken dinghedach,
in wetteliker ghebanre vierscarne een Pieter Oudine ... Voort so toochde hi ende
zeide dat waren comen up eenen wetteliken dinghedach, in ghebanre vierscarne, bi
namen Jan f. Jans f. Clais Smeids, Jan f. Jans Tands ende Bertelmeus Hoevenaghel,
als die ghone die haren eede ghedaen hadden ende daertoe bi wetten ghenomen waren
binden ambochte van Houthauwe, omme te sine over eene waerheide van verdonkerde
aervelike rente van zes pond parisisen sjaers ..., ende hadden te wetten upghegheven
een bedrach vander vorseider rente, daer de vorscide Pieter niet present noch voor
oghen was;
de welke vorscide Pieter begherde datmen tvorseide bedrach voortbringhen soude
of begherde anden crichoudere dat hi ons scepenen vorseid manen soude vanden
rechte...
Ende wie vorseide scepenen wysden dat men tvorseide bedrach voort halen soude,
twelke aldaer ter stede voortghebrcht was ende

(1) Met het oog b.v. op een leen, zei men ook VERDONCKERT zijn: ‘Dat hem dit voorseide leen
ende datter toebehoort, zo verdonckert ware, dat hy niet claerlick en wiste watter toebehoorde
ende waer dat af ende anginghe, mits welcker verdonkerhede voorseit de voornomde myn
heere Jan... hiesch ende begheerde te hebbene eene wettelicke gaderinghe, ende eene wettelike
tserkemannage ende een wettelik verscheet wair zyn voorseide leen ende dat dair toebehoort
af ende anginghen...’ (1387.)
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verclaerde van woorden te woorden also hier naer volghet ende ghescreven staet,
dat es te weten:
In Houthawe bedraecht de waerheide van zes ponden parisisen aervelike
verdonkerde rente sjaers, toebehorende den cloostere van Sinte Trude, dat de vorseide
aervelike rente beset es up viertiene ymeten lands, licghende...
Ende dit so ghaven sij up te wetten wettelike bedraghen ende bi haren eede.
Ende aldaer so spracker de vorseide Pieter Oudinc, als ontfanghere vanden cloostere
voorseit, so varre toe te wetten wettelike, dat hi... was ghedaen te wetten wettelike
metter cricke te desen vorseiden bedraghe, behouden elkerlijx rechte...’ (Akte van
10 September 1395.)
BEDRACH heeft derhalve de bepaalde beteekenis van Verklaring met kracht van
gewijsde, verklaring waarnaar de partijen zich te gedragen hadden. Bovenstaande
oorkonde draagt inderdaad op den rug, in geschrift der 15e eeuw:
‘Item van vj lb. par. verdonckerde renten, op xiiij gemeten lants, daer wy met
eenen bedraghe weder toeghewesen waren.’
Talrijke voorbeelden zijn op het Staatsarchief te Brugge voorhanden. Een ander
met eenige varianten:
Id., Fonds der Abdij van Sint-Andries, Charters, oud nr 1560, voorloopig blauw
nr 3353: ‘Wy..., scepenen van den Vryen, doen te wetene..., dat wy waren te
jeghenwoorden daer K., W. ende W., wettelike waredelieden binden ambochte van
Ghistele, als die ghone die bi wetten ghenomen waren, ende daer toe haren eed
ghedaen hadden, omme te zine over wareden van verdonkerder aervelike renten,
eist van zeventiene scellinghen parisise tsiaers, daer J. laetst hooftman of was, item
van..., al thoebehorende den cloostere van Sinte Andries bi Brucghe, quamen up
eenen wetteliken dinghedach... ende ghaven up te wetten wettelike bedraghen dat
de zeventiene scellinghen staen ende ziin beset up...’ (26 Juni 1422.)
In eene akte van 16 Februari 1414 n.s., op het Archief der O.L. Vrouwkerk te Brugge,
voorloopig nr 174, leest men WAERDE LIEDEN, in de plaats van ‘Waerheidslieden’,
of ‘WAREDELIEDEN’ zooals hierboven.

374. - Adeling.
De twee teksten hieronder zijn ontleend aan een afschrift van een oorkonde
betrekkelijk het leenhof van Maelte bij Gent (XIIIe eeuw):
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D. Berten, Cout. Seigneuries enclavées Vieuxbourg Gand, blz. 205: ‘Ende ghevielt
dat dese voorseide laten (van het leenhof van Maelte) niet hen gholden binnen iij
xiiijnachten haren tseins, ende die costen daer up ghedaen waren, so souden zy
achtervolcht zyn van haren gronde, behouden adelings rechte...
Ende dan soude men desen achtervolgden grond doen ghebieden... te loessene
over den commer den adelinghen ende den naesten, ende hen quame niemende diene
loeste, so moeste men wysen den heere te legghene te siere tafelen ghelye zynen
propren goede...’
Het woord zal wel op NALINC passen - Een na verwant, De naaste bloedverwant. Bij
Stallaert een voorbeeld van NADERLINC. Er is hier spraak van Nalinescap, in verband
met het recht van naasting:
Id., op. cit., blz. 206: ‘Ende waert dat..., so mochte de vorseide Jacob van Maelte...
hemlieden haren gront der over hafwinnen..., behouden adelings rechte.’

375. - Ten achteren zyn aen...
Aan iemand TEN ACHTEREN ZIJN beteekent in den tekst hieronder Van hem achterstal
(van rente of schuld) weten te eischen, Fr. Être créancier de. De tekst, die ontleend
is aan eene akte van 6 October 1670 uitgaande van de Staten generaal der Vereenigde
Provinciën (verleden te Middelburg in Zeeland), is klaar en duidelijk: Joos Zoetaert
eischt van zekeren Lucas de Smet, de som van..., die deze hem ten achteren was.
Aan genoemden De Smet wordt bevolen Joos Zoetaert te voldoen, met verdere
betaling van de kosten van het geding:
Staatsarchief te Brugge, Fonds Stad Brugge, oud nr 5439, voorloopig blauw nr 2108:
‘Ontfanghen de supplicatie van Joos Zoetaert.., jnhoudende hoe dat hy suppliant
deuchdelijck ten achteren is aen Lucas de Smet... de somme van..., waervan hy geen
voldoeninge weet te erlangen...; Soo ist dat wy u bevelen dat gy ... wel scherpelick
belast den voornoemden Lucas de Smet dat hy den suppliant contentere ter cause
voorscreven, met de costen hieromme gedaen...’
EDW. GAILLIARD.
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Etymologisch kleingoed, door Prof. J. Vercoullie, werkend lid der
Koninklijke Vlaamsche Academie.
Sinaasappel.
Sinaasappel en appelsine worden geacht te beteekenen appel van China in den
ouderen vorm Sina. Zoo Groot Wdbk op appelsina, Van Wijk op sinaasappel, en
Falk-Torp op appelsin. Maar phonetiek en realia moeten twijfel doen ontstaan.
Nevens Ndl. appelsine, appelsien, heeft men Ndd. appelsine, Hgd. apfelsine, De.
appelsin, Zw. apelsin, Ru. apelsinŭ. Het is toch moeielijk aan te nemen dat de naam
van het overbekende Sina, dat zoo de verbeelding gaande hield, daar overal tot een
zinledige vervorming zou verloopen zijn. Eerder mocht men verwachten dat als de
vorm China den vorm Sina begon te vervangen, dit ook in den vruchtnaam zou
gebeurd zijn. De Westvl. vormen seenappel en appelsene laten nog minder toe, aan
Sina of China te denken.
De zoete oranjeappel is reeds sedert het begin der 15e, misschien wel sedert de
14e eeuw, in Europa inheemsch. Van waar en hoe hij er gekomen is, weet men niet;
zeker niet rechtstreeks uit China, vermits hij evenals de bittere oranjeappel, met zijn
Indisch-Perzischen naam genoemd wordt (Skr. nāruhga, Perz. nâranj ).
In 1548 brachten de Portugeezen een fijner soort van zoeten oranjeappel uit China
naar Europa, en zonderling genoeg die werd nu niet Chinaasappel, maar Lissabonsche
en Portugeesche oranjeappel geheeten(1).

(1) z.A. de Candole, L'origine des plantes cultivées; V. Hehn, Kulturpflanzen und Haustiere 6;
O. Schrader, Reallexikon der Idg. Altertumskunde, i.v. Zitrone.
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De appelsinen worden vooral in Spanje en Italië gekweekt, en het is bepaaldelijk uit
Messina dat de Nederlanden en Noord-Duitschland er van voorzien worden (z.
Handels-Lexicon, Leipzig, Schaäfer, 1847, i.v. Apfelsinen: ‘Die besten komen von
Nizza, Genua, Malta und aus Sicilien, namentlich von Messina, woher wir sie über
Triest erhalten.’ - Dictionnaire ... du Commerce et de la Navigation ..., Paris,
Guillaumin, 1861, i.v. Oranges: ‘Oranges de Messine. Cette ville fait un commerce
considérable de citrons et d'oranges, principalement pour le nord de l'Europe; e'est
elle qui approvisionne en grande partie la Belgique et (sic) la Flandre’. - Larousse,
Grand Diet. universel du XIXe s., i.v. Orange: ‘Les oranges de Messine ... s'expédient
principalement en Allemagne et sur les bords du Rhin. Les caisses, qui contiennent
200 à 210 fruits, sont appelées flandrines justement à cause de leur destination’. Dit woord flandrines is hier zeer treffend, maar het bewijst tevens dat de inlichtingen
van Larousse hier onvolledig zijn). De feiten wijzen dus op Messina. De phonetiek
ook, want sine, sien is gemakkelijker uit te leggen door Messina dan door Sina, en
sene, seen herinnert treffend aan Messene dat met Messana een der oude naamvormen
van Messina is.
Dit was geschreven, toen ik bij toeval Tamm, Etym. Svensk Ordbok in handen
nam en daar op apelsin las: ‘Den sedan gammalt gängse uppfattningen, att ordet
egentl. betyder äpple från China (jfr eng. china orange o.s.v.), beror väl på
misstydning af -sina, som egentl. torde vara förkortat av Messina.’
Ook Winkler Prins, Encyclopaedie, i.v. appelsina, schrijft: ‘Men is het er nog niet
recht over eens, waar zij eigenlijk in het wild voorkomen. Sommigen noemen China
en Cochinchina, anderen Bengalen. Men weet echter, dat die vrucht vooral uit Messina
op Sicilië wordt aangevoerd, zoodat haar naam slechts eene verkorting is van
Messina's appel.’

Pree.
Van Wijk, i.v. pre znw. voor preferentie, zegt: ‘Vgl.... zuidndl. pree, loon, voor
premie’.
Pree is inderdaad een Zuidnederlandsch woord dat in al onze idiotica voorkomt.
Niet een waagt een etymologische verklaring, tenzij Schuermans, die aan Fr. prix of
Lat. pretium denkt. Dit
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gaat noch phonetisch noch semantisch. Premie gaat ook niet, waarbij overigens komt
dat premie in Zuid-Nederland onbekend is; daar zegt men prime of primië.
Pree is ontleend van Fr. prêt, het verbaalnomen van prêter.
Prêt ontwikkelt uit zijn beteekenis van leening, die van voorschot, vooruitbetaling,
waaruit dan volgen soldij, weekloon, zondagsgeld of zakgeld, welke drie beteekenissen
ook die zijn van prce. De woordenboeken die ik kan raadplegen, Littré, Larousse,
Guérin, Sachs-Villatte, Kramers-Bonte, Gallas, geven van deze drie beteekenissen,
alleen die van soldij; doch ik mag verzekeren dat ik de twee andere bij Walen en
Franschen zelf dikwijls waargenomen heb. Een bijzondere toepassing van de bet.
zakgeld vindt men in de argot-woordenboeken, nl. het geld dat een lichtkooi aan haar
bijspringer afgeeft.

Paardje, paardeken = klein stukje.
Het Groot Woordenboek, i.v. paardeken, zegt: ‘Verkleinvorm van Paart, part;
blijkbaar ontstaan door verwarring met het znw. Paard, peerd. Hier en daar in
Z.-Nederland (Brabant en Antwerpen)’.
Het woord is algemeen Zuidnederlandsch, ofschoon De Bo noch Gezelle (in
Loquela) het vermelden. Het behoort niet bij part of paart maar bij paard. Het
vocalisme van part en paard zijn overal te verschillend om ze te verwarren, en
paardeken is door zijn vocalisme stellig diminutief van paard.
Om de beteekenisontwikkeling te begrijpen dient men te weten dat de Vlaamsche
moeders uit het volk, om haar kind gemakkelijker te doen eten, hem zijn boterham
in teerlingen snijden. Voor haar zijn dan al die teerlingen een bonte kudde dieren en
zij biedt haar kind de stukjes aan met de woorden: dat is een paardje, dat is een
koetje, dat is een ezeltje, dat is een zwijntje enz. Steeds begint de opsomming met:
dat is een paardje; en als er maar één teerling is of men er maar één afsnijdt, dan
heet die een paardje. Zoo heeten de teerlingen geroosterd brood voor de soep
soldaatjes, en de te drogen gestelde zouthoopen in Frankrijk des vaches of koeien.
Ik vermoed dat de sinaasappelpartjes, waarvan Justus van Maurik spreekt op blz.
161 van Toen ik nog jong was, ook paardjes zijn.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

597

Het dagboek der waardige Johanna van Randenraedt (1610-1684)
teruggevonden, door Mr. Leonard Willems, werkend lid der
Koninklijke Vlaamsche Academie.
In 1905 werd ik door de ‘Commission de la Biographie Nationale de Belgique’ belast
met het schrijven der Biographie van Johanna van Randenraedt, geestelijke dochter,
welke zich in de 17e eeuw een grooten naam had verworven wegens hare innige
vroomheid en haren voorbeeldigen ijver voor den godsdienst.
Naar mijn beste weten bestond er geene moderne levensbeschrijving van haar.
Maar mijne taak was niettemin zeer gemakkelijk, daar ik al de mij noodige
inlichtingen aantrof in een boek te Antwerpen, bij Aug. Graet, in 1690 uitgegeven
onder den titel: Kort begrijp des levens ende der der deughden van de weerdighe
Johanna van Randenraedt, geestelycke Dochter Onder de Bestieringhe der Societeyt
Jesu. Door eenen Priester der selve Societeyt’(1).
Beknopt weergegeven, ziehier haren levensloop: Johanna werd te Brussel geboren
18 October 1610. Haar vader heette Cornelis van Randenraedt en was vice-kancelier
van het Hof van Gelderland. Hare moeder was Lievine Van der Merren. Zij was een
eenige dochter. Nog zeer jong zijnde wilde zij zich in een klooster begeven, doch
dit werd haar ontraden. Zij stelde zich dan onder de geestelijke leiding der Jezuïeten
en werd geestelijke dochter. Den 17 September 1630 deed zij als dusdanige hare
gelofte te Roermond. In 1632 namen hare ouders de vlucht uit die stad, bij de
inneming dier vesting door de Hollanders.

(1) Dit boek werd in 1856 te Doornik (H. Casterman) herdukt (nagezien en in nieuwe spelling)
onder den titel ‘Stichtende leven en deugden van de waerdige Joanna van Randenraedt’.
Het is thans uitverkocht.
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Johanna bleef bij haren oom den kanunnik inwonen. In 1638 keerden hate ouders
terug na het herstel van het Spaansch bewind. In 1640 werd zij tot meesteresse
gekozen van de geestelijke dochters, die onder leiding der gezegde paters stonden.
En na een vroom leven stierf zij 26 Juli 1684 te Roermond.
Bij het bestudeeren van dit leven, viel mijn aandacht op verschillende moeilijkheden,
die ik destijds heb trachten op te lossen:
1o Wie was eigenlijk die ‘Priester der Societeyt Jesu’ welke in 1690 het Kort
Begrijp heeft opgesteld?
o In dit Kort Begrijp las ik blz. 2: ‘De grontsteen op den welcken de beschrijvinghe
2
van dit Leven principaelijck ghebouwt is, zijn de schriften die Johanna met haer
eyghen handt geschreven heeft. De vraag was: bestaan die schriften nog, of zijn
zij vernietigd?
o In het Kort Begrijp wordt ook gezeid dat Johanna uit het Fransch een leven van
3
Marina van Escobar vertaald heeft en dat dit boek gedrukt werd. Johanna moet
dus onder onze Nederlandsche schrijfsters gerekend worden. Maar waar werd
het gezegde boek uitgegeven en in welk jaar? Welk is er de titel van(1)?

Na langdurig onderzoek slaagde ik erin de eerste vraag op te lossen. Het Kort Begrijp
vond ik vermeld bij Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, t. IV,
col. 542, onder de werken van Pater Daniël Huysmans (1643-1704). Schrijver voegt
hier de volgende nota bij: ‘Sur le catalogue ms. de l'ancienne bibliothèque des
Bollandistes, on dit: “Per Lib. de Pape ex collectaneis mnss. P. Danielis Huysmans,
confessarii ejus.” Un R.P. Rédemptoriste, auteur d'une notice sur les derniers jours
de Jeanne van Randenraedt, dit que deux lettres encore conservées

(1) bl. 38 ‘Daernaer quam haeren Heer oom sieck te worden...; de sieckte toenemende, wierdt
Johanna ghenootsaeckt 's nachts bij den siecken te waken: om desen tijdt met profijt te
besteden, vertaelde sy uyt het Fransch in 't Neder-duytsch het leven van de weerdighe Marina
de Escobar..., welck leven daernaer in druck uytghegheven, tot seer groote vrucht van vele
zielen ghedient heeft’.
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à la sacristie de la cathédrale de Ruremonde prouvent que cet ouvrage est bien du P.
Huysmans’.
Wij mogen dus wel aannemen, meen ik, dat P. Huysmans de schrijver van het
Kort Begrijp is.
Wat nu de nagelaten geschriften van Johanna betreft, ondanks alle moeite die ik
deed om te weten of die nog bestonden, kon ik er op het spoor niet van komen, en
leidde hieruit af dat zij hoogstwaarschijnlijk vernietigd waren.
Het Leven van Marina de Escobar heb ik evenmin terug kunnen vinden.
Mijn levensbeschrijving der waardige Johanna verscheen Biogr. Nat., t. XVIII,
col. 654, en ik was wel overtuigd, daar de studie der 17e-eeuwsche Letterkunde mijn
eigenlijk vak niet is, dat ik de gelegenheid nooit meer zou hebben mij met de vrome
Johanna nog bezig te houden.
Doch het spreekwoord zegt: ‘de mensch wikt, en God beschikt’ - en ik voel mij
thans genoopt om op het vroeger door mij behandelde vraagstuk terug te komen,
daar ik nu een niet onbelangrijk nieuws kan mededeelen.
Eenige jaren geleden zocht ik naar het nommer van een handschrift dat zich in de
Koninklijke Bibliotheek te Brussel bevond, en zag mij genoodzaakt den gedrukten
catalogus te doorbladeren. Toevallig viel ik t. III (1903), bl. 491 op vijf handschriften
getiteld: Mémoires de Jeanne van den Raedt - nr 2446, 2447, 2448, 2449, 2450(1)
(voor de beschrijving dier hss. verwijs ik naar den catalogus, waar ons geleerd wordt
dat nr 2448 een copie is van de twee voorgaande nommers).
Hoofdbibliothecaris, P. vanden Gheyn, opsteller van dien Catatogue, geeft bij het
eerste nr een nota: ‘Ce volume et les cinq suivants renferment le journal ascétique
de Jeanne van den Raedt de Ruremonde, dirigée par les Jésuites du Collège de cette
ville’.
Hieruit blijkt dat de geleerde Bollandist niet geweten heeft wie deze geestelijke
dochter eigenlijk was - want het valt in het oog dat haar naam hier
hoogstwaarschijnlijk verbroddeld werd, en dat J. van den Raedt geene andere moet
zijn dan J. van Randenraedt.

(1) De banden van die hss. vertoonen een dobbele L, hetgeen bewijst dat zij uit de bibliotheek
van Leopold I stammen: maar van waar zijn zij in 's Konings bibliotheek gekomen?
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Desnoods bestond wel is waar de mogelijkheid nog dat hier twee verschillende
personen in spel waren. Doch toen ik, na slot van den oorlog, mij naar Brussel kon
begeven om de bedoelde nommers te vergelijken met het Kort Begrijp, bleek het dat
hetgeen ik in de Koninklijke Bibliotheek te zien kreeg, wel degelijk de ‘schriften’
waren met de ‘eygen handt van Johanna geschreven’, welke P. Daniël Huysmans in
1690 onder de oogen heeft gehad.
Bij nr 2447 had een achttiendeeuwsche hand als titel bijgevoegd ‘Les amours de
Jean Baptiste’. Welnu in het Kort Begrijp, blz. 7, lezen wij: ‘sy wierdt naer haeren
Peter ghenoemt Joanna Baptista: doch aenghesien men onghewoon is in Nederlandt,
Baptista te vervoeghen by naemen van Vrouw-menschen ('t welck nochtans in Italien
en elders ghemeyn is), noeme ick haer alleenlijck Joanna’.
Haar gewone naam was dus wel Joanna Baptista en het is Pater D. Huysmans die
het tweede gedeelte van den naam eenvoudig heeft weggelaten.
Het dagboek, waarnaar ik in 1905 te vergeefs heb gezocht, is dus teruggevonden.
En de Brusselsche handschriften verkrijgen thans een beteekenis die zij vroeger niet
hadden.
***

De dagelijksche aanteekeningen, die Johanna in haar dagboek stelt, zijn van den
meest uiteenloopenden aard. Heel dikwijls, ja meestal, zijn het gebeden en vrome
uitboezemingen, welke haar door het een of ander voorval ingegeven zijn. Dagelijks
teekent zij de gesprekken aan welke zij heeft gehad: doorgaans zijn die van
godsdienstigen aard. Zij teekent aan in welke kapellen zij gebeden heeft en wie zij
daar heeft ontmoet.
Natuurlijk is dit dagboek niet aangelegd om gedrukt te worden. Intieme zaken
treft men er soms aan, die voor het groote publiek niet bestemd zijn. Een typisch
bewijs moge hier als voorbeeld gegeven worden: een geestelijke dochter, die bij
Johanna inwoonde, Juffrouw Aldegonde, had de specialiteit onverwachts 's nachts
intieme geluiden te laten horen, die op een donderslag geleken. En wie in hare kamer
sliep, werd hierdoor plotseling uit den slaap gewekt en verschrok dan zeer. Op den
duur weigerden de geestelijke dochters met haar te slapen (ik geloof het gaarne). En
juffrouw Aldegonde werd verzocht alleen te bed te gaan...
En zoo treft men van alles in dit intieme dagboek aan.
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Voor de plaatselijke beschrijving van Roermond en het leven van al wie in het midden
der 17e eeuw die stad bewoonde, zijn deze gedenkschriften van groot belang. Om ze
met kennis van zaken te kunnen bespreken, moet men in het Roermond der 17e eeuw
volop thuis zijn. En nu moet ik de bekentenis afleggen dat ik persoonlijk de noodige
bevoegdheid niet bezit, om al het wetenswaardige uit die breedvoerige aanteekeningen
op te halen.
Anderzijds ligt nu reeds mijne schrijftafel vol opera interrupta, die daar staan te
wachten dat ik den tijd vind om er de laatste hand aan te leggen. Ik moet er dus van
afzien het dagboek in detail te onderzoeken en vergenoeg mij thans met de aandacht
van wie in de zaak belang stelt, op mijne kleine ontdekking te vestigen.
De Brusselsche handschriften zouden aandachtig met het Kort Begrijp vergeleken
moeten worden. Er zou dienen onderzocht te worden of de reeks cohieren die te
Brussel berusten, volledig is en of Pater Huysmans soms bovendien geene andere
handschriften te zijner beschikking heeft gehad, die thans nog zoek zijn of verdwenen
zijn. Er zou moeten nagegaan worden of er niet allerlei interessante zaken in het
dagboek verteld worden, die in 1690 geen belang opleverden en die voor ons het
aanteekenen waard zijn(1).
Moge iemand gevonden worden, die het gevraagd onderzoek op zich neemt. Ik
houd mij vast overtuigd dat hij den tijd aan dit werk besteed, niet nutteloos zal hebben
verspild.

(1) Sommervogel deelt ons mede dat P. Huysmans ook een leven heeft geschreven van de
waardige Agnes van Heylsbach. Nu lees ik (blz. 49 in het Kort Begrijp, waar er sprake is
van een brief welken Agnes aan Johanna schreef: ‘en gelijck dit geschreven wiert in desen
brief, alsoo is 't gheschiedt - soo Johanna in hare schrijften getuyght, in de welcke sy seer
wijtloopigh verhaelt de groote ende seltsaeme deughden van haer Meesteresse ende de
weldaeden kennelijck maeckt, die Godt aen dese uytghelesen siele ghedaen heeft, weerdigh
om in druck uytgegeven te worden.’
Er zou dienen onderzocht te worden of het dagboek van Johanna van Randenraedt niet als
bron heeft gediend voor ‘Het leven ende deughden van de weerdighe Agnes van Heilsbach’
(Antwerpen, M. Knobbaert. 1691).
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Lijst der uitgeschreven prijsvragen(1).
N.B. - Al de hieronder uitgeschreven prijsvragen moeten beantwoord worden
uiterlijk den 10 December van het vorige jaar: derhalve, een prijsvraag voor 1921
uitgeschreven, dient beantwoord uiterlijk den 10 December 1920; - een andere voor
1922, den 10 December 1921, enz.

Voor 1921.
1. - Taalkunde.
De Zuidnederlandsche bestanddeelen van Vondel's taal. Prijs: 1200 fr.

2. - Dialectstudie.
Klankleer van het Brusselsch dialect.
Prijs: 1200 fr.

3. - Vak- en Kunstwoorden.
Een vakwoordenlijst van de Katoenweverij (met inbegrip van Katoendruk,
-spinnerij, -ververij), met opgave van de Fransche, Duitsche en Engelsche
benamingen.
Prijs: 1200 fr.

(1) Voor elke prijsvraag wordt den prijswinnaar de keus gelaten tusschen honorarium of gouden
gedenkpenning.
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4. - Vak- en Kunstwoorden.
Eene verklarende Nederlandsche vakwoordenlijst van de Zeevisscherij. (Voor de
gewestwoorden wordt aanwijzing van de streek vereischt.)
Prijs: 1500 fr.

5. - Middelnederlandsche Taalkunde.
Ontwikkeling van Middelnederlandsche î en û. - Een onderzoek naar de
chronologie van de ontwikketing van Middetnederlandsche î en û tot Nieuwnal. ij
en ui.
Prijs: 1200 fr.

6. - 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 1920.
Prijs: 1500 fr.

Voor 1922.
7. - Middelnederlandsche Taalkunde.
Een onderzoek naar den invloed van de regeering van het Beiersche huis op het
Middelnederlandsch.
Prijs: 1200 fr.

8. - Middelnederlandsch.
Verhandeling over het Hollandsch dialect in de middeleeuwen.
Prijs: 1200 fr.

9. - Geschiedenis.
Geschiedenis van het Lager Onderwijs in België onder de Oostenrijksche Regeering.
(Uitsluitend van paedagogisch standpunt.)
Prijs: 800 fr.
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10. - Dialectstudie.
Klankleer van het Gentsch dialect.
Prijs: 1200 fr.
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11. - Letterkunde.
De ontwikkeling van den kunstvorm (beeldspraak, woordenschat en klankmetrum)
in de Nederlandsche letterkunde sedert 1880.
Prijs: 1200 fr.

12. - Vak- en Kunstwoorden.
Een vakwoordenlijst van de Hoppeteelt, met opgave van de Fransche, Duitsche en
Engelsche benamingen.
Prijs: 800 fr.

13. - Vak- en Kunstwoorden.
Eene volledige Vak- en Kunstwoordenlijst der Bouwkunde met teekeningen en met
vermelding der gewesttermen en waar deze gebruikt worden. Ook aanwijzing der
Fransche, Hoogduitische en Engelsche termen.
Prijs: 1200 fr.

Voor 1923.
14. - Middelnederlandsch.
Verhandeling over het Geldersch-Overijselsch dialect in de middeleeuwen.
Prijs: 1200 fr.

15. - 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 ontkenden hoofdzin..
Prijs: 1200 fr.

16. - Middel- en Nieuwnederlandsch.
Geschiedenis der voorzetsels bij het oorzakelijk voorwerp.
Prijs: 1200 fr.
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17. - Letterkunde.
Een onderzoek naar de populariteit van VONDEL bij zijne tijdgenooten.
Prijs: 600 fr.
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18. - Letterkunde.
De geschiedenis van den invloed der Fransche pleiade op de Nederlandsche
letterkunde.
Prijs: 1200 fr.

19. - Letterkunde.
De geschiedenis van de Kinderliteratuur in de Nederlanden, tot en met 1900.
Prijs: 1200 fr.

20. - Dialectstudie.
Topographische grens van het Oostvlaamsch en het Brabantsch.
Prijs: 600 fr.
N.B. - Deze vraag is de tweede van een reeks die alle Nederlandsche dialecten zal
omvatten. Bij gebleken belangstelling is het de bedoeling der Academie, eerst de
hoofddialecten, daarna de onderdialecten in kaart te brengen.

Voor 1924.
21. - Middelnederlandsch.
Geschiedenis van de spelling der lange klinkers in het Middelnederlandsch.
Prijs: 1200 fr.

22. - Dialectstudie.
Gentsch Idioticon.
Prijs: 1200 fr.

23. - 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: 1200 fr.
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24. - Kunstgeschiedenis.
Planten en dieren in de randversieringen van de Vlaamsche verluchters uit de 14de,
15de en 16de eeuw. (Nomenclatuur, identificeering, chronologie, stileering.)
Prijs: 1500 fr.
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25. - Folklore.
Gevraagd wordt: een volledige lijst der plantnamen (wetenschappelijke en
volksnamen) in Noord-Nederland, Zuid-Nederland en Fransch Vlaanderen
gebruikelijk, met etymologie en met hunne benaming in 't Fransch, 't Duitsch, 't
Engelsch en 't Latijn.
Prijs: 1200 fr.

26. - 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: 1500 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.).

Voor 1925.
27. - Taalkunde.
Een onderzoek naar het gebruik der Nederlandsche taal in wetenschappelijke werken
uit het tijdperk van Dodoens en Simon Stevin.
Prijs: 1200 fr.

28. - Folklore.
Vlaamsche Volksspelen.
Een verzameling en nauwkeurige beschrijving van de oude en hedendaagsche
‘Volksspelen’ in Vlaamsch-België, met de daarbij gezongen liederen (woorden, en
voor zoover mogelijk, de muziek).
Prijs: 1500 fr.
(Verg. b.v. TER GOUW, De Volksver maken, 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
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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. - TERGSPELEN enz., enz.

29. - Vak- en Kunstwoorden.
Van het zaad tot den draad. - Men vraagt een lijst 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'Evéque, Sylly, Bassilly, uit hoofde der nauwe verwantschap
van veel woorden van dit Romansch grensdialect met het Nederlandsch.
Prijs: 1200 fr.

30. - Taalkunde.
Men vraagt een proeve van critiek op het Voeabularius Copiosus.
Prijs: 1200 fr.

31. - Dialectstudie.
Een beschrijving van het Limburgsch dialect in de provincie Luik beoosten Maze,
omvattende: een klank- en vormleer, een lijst van idiomatische woorden en
uitdrukkingen en een kaart van het beschreven spraakgebied. Vooral aan den invloed
van het Fransch en het Duitsch op dit dialect zal aandacht behooren gewijd te worden.
Prijs: 1200 fr.

32. - Letterkundige geschiedenis.
Een onderzoek naar de bronnen van ‘De Biencorf der H. Roomsche kercken van
Isaac Rabbotenu’.
Prijs: 1200 fr.

Voor 1926.
33. - Geschiedenis der Letterkunde.
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De opvatting van Vondel over de beeldende kunsten en zijn verhouding tot de
kunstenaars van zijn tijd.
Prijs: 1000 fr.
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34. - 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, Haspengouw en Zuid-Limburg.
Verg. Dr. A. BEETS, in de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche
Academie, 1908, 553 vlgg.
Prijs: 400 fr. per onderdeel.

35. - Vak- en Kunstwoorden.
Een vakwoordenlijst van de Garenspinnerij (met inbegrip van den Garenbleek, enz.,
met opgave van de Fransche, Duitsche en Engelsche benamingen).
Prijs: 1200 fr.

36. - Letterkunde.
Leven en werken van R. VERSTEGANUS.
Prijs: 1200 fr.

Bijzondere Prijsvragen.
Karel Boury-Fonds.
Voor 1922.
Voor Toondichters.
Prijsvraag voor het op muziek brengen van de vijf bekroonde liederen: De blauwbes,
De boomgaerd, De klokkenaag, De reinste schat en Bloemental (van Juffrouw MARIA
VANDENDOORNE, Kerkstraat, 168, te Ronse).
Bij uitzondering, zal aan het beste ingezonden werk de geheele prijs van fr. 250
toegekend worden.
Uitreiking van den prijs op de Plechtige Vergadering van het jaar 1922.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

609

J. Salsmans-Fonds.
1921.
Middeleeuwsche Liturgie.
Inrichting en verspreiding der Middelnederlandsche Getijden en Gebedenboeken.
Prijs: 600 fr.

Voor 1922.
Men vraagt een methodischen inventaris, met nauwkeurige beschrijving, van al de
nog bestaande, zoo geschrevene als gedrukte, liturgische boeken, welke vóór het
jaar 1600 in de verschillende kerken eener zelfde Vlaamsche stad in gebruik waren,
hetzij om den openbaren eeredienst uit te oefenen, hetzij om de kerkplechtigheden
te schikken en te regelen.
Prijs: 600 fr.

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 bepalingen niet, dan kan hem de prijs geweigerd worden.
De mededingende handschriften dienen vrachtvrij, uiterlijk den hierboven
aangewezen dag, ten lokale der Academie, Koningstraat, 18, Gent, ingezonden
te worden.
Stukken na den bepaalden dag ontvangen, of 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.
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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.
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.)
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Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde
Tweede muziek-wedstrijd voor het Karel Boury-Fonds.
Jaar 1922.
Het op muziek brengen van de vijf liederteksten, die door de Academie, in
vergadering van 16 Juni 1920 bekroond werden.
Prijs 250 fr.
Te beantwooren uiterlijk 10 December 1921.
Uitreiking van den prijs op de Plechtige Vergadering van het jaar 1922.
De tekst der bekroonde gedichten gaat hierbij.
***

Voor de gewone voorwaarden der Wedstrijden door de Academie uitgeschreven, zie
men de Lijst der uitgeschreven Prijsvragen, in Verslagen en Mededeelingen, jaarg.
1920, blz. 602.
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Liederen
van Juffrouw Maria Vandendoorne
Bekroond in vergadering van 16 juni 1920.
De blauwbes.
I.
Wat tiert de blauwbes wild en welig
Nabij den groenen Leieplas!(1)
Verlokkend staat zij weer te rijpen, Net of het groote kermis was!
Wij, knapen, vormen karavanen
En trekken er plezant op uit.
Wij zingen dat de bosschen helmen,
Bij 't zwelgen van den zoeten buit!
Holiolo! Holiolo!
II.
De vossen kruipen in hun holen,
Het hazenvolkje wipt vandaan;
De vogels lachen dat zij schokken.
Zie toch die dolle gaaien aan!
Gelukkig spot de fiere lijster:
‘Dat zwarte goedje lust ik niet!’
Geen koekoek weet wat sprookjesweelde
Het schoolkapoentje hier geniet!
Holiolo! Holiolo!
III.
Met zwarten mond en zwarte wangen
Vertrekken wij, half moegeplukt.
Komt daar een stoet van kleine duivels
Het dorpken dansend ingerukt?
Hier zijn wij, volle kruiken beurend!
Ons buikjes roepen: ‘God, sta bij!’
En Zaterdag bakt moeder taarten
Met stroomen blauwe bessenbrij!
Holiolo! Holiolo!

(1) Of Durme-, Dijle-, Demerplas enz.
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De boomgaard.
I.
Hoe dikwijls denk ik aan den boomgaard,
Die ons in licht en lommer spon!
Hij was een krans van groene weelde,
Een bolwerk tegen wind en zon!
Refrein.
Nog beur ik, in mijn trouwe droomen,
Mijn armen naar zijn wiegend hout!
Nog smacht ik naar zijn rijke koelte
En naar zijn innig bladgekout!
II.
Hij boog zijn witbetuilde takken
Naar 't open venster, - wat een geur!
Hij dekte ons woning met zijn lommer,
Hij wierp zijn appels vóór de deur!
Refrein.
III.
Hij zong een prettig avondwijsje,
Gelijk geen moedermond vermag,
En liet zijn vinken in den morgen
Ons wekken met zijn ratelslag!
Refrein.

De klokkendag.
I.
Had Gent zijn ouden Roelandt nog,
Wat zou hij juichen in zijn toren!
Almachtig zou zijn vreugdepsalm
Door Vlaandrens wijden hemel boren!
Refrein.
Gebroken in de slavenband!
Triomf in 't lieve Vaderland!
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II.
Had Antwerp zijn Carolus nog,
Wat zou hij juichen in zijn toren!
De perel van Carolus' kroon,
Mooi Belgenland, ging niet verloren!
Refrein.
III.
Had Brussel Jakelijntje nog,
Wat zou het juichen in haar toren!
Het liet den dolsten klingeldans
Om de oude gevelkappen hooren!
Refrein.
IV.
Maar duizend klokken resten ons.
Om feest te vieren in hun toren.
Sa, dat zij heden Oost en West
Doorbonzen met hun bronzen koren!
Refrein.

De reinste schat.
I.
Wat dient de reinste schat te heeten,
Die jonge maagden tooien kan?
Is 't wil of wijsheid, dorst naar daden?
Het machtig pogen van den man?
Zijn 't oogen, rijk aan grootsche droomen,
Of wangen, louter melk en bloed?
Zijn 't liedren, schallend langs de wegen
Als woonden vinken in 't gemoed?...
II.
Och neen, ''t is liefde voor het leven,
Voor ieder hoekje van uw woon,
In elke streeling van uw handen:
Dan blauwt uw morgen nòg zoo schoon!
't Is liefde, kind, en niets dan liefde,
't Is liefde in alles wat gij doet:
Dan spel ik dat gij wederliefde
Tot loon uw leven lang ontmoet!
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Bloementaal.
I.
Ik ondervroeg het hageroosje
En hoor, het heeft bescheid gegeven.
‘Ik wou, dat ik aan 't zijden keursje
Van een prinsesje hing te beven!
Ik wou, ik mocht een wolkje tooien
Bij zonnenop- of ondergang!...
Maar o, nog liever zou ik 't blosje worden,
Dat bloesemt op de kinderwang!’
II.
Ik ondervroeg de jonge vlasbloem
En knikkend ving zij aan te spreken.
‘Ik wou, dat iemand voor den mantel
Der Lieve Vrouw mij af kwam breken!
Ik wou, ik mocht een spatje worden
In vijverblauw of hemelboog!...
Maar o, nog liever zou ik openbloeien
In 't vonkelreine kinderoog!’
III.
En toen hij hoorde hoe ik aandrong,
Heeft ook de lelieknop gesproken:
‘Ik wou, ik was in 't open handje
Van een gezegend kind ontloken!’
Omprang ik nu mijn aardig bloeiken,
Dan vind ik, kussend, bloem en blad!
o God, dan zijn het leliën en rozen,
Die 'k weenend in mijn armen vat!
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Zaak Eupen.
Briefwisseling dienaangaande.
I.
Brief van de Koninklijke Vlaamsche Academie aan den Heer Eersten
Minister, Minister van Geldwezen, te Brussel. - Met twee bijlagen.
Gent, den 27 Februari 1920.
HOOGGEACHTE HEER MINISTER,
De uitbreiding van het Belgisch Bestuur over de streek van Eupen, brengt er de
Koninklijke Vlaamsche Academie toe het als haar plicht te beschouwen Uwe
welwillende aandacht, en die Uwer collega's der verschillende Ministeries, in te
roepen op het feit dat de Regeering in dat nieuwe bestuurgebied tegenover een
bevolking staat die het Vlaamsch als moedertaal heeft.
Het gebied van Eupen is de voortzetting, in taalopzicht, van den Vlaamschsprekenden
Noord-Oosthoek der Provincie Luik. Wij hebben de eer U hierbij te wijzen op het
getuigenis van Prof. Kurth (Bijlage a), wat de Vlaamsche gemeenten in de Provincie
Luik betreft, en op het niet te wraken getuigenis van Duitsche geleerden zelf (Bijlage
b), wat de streek van Eupen aangaat. Het belang van de bevolking, in
overeenstemming met dat van België, doet het als in hooge mate wenschelijk
voorkomen in het nieuwe gebied, evenals in den Vlaamschen Noord-Oosthoek der
Provincie Luik, Onderwijs en Bestuur in te richten overeenkomstig het feit dat,
niettegenstaande verwaarloozing en bekamping, en het langjarige kunstmatig
opdringen van het Duitsch, het Vlaamsch er toch de moedertaal gebleven is.
De Koninklijke Vlaamsche Academie drukt derhalve eerbiedig het vertrouwen uit
dat de Regeering er de hand aan
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houden zal dat in die Oostelijke streek van het Vlaamsche taalgebied, voor Bestuur
en Onderwijs, naar het beginsel der gelijkheid in rechte en in feite tusschen Vlaanderen
en Wallonië, geen opgedrongen vreemde taal de toenadering belemmere en de
aanwenning bemoeilijke van de nieuw bijgekomen bevolking tot den Belgischen
Staat, waar zij van natuurswege zich bij het Vlaamsche gedeelte aansluit.
Met alle hoogachting.
De Onderbestuurder.
C. LECOUTERE.
De Bestuurder.
NAP. DE PAUW.
De Bestendige Secretaris.
EDW. GAILLIARD.
Aan den Heer Minister van Geidwezen, te Brussel.

Bijlagen.
a) Al de plaatsen in de Provincie Luik, waar geen Waalsch gesproken wordt, zijn
Nederlandsch:
‘In den neun Lütticher Gemeinden Aubel, Gemmenich, Homburg, Montzen, Moresnet,
Sippenaeken, Baelen, Henri-Chapelle, Membach und Welkenraedt, ist eigentlich die
lokale Mundart nicht hochdeutsch, sondern niederdeutsch, oder wie man hüben zu
sagen pflegt niederländisch, das heiszt vlämisch. Die aus der Vorzeit dieser Dörfer
erhaltenen Urkunden sind vlämisch verfasst, und alle sprachlichen Merkmale rechnen
die Einwohnerschaft dem Gebiete des niederländischen, nicht demjenigen des
deutschen zu.’
G. KURTH, Deutsch-Belgien, I, 1899, blz. 85.
b) Herbesthat, Loutzen, Astenet, Walhorn, Kettenis, Niespert, Stockem, Eupen, liggen
ten Westen van de Benrather lijn, welke de taalgrens vormt tusschen de Nederlandsche
en de Hoogduitsche dialckten, en niet overeenkomt met de voormalige
Belgisch-Duitsche politieke grens:
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‘Ganz seltsamer Weise kommt unsre Benrather Linie noch einmal über die
holländische Grenze zurück, und zwar zwischen Aachen und Eupen, und schneidet
den westlichen Theil des Kreises Eupen ab, denn hier finden wir ebenfalls ein k in
Kuchen, machen, suchen, u.s.w., aber in ich und auch ein ch.’
Dr. G. WENCKER, bewerker van den ‘Sprachatlas des deutschen Reichs’, in ‘das
Reinische Platt’, Düsseldorf, 1877, blzz. 8-9.
‘Die Eupener Mundart stimmt in ihrer Breite vielfach mit dem Holländischen bzw.
Altflämischen überein.’
A. TONNAR UND W. EVERS: ‘Wörterbuch der Eupener Sprache’, Eupen, 1899,
Einleitung.
Bij het vergelijken van den inhoud van dit Woordenboek met dien van het
‘Wörterbuch der Aachener Mundart’ van Prof. Dr. L. ROVENHAGEN, - Aachen, 1912,
- loopt het groot verschil dadelijk in het oog. Zie b.v. voor de overeenkomst van de
taal te Eupen met het Nederlandsch, tegenover het samengaan van de taal te Aken
met het Hoogduitsch:
Nederlandsch
aap

Eupen
aap

Aken
aff

Hoogduitsch
Affe

beek

back

bach

Bach

begrijpen

begrīpe

bejrīfe

begreifen

beter

beter

beisser

besser

bijten

bīten

bisse

beissen

dak

dack

dāch

Dach

eik

eik

eech

Eiche

eikel

eikel

eechel

Eichel

vat

fat

fāss

Fass

hout

hout

holz

Holz

rook

rouk

rouch

Rauch

Enz. enz.
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II.
Brief van den Heer Eersten Minister aan de Koninklijke Vlaamsche
Academie.
KABINET VAN DEN EERSTEN MINISTER

BIJLAGE. I.
Brussel, den 16n April 1920.
MIJNHEER DE BESTUURDER,
Het verslag dat gij mij de eer hebt gedaan mij den 27n Februari 11. over te maken,
heeft mijne aandacht gevestigd en ik heb mij gehaast den tekst ervan in overweging
te geven aan den Koninklijken Hoog Commissaris, Gouverneur van het met België
vereenigd gebied, wiens bestuursbevoegdheid bij de wet van 15n September 1919
omschreven is.
Ik acht dat ik niet beter kan doen dan u een afschrift te sturen van de zeer
beredeneerde, gestaafde en beslissende memorie, opgesteld door den heer
Luitenant-Generaal Baltia.
Gelief, Mijnheer de Bestuurder, de verzekering mijner oprechte hoogachting te
aanvaarden.
De Eerste Minister,
LÉON DELACROIX.
Mijnheer de Bestuurder, der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde, te Gent.
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III.
Bijlage bij den brief van den Heer Eersten Minister: Afschrift van den brief
aan den Heer Eersten Minister gestuurd door Luitenantgeneraal Baltia,
Koninklijk Hoog Commissaris.
HAUT COMMISSARIAT ROYAL.
GOUVERNEMENT D'EUPEN ET MALMÉDY.

No 3048.
Malmédy, le 6 avril 1920.
COPIE.
Le Haut Commissaire Royal, Gouverneur
des territoires réunis à la Belgique,
à
MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE.
J'ai l'honneur de vous faire parvenir en retour la lettre que vous a adressée la
‘Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde’.
Pour me documenter sur le sujet qu'elle soulève, je me suis adressé à des érudits
de la région d'Eupen et aux membres du Conseil supérieur, représentant l'opinion
publique de ce District.
Les arguments recueillis peuvent se classer en trois groupes: arguments utilitaires,
arguments linguistiques, arguments historiques.

I. - Arguments utilitaires.
Tous les habitants se trouveraient lésés si on leur imposait, de force, une langue qu'ils
ne comprennent pas, qui ne leur serait d'aucune utilité, pour leurs relations avec leurs
voisins de
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Verviers ou d'Aix-la-Chapelle. Ils se considéreraient comme des victimes au même
titre que les Polonais et les Wallons du pays de Malmédy, que les Allemands ont
cherché à germaniser. Remplacer leur langue maternelle par une langue qui, pour
les habitants, est une langue étrangère, serait une entreprisé impolitique, artificielle,
odieuse qui provoquerait une révolution justifiée.
La promesse que j'ai faite, au nom du Gouvernement, de respecter la langue est
une de celles qui font le plus d'impression, parce que déjà des propagandistes
allemands avaient fait circuler le bruit que la Belgique interdirait l'usage de l'allemand.
J'ai annoncé dans la suite que la langue véhiculaire serait, pour l'enseignement, le
français dans les cantons wallons, et l'allemand dans les cantons de langue allemande,
le français étant seconde langue à Eupen, l'allemand seconde langue à Malmédy. Dès
notre arrivée, des cours de français facultatifs, pour adultes ont eu un succès inattendu.
Ceci prouve que les habitants d'Eupen se rendant compte qu'une deuxième langue
leur est nécessaire ont, proprio motu, choisi le français que beaucoup avaient déjà
appris à l'école, tandis qu'aucun d'eux n'y avait appris le flamand.
Bref le régime suivi dans les cantons de langue allemande aux environs d'Arlon
et d'Aubel est adopté à la satisfaction générale.
Le flamand sera cependant enseigné aux jeunes gens qui aspirent à entrer dans les
administrations publiques belges.
Ci-dessous extrait du procès-verbal de la première séance du Conseil supérieur:
Le Haut Commissaire du Roi informe l'assemblée, que l'Académie Flamande de
Belgique vient de lui adresser une demande tendant à l'introduction du flamand
comme langue véhiculaire dans le distriet d'Eupen, ces régions étant d'origme
flamande.
M.M. FRANSSEN et HERMANS, délégués d'Eupen, déclarent s'y opposer. Ils
demandent que l'allemand soit maintenu comme langue véhiculaire et que le français
soit la seconde langue, dont l'enseignment serait obligatoire dans toutes les écoles.
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‘M. TROCLET estime qu'il y a lieu de placer les populations de la partie allemande
des territoires d'Eupen et de Malmédy sur le même pied que les 48 mille habitants
des communes frontières de la province de Luxembourg, pour lesquels l'allemand
est resté la langue véhiculaire.
Le HAUT COMMISSAIRE dit qu'il ne peut être question d'imposer le flamand comme
langue véhiculaire dans le district d'Eupen. Dans la partie wallonne des territoires,
dit-il, le français sera la langue véhiculaire, tandis que dans les autres parties la langue
allemande sera maintenue avec l'introduction du français comme seconde langue.
Des cours de de flamand seront organisés dans les écoles, afin de permettre aux
jeunes gens l'accès aux carrières administratives dans toutes les parties de la Belgique.
Tous les membres du Conseil supérieur sont d'accord sur ce point’.

II. - Arguments linguistiques.
A Eupen, le patois employé est le même que celui en usage à Aix-la-Chapelle; il s'y
rencontre cependant quelques vocables qui ont de la ressemblance avec le hollandais.
Ce mélange s'explique par le fait qu'au XVe siècle, au temps des luttes dans les
Flandres et plus tard, pendant le règne du Duc d'Albe, et enfin au XVIIIe siècle, un
grand nombre de tisserands et de fabricants de draps ont quitté les Flandres et sont
venus travailler dans les industries similaires à Eupen
Un ouvrage très documenté de Herman Ritter ‘Rheinisches Grenzland’ fait des
constatations analogues, p. 526: Drüben (N.D. der Provinz Lüttich) spricht man
Platt-deutsch das sich von dem der Aachener Gegend nur durch reichlicher
eingestreute flämische Brocken unterscheidet. - p. 527: Die in Aubel schon im 65
Jahrgange erscheinende Zeitung ist berechnet für die vom Kantonorte nach der
deutschen Grenze hinliegenden 13 reindeutschen Dörfer, deren Sprache rein ist und
nur hier und da etwas mehr eingeschleppte flämische Brocken zeigt.
Il serait téméraire donc d'affirmer que la langue maternelle des habitants d'Aubel
et d'Eupen est le flamand, parce que dans leur patois il se rencontre quelques
‘Brocken’ flamands.
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Les exemples cités dans l'annexe de la lettre de l'Académie sont contredits par de
plus probants:
Tous les mots renfermant les sons st et sch ne se prononcent pas st et sch comme
en flamand, mais bien cht et ch comme en allemand (Stuhl - Schule etc....).
Dans la conjugaison des verbes à la 2e personne du singulier la forme du a été
conservée; elle a été supprimée en flamand.
La terminaison ie (provincie, statie) qui se rencontre dans les mots étrangers
employés en flamand, n'existe pas dans le patois local qui prononce provinz, station,
etc....
Voici, à titre d'exemple, quelques mots recueillis dans le patois local, leur similitude
avec l'allemand est frappante.
Flamand

Allemand

ik

ich

Patois de la province de
Liége et d'Eupen
eech.

ook

auch

och.

beek

bach

baach (contrairement à ce
qui est indiqué dans
l'annexe).(1)

was

war

woar.

plicht

pflicht

flicht.

gegaan

gegangen

gegange.

aap

aff

aft (id.).(1)

wandelen

spazieren

spazeere.

neus

naze

naas.

lood

blei

blie.

nuttig

nützlich

nötzlich.

etc...

ete...

L'annexe reproduit une citation de l'éminent professeur Kurth; s'en servir pour
prouver qu'il faut remplacer l'allemand par le flamand touche au paradoxe: en effet,
en 1906, le professeur Kurth s'est mis à la tête d'un mouvement de langue

(1) Het Wörterbuch der Eupener Mundart van Tonnar en Evers, in het schrijven der Koninklijke
Vlaamsche Academie aangehaald, geeft aan: blz. 14 Back; en blz. 1 Aap.
(1) Het Wörterbuch der Eupener Mundart van Tonnar en Evers, in het schrijven der Koninklijke
Vlaamsche Academie aangehaald, geeft aan: blz. 14 Back; en blz. 1 Aap.
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allemande dans le canton d'Aubel et il suffit de parcourir les articles publiés par lui
dans le XXe Siècle, numéros de 1906: 225, 232 et 239, dans lesquels il réclame pour
les Belges parlant l'allemand le maintien et la protection de la langue allemande.
C'est une histoire de Belgique en allemand, par Kurth, qui vient, par mon ordre, d'être
introduite dans les écoles.
Ce mouvement a étè appuyé, à ce moment et dans la suite, par de nombreux
Représentants et Sénateurs: MM. Lorand, de Limbourg-Stirum, Delvaux, Heynen,
Orban de Xivry, Pirard, Destrée, Descamps-David, Fléchet, Simonis, Borboux, etc....
Ces constatations linguistiques et les manifestations des populations montrent bien
que l'allemand n'est pas une langue imposée par l'étranger, que la langue maternelle
de ces régions est bien l'allemand et qu'il ne peut être question de décréter que les
habitants du domaine d'Eupen doivent être assimilés à des Flamands pour
l'enseignement et les relations administratives. Les Eupenois ne sont ni wallons ni
flamands, mais belges, de langue allemande.
Les arguments qui précèdent servent surtout à réfuter les allégations des Membres
de l'Académie flamande, mais il faut, me semble-t-il, considérer la question de plus
haut.
Il ne faut pas se demander si tel patois ressemble plus à telle ou telle langue, mais
se demander quelle est la langue parlée dans une région. Il ne faut pas faire confusion
entre patois et langue, travers dans lequel tombe l'Académie.
Autrefois quand les populations vivaient sur elles-mêmes, sans s'intéresser au
monde extérieur, et quand l'instruction était peu développée, le patois et la langue
étaient les mêmes, la langue littéraire était presque une langue étrangère pour le
peuple; l'instituteur et le curé employaient surtout le patois. Aujourd'hui le patois
n'est qu'un accessoire de la langue; tout homme civilisé, instruit ou non, comprend
la langue littéraire.
Il ne faut donc pas se demander quel aspect a le patois Eupenois, mais quel aspect
littéraire a la langue à Eupen.
Il est indubitable que cette langue est l'allemand; ce n'est ni le nederdeutsch, ni le
néerlandais, ni le flamand, mais le hochdeutsch, et cette langue ne pourrait en être
éliminée que par la violence et par des méthodes usitées par les Allemands en
Alsace-Lorraine et en Pologne, mais qu'ils n'employèrent jamais, parce que inutiles,
dans la région d'Eupen.
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III. - Arguments historiques.
Eupen a fait partie du Duché de Limbourg; c'est à cette époque que remontent
probablement les documents rédigés en néerlandais trouvés dans les archives.
L'Académie ne peut ignorer qu'il s'y trouve aussi des actes officiels rédigés en
français. Ce sont ceux qui furent établis de 1804 à 1815.
Personne ne songera cependant à tirer argument de ce fait pour déclarer que le
français fut la langue véhiculaire à Eupen.
Dans le Grand-Duché de Luxembourg se trouvent aussi des traces officielles de
la domination hollandaise: traces d'un essai linguistique qui fut pitoyable, très mal
accueilli et négatif. Cette tentative tomba avec le régime
Ne faisons pas à Eupen la même faute.

Conclusion.
Il serait impolitique, dangereux, injuste, contraire aux données linguistiques de vouloir
substituer par la violence, à Eupen, une langue étrangère à la langue maternelle.
Ce serait introduire des ferments de discorde dans un pays où il faut réserver toute
notre activité à la solution de nombreux autres problèmes.
Le Haut Commissaire Royal, Gouverneur,
(Signé) BALTIA.
Lieutenant Général.
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IV.
Brief van de Koninklijke Vlaamsche Academie, als antwoord op het schrijven
van den Heer Eersten Minister.
KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE.

Gent, den 19 Mei 1920.
HOOGGEACHTE HEER MINISTER,
Ik heb de eer U, namens de Koninklijke Vlaamsche Academie, ontvangst te berichten
van uw schrijven van 16 April en van het daarbij gaande afschrift der Nota van den
heer Luitenant-Generaal Baltia
De Koninklijke Vlaamsche Academie zal het zich tot plicht rekenen U binnen
eenigen tijd, in een uitvoerig en gestaafd betoog hare bezwaren uiteen te zetten tegen
genoemde Nota, welke haar geenszins voorkomt als ‘beslissend’ te mogen worden
opgevat.
Zij hoopt dat het U zal believen Uw oordeel over die Nota intusschen te willen
voorbehouden en bidt U eerbiedig erin toe te stemmen haren brief aan U, alsmede
uw antwoord en het betoog van den heer Luitenant-Generaal Baltia in hare Verslagen
en Mededeelingen op te nemen.
Gelief, Mijnheer de Minister, onder dankbetuiging voor het welwillend onthaal,
dat ons kort verslag van 27 Februari 11. van Uwentwege mocht te beurt vallen, de
verzekering te aanvaarden van onze gevoelens van oprechte en eerbiedige
hoogachting.
De Bestendige Secretaris,
EDW. GAILLIARD.
Aan den Weledelen Heer
den Heer Eersten Minister
te Brussel.
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Kleine verscheidenheden.
Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
376. - Hand ende mond doen.
Deze uitdrukking komt bij Verdam (III, kol. 109) voor en wijst op: Beëedigde
verklaring, Eene onder eede aangegane verbintenis In ons Gloss. Invent. Archives
Bruges, op blzz. 102 en 639, hebben wij ter uitlegging verschillende gelijksoortige
Latijnsche en oud Fransche uitdrukkingen aangehaald. Nu volgt, tot nadere verklaring,
een tekst uit het jaar 1349:
Archief O.-L.-Vrouwkerk Brugge, Charters, voorloopig nr 95, akte van 14 Maart
1349: ‘Ende daer toe, omme de voorseide kerke bet te versekerne, hand ende mond
doen ende al datter toe behoren zal...’
Men vergelijke met Latijn, ORE ET MANU... FACERE:
Archief u.s., Charters, voorloopig nr 364, akte van 13 December 1385: ‘Ae ore et
manu tantum quantum potuit faciendo ut se suosque heredes et successores exspoliaret
de predicto annuo redditu, prefatum dominum J. in prefato annuo redditu ... tanquam
in ipsius bonis canonice heredaret et jnvestiret.’
Spr. van het overgeven van goed bij wijze van pand, werd gezegd DIGITO ET ORE
ASSIGNARE:
Staatsarchief te Brugge, Charters, oud nr 151, voorloopig blauw nr 2279, akte van
10 Juli 1410: ‘Pro cuius quidem siliginis solucione... prefatus B. omnia et singula
sua bona subscripta, tytulo justi pignoris digito et ore assignando, coram nobis
obligavit.’
Iemand LEENEN HANDT ENDE MONDT is Hem alle noodige hulp verleenen tot
vervolging van een recht. - Uit hoofde van achterstal van rente, neemt de abt van
Oudenburg in beslag zekere goederen toebehoorende aan de Karthuizers bij Brugge.
De zaak wordt voor de vierschare van het Vrije gebracht, alwaar G., als machtig over
genoemde Karthuizers, verklaart de rente te zullen betalen, mits dat de eischer, d.w.z.
de abt van Oudenburg, hem q q. geve ‘ligghende landt ende geldende laeten’ en hem
‘leene handt ende mondt om te procederene upde volghers ende contribuanten inde
zelve rente’:
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Staatsarchief te Brugge, Fonds der Abdij van Oudenburg, Charters, oud nr 2606,
voorloopig blauw nr 5488: ‘Ghevrach ghedaen (in de vierschare, voor schepenen van
het Vrije)... of daer yemande jeghens zegghen of spreken wilde, so compareerde ter
voorseide vierschaere G., machtich over die vanden Chaertruesen, de welcke dede
toghen ende zegghen hoe hij kende de rente ghaende vuten ghepanden ghoede, die
hij den heesschere presenteerde te betaelen, hebbende ligghende landt ende gheldende
laeten, ende mids byden heesschere hemlieden leenende handt ende mondt om te
procederene upde volghers ende contribuanten jnde zelve rente, twelkeke de heesscher
accepteerde.
Weleken volghende, zo was ende es upden dach van hedent, ter maninghe vanden
wettelicken crichouder, by onsen vonnesse (d.w.z. van de schepenen van het Vrije)
ghewyst ende gheappointiert dat de pandinghe jnden heesch verclaerst voortghaen
zal, mids by den heesscher den verweerers leverende ligghende landt ende gheldende
laeten, ende hemlieden leenende handt ende mondt omme te procederene upde
volghers.
Volghende weleken vonnesse was de heesscher te goede ghedaen...’ (Akte van 31
October 1562.)
Het hieronder volgende geval, tusschen ‘broeder Passchier Zwynghedau’, handelende
in naam van het Sint-Janshospitaal te Brugge, en Niklaas Aernoudts, die landpacht
aan genoemd hospitaal was schuldig gebleven, is even belangwekkend:
Id., Fonds van het Sint-Janshospitaal. Charters, oud nr 7283, voorloopig blauw nr
2860: ‘Upde questie gheresen ter vierschaere slandts vanden Vryen tusschen broeder
Passchier Zwynghedau, ... heesschere ter eender zyde, ende Clays Aernoudts,
verweerere, ter andere, spruutende ter cause dat de heesschere den verweerere
wettelicke hadde ghedaen beclaghen ter voorseide vierschaere... omme vanden
verweerere upgheleyt ende betaelt thebben tweentwintich ponden parisise tsiaers
commende van landtpachte van ontrent zes ghemeten... lants ligghende... jnde prochie
van Schoondycke, tachter vanden jaeren..., den zelven pacht jeghen broeder Julien
van Mommengy, sheeschers voorsate ghemaect; presenterende de heesschere by
desen den verweerere tzynen pericle ende coste hant ende mont te leenen omme te
procederene up eenen Fransois Aernoudts, tzy in materie van landtruminghe ofte
ontbladinghe van alzulcke partie van lande als de verweerere pretenderen zoude
moghen, dewelcke den zelven Fransois vanden voornoemde partien zoude ghebruuckt
ende ghepossesseert hebben...’ (Akte van 5 Maart 1568.)
EDW. GAILLIARD.
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Verslag aan de Koninklijke Vlaamsche Academie over de Voorstellen
der Nederlandsche Staatscommissie in zake hervorming van de
officieele schrijfwijze der Nederlandsche taal.
Gent, den 26n Juni 1920.
De Commissie door U in Uw April-vergadering aangesteld om te onderzoeken of
en hoe Vlaamsch-België zijn stem kan laten hooren bij de in Nederland voorgenomen
wijzigingen in de schrijftaal, bestond uit de hh. L. Goemans, A. Joos, L. Scharpé, J.
Vercoullie en L. Willems.
Zij kwam tweemaal bijeen, den 12 Mei en den 26 Juni. Alle leden waren aanwezig,
behalve de heer L. Willems op de eerste, en de heer L. Goemans op de tweede
vergadering. Beide heeren hadden zich laten verontschuldigen.
De Nederlandsche Regeering heeft immers den 16 Juni 1916 een Staatscommissie
benoemd die zou nagaan in hoeverre de tegenwoordige taaltoestanden wijzigingen
in de officieel gebruikelijke schrijfwijze noodig maken en dienovereenkomstig
voorstellen zou neerleggen. De Staatscommissie diende den 13 Juli 1918 verslag in.
Van dit verslag werd niemand uit de daartoe nochtans aangewezen kringen in
België officieel in kennis gesteld en slechts door persoonlijke bemiddeling kwam
het onze Commissie onder de oogen.
Wij willen het nu uit een Vlaamsch standpunt van nabij beschouwen.
De Nederlandsche Staatscommissie, hier dient vooraf de aandacht op gevestigd, hield
het oog uitsluitend gericht op de speciaal Nederlandsche toestanden, en haar
voorstellen houden dan ook geen rekening met de toestanden in Vlaamsch-België.
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Alleen kunnen we met ietwat pijnlijke voldoening er op wijzen dat Dr. J.W. Muller,
aan het slot van de nota welke hij bij het Verslag voegde, zijn spijt er over uitdrukt
dat het onmogelijk was geweest ‘ook de taalgenooten in Vlaamsch-België en
Zuid-Afrika te raadplegen of voor 't minst hunne wenschen te vernemen’. De
Nederlandsche Regeering, doet hij opmerken, kan, als zoodanig, ‘alleen rekening
houden met de Nederlandsche taal binnen de grenzen van het Koninkrijk en zijne
overzeesche gewesten’. Doch indien de Nederlandsche Regeering hare officieele
schrijfwijze geheel op eigen hand gaat wijzigen, zonder zich te bekreunen om
Vlaamsch-België of Zuid-Afrika, dan zal dit ook, vreest Dr. Muller, waarschijnlijk
voor gevolg hebben de eenheid prijs te geven, tusschen Zuid en Noord, op het stuk
van spelling en geslachten, die eerst na zooveel moeite en strijd in de 19e Eeuw werd
verkregen; wat, ‘zelfs al hecht men aan de uiterlijke gedaante der schrijftaal geen
overdreven gewicht, ook voor onze gemeenschappelijke letterkunde te betreuren’
ware (Verslag, blz. 28).
Doch de zaken staan nu eenmaal zoo: 't Verslag, met een reeks bepaalde voorstellen,
werd sedert straks twee jaren ingediend. en het is ons volkomen onbekend of niet
binnen kort allicht de Nederlandsche Regeering er toe besluiten zal die voorstellen,
in hun geheel, of ten deele, aan te nemen; onze taal zou dan voortaan in Nederland
naar de nieuwe regeling, ten onzent echter naar de vroegere, tot nog toe voor Noord
en Zuid gemeenschappelijke regeling van De Vries en Te Winkel, officieel geschreven
worden. Noch ten Noorden, noch hier in het Zuiden, is er uit tweespalt nut te halen.
De eenheid in de schrijfwijze, met al wat ze kunstmatigs had, met al den dwang dien
ze oplegde, ginder en hier, is nu jaren lang van groot, onschatbaar voordeel geweest.
De leden Uwer Commissie waren van oordeel dat er, van onzen kant, geen spraak
mag zijn van halsstarrig vasthouden aan de bestaande regeling, wanneer Nederland
deze verzaakt, maar dat de belangen der Vlamingen er het best mede zullen gediend
zijn, indien ook België zoover mogelijk medegaat, zoover namelijk als de taaltoestand
van het eigen Vlaamsche land dit toelaat en wettigt. In hoeverre zou de Koninklijke
Vlaamsche Academie, overeenkomstig hare
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taak de belangen der Nederlandsche taal- en letterkunde in België te behartigen, bij
onze Regeering dienen op te komen opdat zij het voorbeeld volge van de
Nederlandsche, en op hare beurt sommige veranderingen toebrenge aan haar officieele
schrijfwijze? Welke veranderingen, door de Nederlandsche Staatscommissie
voorgesteld. zouden daarentegen moeten geacht worden niet te passen voor onze
taaltoestanden? Ziedaar in welken geest de leden uwer Commissie hun oordeel
gevormd hebben. De taalbelangen van Vlaamsch-België moesten bij hen op den
voorgrond blijven. In de tegenwoordige tijdsomstandigheden, waar voor de Vlamingen
heel wat dringender moeilijkheden op te lossen vallen dan spellingvraagstukken, is
het niet mogelijk zich warm te maken voor een herziening van de gangbare officieele
schrijfwijze onzer taal, waartoe overigens de behoefte ook lang zoo sterk ten onzent
niet gevoeld wordt.
De Nederlandsche Staatscommissie werd ingesteld om ‘de Regeering van advies te
dienen bij de keuze, welke zij te doen heeft, nu de meer algemeen in gebruik zijnde
schrijfwijze van de Nederlandsche taal onzekerheden overlaat, en afwijkingen daarvan
in breeder kring ingang hebben gevonden’ (Verslag, blz. 3).
Tot Voorzitter werd benoemd Dr. A. Kluyver. De leden waren: Jhr. Mr J.A. Stoop
van Stryen (secretaris), Jonkvrouwe Dr. C.H. De Jonge (adjunet-secretaresse), de
hh. M. Emants, H.J. Emous, Dr. J. Van Ginneken S.J., Dr. J.J. Salverda de Grave,
Dr. J.W. Muller, Mr L.J. Plemp van Duiveland, en Dr. C.J. Vinkesteyn.
Het was de Commissie niet te doen om ‘het ontwerpen van een geheel nieuw en
volledig stelsel voor de schrijfwijze van onze taal’ (Verslag, blz. 4). Zij vatte het als
hare taak op, de vraag te beantwoorden wat in de moeilijke gevallen beschouwd kon
worden als het meer algemeen gebruik. Feitelijk werd getracht naar het vinden van
een middelweg, tusschen de stelsels van De Vries en Te Winkel eenerzijds, en van
de ‘Vereniging tot vereenvoudiging van onze schrijftaal’ anderzijds, het
stelsel-Kollewijn. De Staatscommissie onderzocht derhalve alle gevallen, waarin
beide stelsels, De Vries en Kollewijn, van elkander afwijken. In haar verslag behandelt
ze achtereenvolgens:
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1o
2o
3o

de aanduiding van het grammatisch geslacht;
de spelling van Nederlandsche woorden;
de spelling van bastaardwoorden.

I.
Aanduiding van het grammatisch geslacht.
Wat betreft het gebruik der geslachten meende de Staatscommissie zich niet te mogen
aansluiten bij hen die de regeling van De Vries en Te Winkel onveranderd willen
laten. Ook niet bij de aanhangers van het stelsel-Kollewijn, welke de moeilijkheid
oplossen door te zeggen: richt u naar het beschaafde spraakgebruik. Het komt er
immers juist op aan regels op te geven, die overeenstemmen met dat beschaafde
spraakgebruik. Ze zocht naar een middelweg, die althans voorloopig bruikbaar was.
De beschouwingen van het verslag stellen klaar in het licht hoe zeer de toestand in
Nederland verschilt van den toestand in Vlaamsch-België. In Vlaamsch-België is de
regeling van het geslacht der naamwoorden, zooals ze te boek werd gesteld in de
‘Woordenlijst’ van De Vries en Te Winkel, doorgaans niet zoo hinderlijk, daar de
dialecten over het algemeen nog levendig elk woord als een hij-woord, een zij-woord
of een het-woord gevoelen. Wel wijken de dialecten in sommige gevallen af van de
geslachten, die men in de ‘Woordenlijst’ vindt opgegeven; wel vindt men, dat voor
bepaalde woorden het taalgevoel betreffende het geslacht weifelt, of van de eene
streek tot de andere afwijkingen vertoont. Zoo teekende Dr. L. Goemans, in een
drukje van enkele bladzijden maar, practisch, ten behoeve van de Leuvensche
schooljeugd, in 1898, de woorden op die in het Leuvensch met een ander geslacht
worden gevoeld dan dat, opgegeven in de Lijst van De Vries of 't Woordenboek van
Van Dale. Hier en daar zou dat lijstje wel nog kunnen aangevuld worden, ongetwijfeld.
Maar vast en zeker vinden, voor Leuven, leeraars en leerlingen hier, in kort bestek,
de meeste woorden bijeen waarmee ze last kunnen hebben, wat betreft het juiste
gebruik der geslachten volgens De Vries. 31 woorden, die in het Nederlandsch als
manlijk opgegeven staan, zijn in 't Leuvensch vrou-
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welijk, en 2 onzijdig; - 78, die in het Nederlandsch als vrouwelijk opgegeven staan,
zijn in 't Leuvensch manlijk, en 17 zijn onzijdig; - 47 woorden, opgegeven als onzijdig
in 't Nederlandsch, worden in 't Leuvensch als manlijk, en 16 als vrouwelijk gevoeld;
- andersom: 125 woorden hebben in 't Leuvensch hij-geslacht, terwijl ze in 't
Nederlandsch opgegeven worden als vrouwelijk of onzijdig; 47 hebben in 't Leuvensch
zij-geslacht, terwijl ze in 't Nederlandsch als manlijk of onzijdig gelden; en 19 hebben
het-geslacht, die in 't Nederlandsch voorkomen als manlijk of vrouwelijk.
De Staatscommissie kon het niet geheel eens worden over den middelweg. Een
minderheid, wier opvatting uitvoerig wordt uiteengezet en bepleit in de bijgevoegde
Nota van Dr. J.W. MULLER, stelde voor ‘dat een groot aantal woorden, die bij De
Vries en Te Winkel als manlijk worden opgegeven, in het vervolg als vrouwelijk
zouden worden beschouwd. Men zou dan eene betrekkelijk korte lijst van masculina
overhouden, in de eerste plaats namen van manlijke personen, en verder die woorden
welke de meerderheid van het publiek zonder weifeling als masculina gebruikt en
wellicht ook wenscht te gebruiken: zoo b.v. adel, dag, oorlog, staat, enz. Zulk een
regeling zou dan althans voor de naaste toekomst geschikt wezen. Doch daartegen
had de groote meerderheid van de Commissie bezwaren. Zij meende dat het opstellen
van zulk eene lijst eene daad van groote willekeur zou zijn. Een aantal personen,
vooral onder het jongere geslacht, hebben van een onderscheid tusschen manlijke
en vrouwelijke woorden in de geschreven taal maar eene zeer flauwe voorstelling,
en fouten tegen De Vries en Te Winkel merken zij niet op in wat zij lezen. Doch
aannemelijk vond men het denkbeeld, dat bij namen van manlijke personen en
manlijke dieren de oude wet van kracht zou blijven. Verder meende men niet te
moeten gaan. In de namen van manlijke personen en manlijke dieren hebben wij
eene soort van woorden die voor ieder duidelijk herkenbaar is. Zonder bezwaren
voor de practijk is hier een regel toe te passen die in andere gevallen steeds
hinderlijker wordt’ (Verslag, blz. 8).
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‘De meerderheid in de Commissie meende derhalve als regel te moeten aanbevelen,
dat in andere gevallen dan de hierboven genoemde, de n in verbuigingsvormen niet
wordt geschreven, wanneer zij niet wordt uitgesproken. Doch wenscht men, in minder
alledaagschen stijl, in sommige gevallen een traditioneelen uitgang-en te laten hooren,
dan zal die ook moeten worden geschreven. Behalve in gewone vaste uitdrukkingen
als op den duur, in den beginne, zal men derhalve soms ook te recht schrijven b.v.
op den troon, van den oorlog, in den staat, t.w. wanneer de schrijver alleen zóó de
door hem bedoelde klanken met juistheid kan aanduiden. Hetzelfde beginsel zal
moeten gelden voor het al of niet schrijven van de -e in eene, mijne, zijne, uwe, hunne,
hare, tegenover de alledaagsche vormen zonder -e’ (Verslag, blz. 9).
Een andere moeilijkheid:
De genitiefvormen des, dezes, diens, wiens, mijns, uws enz. zijn, in vrij gebruik,
tenzij in hoogeren stijl. bij zaaknamen, veel minder gewoon dan vrouwelijke vormen
als der, dezer, dier, wier, mijner, uwer, enz. Ze worden in het gewone spreken zelden
of nooit gezegd, maar men vindt ze daarentegen aanhoudend geschreven. De
Commissie moest zich dus - met het oog op zaaknamen - de vraag stellen, in welke
gevallen men der enz. zou mogen schrijven, in welke niet. ‘De kleine minderheid
der leden die bij de regeling van het voorafgaande punt eene lijst wilde opmaken van
woorden die manlijk zouden moeten blijven, was van gevoelen dat men, ook bij het
laten varen van de n, althans eene lijst zou moeten geven van woorden die in geen
geval door der enz. zouden mogen worden voorafgegaan: in die lijst zouden dan
blijkbaar de voornaamste der vroegere masculina moeten voorkomen. Doch de
meerderheid was van een ander gevoelen. De vormen der enz. geven in het schrijven
een groot gemak, het gebruik er van zal waarschijnlijk toenemen. Er zijn natuurlijk
op dit oogenblik een aantal woorden die nog zoo goed als nooit met der worden
verbonden. Men schrijft nog niet der adel, der oorlog, der staat, en in verbinding
met den naam van een manlijk persoon zal der nog door ieder als in strijd met het
algemeen gebruik worden beschouwd. Ten einde rekening te houden met de
toekomstige ontwikkeling
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der taal, meende de Commissie geene vaste grenzen te moeten stellen, en de vormen
der enz. overal te moeten toelaten waar hun gebruik in de beschaafde taal niemand
hindert. Bij een groot aantal woorden die in de Woordenlijst van De Vries en Te
Winkel als manlijk staan vermeld, doch als zoodanig aan de meeste menschen
onbekend zijn, zal reeds nu de verbinding met der geen aanstoot geven, wanneer
althans die verbinding niet onwelluidend klinkt. Menigeen zal b.v. reeds nu geen
bezwaar hebben tegen der bril, der cypres, der gesp, der magneet, der meloen, der
neus, enz.’ (Verslag, blz. 10).
Eindelijk: hij, zij, zijn, haar, met betrekking tot zaken.
‘Tot dusverre gold in het algemeen de regel’, zoo het Verslag, blz. 10, ‘dat met
betrekking tot eene zaak waarvan de naam manlijk is, hij en zijn moeten worden
gebruikt; zij en haar daarentegen, wanneer de naam als vrouwelijk staat opgegeven.
Ieder gevoelde, dat die regel niet geheel overeenkwam met het gebruik der natuurlijke
taal. Hoewel in de volkstaal vrouwelijke dieren zeer vaak met hij worden aangeduid,
is toch anders het gebruik van zij ter aanduidiging van vrouwelijke wezens zeer vast
(zelfs is dit gebruik gewoon met betrekking tot neutra als het meisje, het wijf, het
mensch). Doch ten aanzien van zaken, die men zich niet bepaald als vrouwelijke
wezens voorstelt, is in de geschreven taal eene groote onzekerheid, en vooral bij
zaken in het dagelijksch leven. Ieder beschaafd Nederlander zegt hij van vele dingen
wier namen in een Woordenlijst vrouwelijk zijn, en het valt hem moeilijk te schrijven
ik heb haar (of ze) nog niet verzonden, wanneer hij eene briefkaart bedoelt. Indien
de Regeering zich met de hierboven gegeven beschouwingen kon vereenigen, zou
in Hare voorschriften bij namen van zaken niet meer sprake zijn van eene doorgaande
onderscheiding tusschen masculina en feminina. En voor de namen van zaken zou
men dan alleen als regel kunnen stellen, dat het gebruik van hij en zij moet afhangen
van hetgeen in beschaafde taal wordt gezegd. In een aantal gevallen, vooral waar
niet sprake is van conerete voorwerpen in het dagelijksch leven, is men gewoon zij
en haar te gebruiken, zoo b.v. wanneer bedoeld wordt de aarde, de commissie, de
regeering, enz., en het gebruik is hier niet twijfelachtig; ook sommige spijzen en
dranken pleegt men vrij algemeen met zij aan te duiden. Doch voor het
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overige zou een ruimer gebruik van hij in de geschreven taal moeten vergund worden.’
Zoodat de Staatscommissie, ten slotte, de volgende regels voor het grammatisch
geslacht in overweging geeft (Verslag, blz. 10):
1o De tot dusverre gevolgde regels voor verbuigingsuitgannəg met -n blijven van
kracht met betrekking tot namen van manlijke personen, en ook tot diernamen
die slechts een manlijk individu aanduiden (stier, os, hengst, enz.).
2o In verbinding met andere substantiva wordt de naamvalsuitgang -(e)n bij de
bijvoeglijke naamwoorden, lidwoorden, deelwoorden, voornaamwoorden en
telwoorden alleen dan geschreven, wanneer die wordt uitgesproken.
3o Met betrekking tot alle substantiva geldt dezelfde regel voor den naamvalsuitgang
-e, die ook nu reeds vaak wordt weggelaten (b.v. mijne vrienden en mijn
vrienden).
4o In de keuze tusschen de genitieven op -r en -s richt men zich naar de beschaafde
taal.
5o In de keuze van het geslacht voor de persoonlijke en bezittelijke
voornaamwoorden van den 3den persoon richt men zich bij het schrijven naar
het spreken in dezelfde omstandigheden.

Een dergelijke regeling, daarover was onder de leden uwer Commissie geen verschil
van meening, zou volstrekt onaannemelijk zijn wat Vlaamsch-België betreft, omdat
ze ten eenenmale zou indruischen tegen het steeds, over 't algemeen, heel
Vlaamsch-België door, levendig gevoelde geslachtsbegrip der woorden. Indien de
Nederlandsche ambtelijke schrijfwijze de voorstellen der Staatscommissie toepast,
dan zal dit onvermijdelijk, ten opzichte van het geslacht der woorden, een
verschillenden toestand, voor België tegenover Nederland, als gevolg hebben. Wat
dan België aangaat, eenmaal dat de eenheid op dit punt verbroken wordt, zal het de
vraag worden of er nog reden toe is, angstvallig het te blijven houden met de regeling
van De Vries en Te Winkel, ook daar waar deze regeling afwijkt van
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de algemeenheid, of nagenoeg, der Vlaamsche dialecten. Zal 't niet redelijk blijken,
wanneer de Woordenlijst alleen nog van tel zal zijn voor Zuid-Nederland, ze met het
oog op Zuid-Nederland te overzien? In elk geval werd door de leden Uwer Commissie
de wensch uitgedrukt dat, het land door, een onderzoek zoude worden ingesteld naar
de wezenlijke toestanden op dit punt. De vereenvoudigers erkennen zelf, volmondig,
dat het maar redelijk is zoo de wezenlijke taaltoestanden in Vlaamsch-België zich
ook weerspiegelen in de geschreven taal. De 9e regel der ‘Vereniging’ die voorschrijft:
‘Bij de verbuiging van lidwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en voornaamwoorden
richte men zich naar het beschaafde spraakgebruik’, drukt het onbewimpeld uit: ‘In
enkele oude uitdrukkingen komen de vormen den, dien, des, der, enz. nog voor: in
den beginne, de dag des Heren, in der minne, met dien verstande, uit den boze. Ook
hoort men dikwels: voor den dag, uit den aard der zaak. Het spreekt vanzelf dat deze
en dergelijke buigingsuitgangen bij het schrijven onveranderd mogen blijven.
Eveneens heeft natuurlijk de Zuid-Nederlander het recht buigingsvormen die in zijn
gesproken taal bestaan, de kunstenaar het recht buigingsvormen die hij in zich hoort,
te schrijven.’ De ‘Vereniging’ liet, met een bereidwilligheid, waaraan uwe Commissie
niet mag nalaten hier hulde te brengen, aan de Koninklijke Vlaamsche Academie
een aantal uitgaven toekomen, waaronder een druksel: ‘Regels van de vereenvoudigde
spelling, met toelichting’. De toelichting bij Regel 9 verklaart o.a.: ‘Ons beginsel is
dat de schrijver van welke taal ook, hetzij dialekt, hetzij de meest verfijnde
letterkundige taal, moet luisteren naar de taal die hij in zich hoort. De konsekwentie
van dat beginsel voor de algemeene taal is uitgedrukt in onze negende regel, die op
het beschaafde spreken berust. Deze regel geldt alleen de verbuiging van lidwoorden,
bijvoeglike naamwoorden en voornaamwoorden, volstrekt niet woordkeus of stijl,
zoodat het volkomen ongegrond is hem te vereenzelvigen met de regel: Schrijf gelijk
gij spreekt. Het is nooit onze bedoeling geweest het algemeen beschaafde spreken
te verheffen tot enige norm voor alle schriftelik taalgebruik. De Zuid-Nederlander,
die buigingsvormen, door hem als bestanddeel van zijn beschaafde spreken
beschouwd, wenst te schrijven, de kunstenaar die innerlijk gehoorde taal zoo
nauwkeurig mogelik weergeeft,
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handelt niet in strijd, maar in volkomen harmonie met de beginselen waarop onze
regel voor het algemene schrijven berust.’ En Dr. Kollewijn, blz. 24 van zijn brochure
‘Vereenvoudigers-Arsenaal’, legt daar eens te meer den nadruk op, wanneer hij
verklaart: ‘Waar woordgeslacht en buigingsvormen werkelik bestaan, kan or natuurlik
van afschaffen geen sprake wezen.’

II.
De Spelling van Nederlandsche woorden.
De leden uwer Commissie waren van gevoelen dat de voorstellen der Nederlandsche
Staatsoommissie, betreffende de spelling van Nederlandsche woorden, over het
algemeen ook zonder bezwaar met het oog op België kunnen bijgestemd worden.
Het verslag drakt zich uit als volgt (blz. 11):
‘De spelling c naast ee, o naast oo in opene lettergrepen berust bij De Vries en Te
Winkel, in navolging van hunne voorgangers, in de eerste plaats op een etymologisch
verschil, waarmede vroeger een verschil in klank samenging, dat echter in onze
tegenwoordige beschaafde taal niet meer bestaat. Vandaar de vereenvoudiging in
het stelsel van Kollewijn. Men hoort thans denzelfden klank in weeken (week maken)
en in weken (mv. van weeky; en het is niet te ontkennen, dat het in acht nemen van
tweeërlei spelling soms moeilijkheden geeft die niet door praetische voordeelen
worden vergoed. Want uit het zinsverband zal b.v. duidelijk blijken, of het mv. van
week wordt bedoeld dan wel het werkwoord dat week maken beteekent, ook al wil
men in beide gevallen weken schrijven.
De Commissie heeft intusschen overwogen, of het raadzaam was de spelling met
ce te behouden in een zeker aantal zeer gewone woorden, ten einde daardoor te
gemoet te komen aan de bezwaren van de tegenstanders eener vereenvoudigde
spelling. De overgroote meerderheid in de Commissie keurde dit af. Wel was zij
bereid in eenige duidelijk herkenbare gevallen bij de regeling van De Vries en Te
Winkel te blijven, maar noch bij de spelling van den c-klank, noch bij die van andere
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klanken, wenschte zij De Vries en Te Winkel te volgen, wanneer moeilijkheden in
de practijk daaruit konden voortvloeien. Voor den klank maakt het geen verschil of
men schrijft sloten of slooten, dagelijks of dagelijksch. Bij de regeling der spelling
meende de Commissie dus in de eerste plaats te moeten letten op het gemak, waardoor
volgens haar niet slechts het onderwijs zou worden gebaat, maar ook ieder die het
Nederlandsch moet schrijven.
Door deze overwegingen geleid, is de Commissie er toe gekomen de volgende
regels aan te bevelen voor de spelling van Nederlandsche woorden:
1o De c-klank in eene opene lettergreep wordt aangeduid door het teeken e,
behalve in de drie volgende gevallen, waarin ee wordt geschreven:
a)
Aan het einde van een woord: gedwee, mee, twee. Vandaar ook
in afleidingen als tweede, en in samenstellingen als meekrap,
meegaan, reebok, smeekolen, deemoed.
b)
Ter aanduiding van den e-klank in de beklemtoonde uitgangen
-eel, -eer, -ees, -ees(ch): krakeelen; abeelen, kasteelen, tooneelen;
crimineele; redeneeren, waardeeren, trotsecren, (suggereeren);
Canadeezen, Senegatees(ch)e.
c)
In den tweeklank eeu: leeuwen, schreeuwen, Zeeuwen.

2o

De o-klank in eene open lettergreep wordt aangeduid door het teeken o,
behalve in de drie volgende gevallen, waarin oo wordt geschreven:
a)
Aan het einde van een woord: stroo, vloo (met de verkleinwoorden
strootje, enz.).
b)
Voor ch: goochelen.
c)
In den tweeklank ooi: fooien, mooie, ooien, strooien (werkw.),
strooien (bijv. naamw.).

3o

De i-klank in eene open lettergreep, doch niet aan het einde van een woord,
wordt, als hij een ondergeschikten klemtoon heeft, aangeduid door i: neuriën,
oliën, kieviten, bizonder, Indis(che), (doch berrie, merrie, herrie).

4o

De klinker in de achtervoegsels -lijk en -lijks wordt aangeduid door ij.
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5o

Eene h wordt geschreven in thans, althans, thec.

6o

De s-klank wordt altijd aangeduid door s, en de s heeft altijd den s-klank:
mens, vissen, links, groote, dagelijks, voorwaarts, Hollands, Russies (verbogen
vorm Russise).

7o

De zoogenaamde “tusschenletter” n in samenstellingen wordt geschreven:
a)
Wanneer zij in de uitspraak wordt gehoord: vorstenzoon,
leeuwenmoed, heldenmoed, menschenliefde, vrouwendag.
b)
Wanneer in het eerste lid zeer duidelijk het meervoudsbegrip
wordt gevoeld: consentenstelsel, dievenbende, studentenvereeniging,
woordenboek (daarentegen zal men kunnen schrijven boerewoning,
boevetronie, studentekamer, vrouwebeul, zedeleer).

8o

Eene s achter het eerste lid eener samenstelling wordt geschreven, wanneer
zij in de uitspraak wordt gehoord, maar niet wanneer het tweede lid met eene s
begint: oorlogsverklaring, maar oorlogschip; handelshuis, handelszaak, maar
handelschool.

9o

De bovenstaande regels gelden niet voor aardrijkskundige namen, in zooverre
deze als eigennamen worden beschouwd met eene gebruikelijke spelling’.

De meerderheid der leden van Uwe Commissie hebben alleen bezwaar tegen de
regeling welke voorgesteld wordt voor de spelling van den i-klank (3o), alsook voor
de spelling der aardrijkskundige namen (9o). Zij achten in het bijzonder dat het
aanzienlijk het onderwijs zou ontlasten, indien de spelling democratisch opgevat
werd, en zoo ingericht, dat noodelooze moeilijkheden den gewonen man gespaard
blijven, zooals de verschillen van e/ee, o/oo, s/sch/ssch spelling; de spelling vervult
haar taak, wanneer zij zoo goed mogelijk de beschaafde uitspraak in schrift brengt;
etymologie is taalwetenschappelijke weelde, waar de gewone sterveling te weinig
aan heeft, om ingewikkelde voorschriften te wettigen, die meestal niets anders
meebrengen dan hopelooze verwarring bij hen die geen literatoren, taalkundigen of
onderwijsmenschen zijn. Ook is in België het nadeel niet te onderschatten, dat het
aanleeren van het geschreven Nederlandsch voor de Walen noodeloos lastiger wordt
gemaakt, door-

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

641
dat hun een schrijfbeeld wordt voorgesteld dat op grillige wijze van de beschaafde
uitspraak verschilt.
Wat de spelling van den i-klank betreft, meenden de leden Uwer Commissie dat de
voorstellen de moeilijkheden aan het Spellingstelsel van De Vries en Te Winkel
verbonden onverminderd laten voortbestaan. Beschouwt men in verband de
formuleering onder 3o, de aangehaalde voorbeelden ‘Russies, -verbogen vorm Russise’
onder 6o, en de formuleering onder 5o, Spelling der Bastaardwoorden, dan komen
we tot het inzicht dat de Staatscommissie geen veranderingen van belang wil invoeren;
alleen zou de spelling bijzonder opgegeven worden voor bizonder, en in verband
met den regel voor den s-klank zou de uitgang -isch geschreven worden -ics (Russies,
vgl. fabriek, muziek), waarnaast de spelling i in open lettergreep zonder
hoofdklemtoon (Russise, vgl. fabrikant, muzikant).
Geen noemenswaardige verbetering dan, wat dit lastige punt betreft. De vier
aanwezige leden, op de Mei-vergadering Uwer Commissie, waren van oordeel dat
de eenvoudigste oplossing van de moeilijkheden welke de spelling van den scherpen
i-klank medebrengt, aan de hand wordt gedaan door de Regels aangenomen door de
‘Vereniging’; deze laat den klemtoon er buiten:
A. In Nederlandsche woorden:
De ie wordt altijd, ook op het eind van een lettergreep door ie aangeduid: niet, bieden,
wielewaal, kievieten, biezonder.
B. In Bastaardwoorden:
In open lettergrepen van bastaardwoorden wordt de ie-klank voorgesteld door het
teken i: individu, naïveteit, Israëlitisme, favorite, artikel. Maar in een gesloten
lettergreep en op het eind van een bastaardwoord schrijft men ie: fabriek; genie,
traditie, kolibrie, Februarie.
Bastaardwoorden, eindigend op ie, of op ie gevolgd door één medeklinker,
behouden ie in de verbogen vormen: lithografieën, traditieën, lelieën, projektielen,
Israelieten. Naast de bastaarduitgang -ies staat dus de verbogen vorm -iese:
harmoniese, (afgodjiese.
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Wat voorts de aardrijkskundige namen betreft, meenden de leden Uwer Commissie
dat het onredelijk is vast te houden aan spellingen als Somerghem, Audenaerde, enz.,
maar dat de moderniseering van de spelling der plaatsnamen integendeel, hoe eerder
hoe liever, wat Vlaamsch-België betreft, zou moeten hervat en eindelijk doorgevoerd
worden. Aardrijkskundige namen zijn woorden van de taal gelijk de andere, en zijn
dus aan dezelfde taalregels onderworpen.

III.
De Spelling der Bastaardwoorden.
Wat op dit punt door de Staatscommissie voorgesteld wordt, kwam alle leden voor
als zeer aannemelijk.
‘Het is eene algemeene erkende waarheid’, zoo het Verslag, blz. 13, ‘dat de spelling
der bastaardwoorden groote moeilijkheden oplevert, wanneer men die spelling aan
zeer vaste regels tracht te binden. Het zijn vreemde woorden, doch min of meer
vernederlandscht. Naarmate zij langer in gebruik zijn, ondergaan zij meer
veranderingen, zoodat eindelijk niemand meer denkt aan de vreemde afkomst en zij
hun karakter van bastaardwoorden verliezen: keuken is in den Oudgermaanschen tijd
als een vreemd woord in de Germaansche talen gekomen, en in het veel jongere
kantoor zal menigeen het Fransche woord comptoir toch niet meer herkennen.
De Commissie had slechts die gevallen te onderzoeken, waarin men in het algemeen
nog het besef heeft een niet-Nederlandsch woord te gebruiken. Soms zal een vreemde
klank zeer moeilijk in eene Nederlandsche spelling kunnen worden aangeduid; dan
weer zou die aanduiding wel mogelijk zijn, maar is de uitheemsche spelling zóó
gewoon dat men niets durft veranderen; de spelling boeljon b.v. zou onze
Nederlandsche uitspraak vrij nauwkeurig weergeven, doch gewoonlijk schrijft men
bouillon. Onwillekeurig zal iemand meer geneigd zijn de uitheemsche spelling te
behouden, naarmate hij meer vertrouwd is met de vreemde taal waaruit het woord
is gekomen. Verder heeft men te letten op het inter-
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nationale karakter van vele woorden die in verschillende moderne talen nagenoeg
in denzelfden vorm in gebruik zijn, en ongaarne zal men dan van dien vorm afwijken;
inzonderheid niet bij termen in de wetenschap b.v. die toch niet bij het groote publiek
doordringen. Het is bij ons geen gebruik ph te schrijven aan het einde van een woord,
maar dan is het ook raadzaam naast telegraaf te schrijven telegrafeeren en
telegrafisch. Evenzoo zal men f goedvinden in woorden als telefoon, fotograaf,
fotogravure, grammofoon; doch daarom nog niet in een term als phytopathologie.
Rapsodie en rumatiek worden in gemeenzame taal gebruikt, en de spelling met rh
zou dan eene zekere gemaaktheid hebben: maar een geleerde zal wellicht toch willen
schrijven rheuma, rhinologie; rhythmus en rythmus zijn beide verdedigbaar, doch
maakt men gewag van de welsprekendheid bij de Grieken en Romeinen, dan zal men
het vak waarin zij zich oefenden, alleen willen aanduiden met rhetorica. De ae zal
menigeen willen behouden in woorden die rechtstreeks aan het Latijn of Grieksch
zijn ontleend; doch in het Fransch en Engelsch wordt altijd e geschreven, en vele
woorden, die zeer aan Latijn doen denken, zijn inderdaad bij ons gekomen uit het
Fransch: het zou dan eigenlijk onjuist zijn woorden als b.v. predileetie, gepremediteerd
enz. met ae te schrijven. Fransche spellingen als au of can = o, en ou = oc zijn bij
ons zeer bekend (bureau, plumeau, fauteuil, auteur, epanlet, sancijs: donane,
journalist, ontilleeren, souvenir, enz.); er is dus in het algemeen geen genoegzame
aanleiding om dergelijke woorden te schrijven met o en oe. In het Duitsch is men
gewoon de Latijnsche of Romaansche c vóór a, o, u door k te vervangen, en die vóór
c, i, dikwijls met z weer te geven. Bij ons is eene dergelijke behoefte veel minder
sterk: in het Nederlandsch is de c in vreemde woorden altijd zeer gebruikelijk geweest,
en met de spelling eent, b.v., zijn ook minder ontwikkelden gemeenzaam. Evenzoo
is qu -- k zeer bekend in quadrille, bonquet, enquête, etiquette, equipage, quotient
enz. Engelsche woorden, die b.v. bij spelen zoo gewoon zijn, pleegt men onveranderd
te schrijven: game, handicap, match enz.
Deze algemeene beschouwingen brachten de Commissie tot de volgende voorstellen:
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1o Men zal onveranderd laten:
y met den klank i (systeem, analyse).
c met den klank s (cent, centrum, cirkel, acetyleen).
s met den klank z (visite, miserabel).
t met den klank ts of s (natic, politie).
x met den klank ks (examen, executie, extract).
ch met den klank sj (chef, manchet, chocolade).
g en j met den klank zj (bagage, lekkage, gendarme, journalist, jujube).
j met den klank dzj (jam, jockey).
th met den klank t (theater, catheder, epitheton).

2o Men zal naar gelang van omstandigheden ph, rh en ae onveranderd laten, of
door f, r en e vervangen.
3o In zeer gewone woorden, waarin c als k klinkt, zal c door k kunnen worden
vervangen.
4o Veranderingen zijn ongewenscht, indien een woord reeds een vreemden klank
bevat, die nog min of meer nauwkeurig als zoodanig wordt uitgesproken
(ensemble, bulletin); of indien daarin toch reeds een der letterteekens voorkomt,
onder 1o vermeld (collectie, cartonnage, entourage).
5o De i-klank wordt in eene open lettergreep door i voorgesteld, wanneer dit ook
het geval is in de vreemde taal of in de gebruikelijke transcriptie daarvan (dus
b.v. artikel, publiciteit, colibri, hadji); ook in namen van maanden als Januari.
In andere gevallen, en met name aan het einde, schrijft men ie (genie, kolonie,
natie, remedie, studie); voor het meervoud van zulke substantiva blijft de regel
van De Vries en Te Winkel van kracht: genieën, doch natiën. In eene gesloten
lettergreep met vollen klemtoon wordt de i-klank door ie voorgesteld, en deze
blijft, wanneer zij in de verbogen vormen van naamwoorden in eene open
lettergreep komt (publiek-publieke; primitiefprimitieve; projectiel-projectielen;
Semiet-Semieten).

Behalve enkele woorden, reeds hierboven genoemd, zouden b.v. ook de volgende
aldus vernederlandscht kunnen worden: abonnee, bazaar, bloeze, bloknoot, briljanten
(mv.),
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diskoers (gesprek), entree (zonder accent), faljiet, foksia, goevernante, goevernement,
goeverneur, grok, kanapee, kelner, koevert (enveloppe), korvee, kwartet, kwintet,
logee, lornjet, medalje, patroelje, pauzeeren, poelet, retoerbiljet, soeterrein, taboeret,
toost, trem.
Ook in sommige andere gevallen is aanleiding om liever kw te schrijven dan qu. Zoo
b.v. in kwitantie, dat reeds zeer gewoon is, en ook verdedigbaar, omdat het woord
reeds in de middeleeuwen in onze taal is gekomen, met de uitspraak kw, terwijl het
nu in het Fransch met een k wordt uitgesproken. Ook kwestie en kwestieus zijn reeds
zeer bekend, en vooral als een term in het dagelijksch leven kan het woord zonder
bezwaar kw hebben. In hetzelfde geval zal men ook kwaliteit en kwantiteit kunnen
gebruiken, terwijl men in eenigszins hoogeren stijl allicht de voorkeur zal geven aan
qualiteit (naast qualitatief, qualificeeren, qualificatief) en quantiteit (naast quantum,
quantitatief).
Eene bijzondere melding moet worden gemaakt van woorden uit talen die zich niet
van het Latijnsche letterschrift bedienen: hier moet het Nederlandsch zooveel mogelijk
zijn eigen teekens gebruiken. Dat beginsel wordt in het algemeen reeds toegepast op
woorden die in de talen der Nederlandsche koloniën inheemsch zijn, en men spelt
dus b.v. toewan, roedjak, padi (of padie). Maar evenzoo spelt men te recht b.v.
doema, en niet douma of duma. Daarom moet men ook spellen sjah, pasja, en niet
pasha, pacha of pascha, tenzij men wil zeggen, dat de Nederlanders zulke woorden
alleen kennen door het Engelsch, Fransch of Duitsch. Doch eene nauwkeurige
transcriptie heeft vaak allerlei bezwaren; bovendien hebben sommige minder juiste
spellingen, als b.v. sultan, kalief, vizier, een zeker historisch recht, en alleen
deskundige geleerden plegen er van af te wijken.
Men kan bij het vernederlandschen van vreemde woorden geen vaste grenzen in acht
nemen. En hoe meer het onderwijs wordt verbeterd, hoe meer een volk kennis neemt
van hetgeen in vreemde landen wordt geschreven, des te gemeenzamer zal het worden
met de spelling van vreemde talen, en des te minder zal het geneigd zijn om de
teekens, die het in zulk eene
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spelling vindt, door eigen teekens te vervangen, tenzij dit noodzakelijk is, doordat
de vreemde teekens behooren tot een vreemd geschrift’.

Besluit.
Ten slotte dus, kan Uw Commissie met de meeste voorstellen der Nederlandsche
Staatscommissie meegaan. Zij heeft alleen bezwaren tegen de i- en ie-spelling en
tegen de regeling der geslachten.
Als nu de Koninklijke Vlaamsche Academie met de opvatting van haar Commissie
instemt, dan zal zij moeten besluiten om de Nederlandsche Regeering en de leden
der Nederlandsche Staatscommissie van dit verslag in kennis te stellen.
Dan zal na een wederzijdsche wisseling van gedachten aan de Nederlandsche
Regeering een vernieuwde schrijfwijze kunnen voorgesteld worden, die ook voor
Vlaamsch-België aannemelijk is. Dan zal de Belgische Regeering de officieele
schrijfwijze van Nederland zonder bezwaren officieel kunnen aannemen. Dan zal de
moeilijk verkregen eenheid van schrijfwijze, in een vernieuwden vorm, blijven
voortbestaan.
De Sekretaris,
L. SCHARPÉ.
De Voorzitter,
AM. JOOS.
De Leden,
Dr. GOEMANS.
Prof. VERCOULLIE.
Mr. WILLEMS.
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Verwarring in plaats van eenheid
door Gustaaf Segers, Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche
Academie.
Ik vind mij genoopt zoowel het Spellingstelsel van Dr. Kollewijn te bestrijden, als
dat der Nederlandsche Staatskommissie en dat onzer Academische Commissie. Want,
hoewel dit laatste ons slechts voorgesteld wordt, is het zonneklaar, dat het met de
andere stelsels in de nauwste betrekking staat, en er, hetzij rechtstreeks, hetzij langs
omwegen, heen leidt.
Heden stel ik mij voor slechts de hoofdredenen op te geven van mijn vasthouden aan
onze gebruikelijke en gevestigde spelling; ik zal die later in onze Commissie voor
het Onderwijs in en door het Nederlandsch op vollediger wijze bespreken, daar het
onderricht onzer moedertaal, hier in België, in deze aangelegenheid, eene hoofdrol
speelt.
De eenheid onzer gemeenschappelijke taal in Noord en Zuid ligt ons zeker na aan
het hart; doch die eenheid in België, de bloei onzer moedertaal, onzer vaderlandsche
letterkunde in ons vaderland, het veroveren onzer vaderlandsche taalrechten en de
vooruitgang van het onderricht onzer taal, aldus van de verstandelijke, zedelijke en
nationale ontwikkeling van ons volk; dit alles hoeft, naar mijne bescheiden meening,
op den voorgrond te treden. Het zou mij dus aangenaam zijn, dat men mijne
bedenkingen tegen elke spellingwijziging wilde wederleggen, alvorens eene beslissing
te nemen in eene aangelegenheid, waarvan de gevolgen niet eens af te meten zijn.
Het stelsel de Vries en Te Winkel schonk aan onze taal in Noord en Zuid de eenheid
van spelling, waarnaar wij lang tevergeefs getracht hadden. Het Koninklijk Besluit
van den 21sten November 1864, waarbij deze spelling in onze openbare besturen
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werd voorgeschreven, was eene weldaad voor het onderwijs onzer taal en voor den
bloei onzer letterkunde. Zelfs met het oog op het herstel onzer taalgrieven, mag het
belang van dit Koninklijk Besluit niet onderschat worden. Het spellingstelsel de
Vries en Te Winkel beantwoordde aan eene wezenlijke behoefte; het invoeren daarvan
leverde geene moeilijkheden op. Met de spelling was het hier te lande erbarmelijk
gesteld. Het nieuwe stelsel week niet al te zeer van de in zwang zijnde stelsels af,
wat door de ontwerpers als noodzakelijk aanzien werd. Ook hadden de Nederlandsche
geleerden met ons Vlaamsch taaleigen rekening gehouden. De spelling de Vries en
Te Winkel werd na zeer korten tijd algemeen gevolgd.
In Holland was de tegenstand ietwat scherper, hoewel de heeren J. WEDEVEN, Dr.
C.G.N. DE VOOYS en J.E. WARTENA verklaren:
‘1o De spelling de Vries en Te Winkel is niet op een bepaald tijdstip algemeen aan
alle scholen te gelijk ingevoerd;
2o Zij heeft langzamerhand, vooral tussen de jaren 1865 en 1870, het terrein van
het lager onderwijs veroverd;
3o De overheid, hoewel door verschillende stemmen opgeroepen tot tussenkomst,
heeft dit niet gedaan, maar de spellingzaak haar vrije loop gelaten;
4o Hoewel er een officiëele spelling bestond en erkend werd, is er bij de autoriteiten
nimmer sprake van geweest de nieuwe spelling tegen te houden, wel haar te
bevorderen of in te voeren(1).’

In allen geval blijkt daaruit, dat het stelsel de Vries en Te Winkel in Nederland op
verrena zooveel tegenstand niet

(1) Kritiek op het Verslag van de Staatskommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 22 Junie
1909. 1o 26. Samengesteld op uitnodiging van het ‘Hoofdbestuur der Vereniging tot
Vereenvoudiging van onze Schrijftaal’. Eerste gedeelte, bewerkt door: Dr. D.C. Hesseling,
Dr. J.J. Salverda de Grave, Dr. E.C. Godée Molsbergen, Dr. C.G.N. de Vooys, J. Wedeven,
J.A.M. Wartena, Dr. R.A. Kollewijn.
‘Hoe is de spelling van Siegenbeek door die van de Vries en Te Winkel verdrongen?’ (J.
Wedeven, Dr. C.G.N. De Vooys, J.A.M. Wartena.) Blz. 64 en vgl.
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ontmoette als de huidige voorgestelde stelsels. Niettegenstaande het roffelvuur, dat
sinds nagenoeg twintig jaar op de algemeen aangenomen spelling werd gericht,
niettegenstaande geene pogingen onverlet werden gelaten om hare gebreken, om de
voordeelen der nieuwe spelling te doen uitschijnen, is zij opverre na niet algemeen
aangenomen in Holland, terwijl zij in België zoogoed als nergens gebruikt wordt,
zooals later zal blijken.
Wat daarvan zij: Vereniging tot vereenvoudiging van onze Schrijftaal, werd bij
Koninklijk Besluit van 20 Juli 1896 (Nederlandsch Staatsblad, no 27) goedgekeurd.
Aan de Nederlandsche Regeering werd voorgesteld eene nieuwe spelling, de
zoogenaamde Kollewijnspelling, uit 9 regels bestaande, in hare besturen aan te nemen.
De Regeering kon daar niet toe besluiten. De Staatskommissie, door haar
samengesteld, bood bemiddelingsvoorstellen aan. Wat te voorzien was, geschiedde.
De eenheid der spelling was op jammerlijke wijze verbroken, en aldra bleek, dat het
geene gemakkelijke zaak zou zijn haar te herstellen. Den 9 Januari, 1920, schreef
Professor DE VOOYS aan den Minister van Onderwijs:
‘Naar mijn vaste overtuiging zal de vrij ingrijpende wijziging die de Staatskommissie
voorstelt, en die Uw Excellentie geneigd is over te nemen, in de ambtenaarswereld
op een zo hardnekkig verzet stuiten, dat het welslagen van de gehele hervorming in
gevaar komt. Bovendien is het vrij zeker dat bij invoering van een bemiddelingspelling
die de tegenwoordige vereenvoudigers niet bevredigt, ook de ongewijzigde
Vereenvoudigde Spelling in gebruik blijft, waarvan het voortbestaan trouwens èn
door belangrijke geschriften, in die spelling èn door de officiële invoering in
Zuid-Afrika reeds verzekerd is. In plaats van regelend, zou de regeeringsinmenging
verwarrend werken: de eenheid werd dan niet bedreigd door TWEËERLEI, maar door
(1)
DRIEËRLEI spelling .’
‘Vereenvoudiging’, het orgaan van de ‘Vereniging’, deelde dan ook, in haar nummer
van 18e Mei 1920, onder den titel VOLHOUDEN! een hoofdartikel mede, waaraan wij
het volgende ontleenen:

(1) De Oplossing van het Spelling-vraagstuk. Open brief aan Zijn Excellentie de Minister van
Openbaar Onderwijs, door Dr. C.G. DE VOOYS, hoogleeraar aan de Rijks-Universiteit te
Utrecht, blz. 13.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

650
‘Voor het komende Verenigingsjaar moet de leuze zijn: volhouden! Het is geen
geheim meer, dat de Minister de opdracht om een nieuwe “Woordenlijst” te
ontwerpen, reeds verstrekt heeft. Daarmede is aan alle weifeling in onze kringen een
einde gemaakt, gelijk uit de motie van het Hoofdbestuur blijkt. Wij twijfelen niet
aan de algemene instemming onder onze leden en onder de vele medestanders
daarbuiten. De stemming op de Januarie-vergadering van het vorige jaar was duidelik;
ten opzichte van de “geslachtsregeling” werd een kompromis principiëel onmogelijk
geacht. Zelfs de éne uitzondering van de Staatskommissie werd niet aanvaard;
ontbinding van onze Vereniging zou eerst kunnen geschieden wanneer op dàt punt
toegegeven werd. Nu is het omgekeerde geschied. De Minister denkt over een regeling
der geslachten die in de achttiende eeuw mogelik was, maar die in de twintigste eeuw
een ongerijmdheid is. Voor een dergelijke regeling ontbreekt èn in de hedendaagse
spellingpraktijk èn in de tegenwoordige taalwetenschap elke grondslag.
Voor onze beweging heeft dit besluit één groot voordeel: wij kunnen onze
afwachtende houding laten varen en onze propaganda voortzetten op de oude
grondslagen. In twee richtingen dienen we te werken:
1o onze denkbeelden door woord en geschrift te verbreiden om nieuwe leden en
medestanders voor onze Vereniging te werven;
o
het gebruik van de vereenvoudigde spelling krachtig te bevorderen.
2

Dit laatste lijkt me op dit ogenblik het voornaamste. De Minister is niet voldoende
overtuigd, dat hij met zijn plannen staat tegenover een gevestigd gebruik van de
nieuwe spelling, zodat zijn voornemen onvermijdelik zou uitlopen op drieërlei
spelling en dus op vergroting van de verwarring. Ook uit de Vlaamse Akademie
klonk reeds een waarschuwende stem.’
Drie woorden slechts, naar annleiding van dit officiëel artikel:
1o Van bemiddelingsvoorstellen wil de ‘Vereniging’ in geenen deele hooren;
2o Onze Academische Commissie heeft bezwaren tegen de regeling der geslachten:
de ‘Vereniging’ waarschuwt ons, dat, ‘ten opzichte van de geslachtsregeling,
een kompromis principiëel onmogelijk wordt geacht’;
3o De waarschuwende stem uit de Vlaamsche Aademie ging uit van mij; ik zal er
weldra op wijzen, dat wij thans gevaar
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loopen voor VIER spellingstelsels, in plaats van voor DRIE te staan, zelfs voor
VIJF.

Wij lezen verder in het orgaan der ‘Vereniging’ dat deze 4000 leden telt, waarvan
er ongeveer 1000 de vereenvoudigde spelling geregeld toepassen. Aan de andere
leden, en ook hun die buiten de maatschappij staan, ‘wordt dit sterk aanbevolen’.
AAN DE ZEER VELEN die niet aan deze oproep gehoor zullen geven, hebben we een
ander verzoek: PAS TENMINSTE ONZE NEGENDE REGEL TOE, D.W.Z. SCHRIJF GEEN
BUIGINGS-N MEER, WAAR DIE IN HET BESCHAAFDE SPRAAKGEBRUIK NIET GEHOORD
WORDT.
Kort en goed: de Vereenvoudigers hebben, ook in Nederland, nog geen gewonnen
spel.
Onze Academische Commissie, die een VIERDE spellingstelsel voorstelt, verklaart,
‘dat zij met de meeste voorstellen der Nederlandsche Staatskommissie kan meegaan’(1).
Aan den anderen kant lijdt het geen twijfel of die Staatskommissie sluit zich niet
bij al voorstellen der Vereenvoudigers aan.
Onze Academische Commissie komt tot het Besluit:
‘Als nu de Koninklijke Vlaamsche Academie met de opvatting van haar Commissie
instemt, dan zal zij moeten besluiten om de Nederlandsche Regeering en de leden
van de Nederlandsche Staatskommissie van dit verslag in kennis te stellen.
Dan zal na een wederzijdsche wisseling van gedachlen een vernieuwde schrijfwijze
kunnen voorgesteld worden, DIE OOK VOOR VLAAMSCH-BELGIË AANNEMELIJK IS.
Dan zal de Belgische Regeering de officiëele schrijfwijze van Nederland zonder
bezwaren officiëel kunnen aannemen. Dan zal de moeilijk verkregen eenheid van
schrijfwijze, in een vernieuwden vorm, blijven voortbestaan(2)’.
Wat mij in dit besluit aangenaam treft, is, dat de Commissie met mij instemt, dat,
zoomin het Kollewijnstelsel, als dat der Staatskommissie voor ons, Vlamingen,
aannemelijk is. Overigens

(1) Verslag aan de Koninklijke Vlaamsche Academie over de voorstellen der Nederlandsche
Staatskommissie in zake hervorming van de officiëele schrijfwijze der Nederlandsche Taal,
blz. 17.
(2) Id., blz. 17.
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spijt het mij het besluit onzer Commissie niet bij te kunnen beamen, omdat, naar
mijne meening, eene wisseling van gedachten geene uitslagen kan opleveren, en dat
m.i., vooral op onzen tijd in België, geene nieuwe schrijfwijze moet voorgesteld
worden.
Wat daarvan zij, indien het voorstel onzer Commissie aangenomen werd, zouden
wij voor VIJF spellingstelsels staan; namelijk:
1o) Het stelsel de Vries en Te Winkel, in België algemeen, en in Nederland, denk
ik, door de groote meerderheid, niet alleen in de openbare besturen, maar door
de letterkundigen, in de dagbladpers en het privaat leven gebruikt;
2o)

Het stelsel der Vereenvoudigde Spelling, gewoonlijk de Kollewijnspelling
genoemd;

3o)

Het stelsel, der ‘Nederlandsche Staatskommissie’;

4o)

Het stelsel onzer Academische Commissie;

5o)

Het stelsel, dat, naar onze Commissie hoopt, na overeenkomst met de
Nederlandsche Regeering en de ‘Nederlandsche Staatskommissie, in België’
zou kunnen aangenomen worden.

***

In Vondels dagen bestond er ook eene spellingkwestie; wat de groote dichter daarover
schrijft in de voorrede van PALAMEDES is hoogst merkwaardig; ik vestig er de
bijzondere aandacht op. Joost wist heel goed ‘wat het deed’. Wij staan nog altijd op
zijn standpunt:
‘Wat de spelling belangt, alzoo ons besluit daarvan niet rept, en dit in elks vrijheid
staat, zoo hebben wij daarin den gemeenen sleur gevolgd, uitgezeid in weinige dingen,
vermits wij tot nog toe nooit ons zelven hebben kunnen voldoen; ook achtende dat
er zooveel niet aan gelegen is, als, met verlof, zich sommigen wel inbeelden. In
Frankrijk hebben eenige geesten de spelling willen hervormen, EN JUIST SCHRIJVEN
GELIJK MEN SPREEKT; dan, zij zijn niet gevolgd geworden van de treffelijkste
schrijvers, die ongetwijfeld gewichtige reden daartoe gehad hebben.’
Daar twijfel ik hoegenaamd niet aan, Vondel; daarbij, gij schrijft voor onzen tijd. In
België worden evenmin de spelling-
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hervormers door de ‘treffelijkste’ schrijvers gevolgd, en wij kennen allen een ander
land, waar dit ook het geval is. Doch, wij luisteren verder:
‘En zou men hieraf iets zekers besluiten zoo was 't van noode dat er een tweede
Cadmus verrees, die eenige letters vond...’.
‘Bene, bene, bene, bene, zou het Chorus uit Molière's Malade imaginaire’ gezegd
hebben:
‘... en het A.B. verrijkte: wij moesten vooreerst de Grieksche ETA en de Deensche
OE invoeren; daartegen moest men eenige letters verwerpen. Maar help, Hercules!
Zoo voortgaande zou men het eene volk tegen het ander op de been helpen. Wat zou
hieruit een letterstrijd ontstaan, veel bloediger als ooit het gevecht was van de
Centauren. En Luciaan had treffelijke stof om dit pleit te beschrijven; ik zwijge dat
er licht een scheuring te verwachten stond tusschen poeëten en poeëten, tot nadeel
van 't gemeen lichaam der dichteren; inzonderheid als men zoo regelrecht tegen
malkanderen aanliep... - (nog altijd waar) - gelijk bij exempel geschiedde in 't geschil
van de Z die bij sommigen zooveel doet als duplex sigma, hetwelk zij meenen met
de Grieksche letterkunst te kunnen verdedigen, wat sommigen ronduit loochenen,
roepende of het schoon met die letter bij de Grieken zoo gelegen is, dat ze nochtans
bij ons niet meer geldt als eene zachte s, versterkende dit voorbeeld met de schriften
van Koornhert en Spiegel. Maar 't is lang genoeg om de geitenwol getwist; laat ons
liever hooren wat Palamedes te zeggen heeft.(1)’
Deze weinige woorden zijn, in mijne oogen, zoo afdoende, dat zij zouden volstaan,
om ons, hier in België, vooral op onzen tijd, tegen alle spellinggehaspel te doen
verzetten.
OOK NICOLAAS BEETS is en blijft mijn man.
‘Ik twijfel niet, - zegt hij - of de ongewoonte zal mij nog menigmaal doen struikelen,
maar mijne onderwerping is zonder voorbehoud. Niet omdat ik meen, dat op het stuk
der spelling, thans door mijne vrienden De Vries en Te Winkel de volmaaktheid
bereikt is, maar omdat ik weet, dat deze onbereikbaar is, en ik mij althans voor de
inbeelding, haar door mijne uitzondering te kunnen volmaken, wachten wil. OOK
GELOOF IK, DAT DE VADERLANDSCHE LETTERKUNDE,

(1) Palamedes of de Vermoorde Onnoozelheid. Treurspel door J. VAN DEN VONDEL, met inleiding,
varianten, aanteekeningen en woordenlijst, opnieuw uitgegeven door G. Velderman, blz. 18.
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OP DIT PUNT, AAN EEN LANGDURIGEN WAPENSTILSTAND BEHOEFTE HEEFT, EN DAT
HET HAAR NIMMER TOT SCHANDE KAN STREKKEN, DIEN AAN TE NEMEN OP DE
TERMEN, DIE HAAR VAN ZOO BEVOEGDE ZIJDE ZIJN VOORGELEGD. Waar het de spelling

betreft, heeft ieder schrijver, behalve zijne gronden, en dikwijls, in plaats van deze,
zijne symphathiëen en antiphatiëen: en hoe redelijk het zij, VROOLIJK met oo wil ook
mijne pen ongaarne uit. Doch zonder opofferingen gaat het niet, en het orthographisch
vraagpunt is waarlijk voor de moedertaal geen vraagpunt van leven of dood(1).’
Ieder woord is ook hier raak: de redenen, door Beets aangehaald, moeten, volgens
mijne bescheidene meening, elkeen aanzetten, die de zaak rijpelijk overweegt, het
spellingvraagstuk onaangeroerd te laten. Zelfs, indien men overtuigd is, dat ons
spellingstelsel de ergste gebreken heeft, wat voor mij niet bewezen is, mogen wij er
niet aandenken, VOORAL OP ONZEN TIJD, aan dit stelsel wijzigingen toe te brengen,
of pogen toe te brengen. Wat mij betreft, ik ben voorstander van het stelsel de Vries
en Te Winkel, en ook mijne onderwerping is zonder voorbehoud. Al mocht het
gebreken hebben, zijn de gebreken der andere ons voorgestelde stelsels, mijns inziens,
althans, van veel ernstigeren aard, en wat den doorslag geven moet - het stelsel de
Vries en Te Winkel is in België algemeen in gebruik, - wij zijn er aan gewend; en
het is nu, minder dan ooit, de tijd, er aan te denken dit twistpunt op te werpen.
***

De hoofdgrief, die ik tegen het Kollewijnstelsel heb, is dat de basis: ‘richt u bij de
spelling naar de beschaafde uitspraak’, te onvast is, zij moge dan ook door uitstekende
geleerden vooruitgezet en verdedigd worden. Ook erkennen hare voorstanders, dat
het grondbeginsel onmogelijk in zijn geheel kan toegepast worden. Voor ons,
Vlamingen, voor ons Vlaamsch volksonderwijs, is het volstrekt onmogelijk deze
basis aan te nemen. Dat zal later bewezen worden.
Nu zal er wel niemand aan twijfelen of het stelsel der Staatskommissie, en dat van
onze Academische Commissie loopen

(1) Verscheidenheden, meest op letterkundig gebied, door NICOLAAS BEETS. 2de goedkoope
druk. Herzien door den Schrijver. Voorbericht.
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op het Kollewijnstelsel uit. Men heeft reeds gezien, dat de ‘Vereniging’ der
Vereenvoudiging onzer Schrijftaal volstrekt weigert bemiddelingsvoorstellen aan te
nemen. Ook verklaren bevoegde voorstellers dezer bemiddeling, dat zij uit
opportuniteit handelen; zij behouden zich het recht voor van nu af het zuiver
Kollewijnstelsel aan te nemen en te verdedigen.
Onze bij uitstek bevoegde collega's, de heeren Professoren LECOUTERE en
SCHARPÉ, treden in hun artikel ‘Zuid-Nederland en de Vereenvoudigde Spelling’,
niet op als aanhangers van het stelsel der ‘Staatskommissie’, maar wel van dat van
Dr. Kollewijn. Hunne verhandeling is in de spelling van den Nederlandschen Professor
geschreven, en komt voor in eenen bundel, getiteld ‘Kritiek op het Verstag der
Staatskommissie in zake Spellingkwestie’, en waarin inderdaad door de voormannen
der Kollewijnspelling scherpe kritiek op de bemiddelingsvoorstellen der
Staatskommissie wordt uitgeoefend. Ook onze collega, Professor VERCOULLIE, dien
wij allen als een der meest gezaghebbenden in zake Nederlandsche taalwetenschap
erkennen, verklaart, dat hij in grondbeginsel voorstander der Kollewijnspelling blijft,
en zich slechts om reden van opportuniteit bij de bemiddelingsvoorstellen onzer
Commissie aansluit. Mag men in dien toestand verhopen, dat bemiddelingsvoorstellen
in Nederland of bij ons volk bijval zullen vinden?
De heeren LECOUTERE en SCHARPÉ besluiten hunne verhandeling met de volgende
woorden:
‘Men mag het wel voorspellen, zonder enig gevaar door de feiten gelogenstraft te
worden, dat, als in Noord-Nederland de V.S. wordt ingevoerd, het Zuiden zich niet
hardnekkig zal verzetten tegen het aannemen van dit nieuwe spellingstelsel; aan de
onde spelling vasthouden en daardoor een spellingverschil tussen Noord en Zuid tot
stand te brengen, dat zal niemand wensen.’
Ik denk, dat, in dit opzicht, teleurstellingen onze collega's te wachten staan. Indien
de Vereenvoudigde Spelling door een groot gedeelte van het Nederlandsche volk,
zeggen wij liever, door de meerderheid der Nederlanders aangenomen ware, en dit
stelsel alleen stond tegen de spelling de Vries en Te Winkel, zou het nog groote, m.i.
onoverkomelijke moeite gekost hebben om het in België te doen aannemen. Maar,
dan bestond er hoop in Noord-Nederland, althans, de eenheid van de schrijftaal her-
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steld te zien. Doch, thans, bij het opdagen van meerdere stelsels, is die eenheid schier
onmogelijk; en de Vereenvoudigers zien dit heel klaar in. Professor DE VOOYS
bemerkt dan ook heel duidelijk het gevaar.
Wat de hoop onzer collega's betreft dat ‘de zaak van de spellingvereenvoudiging
ook hier rijp zal worden, naarmate gezonder taalbegrippen binnen en buiten het
onderwijs veld zullen winnen’, heb ik slechts deze bedenking: dat als wij zullen
moeten wachten om gezonder taalbegrippen te hebben dan de Vries en Te Winkel en
de Redacteurs van het Woordenboek der Nederlandsche Taal, die tijd mij nog tamelijk
verwijderd toeschijnt.
Ook zie ik niet in, dat het voorstel van onze Commissie tot den gewenschten uitslag
kan leiden. Onze Academie stelt zich in betrekking met de Nederlandsche Regeering
en met de Nederlandsche Staatskommissie. Zij zendt aan beide colleges haar verslag.
Dit verslag en de voorstellen der Staatskommissie vormen de basissen der bespreking,
der briefwisseling tusschen onze Commissie, de Nederlandsche Staatskommissie en
de Nederlandsche Regeering. Zulke bespreking, zulke briefwisseling zou moeilijk
tot een goed einde leiden. Eene overeenkomst zou moeilijk getroffen worden. En
dan nog zou de Academie in pleno haar moeten bekrachtigen, en men weet hoe kiesch
het is aan de spelling wijzigingen te willen toebrengen. Na de Academie zal ons
Vlaamsch volk een stelsel moeten aannemen, wat nog wat andere moeilijkheden zal
opleveren. En dan spreek ik nog niet eens van de voorstanders van het zuiver
Kollewijnstelsel, die van geen compromis willen hooren, en zeer zeker niet van een
verzacht Staatskommissiestelsel, dat toch, zoo schijnt het mij, onze Academische
Commissie uit hare besprekingen met de Nederlandsche Regeering verwacht. Wij
moeten, thans vooral, dergelijke besprekingen, dergelijk geharrewar, volstrekt
vermijden.
***

Hooger zegde ik, dat de verschillende stelsels naar het Kollewijnstelsel leiden; want
hier, gelijk in vele gevallen, eindigt het radikaalste stelsel met de overwinning te
behalen. Doch, er zijn altijd en overal nog radikaler dan de radikaalsten, en het
Kollewijnstelsel zelf bevat in zich de kiemen van een radikalis-
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mus, dat de meester nog niet aanneemt, doch dat in het grondbeginsel van het stelsel
zelf ligt opgesloten. Volgens Dr. Kollewijn is het stelsel der ‘Vereniging’ een
bemiddelingstelsel:
‘Wat de Vereenvoudigde wil, is bekend - schrijft hij. - Maar de aandacht mag er nog
wel eens op gevestigd, DAT HET NIEUWE STELSEL BESCHOUWD WORDEN MOET ALS
EEN BEMIDDELING TUSSEN DE SPELLING DE VRIES EN TE WINKEL EN EEN KOMPLEX
VAN GERECHTVAARDIGDE VEREENVOUDIGINGSWENSEN. Want was er géén kompromis
gesloten met de bestaande ortografiie, er zou natuurlijk óók zijn voorgesteld voor ei
en ij een teken te nemen (b.v. ej); eveneens voor ou en au; d of t te schrijven naar
gelang van de uitspraak, enz. enz. en ook zoo zou de spelling van talrijke, niet onder
regels te brengen woorden, verandering ondergaan.
Maar - ondanks en ook: WEGENS) deze gematigdheid vond onze regeling
ruimschoots bestrijding’(1).
Talrijke andere wijzigingen zou de spelling moeten ondergaan, indien men het
grondbeginsel: ‘SCHRIJF GELIJK GIJ SPREEKT’, logisch toepaste. Waarom geschreven:
de hond, en niet: de hout? Waarom: de wind waait en hij wint vijj frank? Waarom
niet: evenals ik wet de zeis, ‘ik wet dat hij zal komen?’ Wordt de slotmedeklinker in
al deze woorden niet op dezelfde wijze gehoord? Waarom niet: wort gehoort? Maar
wij zeggen: de honden, wij winden, vinden, hoorden. Moet men deze woorden hier
met d, op het einde met t schrijven? In het voorbijgaan merk ik hier slechts op, dat,
al mogen allen mij pogen wijs te maken, dat ei en ij en au en ou denzelfden klank
hebben, ik dit niet aanneem.
Verders noemt Kollewijn tal van taalkundigen, die op bijzondere punten geenen
vrede met zijn stelsel hebben, ofschoon zij het ingrondbeginsel bijtreden. Het stelsel
berust op den losse grondslag: ‘Volg de beschaafde uitspraak’. Hoe dit in ons land
toegepast? Wij zullen daar over spreken. Nochtans verklaart Dr. Kollewijn in dit
zelfde artikel duidelijker dan ooit, dat hij zijn stelsel ongewijzigd wil doordrijven:
‘Zou 't niet getuigen van slechte taktiek’, schrijft hij, ‘wanneer wij trachtten door
geven en nemen tot overeenstemming te komen, niet met de tegenpartij, maar met
meneer A of B, waar ònze regeling

(1) Is Bemiddeling mogelik?, door Dr. R.A. KOLLEWIJN. Kritiek op het Verslag der
Staatskommissie, tweede gedeelte, blz. 104.
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tot stand gekomen is na grondig overleg tussen vele deskundigen, door duizenden
wordt aangehangen, gevolgd wordt door niet weinigen in wetenschappelike en literaire
werken, en officiëel is ingevoerd in Zuid-Afrika? Wanneer wij op ons stuk blijven
staan is het niet door gebrek aan meegaandheid; maar omdat wij weten dat iedere
wijziging slechts ten gevolge zal hebben, dat onze strijders zich anders groeperen.
Waar de een zou uitroepen: dit is altans gewonnen, zou de ander klagen: nu is er nog
méér bedorven(1).’
Wat mijns dunkens elkeen in het oog moet vallen, is dat, bij mijn weten, althans, in
geene enkele kultuurtaal, de uitspraak, de beschaafde uitspraak, als basis der spelling
aangenomen wordt; en zeker niet voor de Fransche, Duitsche en Engelsche talen,
die wij min of meer kennen. In den vreemde bestaat zoomin eene spellingkwestie
als in België. Dat men ons niet opwerpe, dat dit ons onverschillig hoeft te laten.
Neen; wij mogen den waan niet hebben, dat Nederlandschsprekenden alleen de beste
middelen aanwenden, waar het geldt den bloei hunner taal- en letterkunde te
bevorderen. De spelling de Vries-Te Winkel wordt vooral bestreden omdat zij te
veel moeilijkheden oplevert. Kan iemand in gemoede loochenen dat de Fransche,
Engelsche en Duitsche spelling oneindig moellijker zijn dan de onze, dat hunne
uitspraak veel meer van de schrijfwijze afwijkt. Denkt een Franschman of
Engelschman er aan te leeren: ‘Schrijf gelijk gij spreekt?’ In dit opzicht, bevat de
Kritiek of het Rapport der Staatskommissie gewaagde bevestigingen. Aldus leeren
wij in het tweede gedeelte, blz. 48:
‘Niemand zal er aan denken, het Frans of het Engels uit te spreken “zoals het er
staat”, d.w.z. volgens de letter; men vraagt natuurlik hoe een beschaafd Fransman
of Engelsman zijn woorden zègt, en beseft dat de schrijfwijze nooit de doorslag mag
geven(2).’
Verschooning. Wij hebben het over de spelling. De vraag moet op geheel
tegenovergestelde wijze gesteld worden, Aangezien de Vereenvoudigers van het
grondbeginsel uitgaan, ‘dat de uitspraak de doorslag moet geven’, zouden zij moeten
zeggen:

(1) Is Bemiddeling mogelik? door Dr. R.A. KOLLEWIJN. Kritiek op het Verslag der
Staatskommissie, tweede gedeelte, blz. 107.
(2) Id., blz. 48.
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‘Niemand zal er aan denken het Fransch of Engelsch te schrijven gelijkt men het
spreekt’. Dat zou men moeten doen, om aan het grondbeginsel getrouw te blijven.
Maar waar zulk taaltje op zou trekken, is moeilijk te raden. Waarschijnlijk zouden
zooveel spellingstelsels opdagen, - als er van stelsels spraak kon zijn - als schrijvers.
't Zou in allen geval aardig doen, zouden onze Kempenaars zeggen.
***

Een der voormannen der Kollewijnbeweging, Dr. HESSELING, erkent, dat in Engeland
en Frankrijk, in den grond, geene spellingkwestie bestaat. Wel werd voor vele jaren
in Groot Brittanje een Simplified Spelling Society gesticht, die vele geleerden van
naam telde, doch hare werking had geenen bijval:
‘Een der voornaamste argumenten is ook hier het belang van het onderwijs (juist
gelijk in onze Vlaamsche gewesten), - de beweging gaat uit van geleerden. De
moeilikheid van spellinghervorming in Engeland is niet alleen gelegen ín de zeer
grote afstand die er taal van spelling scheidt, maar ook in de omstandigheid dat alleen
overeenstemming op 't stuk van spelling tussen de Verenigde Staten van Amerika
en Engeland tot duurzame hervorming kan leiden(1).’
In andere woorden: de vereenvoudingsplannen zijn in Engeland dood en begraven.
Hoe staat het in Frankrijk? Ziehier:
‘De afstand tussen taal en spelling is hier zeer groot. Van taalgeleerden en mannen
van het onderwijs gingen pogingen tot hervorming uit; de door hen gewenste
vereenvoudigingen zijn, gelijk in het Rapport staat vermeld, voor een deel toegestaan
door de regeringsbesluìten van 1891 en 1901. INTUSSEN IS VOORLOPIG IN FRANKRIJK
GEEN SPRAKE VAN HET INVOEREN VAN EEN MEER JUISTE SPELLING. Naar onze
overtuiging is de reden hiervan niet te zoeken in tegenstand van de Regering, maar
in de omstandigheid dat de voorstanders zich er toe bepaald hebben herhaaldelijk en
uitvoerig hun zienswijze theoreties te verdedigen; op een zeer enkele uitzondering
na, blijven zij zich bedienen van het door hen bestreden stelsel(2).’

(1) Vreemd Taalgebied. Dr. D.C. HESSELING. Kritiek op het Verslag der Staatskommissie. Eerste
gedeelte, blz. 15.
(2) Id., blz. 6.
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De dungezaaide Fransche hervormers vinden de algemeen gevolgde spelling
afschuwelijk, en zij blijven die gebruiken in geschriften, waarin zij trachten te
bewijzen, dat die spelling niet deugt. ‘La foi qui n'agit pas, est-ce une foi sincère?’
‘Luister naar mijne woorden, maar zie niet naar mijne werken’, is de leuze van die
Fransche hervormeis. Waarom geven de Hollandsche Professors in Fransche
letterkunde, voorstanders van de vereenvoudiging van onze taal, aan hunne collega's
in het Zuiden geen stootje? Overigens: de Franschen, die wilden schrijven gelijk men
spreekt, zijn, evenals in Vondels dagen, mislukt omdat zij niet gevolgd zijn geworden,
door ‘de treffelijkste schrijvers, die ongetwijfeld gewichtige redenen daartoe gehad
hebben’.
Ik kom tot het besluit, dat men in Engeland en Frankrijk van geen spellingstelsel
heeft willen hooren, waarvan de uitspraak, de beschaafde uitspraak de basis uitmaakt,
omdat deze basis op te onvasten grond rust; ook omdat ons letterschrift de teekens
mist om al de klanken bepaald weer te geven. Ook drukt Kollewijn, en insgelijks
Engelkes, een zijner voormannen, er op, dat de Vereenvoudigde spelling geene
‘fonetiese spelling’ is. Aldus de eerste:
‘Konsekwentie zou er - in theorie - alleen kunnen wezen, wanneer ook de regel van
de gelijkvormigheid over boord geworpen werd en men zich altijd uitsluitend naar
de uitspraak richtte, n.a.w. als wij de fonetiese spelling aannamen(1)’.
De tweede:
‘De Vereenvoudigde lijkt niets op een fonetiese spelling. Deze laatste is voor de
praktijk ten enemale onbruikbaar(2)’.
***

Hoe staat het in Duitschland met de spellinghervorming? Men schrikt er voor terug
om de groote moellijkheden, die er

(1) Vereenvoudigers-Arsenaal, door Dr. R.A. KOLLEWIJN, blz. 6.
(2) De Spelling Kollewijn, door J.W. ENGELKES, 10e Druk (1919), blz. 5.
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mede verbonden zijn; ook uit vrees voor de verwarring, die er onvermijdelijk moet
uit ontstaan.
Ik wedersta aan den lust niet uit de studie van K.J. SCHRÖER, Die Zukunft der
deutschen Rechtschreibung, Eine brennende Frage der Gegenwart, enkele uittreksels
mede te deelen. De schrijver is zeker een man van gezag: gelijk wij later zullen zien,
ontving hij van den Oostenrijkschen Minister van Openbaar Onderwijs opdracht orde
en eenheid in de orthographie der scholen te brengen. Wat ervan zij, mij komt het,
bij het lezen zijner verhandeling voor, alsof SCHRÖER rechtstreeks deelneemt aan
ons Kollewijndebat:
‘Zoo verschijnt dan toch de Duitsche schrijfwi)ze in haar geheel in eene gezonde
beweging en geleidelijk zich voltrekkende zuivering. Bij haren reusachtigen omvang
kan hare vervorming slechts eene geleidelijke zijn. Zij heeft nog tegenstrijdigheden
en nuttelooze letters met zich. Wanneer men echter haar geheel in overzicht neemt,
moet men toch de grootste overeenstemming in haar geheel erkennen, evenals de
niet rustende strekking naar terzijdestelling van enkele misbruiken, het eene na het
andere. De y in sein (être) waaraan de Augsburger Allgemeine Zeitung het langst
heeft vastgehouden, is verdwenen. Wij schrijven reeds liever Schwert dan Schwerdt,
Wirt dan Wirdt; en zoo worden dergelijke gevallen, waarvan men zegt: hunne spelling
staat niet vast, gedurigaan zeldzamer...
Zullen al deze gevallen ooit verdwijnen? Ik weet niet of dit wenschelijk is. Zoolang
de taal leeft, zullen dergelijke kleine afwijkingen zich voordoen. Ik denk dat een zoo
natuurlijk verschijnsel verre verkieslijk is boven het vastvriezen der woordbeelden,
zooals in het Engelsch.
Wie van het leven eener taal en de levendige opvatting daarvan de juiste voorstelling
heeft, zal ook niet wenschen, dat eene Academie tot stand kome, om ons zulk een
vastleggen te bezorgen. Op treffende wijze spreekt R. HILDEBRAND zich hierover
uit in zijn werk’ Vom deutschen Sprachunterricht (Leipzig, 1879)’: Waarin de in
vele hoofden spokende eisch eener Academie gekenschetst wordt. In zijn geheel stelt
de groote meerderheid van het schrijversgild weinig belang in de spelling. Wat
bekommert zich de dagbladschrijver, de geleerde om de spelling? Dit uiterlijke is
zoozeer bijzaak, het ligt zoover van wat hij te zeggen heeft, dat men begrijpt, dat het
de overgroote meerderheid der schrijvenden, die dan toch ten slotte den toon geeft,
onverschillig moet zijn. Toch klaren, zooals gezegd is, de begrippen van lieverlede
op, en lichte vooruitgang heeft van zelt plaats.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

662
Alles ware in den haak: slechts van onze scholen moet erkend worden, dat het met
de orthographie erg gesteld is. Wij weten hoe de letterkundigen schrijven, hoe de
dagbladen schrijven, hoe men als ontwikkeld mensch moet schrijven, maar hoe onze
kinderen schrijven, hoe zij moeten schrijven, hoe de school dit verlangt, weten wij
niet.
In deze school schrijft men zus, en in gene school zoo, en men kan zich slechts
met de hoop troosten, dat de kinderen de verwarring, waarin zij door de school
geraken, later zullen overwinnen, en op eigen hand zullen leeren schrijven, - gelijk
men schrijft.
Tot nu toe kon men zich echter hiermede gerust stellen, dat dit onding niets meer
is, dan een storm in een glas water, die voorbij zal gaan...
Zoo kwamen in de laatste jaren, in leeraarskringen, eene menigte nieuwe
spellingstelsels op; altijd, naar beweerd werd, om eenheid in de schrijwijze te brengen;
maar in den grond slechts om lievelingsmeeningen vooruit te zetten. Men vergenoegde
zich niet met eenheid in twijfelachtige gevallen na te streven, maar men greep ook
gedurig aan wat vast stond. Men voerde dan deze nieuwe orthographieën in de scholen
in, zonder er zich het minst om te bekreunen of men zeker was van de algemeene
overeenstemming met alles wat buiten de school stond. De chaotische toestanden,
welke op die wijze in de scholen ingrepen, terwijl men hier naar de historische, daar
naar de phonetische grondbeginselen, regels voorschreet en onderwees, en die allen
niet met elkaar overeenkwamen, moesten de regeeringen er toe aanzetten, eerst en
vooral de ambtenaars van het onderwijs iets te doen om daar een einde aan te stellen...
Commissies om te beraadslagen over het Duitsche rechtschrijven zijn gewoonlijk,
gelijk de zaken thans staan, naar de meerderheid harer leden, niet onbevooroordeeld
genoeg. Zij worden gekozen uit kringen, die, wat de wijziging der orthographie
betreft, reeds stelling genomen hebben. Bij de meeste leden hebben zich reeds
lievelingsmeeningen vastgezet, en die doen zij daar gelden.
Spoedig blijkt dat de meerderheid slechts in één punt dezelfde meening heeft,
namelijk deze, dat de wijziging der spelling, gansch afgezien van de praktijk, in de
allereerste plaats voor hen gewichtig schijnt, en daarbij de eenheid, die zij zouden
moeten nastreven, over het hoofd gezien wordt. Zij komen tot uitkomsten, waarover
de wereld in den begin verschrikt, en dan tot de dagorde overgaat....
Bij opdracht van het Oostenrijksch Ministerie werd ik in 1868 belast een voorstel
uit te werken, dat tot uitslag moest hebben orde en eenheid in de scholen te brengen.
Dan waren reeds ervaringen opgedaan, waaruit duidelijk bleek, dat zulke voorstellen
gewoonlijk schipbreuk lijden. Meestal dienen zij om grondstof tot beraadslagin-
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gen aan eene commissie te leveren, welker uitkomst is, dat bij de negen en negentig
orthographieën nog eene honderdste gevoegd wordt. Het euvel dat men wilde
verhelpen, was grooter geworden.....
Waarom, om Gods wil, valt men de arme onderwijzers, de arme kinderen lastig
met zulke nieuwigheden, over welker wettigheid de geleerden het in het geheel niet
eens zijn?
Ware het niet heilzamer de school aan te bevelen, ja te bevelen - al de
grondbeginselen der methode en der tucht spreken daarvoor - dat zij van al de
nieuwigheden der schrijfwijze verwijderd moet blijven? Mochten wij van de school
niet verwachten, dat zij de kinderen er voor zou bewaren zoo te schrijven, dat
beschaafde menschen mochten gelooven, dat zij niet kunnen schrijven?
DE ZIENSWIJZE, NAAR WELKE EENE NIEUWE SPELLING IN DE SCHOOL ZOU KUNNEN
INGEVOERD WORDEN, IS EENE DWALING...
De orthographische vrede in de scholen is slechts door de verordening te herstellen,
dat de scholen zich van alle opvallende, ongewone schrijfwijze bij het onderricht
hebben te onthouden. Ik geloof, dat veel, ja, alles gewonnen ware, indien in de school,
de vrede daarmede zou worden hersteld, dat er bij het onderricht, niet de spelling
der toekomst, alzoo eene problematische spelling, moet onderwezen worden. De
leeraars zouden spoedig de weldaad voelen hoe gemakkelijker men onderwijst,
wanneer men in overeenstemming is met de letterkunde, dan wanneer men zich
afbeult de Sisyphusrots voort te rollen in strijd met de letterkunde en ook met de
ouders der scholieren.
De spraakphysiologie heeft geleerd, dat ons letterschrift opverrena niet toereikend
is om den klank der woorden volledig weer te geven. Wij lezen ook niet spellend
(buchstabierend) en klankaanduidend (lautirend). Wie zoo leest, leest slecht. De
nieuwste schrijfleesmethode begint ook niet met klanken of zinlooze
woordbestanddeelen, maar met geheele woorden, met woordbeelden, en leert
daarmede het lezen met de vereischte uitdrukking en het zuiver schrijven zekerder
dan met alle regels. Hoezeer wordt het onderricht nu bemoeilijkt, wanneer eene niet
gevolgde spelling moet onderwezen worden, waardoor eene klove getrokken wordt
tusschen het woordbeeld op alle straten en stegen, in boeken en tijdsckriften en het
schoolboek?’(1).
Dat een schoolman van allereerste gehalte het woord heeft, daarover kan wel geen
twijfel bestaan. Het artikel komt voor in het populair tijdschrift Die Gartenlaube.
De redactie van dit tijdschrift voegde bij het artikel van SCHRÖER eene nota,
waaraan wij het volgende ontleenen:

(1) Die Zukunft der deutschen Rechtschreibung. Eine brennende Frage der Gegenwart, von K.J.
SCHROËR.
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‘Wij zouden op het aangeduide punt, namelijk tegenover het phonetische
grondbeginsel, bijzonderen nadruk willen leggen. Het is eenvoudig onmogelijk de
orthographie naar de uitspraak tot eenheid te brengen daar geene (durchweg
einheitliche) uitspraak, in welke taal ook, bestaat, en wijl, indien deze bestond, gelijk
reeds gezegd werd, een oneindig gekomplikeerd alphabet zou moeten gevormd
worden. Feitelijk is het schrift niets anders dan een opereeren met woordsymbolen,
woordbeelden, welke meer of minder met pogingen tot inachtneming van een
klankonderscheid gevormd zijn, en die elkeen volgens de klanken van zijn dialect
uitspreekt. Wat de Middelduitscher Geist leest, leest de Zwaab Geischt, het doel van
het geschrevene is bereikt, wanneer ieder van beiden weet welke klankwaarde het
woordbeeld voor hem heeft, en daarmede welk begrip en welke logische stelling in
den samenhang der gedachten daardoor vertegenwoordigd wordt. Geene taal toont
beter dan het Engelsch, dat deze opvatting van het wezen van het schrift aan de
werkelijk bestaande en met innerlijk noodzakelijk geworden betrekkingen
beantwoordt; hier heeft zich de uitspraak in hare gansche ontwikkeling tot het
komische toe, van het in vroeger tijd verschenen klankschrift afgekeerd, en wel
zonder de geringste schade voor het verstaan van het geschreven of gedrukt woord’.
In België wordt de behoefte aan eene spellinghervorming niet gevoeld. Wij kennen
geene spellingkwestie; ik kom er op terug, daar het eene hoofdreden is om er geene
te doen ontstaan.
Hoeft men bewijzen, dat bezwaren tegen de spelling de Vries en Te Winkel, in
België, zoogoed als onbekend zijn?
Sinds jaren maak ik deel uit van de Antwerpsche Provinciale Commissie ter
Aanmoediging der Volksbibliotheken en der Vlaamsche Letterkunde’. De meeste
volksboeken, welke in de laatste jaren verschenen, hebben wij ontvangen. Allen
waren in de spelling de Vries en Te Winkel geschreven. Ook als Jurylid in den ‘August
Beernaertpsijskamp’, in den ‘Vijfjaarlijkschen Prijskamp voor Nederlandsche
Letterkunde’, in den ‘Drijjaarlijkschen Prijskamp voor Nederlandsche voor
Nederlandsche Tooneelletterkunde’, heb ik nooit een boek aangetroffen, waarin eene
andere spelling gevolgd was. Ook in al onze politieke dag- en weekbladen; - insgelijks
in de voornaamste van Holland - in onze vak- en tijdschriften, in de briefwisseling
der openbare besturen, in de private briefwisseling, wordt uitsluitend de spelling de
Vries en Te Winkel gebruikt(1).

(1) Volledigheidshalve mag ik niet verzwijgen, dat, nadat deze verhandeling geschreven was,
ik in het Nederlandsche Tijdschrift voor Volkskunde een kort, doch zeer belangwekkend
artikel van Professor Vercoullie heb gelezen. LICHÉE EEN HONDENAAM. Al de andere artikels
zijn in de spelling de Vries en Te Winkel.
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Op het agenda van het IIIe Nederlandsch Philologencongres, dat dezer dagen te Gent
gehouden werd, stonden 54 punten over taalstudie vermeld. Geen enkel taalleeraar,
philoloog of letterkundige heeft er aangedacht over spellinghervorming te spreken.
Niemand spreekt er over, niemand denkt er aan.
In nummer 4 (18 Mei 1920) van ‘Vereniging’ lees ik, dat het nieuw opgerichte
Schoolblad voor Vlaanderen aan de medewerkers volle vrijheid laat, in het aanwenden
der vereenvoudigde spelling. ‘Eerstdaags hopen wij een bizonder opstel’ aan de
‘vereenvoudigde spelling’ gewijd, in ons blad op te nemen, let wel op, aan de
VEREENVOUDIGDE SPELLING, niet aan de SPELLING DER STAATSKOMMISSIE of aan
die van onze ACADEMISCHE COMMISSIE. In het dagblad De Standaard, nummer van
17 Aug. van dit jaar, lees ik inderdaad, dat het Schoolblad voor Vlaanderen in zijn
laatste nummer een artikel De Vereenvoudiging der Schrijftaal bevat. Ik kende dit
tijdschrift niet. In ‘Vereenvoudiging’ beweert men, dat hier te lande ‘een
spellingsregeling, die meer rekening houdt met de levende beschaafde gesproken
taal vooral daarom van veel belang is voor het volksonderwijs omdat zooveel schoolse
ballast overboord geworpen kan worden, om plaats te maken voor nuttiger lading’.
Het Kollewijnorgaan doet een warmen oproep op zijne medestanders in België,
om de propaganda voor de V.S., (ik druk er op voor de VEREENVOUDIGDE SPELLING),
niet voor een bemiddelingstelsel door te drijven, ‘waarbij steeds op onze steun
gerekend kan worden. Ook het ledental, door de oorlogsjaren bedenkelik geslouken,
(1)
EIST dringend aanvulling ’.
Intusschen veroorloof ik mij allen, die het wel meenen met ons volksonderwijs ons
van deze nieuwigheid te verschoonen. Ik zal bewijzen dat de Kollewijnspelling in
onze volksscholen onmogelijk kan toegepast worden.
‘In Zuid-Afrika - schrijft Professor De Vooys, - is de Vereenvoudigde spelling
officiëel ingevoerd.’

(1) Vereenvoudiging. 23ste Jaargang, 18 Mei, 1920, nummer 4.
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Wij begrijpen dit. De ‘Afrikaanse taal’, die geene buigingsuitgangen, haast geene
grammatikale vormen heeft, komt heel dicht bij de V.S. Zij verschilt hemelsbreed
met ons taaleigen, en niemand zal toch wenschen, dat wij haar als norm aannemen.
Ook wijkt de V.S., zoowel wat de uitspraak, waarop zij gegrond is, als wat de vormleer
betreft, al te zeer van de onze af. Wel wordt beweerd, dat onze uitspraak niet deugt,
dat daarmede hoegenaamd geene rekening heeft gehouden.
‘Het is ook gemakkelijk te begrijpen dat DE Belgiese taalgeleerden en onderwijzers
veel voor een vereenvoudigde schrijftaal gevoelen.’
De ‘Belgiese onderwijzers’? Ik ken die zoowat; doch vereenvoudigers zullen
gelukkiglijk niet ‘dik onder hen loopen’. Persoonlijk heb ik nog geen enkelen ontmoet.
‘De meeste Vlamingen, OOK DE GELETTERDEN, kennen 't beschaafde Nederlands
maar half. En daar is de misleidende spelling voor een deel schuld aan(1).’
De Hollandsche schoolopzieners heffen, in hunne officiëele verslagen, bittere klachten
aan over de slordige uitspraak der Nederlandsche taal in de scholen. Nochtans heb
ik nooit de verbetering der uitspraak in Nederland als een argument der
vereenvoudiging hooren aanhalen. Daarbij, in Noord-Nederland werd tot hiertoe de
spelling de Vries en Te Winkel algemeen gebruikt, dus dezelfde als in België.
‘Dat er in Noord-Nederland eene ALGEMEENE beschaafde spreektaal bestaat, wordt
door niemand gelochend(2)’, zegt Kollewijn.
Hier zij slechts aangemerkt, dat deze spreektaal, de spreektaal, waarop de
vereenvoudigde is gebouwd, en waarvan wij later staaltjes zullen mededeelen, onze
onderwijstaal niet kan zijn, als basis der spelling voor ONZE SCHOLIEREN
onaannemelijk is.
Indien de spelling invloed op de uitspraak uitoefent, zou de omgangstaal der
Noord-Nederlanders, die de Vereenvoudigde gebruiken, insgelijks wijzigingen
ondergaan, wat ik nergens heb vernomen.
***

(1) Vereenvoudigings-Arsenaal, blz. 26.
(2) Opstellen over Spelling en Verbuiging door Dr. R.A. KOLLEWIJN, blz. 132.
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In Noord-Nederland bestaat aldus eene ‘algemeene beschaafde spreektaal’.
‘In Zuid-Nederland is dat niet zo.
“EEN DER DWALINGEN BIJ DE NOORD-NEDERLANDERS algemeen”, - (zegt de
Vlaming Aug. Gittée), - IS HET GELOOF DAT IN VLAANDEREN EEN BESCHAAFDE
SPREEKTAAL ZOU BESTAAN.’
Wat in Zuid-Nederland doorgaat voor beschaafd Nederlands is gewoonlijk het
“dialekt” met enigszins vernederlandste vormen.
Vier groepen van dialekten zijn te onderscheiden: het West-Vlaams, het
Oost-Vlaams, het Brabants en het Limburgs.
Op de scholen wordt Noord-Nederlands onderwezen, hier en daar na 's lands
gelegenheid gewijzigd.
Wie “beschaafd” wil spreken of schrijven, tracht zich zo goed mogelik van de
noordnederlandse algemene beschaafde taal te bedienen. Gewonlijk, - zegt Gittée,
- smeedt hij zich een soort van vergelijk: het dialekt krijgt een licht nederlands tintje.
Slechts weinig Zuid-Nederlanders spreken 't beschaafd (NOORD) NEDERLANDS
volkomen zuiver(1).’
Dit laatste is volkomen juist; daarom ook kan de Vereenvoudigde onze onderwijstaal
- ik heb hier het oog op het volksonderwijs - niet zijn.
GITTÉE beweert, dat wij dialect spreken; anderen hebben bij hoog en bij laag
staande gehouden, dat onze Zuid-Nederlandsche letterkunde eene doorloopende
cacographie is. Wij zijn het beu zoo iets te hooren. Voor het oogenblik wijzen wij
slechts op het leed dat die HEREN ons berokkenen. Wij hebben nog geene vijanden
genoeg. Zelfs de geletterden spreken dialect; een groot gedeelte onzer letterkunde is
eene doorloopende cacographie. En wij eischen het gebruik onzer taal in al de takken
van het openbaar bestuur, in de hoogste gerechtszalen, in de Universiteit. Onmogelijk!
Maar die bewering is valsch; het moet uit zijn met deze legende.
Luisteren wij naar HUGO VERRIEST, die ook toch wel een woordje te zeggen heeft,
waar over beschaafd Nederlandsch gesproken wordt:
‘Waar spreekt men het schoonste Nederlandsch?
Mijne antwoorde is klaar:
Hier.

(1) Opstellen, door Dr. R.A. KOLLEWIJN, blz. 132.
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Hier, in de Koninklijke Vlaamsche Academie; hier in Vlaanderen, en in geheel
Zuidnederland.
Eerst moet ik het woordeke Men bepalen. Men zegt niet: Alleman, noch hier noch
buiten, maar spreekt van Eenigen; zoodat mijne antwoord zou juister zijn: Hier, en
in Vlaanderen en in Zuidnederland heb ik het schoonste Nederlandsch gehoord. Ik
zou geern namen noemen, maar durf niet. - Ik wille dat woord nog verbreeden en
schrijve: In Zuid-Nederland, ja in Vlaanderen ligt, bij het algemeen Nederlandsch
het beschaafd Vlaamsch nader dan het beschaafd Hollandsch. Want zooals Johan
Winkler zegt: BESCHAAFD HOLLANDSCH EN BESCHAAFD NEDERLANDSCH, DAT IS
TWEE’.
Dat heet ik nagels met koppen slaan. ‘Beschaatd Hollandsch en beschaafd
Nederlandsch, dat is twee’. Vergeet het niet: ‘gij, die er aan denkt het .... beschaafd
Hollandsch’ als basis der schrijftaal, in onze BELGISCHE VOLKSSCHOLEN, in te voeren.
VERRIEST gaat voort:
‘Ik bewijze.
Ik ben meer dan zestigmaal in Holland geweest, en ben er dagen gebleven. Ik had
mijne oogen en mijne ooren mede, mijn luisteren en mijn kijken: Wel, dat
Nederlandsch dat wij ons inbeelden, dat schoon algemeen Nederlandsch, met zuivere
woorden, met zuivere woordvormen, met zuivere klanken, met zuivere letters,
gegroeid uit den moedergrond, de moedertaal, bezorgd, gekuischt, verfijnd en
veredeld, uit moederlijke liefde, licht en zonneschijn, dat Nederlandsch heb ik nooit
hooren spreken, nooit zien spreken, met schoone lippen.
Ik voege er nog lets bij, iets dat niet beleefd is - maar het moet mij eens van het
hert: - IN DE NEDERLANDSCHE CONGRESSEN, EN HIER IN DE ACADEMIE, HEB IK GEEN
TWEE HOLLANDSCHE HEEREN HOOREN HETZELFDE NEDERLANDSCH SPREKEN, en
dezen die hetzelfde Nederlandsch schoon spraken met schoone lippen, zou ik wel
kunnen tellen en noemen.
Ja, zeker in Holland en hier heb ik beschaafd Hollandsch gehoord. Ei, wat was
het mooi! wat was het mij lief en zoet, heusch en beleefd, vrij en vlottend, aangenaam
en bekorend, wat was het voornaam... bovenal op vrouwenlippen; maar... het was
geen algemeen Nederlandsch; het was Hollandsch(1).
Dat was het inderdaad. Ik ook heb het verschil in de uitspraak der uitstekende
Nederlandsche taalgeleerden opgemerkt,

(1) Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde,
1913: Waar spreekt men het schoonste Nederlandsch?, door HUGO VERRIEST, blz. 768.
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die wij op onze plechtige vergaderingen hebben gehoord. Op vele voorname punten
was dit verschil, dit werkelijk verschil, duidelijk waar te nemen. Dit is overal het
geval; hier in Vlaanderen, in Frankrijk, in Duitschland en elders. Gambetta en Thiers
hebben nooit hun accent de terroir geheel afgelegd. Een Nederlandsch Oud-Minister
heeft mij gezegd, dat hij aan de uitspraak de herkomst van al de leden der
Staten-Generaal kon aanwijzen; een Berliner professor spreekt zijne taal niet geheel
en al zooals een Weener, een Amsterdammer, zooals een Antwerpenaar. Zelfs zegt
M. de Vries ergens, dat geene twee menschen juist op dezelfde wijze spreken.
Let wel op dat niemand de eenheid der Engelsche of Fransche talen in twijfel trekt,
omdat de eerste dezer talen te New-York anders klinkt dan te Edinburg; de tweede
te Roubaix niet zooals te Marseille. Niemand zal daarom beweren, dat de New-Yorker
of de Edinburger, dat de bewoner van Roubaix, de Marseiller - ik spreek van de
geletterden - dialect spreekt. Ik wil alleen hiertoe komen, dat de uitspraak eene al te
onvaste basis is om er een spellingstelsel op te bouwen; vooral is de uitspraak, die
aan de Vereenvoudigers tot basis heeft gediend, voor onze Vlaamsche volksscholen
totaal ongeschikt. In die uitspraak, in dien vorm liggen noodzakelijk dialectische
elementen juist, ik kan er niet genoeg op drukken, als in die van welken uitlander.
De beschaafde taal der bewoners van Toulon kan in de volksscholen van Amiens
niet tot BASIS DER SPELLING dienen. Ook, die welke te 's Gravenhage gehoord wordt,
te Gent niet. Ik hoop, dat ik mij nu duidelijk genoeg uitgedrukt heb. Het is zeker, dat
in de uitspraak, waarop de vereenvoudigde spelling gegrond is, sterke Hollandsche
dialectklanken aanwezig zijn, die heel ver van de onze zijn verwijderd. Het is te
begrijpen, dat tal van Hollandsche volksonderwijzers zich tot dit nieuwe spellingstelsel
aangetrokken gevoelen. Maar juist daarin liggen onze ernstigste bezwaren. Het dialect
zit in het gevoel. En door ons gevoel laten wij ons leiden. Een van Nederlands
vooraanstaande philologen, schreef mij dat dit bezwaar inderdaad voor ons,
Vlamingen, van zeer ernstigen aard is - de invloed der Vlaamsche dialecten. Geldt
voor onze Vlaamsche schoolkinderend de leer ‘Schrijft, zooals gij spreekt’, dan zal
hun dialect in hun oor klinken, en hunne taal zal een echte warboel, een hutsepot
zijn. Vraagt men mij of het dialect nu ook niet hinderd op de spelling en de
grammatikale zuiverheid werkt,
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zoo antwoord ik: Zeker, maar wij zeggen aan de leerlingen niet: ‘Schrijft gelijk gij
spreekt, maar schrijft gelijk wij het u leeren, gelijk het in uwe boeken staat’. Zeker
zullen onze leerlingen, zullen wij zelf feilen begaan, blijven begaan tegen de spelling,
tegen den zinnenbouw, welk stelsel ook voorgeschreven wordt; maar er is geen ander
middel; wij zijn verplicht te handelen gelijk men dit in andere landen doet.
Ik erken, dat het Fransch b.v. in dit opzicht vaster staat dan het Nederlandsch.
Kollewijn is echter op het dwaalspoor, wanneer hij schrijft:
‘Regels zijn overbodig in dit geval. Moeten de Fransen door regels leren wanneer
ze le en la behoren te zeggen? Zij weten 't immers. Zoo is 't met de Duitsers ook.
Wanneer ze nu eens schrijven auf der Bank en dan weer auf die Bank, is 't niet om
zich te houden aan een spraakkunstregel maar omdat het zo wordt gezegd in 't
beschaafde Duits(1)’.
Waarlijk, ik begrijp niet, dat een zoo alzijdig ontwikkeld man als Professor Dr.
Kollewijn zoo iets bevestigt. Ik ben onder den wereldoorlog in de gelegenheid geweest
het beter te leeren.
***

Stellig moet onze Volksschool de eenheid onzer taal bevorderen.
Er bestaan in Noord-Nederland tal van leerboekjes voor het aanvankelijk
leesonderricht. In het opzicht van inhoud en methode zijn zij over het algemeen
voortreffelijk. Het is jammer dat we geenen Jan Ligtbart hebben. Geen enkel
volksonderwijzer zal echter deze boekjes in onze Vlaamsche Scholen aannemen.
Waarom niet? Omdat zij te dialectisch getint zijn, omdat hun vorm al te veel van den
onzen afwijkt. De taal onzer leerlingen, evenals hun geest - beiden onafscheidelijk
van elkaar - moeten geleidelijk, door evolutie, veredeld en ontwikkeld worden. De
Kollewijnspelling is revolutie; en revolutie deugt niet. Ook niet het onderwijs.
Kollewijn schrijft:

(1) Vereenvoudigers-Arsenaal, blz. 29.
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‘Mag men verwachten van de Vlamingen dat ze op den duur de Verenigde
Schrijfwijze zullen gebruiken?
Voor zo ver het de Spelling in engere zin betreft, is er, dunkt mij, geen overwegend
bezwaar. Maar wij mogen, in 't Noorden, niet eisen, dat de Vlamingen ons wat
geslacht aangaat en verbuiging op de voet zullen volgen. Want willen wij, voor ons,
geen vormen, die ons taalgevoel kwetsen, in Vlaanderen wil men ze evenmin.
En waarom ook zouden zij niet somwijlen schrijven den en haar, WAAR ONZE
(1)
TAAL EIST de en hem ’.
Zoo iets hoor ik gaarne, maar waar blijft dan de volstrekte eenheid der taal, waarmede
men, wat de uitspraak betreft, zoo geweldig schermt? Onze Vlaamsche Kollewijnianen
gaan verder dan de meester zelf, zij maken geen voorbehoud voor Vlaanderen: zij
volgen het stelsel integraal. En ik zal het blijven herhalen: alle bemiddelingstelsels
leiden rechtstreeks naar Kollewijn. Wat de geslachten en het gebruik der naamvallen
betreft, ons taalgevoel onderscheidt die. Wij begaan daar feilen tegen, evenals onze
vorm in andere opzichten te wenschen overlaat. Wij moeten dit leeren, gelijk men
dit in alle landen moet doen.
Wat de lijst van naamwoorden betreft, op blz. 165 van Opstellen medegedeeld
aan Ons Volksleven van Cornelissen ontleend en die in het ‘Vlaams’ een ander
geslacht zouden hebben dan bij DE VRIES en TE WINKEL moet ik aanmerken, dat
Cornelissen ons hier het dialectisch geslacht opgeeft. Wijkt dit overal niet veelal van
het algemeen taalkundig geslacht af zoowel in Nederland als in Frankrijk? Daarbij
moet ik zeggen, dat voor het gedeelte der Kempen, dat ik bewoon, Cornelissen, die
het dialect onzer streek kent, niet zelden het geslacht der woorden verkeerd opgeeft.
Ook in een letterkundig werk treft Kollewijn afwijkingen aan van het geslacht,
hetwelk door de Vries en Te Winkel wordt voorgeschreven. Het geslacht, dat de
Oostvlaamsche Schrijvers in hun boek aan de woorden toekennen, wordt, voor de
meesten, ook in de Kempen gebruikt, en de schrijvers wilden een schilderend werk
leveren. Hindert het mijne antmoorde van Verriest? Vindt men zoo iets bij BEETS
en VAN LENNEP, b.v. ook niet? Maar in de school?
Nu volgen enkele voorbeelden, door de Vereenvoudigers opgegeven, en die wij nooit
kunnen of zullen aannemen; zij

(1) Opstellen over Spelling en Verbuiging, blz. 158.
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druischen rechtstreeks tegen ons taalgevoel in: wij moeten ons natuurlijk beperken;
want de Vereenvoudigersliteratuur krielt ervan.
Aldus:
‘Geeft u es 'n voorbeeld.
Wanneer u uitroept: “ga niet op die bank zitten, HIJ is geverfd”, en iemand u zeggen
moest “ZIJ is geverfd”, dan zou u waarschijnlijk uwe schouders ophalen(1)’.
Is het te gelooven? Nooit zal men in Vlaanderen hooren zeggen: HIJ is geverfd.
Gelukkiglijk, dat ZIJ ook toegelaten is.
‘Maar houden de aanhangers van de Vries en Te Winkel, vol, dat u schrijven moet:
(2)
ZIJ is geverfd, zoo doet het ’.
Zoo is men in allen geval zeker geene feilen tegen de geslachten te begaan.
‘Toch zegt u, EN IEDER ANDER, van 'n sigaar, HIJ is me wat zwaar, ik vind 'M niet
bepaald lekker(3)’.
Neen, zoo iets kunnen we in onze scholen niet gebruiken.
En het volgende dan?
Der Vereenvoudigers nu volgen deze voor-zich-zelf sprekende regel: Schrijft de,
die, deze, waar men in de beschaafde taal de, die, deze ZEGT, hij, hem, waar men hij,
hem en zij waar men zij ZEGT. Dus: wij hebben DIE snoek met DE hengel gevangen.
Is de kachel aan? Neen HIJ is uit. Heeft de meid HEM wel aangelegd? Ze heeft het
zeker vergeten(4)’.
Ik hoef niet eens te verzekeren, dat het er bij ons ankervast inzit: wij hebben DIEN
snoek met DEN hengel gevangen. Is de kachel aan? ZIJ is uit, de meid heeft HAAR
niet wel aangelegd(5).

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

Arsenaal, blz. 24.
Id.
Id., blz. 30.
Opstellen over Spelling en Verbuiging, blz. 151.
Let wel op, dat ik geenszins beweer dat de Vlamingen deze woorden zuiver uitspreken. Zij
zullen zeggen: DIE-EN Snoek; de meid heeft ER niet wel aangelegd. Maar het geslacht en de
naamval worden aangeduid, zoo is het gemakkelijker verder te bouwen. Hier ziet men
andermaal hoe broos de beschaafde uitspraak als basis der spelling is. Ik heb hoogbeschaafde,
geleerde Nederlanders hooren zeggen: ‘M'N sigaar trek NI. Z'N jonge deugt NI; ik EB het 'M
genoeg gezegd: doch, 1 wil NI luistere.’
Ik heb zulke dingen ook gelezen: gaf de schrijver de uitspraak juist weer? Behoorde men
M'N sigaar of MEN sigaar, D'R huis of DER, deur huis I of IE enz. te schrijven? Mag men zulke
dingen onder de oogen onzer leerlingen brengen?
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‘Van een bloem zegt men: HIJ is mooi; van een kamer: HIJ is wat klein; van de koorts:
HIJ is hooger dan gisteren en zelfs van een eierleggende of niet meer eierleggende
kip: HIJ moest nu maar geslacht(1)’.
Verder:
‘Schrijf ik: IK ZIE DEN MAN, TERWIJL IK MOET ZEGGEN: IK ZIE DE MAN, OF VAN EEN
PET GESPROKEN: IK ZET HAAR OP, TERWIJL IK MOET ZEGGEN: IK ZET HEM ('M) OP,
(2)
DAN MAAK IK MIJ SCHULDIG AAN ERGE TAALVERKNOEIING ’.
Van het volgende kan ik de geestigheid moeilijk vatten:
‘De heer Kollewijn vroeg aan een jongen op het toelatings-examen voor de H.B.S.
of hij het geslacht van muis kende. Het antwoord luidde: “Ja, meneer, vrouwelijk”
Zijn dan alle muizen wijfjes?’, luidde de wedervraag. ‘Zijn er dan geen
mannetjesmuizen?’. De jongen zei: ‘Neen’. Zijn buurman noemde toen de rat, en
keek verwonderd op, toen hij hoorde, dat rat ook stond aangeduid als vrouwelik. Een
derde wist zeker, dat er mannetjesmuizen waren; hij had er zelf een gehad, een witte(3).
Ik stel mij moeilijk zulk examen op onze scholen voor.
***

Het beste behoud ik voor het laatste.
De Vereniging tot Vereenvoudiging van onze Schrijftaal gaf onder den titel: EEN
PRIVATISSIMUM OVER NEDERLANDSE TAAL IN HET JAAR 2222 uit.

(1) Opstellen over Spelling en verbuiging, blz. 151.
(2) De Spelling Kollewijn. Een groot maatschappelijk, tevens Nederlands Belang door J. ROTTIER.
3de Druk, (1919), blz. 14. De Schrijver is leeraar aan de H.B.S. te Bandoeng.
(3) De Spelling Kollewijn, door J.W. ENGELKES. 10e Druk (1919), blz. 12.
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‘De studeerkamer van Prof. D. Deze zit aan een tafel. Tegenover hem drie studenten.
PROF. D. We zullen dan nu beginnen met het overbrengen van enige eenvoudige
zinnetjes in de schrijftaal van de 19e eeuw: Meneer A. wil u zo goed zijn de eerste
zin even voor te lezen?
STUDENT A. “Je lag zo lang als je was op de grond en scheen niet de minste lust
te hebben om op te staan.”
PROF. Juist. De heren begrijpen m'n bedoeling, nietwaar? Verleden week heb ik als
voorbeeld gegeven de vraag: “Ben je nu weer helemaal beter?” Hoe zou men dat in
de 19e eeuw bij voorkeur geschreven hebben, meneer B?
STUDENT B. “Zijt gij thans weder geheel en al hersteld?”
PROF. B. Uitstekend. De zin die we nu krijgen is veel gemakkeliker. We zullen
ook zo min mogelijk andere woorden kiezen en dus alleen veranderen aan de vorm.
Dus, meneer A.
A. Gij laagt, zoo lang als gij waart op den grond, en scheen niet de minste lust te
hebben om op te staan.
PROF. D. Niet kwaad, niet kwaad. Heeft soms een van de beide heren iets aan te
merken?
B. Het moet zijn: scheent.
PROF. Ja, zoo schreef men dat toen(1).’
Een enkel woord. Zijn de als voorbeelden opgegeven zinnen: ja of neen, dialect?
Zijn de zinnen, waarmede de spot gedreven wordt, ja of neen, onberispelijke taal?
Worden deze hier niet algemeen gebruikt, en vindt een Vlaming die onnatuurlijk,
gemaakt?
‘De studenten verbazen zich over hunne bet. over-over-over grootouders. Dat moeten
rare luitjes geweest zijn.’
Aldus besluit R.K. (Kollewijn).
't Is mogelijk: maar mijn besluit is, dat allen, die dergelijke dingen in onze scholen
zouden willen onderwijzen... hoe moet ik het zeggen... luitjes zouden zijn.
En daar onze omgangstaal, onze letterkundige taal en onze onderwijstaal, eene en
dezelfde taal moet zijn; daar de verschillende voorgestelde stelsels, allen lijnrecht
naar het Kollewijnstelsel loopen, en hierin de kiemen liggen opgesloten van nog

(1) Een Privatissimum over Nederlandse Taal, blz. 1.
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meer willekeur en anarchie; daar deze stelsels, allen meer en meer, zich van ons
taaleigen verwijderen, dat, veredeld en gezuiverd, de grondstof van onze beschaafde
omgangstaal, letterkundige en onderwijstaal hoeft te zijn, komt het mij ongepast voor
aan onze spelling wijzigingen toe te brengen.
Dat de tijd, waarin wij leven; dat de toestand, waarin wij ons bevinden, met het oog
op de verovering onzer taalrechten, het ons tot een strengen plicht voorschrijven
thans dien twistappel niet onder de Vlamingen te werpen, is zoo zonneklaar, dat er
m.i. niet op hoeft aangedrongen. Ofwel, ons volk, zou totaal onverschillig blijven,
en dit zou de Koninklijke Vlaamsche Academie niet ten goede komen; ofwel er zou,
gelijk in Nederland, eene spellingkwestie in Vlaanderen ontstaan, en dit zou gevolgen
hebben, die niemand kan voorzien.
‘On ne change pas de guide quand on passe un gué.’
‘Wij zijn op reis naar Gent, en ‘de weg is lastig, krom en lang’ zong Vuylsteke.
Aan wat ook medewerken, wat hem nog meer zou kunnen versperren, daar doe ik
in geen geval aan mede.
P.S. - Mijn opstel was reeds geëindigd, wanneer ik het laatst verschenen nummer
van Vereenvoudiging, orgaan van de Vereniging tot Vereenvoudiging van onze
Schrijftaal, ontving.
Ik lees daarin: EEN BEROEP OP ALLE VOORSTANDERS VAN
SPELLINGVEREENVOUDIGING.
‘Opnieuw is de oplossing van de spellingkwestie op de lange baan geschoven. De
bemiddelingspoging van de Minister van Onderwijs, die o.a. nieuwe willekeurige
voorschriften wil geven omtrent het taalkundig, mannelik en vrouwelik geslacht,
heeft reeds bijvoorbaat zooveel tegenstand ontmoet, dat daaruit slechts nieuwe
verwarring, en geen bevrediging kan voortkomen.
Met grote eenstemmigheid handhaven wij de regels van de Vereenvoudigde
Spelling, die sinds vele jaren door een aangroeiend getal Nederlanders van alle
richtingen toegepast worden’.

Ter toelichting.
‘Het lijkt ons ondenkbaar, dat-gelijk sommigen menen - de Minister een derde, op
zijn last ontworpen spelling eenvoudig voor al zijn ambtenaren en voor het gehele
(openbare) onderwijs
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zou voorschrijven, zonder onmiddellik belanghebbenden, in het biezonder de
Koninklijke Academie, de letterkundige fakulteiten van onze Universiteiten en de
onderwijsorganisaties gehoord te hebben. Als dan de ambtelike wereld ook een woord
meespreekt, zal de Regering ongetwijfeld van verschillende zijden ernstige kritiek
horen. Vandaar dat wij spraken van ‘op de lange baan schuiven’.
Vereenvoudiging - 24 Jaargang - 9.
Augustus 1920. Nummer 1.
De ‘Vereniging tot Vereenvoudiging van onze Schrijftaal’ volhardt dus in haar besluit:
Geene bemiddeling. Het zuiver Kollewijnstelsel.
Met dit derde spellingstelsel, hetwelk de Nederlandsche Minister voor zijne
ambtenaars zou voorschrijven, zouden wij feitelijk voor ZES stelsels kunnen staan,
wel te verstaan, indien het voorstel onzer Academische Commissie aangenomen
werd en daar door de Nederlandsche Regeering en de Nederlandsche Taalcommissie
werd op ingegaan.
‘Als dan de Ambtelike wereld ook een woord meespreekt’, zal de Regeering
ongetwijfeld van verschillende zijden ernstige kritiek moeten horen.’ Zal de Ambtelike
wereld de Vereenvoudigde verdedigen? Of zal zij ook bemiddelingsvoorstellen doen?
Dan hadden wij ZEVEN stelsels.
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Verslag der minderheid over de spellings-vereenvoudiging.
Zooals te verwachten was, is de Commissie der Vlaamsche Academie op verschillende
punten tot eenparigheid niet kunnen geraken.
Mannen, die verschillende princiepen huldigen, en bijgevolg tot verschillende
richtingen behooren, kunnen natuurlijk niets anders dan tot uiteenloopende
gevolgtrekkingen komen.
En in zake Spellingshervorming zijn er twee richtingen:
1o De PHONETIEKERS, die halsstarrig blijven vasthouden aan het princiep dat door
de meerderheid der Vlaamsche Commissie zeer duidelijk vooruitgezet wordt (bl.
12): ‘De spelling vervult hare taak, wanneer zij zoo goed mogelijk de beschaafde
uitspraak in schrift brengt. Etymologie is taalwetenschappelijke weelde, waar de
gewone sterveling te weinig aan heeft om ingewikkelde voorschriften te wettigen,
die meestal niets anders meebrengen dan hopelooze verwarring bij hen die geen
literatoren, taalkundigen of onderwijsmenschen zijn’.
Zoo dus alle talen (de phonetiekers van alle landen zijn het hieromtrent eens)
moeten ‘zoo goed mogelijk eenvoudig phonetisch genoteerd worden’ - en alles wat
van dien regel afwijkt, is uit den booze.
2o De TRADITIONALISTEN, welke bezwaren hebben tegen deze eenvoudige phonetische
notatie hunner taal; - hetzij zij principiëele voorstanders zijn eener etymologische
spelling; - hetzij zij, zuiver conservatieven zijnde, de spellingstraditie willen
geëerbiedigd hebben, eenvoudig om dat zij de traditie is; - hetzij zij, zonder
principiëele voorstanders te zijn der etymologische spelling noch ultra-conservatieven,
bezwaren hebben tegen een al te radicaal optreden van hetgeen in hunne oogen
phonetisch doctrinarisme is, zooals het door de meerderheid der Commissie zeer
duidelijk omschreven wordt.
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De Vlaamsche Commissie bevatte toevallig geen enkel zuiver-conservatief, alhoewel
die richting in de Vlaamsche Academie vertegenwoordigd is, en dat de Academie
reeds twee of drie maal het besluit genomen heeft de Vries en Te Winkel bij te blijven.
Persoonlijk ben ik geen principiëele voorstander eener etymologische spelling, een zuiver behoudsgezinde ben ik evenmin.
Op het gebied der zuivere phonetiek (ik beken het volgaarne) ben ik overigens
een leek. Mijn vak is historische critiek, en studie der historische evolutie.
Historici hebben steeds, dat is genoeg bekend, een neiging om met de traditie
rekening te willen houden. De traditie is voor hen een ‘feit’. Zij willen ze eerbiedig
bejegend zien en weigeren zich meestal om ze brutaal weg te schoppen, zooals
doctrinairen van allen slag dit, uit naam van hunne doctrina, met voorliefde altijd
doen.
Zijn historici niet ultra-conservatief gestemd, dan zullen zij pogen de traditie te
moderniseeren en haar eene evolutie te doen ondergaan. Haar omverwerpen, om het
plezier van haar op grond te zien liggen, daar houden zij weinig van.
Er kon dus van mij die op het terrein der evolutie sta, niet verwacht worden dat
ik spellings-hervormingen met de zelfde oogen zou aanzien als de knappe
phonetiekers, die van onze Commissie deel uitmaken. De weg, dien zij voorslagen,
boezemt mij vrees in, en ik zou de voorkeur aan een anderen geven.
Want er staan twee wegen open voor wie een spelling hervormen wil:
1o Of wel stilletjes aan hervormen; kost wat kost een tweede spellings oorlog
vermijden, - hervormen zonder dat het publiek, buiten de onderwijs menschen, er
veel van merkt.
Deze weg is het, dien de Académie française volgt. Alle dertig jaar ongeveer,
wijzigt zij het een en ander aan de Fransche spelling. Op den duur bekomt op die
wijze de spelling een nieuw aanzicht. Want al wie de origineele uitgaven van Bossuet,
Molière, Racine enz. behandeld heeft, weet bij ondervinding hoe verouderd de spelling
door hen gebruikt, ons thans voorkomt.
Maar nooit, volstrekt nooit heeft de Académie française toegelaten dat er opeens aan
de spelling zulke wijzigingen toege-
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bracht zouden worden van aard om de hoofdwerken van nog levende schrijvers den
schijn te doen krijgen in een verouderd kleed gestoken te zijn. Zoo lang de gedachten,
door die intellectuëele leiders van het volk geuit, nog levend zijn, moet volgens de
Académie de inkleeding dier gedachten in hoofdzaak behouden worden. Aan het
groot publiek, dat nergens uit gepatenteerde phonetiekers bestaat, mag men niet doen
gelooven dat gedachten dood zijn, omdat de spelling, waarin zij gestoken zijn, dood
is. Het kleed mag eene reparatie ondergaan, maar men wil vermijden dat het door
een pennestreek naar de rommelkast verwezen zou worden.
De weg door de Académie française gevolgd, moge door phonetiekers ten strengste
afgekeurd worden: hij blijft voor mij de weg van het gezond verstand. De Académie
mag wel wat te huiverig zijn in het aanvaarden van nieuwigheden (en in mijn oogen
is zij te behoudsgezind). Niettemin is voor mij een evolutie die traag werkt, nog te
verkiezen boven een revolutie.
2o Er blijft een tweede weg open: handelen in tegenstelling met hetgeen de Académie
française doet. Opeens een Rotterdamsche kermis in de Nederlandsche Spelling
inrichten; opeens de werken van onze levende beste schrijvers voor het opkomend
geslacht ongenietbaar en verouderd maken.
Dat anderen dien weg opwillen, mij goed, - maar ik doe niet mede.
Tegenover de principiëele verklaring der meerderheid over phonetische spelling is
het goed dat de minderheid hare principiëele verklaring aflegge ten einde het eenieder
duidelijk te maken in welk licht beide partijen de voorstellen van vereenvoudiging
hebben gezien.

Aanduiding van het grammatisch geslacht.
De Vries en Te Winkel - dit is genoeg bekend - hebben in hunne Woordenlijst bij
ieder woord een enkel geslacht aangeduid. Voor het bepalen van dit geslacht hebben
zij zich bijna uitsluitend laten leiden door het etymologisch en historisch geslacht.
Doordien Vlaamsch-België in taalopzicht zeer conservatief gebleven is, is de
woordenlijst voor ons Vlamingen (uitzonde-
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ringen daar gelaten) niet al te hinderlijk geweest. Zooals het Verslag van Prof. Scharpé
het opmerkt, komt meestal het bij ons levend geslacht met dat van de woordenlijst
overeen.
Doch juist omdat de Vries en Te Winkel aan het taalgevoel der Vlamingen zoowel
beantwoorden, zijn zij, dit valt niet te betwijfelen, in vele gevallen voor de
Noord-Nederlanders hoogst hinderlijk.
Want de lijst houdt geen rekening met den wezenlijken toestand van het
grammatisch geslacht in Groot-Nederland.
In het Fransch, Duitsch, Russisch enz., heeft ieder woord zijn geslacht en van het
Noorden der taalgrens tot het Zuiden, van Oost tot West, is buiten enkele
uitzonderingen dit geslacht hetzelfde.
Wij mogen het diep betreuren, maar het is nu eenmaal een feit: in de Nederlanden
bestaat die eenheid van het grammatisch geslacht niet meer - en sedert eeuwen is die
eenheid gebroken.
Het volstaat het Woordenboek van Verdam te doorbladeren om te zien hoe vele
woorden bij hem b.v. als mannelijk en vrouwelijk aangeteekend staan, ja zelfs soms
mannelijk, vrouwelijk en onzijdig.
De Vries en Te Winkel hebben zich beijverd om de eenheid van het grammatisch
geslacht, die, zooals gezeid, sedert eeuwen bij ons niet meer bestaat, alweer in het
leven te roepen.
Dat zij in hunne poging mislukt zijn, zal geen mensch verwonderen die aan
taalstudie doet: De levende taal volgt haren ontwikkelingsgang zonder zich te
bekreunen om de regels die de grammatica's-opstellers aan een taal willen opleggen.
Daar waar de Vries en Te Winkel voor ons taalgevoel hinderlijk waren, wat hebben
wij Vlamingen gedaan?
Laat het ons maar openlijk bekennen: Wij hebben van de Woordenlijst eenvoudig
geene notitie genomen. Heremans heeft, zonder permissie aan de Vries en te Winkel
te vragen, bij een reeks woorden, waar het aangeduide geslacht voor ons hinderlijk
was, een tweede geslacht gevoegd ad usum Flandrorum. Onze onderwijzers rekenen
het ons niet als taalfouten aan, daar waar wij van de Vries en Te Winkel afwijken,
en volgens het algemeen taalgevoel van ons volk schrijven. De Vlamingen
(uitzonderingen daargelaten) zeggen en schrijven de gilde, alhoewel
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de Woordenlijst het gilde wil; de broederschap (= confrérie) waar de Woordenlijst
het broederschap eischt; de venster, in plaats van het venster; den overschot, den
boot énz. enz.
Kollewijn heeft zich de moeite getroost de werken van enkele Vlamingen te
excerpeeren. Hij vindt die vol taalfouten tegen de Vries en Te Winkel. - Maar de
Vlaming, zooals gezeid, bekreunt zich daar niet om: hij blijft bij zijne gesproken taal.
En wat zien wij thans in Holland gebeuren? De Hollanders, die jaren lang het juk
van de Vries en Te Winkel hebben gedragen, met veel geduld - en veel geduldiger
dan wij - hebben er thans genoeg van, en zij vragen om te mogen doen hetgeen wij
Vlamingen sedert lang deden: de geslachten schrijven zooals zij die voelen. Mogen
wij dit den Hollanders euvel aanduiden?
Mogen wij thans aan de Hollanders verwijten de eenheid der geslachten te
verbreken?
Met welk recht zouden wij dit doen?
Hebben wij het dan niet sedert lang gedaan, daar waar de Woordenlijst voor ons
hinderlijk was? Hebben wij het slechte voorbeeld niet gegeven? Spreken wij zelven
wel dagelijks, en schrijven wij volgens de aanwijzingen der Woordenlijst? Is de
eenheid van het geslacht sedert eeuwen ten onzent (ik meen in Groot-Nederland)
niet gebroken?
Er kan naar mijn meening op die vragen slechts één antwoord gegeven worden.
Gesteld overigens dat wij, Vlamingen, het eens zouden zijn om onze geslachten
aan de Hollanders te willen opdringen, over welke middelen beschikken wij om dit
te doen? Welke practische uitslagen zouden wij kunnen verkrijgen?
Laat ons dit uit het oog niet verliezen: Wij beschikken over geen enkel middel!
En indien nu de Hollanders hunne taal willen schrijven zooals zij die voelen dan
blijft ons maar een ding over: berusten in hetgeen wij niet kunnen beletten.... en van
den nood een deugd maken.
Doch indien wij niet willen, noch aan de Hollanders kunnen beletten het
grammatisch geslacht te bepalen volgens hunne behoeften, is er nochtans een zaak
die ons aangaat: Dit is de wetenschappelijke methode die zij wenschen te volgen
voor het
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aanduiden van hunne geslachten. Die methode kan eventuëel onwetenschappelijk
zijn. En dan mogen wij hunne aandacht wel hierop vestigen, daargelaten de vraag
of het zelfs onze plicht niet is. Het geldt toch immers onze gemeenschappelijke
Nederlandsche moedertaal en dan hebben wij toch het recht om ook een woordje
mee te spreken.
Kollewijn welke zulk verdienstelijk werk geleverd heeft bij het bestudeeren van dit
vraagstuk en nu de tolk van zoo vele Hollanders geworden is, heeft een nieuw stelsel
uitgedacht.
Hij stelt vast dat er verwarring in de geslachten bestaat, doch klaarblijkelijk is het
hem te doen om die verwarring nog grooter te maken dan zij wezenlijk is.
Er is, volgens de spraakleeren die zijn stelsel volgen, in het Nederlandsch een
de-geslacht en een het-geslacht. Deze de wordt mannelijk gevoeld, volgens Kollewijn,
waar het ‘kennelijk’ een mannelijk wezen geldt, en vrouwelijk waar het een vrouwelijk
wezen geldt. Waar geen van beide het geval is, voelt men het verschil niet meer (zoo
wordt ons verzekerd) en mag men volgens hartelust van dezen de een hij of een zij
maken.
Zoo dus, onberispelijk Nederlandsch is de volgende zin:
‘De Belgische staat en de hoofdstad zijn in twist geraakt. Wat de Staat betreft, zij
heeft geld noodig; wat de stad betreft, hij weigert te betalen’.
De steller heeft maar te antwoorden ‘ik voel nu eenmaal de staat vrouwelijk en de
stad mannelijk’ en de schoolmeester moet hierin dan berusten: het taalgevoel mag
hij niet kwetsen.
Geen Vlaming of hij zal hierop antwoorden: ‘Die taal, hij is mij te geleerd!’ Want
taal is toch zeker een wezen dat ‘kennelijk’ noch vrouwelijk noch mannelijk is.
Dat er niemand noch in Noord-Nederland noch in Zuid-Nederland is, die zulk
Nederlandsch schrijft tenzij als grap, hoeft geen betoog. En het spreekt van zelfs dat
een spraakleer, die zulke dingen toelaat, de kloof welke tusschen Noord en Zuid
bestaat, nog grooter wenscht te maken dan zij wezenlijk is.
Welke richtsnoer moet er nu volgens Dr. Kollewijn in den regel gevolgd worden, in
zake aanduiding der geslachten. Kollewijn zegt: ‘Wij moeten ons wat dit punt betreft,
houden aan de geslachten zooals zij gevoeld worden in het beschaafd Nederlandsch’.
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Tegen dezen regel heb ik een paar wetenschappelijke bedenkingen in te brengen.
Maar vooreerst, laat ons zien hoe Kollewijn aan zijn beschaafd Nederlandsch gekomen
is.
In het Nederlandsch, evenals in alle andere talen, heet het dat wat de uitspraak
betreft, men zich dient te houden aan de beschaafde uitspraak. De beschaafde kringen
zijn in dit opzicht toonaangevend .... en dit is verstaanbaar.
Zoo zal een Franschman zeggen: ‘Il faut prononcer Mai (= Mei) Mè et non mé (de
oude en nu nog dialectische uitspraak) car l'on dit mè à la Comédie Française’.
De uitspraak der Comédie française is dan ook voor de meeste Franschen de norm
die zij gewillig volgen.
Maar hetgeen een Franschman, noch een Duitscher, noch een Italiaan u zullen
leeren, is dat wat de aanduiding der geslachten betreft, men zich moet richten naar
de beschaafde taal.
Vaugelas, eeuwen geleden, zegde reeds: ‘Il faut sur ce point se conformer à l'usage
... il faut enrégistrer l'usage’.
‘Usage’ kortweg - en niet ‘l'usage des salons’ zooals het voor de uitspraak geldt.
En Vaugelas had duizendmaal gelijk.
Waarom heeft Vaugelas gelijk en Kollewijn ongelijk? Omdat er met twee
overwegingen dient rekening gehouden te worden:
1o In het Nederlandsch, evenals in alle andere talen, zijn er een aantal platte,
populaire, vieze woorden en uitdrukkingen, die tot de beschaafde taal niet behooren
- die de beschaafde taal vermijdt, negeert, en niet wil kennen.
Bij het bepalen van het geslacht van die woorden, kan naar mijn gevoelen, van de
beschaafde taal geen sprake zijn - aangezien die woorden voor de beschaafde taal
niet bestaan.
Ik kies een woord als voorbeeld. Sit venia verbo - wie aan lexicographie doet, mag
voor geen kleintje vervaard zijn. - Daar hebben wij b.v. stront.
Dit woord staat bij Verdam aangeteekend als mannelijk. Bij de Vries en Te Winkel:
vrouwelijk - In de dialecten aarzelt men.
Volgens Kollewijn zouden wij ons voor het geslacht van dat woord naar de
beschaafde taal moeten richten.
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Volgens mijn taalgevoel, dat zeker dat der overgroote meerderheid der Vlamingen
is, sluiten stront en beschaafd elkander uit. Er kan, mijns inziens, hier geen sprake
zijn van den regel door Kollewijn voorgeschreven. Voor het bepalen van dit geslacht
zullen alle Vlamingen met mij volle procuratie geven aan de beerruimers: die hebben
verstand van dit woord en naar hen moet geluisterd worden om het geslacht te bepalen.
Dat op hunne aanwijzing het woord mannelijk of vrouwelijk aangeteekend wordt,
en zelfs beide te samen, het kan me weinig schelen.
Hechten er de Kollewijnianen aan over dit artikel in bespreking te komen met de
beerruimers en willen zij absoluut het geslacht bepalen volgens hunne beschaafde
taal, zoo heb ik er natuurlijk niets tegen. Maar ik blijf op een afstand en de Vlamingen
zullen schier allen mijn voorbeeld volgen, aangezien zij zeker onder beschaafde taal
iets anders verstaan dan de Kollewijnianen.
En dit is een voorbeeld uit honderd. Want er zijn in alle woordenboeken een heele
reeks woorden die aangeteekend staan als bas of populaire en daar moeten wij ons,
volgens mijn taalgevoel, op het zelfde standpunt stellen, als bij het door mij
aangehaalde woord.
Nooit zal b.v. een Franschman in het hoofd krijgen te zeggen: ‘m.... est féminin,
parce que l'on dit la m... cambronne à la Comédie française’. En dit is nu juist het
standpunt dat Dr. Kollewijn met zijne zoogenaamde beschaafde taal aanbeveelt, en
waartegen ik, en waarschijnlijk alle Vlamingen met mij, verzet aanteeken.
2o In elke taal heeft ieder bedrijf zijne technische woorden en zijn speciaal gerief.
Wie b.v. een drilboor dagelijks gebruikt, zal zonder aarzelen zeggen ‘hij of zij is
kapot’ - ‘hij of zij is verloren’ - en zoo gaat het met alle de voorwerpen die tot het
ambacht behooren.
Een matroos kent zijne scheepstermen: mast, loef, bramsteng, boeg, spriet, enz.,
en voelt dadelijk of die mannelijk of vrouwelijk zijn.
Een metser aarzelt niet voor truweel, keper, balk, nok; een timmerman evenmin
voor: drilboor, schaaf enz.
Wat heeft nu ‘de’ beschaafde taal, ik vraag het, met die ambachtstermen uit te
maken. Mijns inziens, heelemaal niets....
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en bijgevolg komt het haar niet toe het geslacht van die woorden te bepalen.
Naar mijne opvatting heeft men zich voor scheepstermen te houden aan de taal
der matrozen - en het komt er niet op aan of deze al dan niet beschaafd zijn, of zij
zich wel alle dagen wasschen en niet te veel pruimen. - Hoe onbeschaafd ook, hebben
zij meer verstand van scheepstermen dan de beschaafde schoolmeester, die achter
zijn lessenaar zit en nooit in zijn leven op een schip dienst heeft gedaan.
De beschaafde taal heeft zich dus in de eerste plaats voor technische woorden,
beschaafd te gedragen tegenover menschen die er meer van weten, en een vakkennis
bezitten welke de gewone beschaafde sterveling niet heeft.
Zoo worden de geslachten in het Fransch, Duitsch, Italiaansch geregeld. Waarom
dan ook niet in het Nederlandsch?
Natuurlijk denkt er geen mensch aan voor de bepaling der geslachten de beschaafde
taal uit te schakelen: zij dient de eerste geraadpleegd te worden voor abstracte
begrippen en algemeene gevoelens (angst, vrees, drift, rede enz.), want die begrippen
hooren haar in de eerste plaats toe.
Men zal ze ook raadplegen voor de voorwerpen die ze kent en dagelijks gebruikt
(tafel, stoel, kachel, kast enz.).
Maar uitspraak doen over alle woorden - dit komt haar, mijns inziens, niet toe.
Tot zoo ver wat het stelsel van Kollewijn aangaat.
***

Ik kom thans tot het verslag der Nederlandsche Staatscommissie.
Pro forma neemt de meerderheid dier Commissie hier, zooals elders, den schijn
aan, Kollewijn tegen te spreken, - maar feitelijk komt zij in hoofdzaak tot de zelfde
conclusies als Kollewijn.
Ik verwijs naar het 4o: ‘In de keuze tusschen de genitieven op -r en -s richt men
zich naar de beschaafde taal’.
Verder leest men het 5o: ‘In de keuze van het geslacht voor de persoonlijke en
bezittelijke voornaamwoorden van den 3den persoon, richte men zich bij het schrijven
naar het spreken in dezelfde omstandigheden (= dit is de beschaafde taal)’.
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‘Voor de namen van zaken zou men dan alleen als regel kunnen stellen dat het gebruik
van hij en zij moet afhangen van hetgeen in de beschaafde taal wordt gezegd.’
(Verslag, bl. 10.)
Wat de Nederlandsche Commissie beoogd heeft, wordt ons door Prof. Scharpé
uiteengezet: ‘Zij sluit zich niet aan bij de aanhangers van het Kollewijn-stelsel, welke
de moeilijkheid oplossen door te zeggen: richt u naar het beschaafde spraakgebruik.
Het komt er immers juist op aan REGELS op te geven, die overeenstemmen met dat
beschaafde spraakgebruik’. (bl. 4.)
En inderdaad schijnt de Commissie op zoek te zijn geweest naar die regels. Maar
dat zij die regels niet gevonden heeft, zal niemand verwonderen - het is immers
zoeken naar de quadratuur van den cirkel.
Waarom is in alle talen (het Engelsch natuurlijk uitgezonderd, dat alles onzijdig
maakt, wat niet kennelijk mannelijk of vrouwelijk is) het eene woord mannelijk en
het andere vrouwelijk?
Vele geleerden hebben naar de oplossing van dit raadsel gezocht; zij komen tot
de conclusie: ‘Er is geen regel’.
Waarom het eene woord mannelijk en het andere vrouwelijk? Ja, omdat het zóó
is. Er is geen regel waar willekeur heerscht.
De minderheid der Hollandsche Commissie stelde voor ‘dat een groot aantal
woorden die bij de Vries en Te Winkel als manlijk worden opgeven, in het vervolg
als vrouwelijk zouden worden beschouwd. Men zou dan eene betrekkelijk korte lijst
van masculina overhouden...’ Doch daartegen had de groote meerderheid van de
Commissie bezwaren: zij meende dat het opstellen van zulk een lijst een daad van
groote willekeur zou zijn.
Indien die minderheid er op uit was om woorden die door de Hollanders mannelijk
gevoeld worden, vrouwelijk te maken, dan zou dit wezenlijk een ‘daad van willekeur’
zijn. Maar ik kan mij moeilijk voorstellen dat dit in de bedoeling van Prof. Muller
lag.
In alle gevalle had die minderheid duizend maal gelijk aan te dringen op het maken
van eene Lijst.
De grofste daad van willekeur, welke eene Commissie, gelast met het regelen der
geslachten, kan begaan, is het weigeren van lijsten aan degenen die het duidelijk
gevoel hebben dat zij geen wandelende woordenboeken zijn.
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De lijst van de Vries en Te Winkel staat u, Hollanders, niet aan? welaan, maakt er
dan een andere!
Het geslacht bij de Vries en Te Winkel opgegeven, druischt tegen uw taalgevoel
in? Opperbest! Doet dan hetgeen de nuchtere Heremans deed, en plaatst nevens het
geslacht zooals de Vlamingen het voelen, het geslacht zooals Gij Hollanders het
voelt.
Waarom b.v. bij tafel niet genoteerd: vr. (Z = Zuid-Ned.) m. (N) enz. - Melk, vr.
- echter o. (Brab,) - enz. Zooals het trouwens in ons Groot Woordenboek nu reeds
geschiedt.
Door het weigeren van een lijst, heeft de meerderheid der Commissie zich zelf
veroordeeld om over de regeling der geslachten niets anders uit te brengen dan verba
et voces.
Zij stelt regels, maar zegt: er zijn uitzonderingen: mannelijk worden gevoeld adel,
dag, oorlog, staat, enz. ; men schrijft dikwijls den genit. der ‘maar men schrijft nog
niet der adel, der oorlog, der staat, enz.’. - ‘In een aantal gevallen, vooral waar niet
sprake is van concrete voorwerpen in het dagelijksch leven, is men gewoon zij en
haar te gebruiken, zoo b.v. wanneer bedoeld wordt de aarde, de commissie, de
regeering enz.’
Een oogenblik, als het u belieft: Wie een regel stelt, moet duidelijk en stipt alle de
uitzonderingen op zijn regel opsommen, - anders is het geen regel meer....
Wanneer gij zegt: ‘de regel is...., maar er zijn uitzonderingen 1, 2, 3 en zoo
voorts...’. Hoe wilt gij hebben dat ik in een twijfelachtig geval weten kan of ik mij
moet houden aan den regel, of aan het ‘en zoo voorts’ der uitzonderingen?
Een regel geven met een ‘en zoo voorts’ in de uitzonderingen, staat dus volkomen
gelijk met zeggen: ‘Er is geen regel!’. Ofwel: ‘Ik ben buiten staat een regel te
formuleeren!’.
Ik kan er niet aan denken almea per alinea heel het Verslag te bespreken, dit zou
me leiden tot eene doorloopende critiek der toekomstige spraakleer van ons
Nederlandsch.
Maar ik vestig enkel nog de aandacht op het besluit tot hetwelk de meerderheid
der Commissie gekomen is: ‘Indien de Regeering zich met de hierboven gegeven
beschouwingen kon vereenigen, zou in hare voorschriften bij namen van zaken niet
meer sprake zijn van eene doorgaande onderscheiding tusschen masculina en
feminina.... (hier enkele van die beschouwingen). Doch voor het overige zou een
ruimer gebruik van “hij” in de geschreven taal moeten vergund worden’.
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Ik stel mij duidelijk de verlegenheid van de Nederlandsche Regeering voor, sedert
13 Juli 1918 (datum waar het Verslag werd neergelegd), toen Haar gevraagd werd
door ‘voorschriften’ te bepalen dat er een ruimer gebruik van ‘hij’ zou toegelaten
worden.
Dadelijk zoo Zij dit doet, wordt haar dan gevraagd wat Zij onder ‘ruimer gebruik’
verstaat. Het begrip ‘ruim’ verschilt natuurlijk van mensch tot mensch. Moet er
voortaan toegelaten worden te schrijven: ‘die taal, hij is schoon’ - ‘die stad, hij is
prachtig’ - ‘die hand, hij is vuil’ - ‘die borst, hij is rond’ - en dan ook: ‘die zaak, hij
is duidelijk’?
Wordt de Vlaamsche Zaak ook mannelijk en vrouwelijk?
‘Zoo ver willen wij niet gaan’ - zal de meerderheid der Commissie misschien
verklaren: ‘Wij hebben gezegd “ruimer” gebruik, maar niet “het ruimste” gebruik’.
Aangenomen - maar dan moet er toch een Lijst opgemaakt worden om aan te
wijzen waar dit ruimste gebruik niet geoorloofd is, en waar het ruimer gebruik wordt
toegestaan.
En zoo kom ik op mijn vorig gezegde terug: stel dan toch lijsten op... dit is immers
het A B C voor de basis eener spraakleer.
Gelief hier bij op te merken dat die meerderheid welke het ruimer gebruik van hij
vraagt, tegelijkertijd opkomt voor den genitiefvorm der: ‘De vormen der enz. geven
in het schrijven een groot gemak(!); het gebruik er van zal waarschijnlijk(?)
toenemen’.
Zoo dus omdat iets in de toekomst waarschijnlijk geschieden zal, moeten wij nu
reeds onze spraakleer veranderen. - Voor de aanhangers der futuristische kunst! - Ik
zou liever, wat mij betreft, de moeilijkheden van het toekomstig Nederlandsch aan
de Nederlandsche geslachten van de toekomst overlaten....
Maar ik ben dan ook maar een eenvoudige historicus.
Eenparig (de aanhangers van het Kollewijn-stelsel inbegrepen) is de Vlaamsche
Commissie gewaar geworden dat in zake regeling der geslachten onze
Noorderbroeders een weg op wilden, dien wij in Vlaamsch-België onmogelijk kunnen
volgen.
Daarom stelt de Commissie voor dat er eene nieuwe Vlaamsche Commissie zou
benoemd worden, gelast met den wezenlijken toestand der geslachten in ons land te
onderzoeken.
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Zij zou het wetenschappelijk materiaal verzamelen en dan op vasten grond bouwen,
en voorstellen doen waar het noodzakelijk blijkt.
Niets zou overigens beletten, meen ik, dat zij haar onderzoek uitbreide en trachte
vast te stellen waar het ‘levend’ gevoel van het onderscheid der geslachten (waarvan
het Verslag der meerderheid spreekt) ophoudt. Want het is onmogelijk dat dit ‘levend’
gevoel juist ophoudt aan de politieke grens van België, welke heelemaal geen taalgrens
is.
Evenmin is het aannemelijk dat dit ‘levend’ gevoel, dat in Duitschland zóo sterk
bestaat, aan de politieke Oost-grens van Nederland opeens verdwijnt.
Wellicht komt de Regeering van Nederland er toe om van Haren kant ook eene
Commissie te benoemen; en dan zouden beide Commissies het wetenschappelijk
materiaal, dat noodig is om deze moeilijkheid te regelen, bijeen brengen.

Spelling der Nederlandsche Woorden.
A. - Spelling der Vocalen.
De Vries en Te Winkel hebben in de spelling van sommige Nederlandsche vocalen
een onderscheid gemaakt dat op zuiver etymologische gronden berust.
Zoo wat de o en oo betreft: Wij moeten onderscheiden tusschen een o-klank welke
uit een Gotische o stamt (hopen) en de oo-klank die uit een Gotische au stamt (loopen,
koopen, enz.)
Zoo wat betreft de e en ee: Wij moeten onderscheiden tusschen een e-klank, die
van Got. e afstamt, (stenen = klagen) en de ee-klank die uit eene diphtong spruit
(steenen = Duitsch steine - beeten (wortels), maar beten, meerv. van beet (bijten).
Zoo wat den ij- en ei-klank betreft: Onderscheid tusschen ij, die uit lange i komt,
en ei afstammende van een dipht. (klein, rein, weinig).
Zoo wat den doffen i-klank betreft in den uitgang -lijk, die etymologische lang
was, en zoo nog geschreven wordt, terwijl hij thans kort uitgesproken wordt.
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Kollewijn heeft de ei- ij-klank onaangeroerd gelaten: hij schrijft klein volgens de
etymologie en niet klijn volgens de uitspraak.
Wat die andere vocalen aangaat, vraagt hij de afschaffing van het etymologisch
onderscheid: hij wenscht dat men schrijve: kopen, lopen.... volgens de uitspraak evenals benen, stenen, wenen (zonder ee) - en zoo ook: natuurlik, alleenlik (zonder
de etymol. ij).
De Nederlandsche Staatscommissie heeft zich bij hem aangesloten voor de o-oo, en
de e-ee.
Zij verwerpt echter de notatie -lik, en behoudt -lijk.
De Vlaamsche Commissie is eenparig de voorstellen der Hollandsche Commissie
bijgetreden.
Dat er een overwegend belang bestaat om het onderscheid tusschen o en oo te
behouden, meen ik niet, evenmin als dat tusschen e en ee.
Het gevaar dat b.v. door deze nieuwe spelling der o's onze schrijvers ongenietbaar
zouden worden, bestaat toch zeker niet. Hinderlijk kan deze nieuwigheid ook niet
genoemd worden: Wie aan de Nederlandsche spelling gewend is, waar de o-klank
in het zelfde stamwoord volgens de verbuigingen en vervoegingen eenmaal gespeld
wordt o en dan oo (hopen, gehoopt, wij hopen; - ik stoor, wij storen), kan gemakkelijk
vrede hebben met: ik koop, wij kopen, ik loop, wij lopen.
Overigens onder de oo-woorden zijn er slechts enkele die van dagelijksch gebruik
zijn (als koopen, boomen, noodig enz.), Voor vele andere woorden moeten wij
dikwijls (ik althans) ons Woordenboek naslaan om te weten hoe wij spellen moeten
en als wij dan die woorden met enkele o gespeld vinden, zullen wij er toch zeker
weinig last van hebben.
De Nederlandsche Commissie maakt hier voor 3 woorden een uitzondering: Stroo,
vloo en goochelen.
Vloo interesseert ons, Vlamingen, niet: wij zeggen ‘een vlooi’. Wij kunnen er dus
niets tegen hebben dat de Nederl. Commissie de vlooien met rust laat. De
Kollewijnianen integendeel zijn hier erg boos om. ‘Volharden, volharden!’ is bij hen
nu de leus; zij willen absoluut de ‘vlo’ er door krijgen.
De Vlamingen die hier, zooals gezeid, geen belang bij hebben, bekijken dezen
vlooienstrijd met onverschilligheid.
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Zelfde opmerking wat betreft e en ee als voor oo. Wij zullen, geloof ik, er gemakkelijk
aan wennen.
Slechts wensch ik een persoonlijke opmerking te maken. De notatie van de
e-klanken is een der gebrekkigste in ons Nederlandsch. Die e luidt nu eenmaal dof
(als in lidwoord de); dan eens è (ver, ster); dan eens ē (stelen).
De Franschman heeft te zijner beschikking e, é, è, ê; de Hongaar kent ook accenten
op de e. Vreemdelingen, die Nederlandsch leeren, hebben hier grooten last van.
Een Waal, aan wien ik les gaf, na stelen gelezen te hebben, las worstelen voor, als
of er worst stelen stond; na plaagster gelezen te hebben, verstond hij nu niet waarom
de ster van dwaalster op een andere wijze moest luiden. Prevelen en bevelen
verschillen hemelsbreed in de uitspraak: In schrift zijn het slechts de eerste letters
die verschillen.
Gezien deze klankvariatie in de Nederl. e's (welke bij geene andere Ned. vocalen
bestaat) vraag ik mij af of een graphie ee, nu wij het etymologisch onderscheid
vaarwel zeggen, niet te verkiezen is boven e, overal waar er eene ē gehoord wordt:
beedelen en bedeelen is, meen ik, phonetisch veel beter genoteerd dan bedelen dat
volgens de nieuwe spelling op twee wijzen zal kunnen en moeten gelezen worden;
beeven en beeving (aardbeeving) te verkiezen boven beving, dat ook als praet. van
bevangen kan en moet gelezen worden.
Vereedeling te verkiezen boven veredeling dat men kan lezen als veeren deeling.
Beteekenis is phonetisch beter genoteerd dan betekenis, dat door vreemdelingen
en zelfs door landgenooten, zou kunnen gelezen worden beete kennis (een kennis
die van de suikerraffinadeurs verwacht wordt).
Landgenooten ook, zeg ik: want enkele jaren geleden, was er in de bibliotheek te
Gent een bediende, welke de vriendelijkheid had, mij op de hoogte te brengen van
de nieuwe boeken die aangekocht werden. ‘Er is’ deelde hij mij eens mede, ‘een
boek binnengekomen over Vondel's beker-ring’. - ‘Dank u voor de inlichting’, gaf
ik ten antwoorde ‘maar bekers, potten en pannen interesseeren mij maar weinig - ik
doe niet aan archeologie’.
Maanden en maanden nadien vernam ik echter dat die beker-ring een zwaar boek
was over Vondel's bekeering.
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Is deze laatste graphie niet beter dan bekering? (cf. levering). Persoonlijk meen ik
van ja. En die ee-notatie is ook die van Frederik van Eeden, alsook vroeger die van
Hooft en van hen die hem volgden.
Dit persoonlijk gevoelen heeft mij niet belet op het voorbeeld der Vlaamsche
meerderheid mij bij de besluiten der Nederl. Commissie neer te leggen. Wanneer in
Noord-Nederland de Kollewijn-roes over zal zijn, dan zal het gezond verstand weer
boven komen en dan zal men, naar ik meen, het verkeerde dier e-notatie wel inzien:
Wij zullen het dan maar gerust aan de toekomst overlaten.
De Nederlandsche Commissie behoudt den -lijk uitgang (natuurlijk, fatsoenlijk...)
en wil niet weten van natuurlik en fatsoenlik.
Hare bezwaren vat ik niet wel. Gesteld dat bij natuurlik de klank niet juist
weergegeven kan worden, dan is, geloof ik, die notatie-lik, toch veel dichter bij de
uitspraak dan het -lijk van de Vries en Te Winkel.
Waarom wij hier een korten klank (en dan nog op een onbeklemtoonde plaats)
met een dubbele letter moeten schrijven, begrijp ik niet.
Er zijn dan ook schrijvers die geene Kollewijnianen zijn, en die natuurlik en
fatsoenlik spellen.
Maar zoo de Commissie op dit punt de traditie wil in eere houden, zal ik natuurlijk
de eerste zijn om mij daartegen niet te verzetten, alhoewel ik met de nieuwe notatie
volkomen vrede zou hebben gehad.
Voor de i-notatie heeft de Nederlandsche Commissie de eischen der Kollewijnianen
moeten onderzoeken, welke absoluut willen hebben dat men schrijve: biezonder,
muziekant, fabriekant, Junie, Julie, histories (historisch), economies, logies.
Waarom? Omdat de i welke hier gehoord wordt, scherp uitgesproken wordt en
niet overeenkomt met de half-doffe i van is, gemis, mis, disch.
Een kwestie van zuiver phonetisch doctrinarisme zooals men ziet.
Natuurlijk was het van de meerderheid der Nederlandsche Commissie niet te
verwachten dat zij op een principiëele kwestie Kollewijn zou durven tegenspreken.
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Hier heeft zij toch aan de andere partij een ernstige toegeving willen doen: Zij stelt
voor histories (= historisch) maar historise; economies (= economisch) maar
economise; logies maar logise.
Het gevaar van zulke halfslachtige voorstellen is natuurlijk dat men beide partijen
ontevreden maakt. En dit is dan ook in de Vlaamsche Commissie gebleken.
De meerderheid wil het zuiver Kollewijniaans hebben: Zij geeft de voorkeur aan
histories, historiese; economies, economiese; logies, logiese.
De minderheid blijft bij historisch, historische; economisch, economische enz.
Ik heb een 4-tal bezwaren tegen de nieuwe i-notatie:
1o In ons klankstelsel-notatie worden alleen de lange vocalen door dubbele letters
aangeduid (maar, meer, mier, moor, muur) daargelaten, wel te verstaan, de enkele
gevallen, waar een ie bij onze voorouders lang was, en bij ons onder den invloed van
sommige letters in onze uitspraak kort geworden is, zooals b.v. niet en niets, dat wij
tegenwoordig kort uitspreken nit en nits.
Waarom nu in bizonder, kievit, muzikant, historisch... die korte i (en dan nog op
onbeklemtoonde plaatsen) met een dubbele letter moet afgebeeld worden? Cui bono?
Tenzij voor stokphonetikers.
2o Onderstel dat wij nu histories(ch), economies(ch), biezonder schrijven, dan is deze
i-klank toch slecht genoteerd; want hij verschilt van dien in bier, mier, wieg,
(Vlaamsch) stiel enz., waar de klank lang is en bijgevolg niet dezelfde is (men hoort
dit verschil duidelijk in kievit).
Een taal phonetisch willen noteeren met de 24 teekens van ons alphabet is toch
onbegonnen werk. Al wie wat aan phonetiek gedaan heeft, weet dit.
3o De Franschman zegt historique, économique, logique.... met klemtoon op de laatste
silbe-ique.
In woorden als historisch, ckonomisch, logisch.... hoort men nu reeds in sommige
Vlaamsche streken (de grensstreken) die verkeerde klemtoon vallen op -isch, terwijl
in het Nederlandsch de klemtoon op de o's valt.
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Nu reeds hoort men bij vele Vlaamsche geleerden deze verspringing van klemtoon.
(Ik heb Vlaamsche Professors gehad, welke nooit anders zegden dan historiesch,
logiesch.)
Indien wij nu de spelling histories(ch), logies(ch), ekonomies(ch)... aannemen,
vrees ik dat deze nieuwe spelling de verkeerde uitspraak in de hand zal werken.
Natuurlijk, doordien de i met 2 letters aangeteekend staat, en de o-klank door één,
valt het oog op de laatste silbe.
4o Een spellingsvereenvoudiging die er op uit is om overtollige letters af te schaffen,
begrijp ik best: Dat is overtolligen ballast over boord werpen. Maar een
vereenvoudiging, die onder voorwendsel van te vereenvoudigen, de woorden verlengt
en de letters vermenigvuldigt, is in mijn oogen een vereenvoudiging die op den
verkeerden weg is. En zij is vooral op den verkeerden weg, wanneer zij letters toevoegt
aan korte klanken en dit op onbeklemtoonde plaatsen. Desnoods (à la toute dernière
extrémité, zooals de Franschman zegt) kan ik die vermenigvuldiging aannemen
wanneer wij hierdoor een hopelooze verwarring kunnen vermijden, hetgeen misschien
bij de ee het geval is.
Hechten er nu de phonetiekers volstrekt aan dat in bizonder, muzikant, historisch,
kievit... er afgebeeld worde dat de i-klank afwijkt van onze gewone Nederlandsche
i, dan kunnen zij natuurlijk het een of ander accent op deze i plaatsen, zooals
phonetiekers plegen te doen, wanneer zij een klank phonetisch willen weergeven.
Tegen zoo iets zal zich natuurlijk niemand verzetten, en dit staat aan phonetiekers
volkomen vrij.
Hechten zij eraan die woorden met ie te schrijven, dan kan er misschien een
verzoeningsvoorstel gedaan worden. Aangezien b.v. in historisch de klemtoon op
de o valt en dat die o lang is, dan heeft, als de korte onbeklemtoonde i-klank 2 letters
krijgt, de o-klank recht op ten minste 3 letters. Men zou kunnen schrijven:
histoooriesch. Dan wordt hierdoor duidelijk voor het oog dat de o tweemaal zoo lang
is als de i, en dat hij den klemtoon heeft. Dit laatste punt zouden de Vlamingen dan
niet meer uit het oog verliezen.
Slotsom wat de vocalen-spelling betreft:
De Vlaamsche Commissie stelt eenparig voor de etymologische oo en ee af te
schaffen, zooals de Nederlandsche Commissie ook doet.
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Wat i-notatie betreft is er geen eenparigheid: de meerderheid vraagt de toepassing
van het Kollewijnstelsel tegen de Nederlandsche, die er maar de helft van wil.
De minderheid verwerpt het Kollewijnstelselheelemaal en blijft bij de traditie van
de Vries en Te Winkel.

B. - Notatie der Consonnanten (medeklinkers).
Het onderzoek der Nederlandsche Commissie loopt slechts over 4 gevallen, waarvan
er 2 gevallen zijn van zoogenaamde ‘tusschenletters’ (in samenstellingen): 1.
Tusschenletter n. 2. Tusschenletter s.
1o Wat de letter n betreft in samenstellingen, zij zal voortaan slechts geschreven
worden.
a) wanneer zij in de uitspraak gehoord wordt (b.v. vorstenzoon);
b) wanneer zij in het eerste lid zeer duidelijk het meervouds begrip wordt gevoeld:
b.v. dievenbende.
2o Wat de s in samenstelling betreft, zij wordt slechts geschreven wanneer zij in de
uitspraak gehoord wordt, doch niet wanneer het tweede lid met s begint: b.v.
oorlogsverklaring, maar oorlogschip.
De Vlaamsche Commissie neemt insgelijks deze beide voorstellen eenparig aan.
3o h-notatie.
De Nederlandsche Commissie verwerp hier de voorstellen van Kollewijn.
Men zal blijven schrijven thans, althans, thee.
Waarom de Nederlandsche Commissie er zoo veel aan hecht dat er thee geschreven
wordt, is bij het eerste zicht vreemd.
Het woord-stamt, zoo het schijnt, uit het chineesch, waar een spirant th niet bestaat.
De th is dus niet etymologisch.
De Engelschman zegt en schrijft tea (niet thea), de Italianer tè; de Hongaar tea.
De graphie thee schijnt eene eenvoudige nabootsing van de gekke Fransche spelling
thé.
Waarom hier aan Kollewijn niet toegegeven? Ja, waarom? De zaak is duidelijk:
de Nederlandsche Commissie wil den schijn behouden geen Kollewijnsch
Nederlandsch te schrijven. Er
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moeten dan enkele kluifjes geworpen worden aan wie van het Kollewijnstelsel niet
houdt, om daaraan te kunnen knagen en zoo kan men gerust, meent men, de
Kollewijnsche princiepen er door krijgen.
De toegeving voor 3 woorden thans, althans, thee dient enkel om 1000
Kollewijnsche woorden te doen slikken. Want nu wordt de hoofdschotel opgediend!
4o De S-klank wordt altijd aangeduid door S, en de S heeft altijd den S-klank.
Zoo mens (in plaats van mensch), wens, vis, vissen, links, groots, dagelijks,
Hollandse Staat, Belgise Regeering, Rotterdamse Kermis.
Voorloopig is mijne keel phonetisch nog niet breed genoeg om ‘Kollewijnse
walvissen’ te slikken. En naar mijn meening, die zeer zeker die van de overgroote
meerderheid der Vlamingen is, mag mijne Regeering gerust ‘Belgisch’ blijven.
Het is in mijne oogen onbegrijpelijk dat eene Commissie die er tegen op ziet om
natuurlik te schrijven, mij, en alle Vlamingen met mij, ‘Belgies’ wil maken.
Aan den uitgang -lijk kan het oog zich makkelijk wennen, en reageert het zonder
moeite dadelijk, waarom? omdat de uitgang altijd dezelfde is, en uit slechts 3 letters
bestaat - omdat -lijk altijd op dezelfde plaats voorkomt: dit is het einde van het woord
of, bij naamwoorden (natuurlikheid) de voorlaatste silbe, - omdat die uitgang slechts
bij enkele woorden voorkomt (bijwoorden, naamwoorden en bijvoeglijke
naamwoorden).
Daarentegen is de afschaffing der sch, en eenvoudig s-notatie, van alle de
nieuwigheden door Kollewijn voorgesteld diegene welke verreweg het meest
hinderlijk is voor wie ze niet gewoon is.
Het oog reageert niet, omdat die afschafte sch, dan eens op het einde van het woord
voorkomt (mens, wens) - dan eens in het midden (wassen voor wasschen), dan eens
bijna op het begin (wenselijkheid, menselijkheid) - omdat die afgeschafte sch in
verbinding met allerlei letters staat en in alle soort van woorden voorkomt
(werkwoorden, naamwoorden, bijvoegelijke naamwoorden, enz.).
Neemt men deze afschaffing aan, dan zijn er geen 10 regels Nederlandsch, welke
daardoor niet aangetast worden.
Alle onze uithangborden, opschriften, bankbrieven, een gedeelte der straatnamen,
enz., alles moet afgerukt en herschilderd.
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Onze Academie wordt de ‘Vlaamse’ Academie; ons Staatsblad wordt ‘belgies’; wij
krijgen te Gent de ‘mussenstraat’, ‘Kortrijkse’ straat en de ‘Hundelgemse’ steenweg.
Een goed deel onzer dagbladen mag zijn titel veranderen. Onze Nationale Bank wordt
verzocht haar papieren geld op de ‘Kollewijnse’ hoogte te brengen enz.
Ik meen (en dat zal wel het gevoelen van de overgroote meerderheid der Vlamingen
zijn), dat wij na de rampen van den oorlog, dringender herstellingswerken uit te
voeren hebben dan, om Kollewijn en zijn vereniging plezier te doen, onze
uithangborden te gaan herschilderen en de bordjes van onze straten weg te rukken.
Er is in België ander en ernstiger werk te doen dan dat. En daarom kan ik mij
onmogelijk bij de meerderheid mijner collega's aansluiten, die het oogenblik gunstig
achten om ‘Belgies’ te worden.
***

Dat de nieuwe spelling hare voordeelen kan hebben, dit betwijfel ik niet. Die
voordeelen zijn mij natuurlijk zoo niet alle dan toch grootendeels bekend!
Zoodra de nieuwe spelling ingevoerd zou worden, zou de schoolmeester door echt
wetenschappelijke lessen, de wetenschappelijke dorst zijner leerlingen kunnen lessen
(= lesschen). Zijn lessen zullen lessen!
Hij zou hun kunnen meedeelen, in aansluiting met het bekend honig-raadsel, dat
‘wasch nu was is, net als was vroeger was’.
De nieuwe spelling heeft economische voordeelen: Zij wil boomen laten wassen,
net als de was-vrouwen, hetgeen in onzen tijd van levensduurte een niet te misprijzen
voordeel uitmaakt, en iedere huismoeder zal dit met groot genoegen vernemen.
Vlaamsche meisjes zullen mogen verklaren dat zij een hekel hebben aan al wat
vals (= valsch) is, en dat zij niettemin op vals verzot blijven.
De Vlaming verkrijgt ook iets: Hij zal voortaan zijn tas mogen uitdrinken, al is
zijn tas (= tasch) tot den boord toe vol met geld. - Een echt kunstje.
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Wij hebben hier een woningsnood: De Vlaming vraagt naar logies (logement in 't
Vlaamsch). - De schoolmeester zal hem kunnen uitleggen dat die nood het logies (=
logisch) gevolg is van de vraag naar logies. De Vlaming zal dit dan heel goed verstaan
en beter in onzen treurigen toestand berusten.
De schoolmeester zal dan aan zijn schooljongens kunnen verklaren dat er voortaan
bossen (= bosschen) zijn die niets uit te maken hebben met sleutelbossen, evenmin
trouwens als as (= asch) van de kool iets te doen heeft met as van het wiel.
En als de schooljongens hem praatjes vertellen, zal hij bij hen mogen aandringen
om hunne histories histories (= historisch) te vertellen.
Daarenboven zullen wij dan het voordeel hebben een es (= esch) te bezitten als
boom nevens een es als letter, juist hetgeen wij zoo broodnoodig hadden nevens de
el als maat en de tee als drank.
En dit alles is slechts een greep uit den stapel voordeelen, welke ons voorgespiegeld
worden, want hun getal is legio.
Al wie een echt kunstgevoel voor fijnheid bezit, zal natuurlijk moeten toegeven
dat de nieuwe spelling door hare fijne nuanceering, duizend palen boven de oudere
staat. In de aangehaalde gevallen is de Vries en Te Winkel steeds boersch; daarentegen
is de nieuwe spelling er op uit om steeds steeds (= steedsch) te zijn.
Enkele kniezers uit de oude school zullen misschien beweren dat de kost die hun
opgedischt wordt, voor hen noch mals (= malsch) noch gaar is, en toch zullen zij
moeten bekennen dat er iets mals in zit!
Hebben overigens de kniezers iets nieuws te vertellen dan zou toch voortaan hun
proza altijd ‘vers’ zijn. En ze durven klagen!
Gezien al het schitterende dier nieuwe spelling, kan ik mij best het koortsachtig
ongeduld van alle die brave menschen voorstellen, welke van die onschatbare
voordeelen dadelijk willen genieten en uitroepen: ‘Al lang genoeg gewacht! Wij
kunnen het waarlijk niet langer uithouden!’
Maar, zooals gezeid, er is, naar mijn meening, dringender werk dat wacht.
***
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Aan wie vroeger het nieuw spellingstelsel wilde onderzoeken werd geantwoord: ‘de
zaak werd reeds onderzocht en kan niet altijd opnieuw onderzocht worden. Het
onderzoek is dus gesloten ... en gij hebt u eenvoudig te onderwerpen’.
Ik onderstel dat er geene Academie in de wereld bestaat, welke toelaten kan dat
haar gezegd worde: ‘Gij hebt niet te onderzoeken ... gij hebt u te onderwerpen’.
Ik heb dus de vrijheid genomen mij niet te onderwerpen zonder een onderzoek.
De Academie heeft thans een besluit te nemen:
1o Over ‘la question préalable’ - of zij bij de Vries en Te Winkel blijft, zonder
wijzigingen (hare vroegere besluiten).
o
Gesteld dat zij wijzigingen toelaat - of zij zich aansluit bij de voorstellen door
2
de Vlaamsche Commissie eenparig genomen - en aan welke zijde zij zich schaart
waar er geen eenparigheid is.
De toestand is als volgt:
A. Grammatisch geslacht:
Eenparig vraagt de Vlaamsche Commissie de aanstelling van een Commissie, die
den wezenlijken toestand der geslachten in Vlaamsch-België zal onderzoeken en
hierover verslag zal doen.
B. Spelling der Nederlandsche woorden:
VOCALEN:
oo en ee - eenparig vraagt de Vlaamsche Commissie de afschaffing van het
etymologisch onderscheid.
i-notatie - geene eenparigheid.
De meerderheid is voor biezonder, - histories, historiese, - economies, economiese,
- kieviet (Kollewijn-stelsel).
De minderheid blijft bij bizonder, historisch, economisch, kievit, enz. (de Vries
en Te Winkel).
CONSONNANTEN:
Eenparig neemt de Vlaamsche Commissie de voorstellen aan over de tusschenletters
n en s.
Geen eenparigheid over de s-notatie:
De meerderheid is voor Belgies, Vlaamse Academie, vis, wassen (= wasschen),
enz. (Kollewijn en Noord-Nederlandsche Commissie).
De minderheid blijft bij Belgisch, Vlaamsch, wasschen, mensch, visch, enz. (de
Vries en Te Winkel).
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Nog een woord eer ik eindig.
Prof. Scharpé noemt in zijn Verslag de voorstellen der Hollandsche Commissie
‘gematigd’ en hij denkt dat zij een ‘middelweg’ heeft gezocht tusschen het
Kollewijn-stelsel en de oude traditie.
Natuurlijk betwijfel ik het geenszins dat in de oogen van Kollewijnianen die
voorstellen zeer gematigd zijn, zelfs te gematigd (cf. histories, historise).
Maar voor al wie tot de ‘Vereniging’ niet behoort, lijken die voorstellen alles
behalve ‘gematigd’ en is de ingeslagen weg geen ‘middelweg’.
Ongetwijfeld ook was het het onbetwistbaar recht van de meerderheid der
Hollandsche Commissie niet gematigd te zijn en den weg te volgen dien zij goedvond.
In zake Bastaardwoorden verandert zij wel is waar niets aan de traditie.
Maar eene Commissie, die 3 woorden (stroo, vloo, goochelen) aan de ééne partij
toewerpt om er honderden andere te wijzigen, - die 3 letters van -lijk behoudt, om
ik weet niet al wat omver te werpen, - en 3 woorden (thans, althans en thee) in
bescherming neemt om 1000 woorden met sch van aanzien te doen veranderen daargelaten enkele andere onbeduidende toegevingen, - zulk een Commissie kiest
geen ‘middelweg’!
‘En toch is zij gematigd!’ antwoordt gij.
Gij twijfelt aan hetgeen ik zeg?
Ik geef u de proef op de som. - Ziehier een enkel staaltje van ons ‘Nederlands’
zooals de meerderheid der Commissie het geschreven wil hebben:
‘De Nederlandse Commissie wendt zich beleefd tot de(1) Staat en uit de(1) wens de
Nederlandse schooljeugd voortaan van de grootse voordelen niet te zien beroven
door de Vereniging sedert lang reeds aan al wat Hollands en Vlaams-Belgies is,
voorgespiegeld’.
Genoeg, niet waar? ... dat is wel de spelling der Hollandsche Commissie en dit is
wel zuiver Kollewijn.

(1) De acc. en wordt slechts behouden waar het een ‘kennelijk’ mannelijk wezen geldt. (Verslag,
bl. 10.)
(1) De acc. en wordt slechts behouden waar het een ‘kennelijk’ mannelijk wezen geldt. (Verslag,
bl. 10.)
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Dat de overgroote meerderheid van het Vlaamsche Volk (er zijn ten onzent slechts
eenige dozijnen Kollewijnianen) hare geliefde moedertaal op deze wijze niet wenscht
gespeld te zien, hoeft stellig geen betoog.
En dat moet een ‘middelweg’ heeten?
Heele bladzijden in zuiver Kollewijn-spelling, waar toevallig geen der afwijkingen
der Commissie op voorkomt, blijven voortaan zonder taalfouten.
Geene enkele bladzijde, - ja, geen 10 regels achtereen van onze levende schrijvers,
(zoo zij Kollewijn niet ‘practiseerden’) of zij krioelen van taalfouten volgens de
nieuwe voorgestelde Regeling! Quod erat demonstrandum!....
Het bewijs is hiermede geleverd.
Dr. Kollewijn noodigde de Hollandsche Commissie uit om zijn ‘tee’ te gebruiken.
De meerderheid weigerde: die ‘tee’ was blijkbaar voor hare maag te sterk. Maar zij
was wel te vinden om bijna zuiveren Kollewijn (Zetter! Verbeter de proef: ik schreef
niet knollewijn, zooals gij mij laat schrijven; uwe lezing is erg onbetamelijk) om
bijna zuiveren Kollewijn te drinken, al is haar verslag er zeer verstandig op aangelegd
om te doen gelooven dat zij er heel wat water had opgegoten. Toegevingen, - dat
voelde zij wel - moesten aan de tegenpartij gedaan worden. Zij deed er enkele en
besloot dat de ‘vloo’ van de Vries en Te Winkel zou blijven leven.
Ten onzent, in Vlaamsch-België, waar de nagedachtenis van Matthijs de Vries zeer
in eere gehouden wordt, vinden wij dat dit wat heel, heel weinig is.
Mr LEONARD WILLEMS.
Gent, September 1920.
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Kleine verscheidenheden.
I.
Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
377. - Besteken.
Het woord schijnt hieronder gebruikt met de beteekenis Ontwerpen, Bepalen, Regelen,
Afspreken, zooals bij Besteken 3o van het Nederl. Wdb.:
Staatsarchief te Brugge, Register nr 12358 of Rekening ‘der kercke van Jabbeke’
van 1623-1624, fol. 24: ‘Betaelt an heer Rochuus Joos, over teere ghedaen tsynen
huuse met Michiel Verbrugghe, Jan Hullendonck ende den pastoor, in diveerssche
stonden int besteken vande toore (sic) ende om hesch an telegghen tot annemen vande
voornomde torre, compt...’

378. - Beleven: Iets beleven.
Nog in leven zijn op het oogenblik waarop iets moet geschieden, waarop b.v. eene
tiende te heffen is, eene rente hoeft uitbetaald. Bij Verdam: Eene bepaalde gebeurtenis
of tijd overleven, beleven. Het hieronderstaande voorbeeld is bijzonder karakteristiek:
Staatsarchief te Brugge, Fonds Proostsche, Register nr 828, of ‘Ferieboek’ van 1467
tot 1473, fol. clxxv: ‘Van verzouckenesse van pandinghe van Willem van de Voorde,
als machtich over mijnen heere mer Josse van Varssenaere, ruddre, als hoir ende
aeldijne van jonevrauwe Lijsbette fa Colaerd Fevers, Joos van Varssenaere weduwe,
zijnder joncvrauwe moeder...’.
Gossin vander Muelen, als machtich over ...., zegt dat de twee personen, tegen
wie eisch wordt gedaan, moeten ‘ghewijst worden los, ledich, vry ende quite met al
datter an cleift, ghemerct dat de zelve joncvrauwe Lijsbette niet en beleifde .... Ende
de voors. joncvrauwe Lijsbette, wiens ziele God ghenadich zij, overleed deser weereld
den viijen van Hoymaend int jaer lxxij ende waren de vruchten noch up den ackere
ende niet rijpe, biden welken claerlicke blijet dat zoe tpayment vanden ougste lxxij
niet beleift en heift, ende naer dien dat zoe die de bilevijnghe up de voors. tiende
hadde, den ougst niet en beleifde dat de vruchten vanden ackere ghedaen waren ende
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int schuere, zo behoort danne mer Joos van Varssenaere vandien ougste lxxij niet te
hebbene ende hij en heifter ooc gheene cause toe ....’

379. - Berecker.
Het w. BERECKER wijst inzonderheid op Hem die iemand met raad bijstaat, Fr.
Assistant (celui qui sert de conseil), nl. op den Raad aan den deken van een
genootschap toegevoegd, om daarvan met dezen laatste ‘'t gouvernement ende tlast
te hebben’. Men zie bij Verdam, vo Berecker, het Wdb. Ned. Taal, vo Berekker (onder
Berekken), en Loquela van Dr. G. Gezelle, VIII, 41 en 49, eod. vo.
Weale, Les églises doyenné Dixmude, Documents, blz. 95: ‘... Ende dit (= een zekere
boete) zo zal de deken metgaders zinen bereckers moghen innen ...’ (‘Constitucien
van der confraterniteyd Zinte Marien in Dixmude ...’, van 1437.)
Id., id., bl. 95: ‘Item, zo zal men ... alle jare kiesen eenen nieuwen deiken ende twee
bereckers, die tgouvernement ende tlast hebben zullen van der voorseider calande
...’ (Id.)
Id., id., blz. 91: ‘En sullen gheen broeders ofte susteren ontfanghen worden, ten sii
bii ghemeene resolutie in de vergaerderiinghen die bii den deken gehouden wort, oft
in siine plaetse bii den eersten ofte tweeden berecker. - Item, wort alle driie jaeren
eenen nieuwen deken ghekooren ..., die t' siinder assistentie kiest twee bereckers.’
(‘Regulen ... van Sint Nicolaus ghilde ...’, van 1758.)

380. - Bringhen te ghiften.
Deze uitdrukking beteekent Een verkoop doen bekrachtigen door iemand b.v. die
minderjarig was toen de koop gesloten werd, dit zoohaast hij meerderjarig zal worden.
Men zie voorbeelden in Verslagen en Mededeelingen, jaarg. 1914, blz. 729. De
onderstaande teksten kunnen tot nadere uitlegging dienen:
C.C. et F.V. (Ch. Carton en F. Van de Putte), Chronique de l'Abbaye de Hemelsdaele,
blz. 46: ‘Quia vero tempore hujus quitationis ... idem Therricus nundum attigerat
etatem debitam ...., nos comitissa et ego Elizabeth promittimus quod hec omnia prout
in presenti pagina sunt expressa, faciemus sepedictum Therricum servare, tenere
firmiter et laudare, cum etatem debitam ad hoc faciendum eum contigerit attigisse.
In testimonium ...’ (1239 n.s.) (Men zie ook het daaropvolgende stuk van Januari
1242 n.s.)
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Id., Chronicon abbatiae S. Nicolai Furnensis, blz. 188: ‘... Et quia liberi dicti Petri,
infra annos discretionis existentes, dictam terram ... guerpire non poterant, .... quod
prefati liberi sepedicti Petri de Motha, quam citius ad annos discretionis pervenerint,
predictam terram ... dicto Wilhelmo ad plenam legem guerpient et quitabunt. In cujus
rei testimonium ...’ (1238.)
Id., id., blz. 201: ‘Preterea ... promiserunt eidem ecclesie super bona sua ..., quod
pueros Volcraveni Ram, sive annos legitimos habuerint sive non, ad legitimam
adducent guerpitionem terrarum predictarum, minores scilicet cum ad etatem
convenerint, majores vero cum a predicta ecclesia fuerint requisiti. In cujus rei
testimonium...’ (1241 n.s.)

381. - Bevaren van levende live ter dood.
Is hetzelfde als VAREN ‘van levende live ter dood’ = Sterven. Eed voorbeeld uit
1467:
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Proostsche van Brugge, Register nr 828, of
‘Ferieboek’ van 1467-1473, fol. xj vo: ‘Jan vander Maerct dhoude gheiftmen ghebod,
up in zaterdaghe ter vierschare te Proosschen te zyne, als van zynen hoofde, omme
ghebannen te zyne uten lande van Vlaendren, ter cause van dat hy stac Cornelis f.
Zeghers, uten Darynchoucke, met eender dagghe in zynen huuc, danof dat hij bevoer
van levende live ter dood; by nachte.’

382. - Glas.
Dit woord is hieronder gebruikt in den zin van het Fr. Verrière, Verrine (Grande
fenêtre ornée de vitraux peints), of Glasraam (venster met geschilderd glas),
Geschilderd kerkglas, Kerkraam, Kerkvenster. Men zie Wdb. Nederl. Taal, vo Glas,
Vde deel, kol. 36, onder c.
Staatsarchief te Brugge, Fonds Klooster der Karthuizers, Charters, oud nr 1745,
voorloopig blauw nr 4965: ‘Ende vanden anderen ses pont selmen maken een glas
jnt groet pant, ende dair sellen in staen Dircs vader ende moeder mit alzulken beelden
als daer toe dienen sellen. Ende so wes dair overloept, dat sal hebben H., ter
tymmeringe tot sijnre sellen...’ - (Akte van 4 November 1457, die van Brabantschen
oorsprong schijnt te zijn.)
EDW. GAILLIARD.
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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.
VIJFDE TIJDVAK:
1920-1921.
Mededingende werken mogen aan den Bestendigen Secretaris gezonden worden.
De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop van elk tweejarig tijdvak
uitgegeven of geschreven werden.
Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van het Aug. Beernaert-Fonds,
in de Verslagen en Mededeelingen der Academie, jaarg. 1912, blzz. 884-885.
Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van hun werk of werken, naar
den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, 18, te Gent - (met vermelding
op het adres: Voor den Aug. Beernaert-prijs), te zenden.
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Vergadering van 29 September 1920.
Zijn aanwezig de heeren: Prof. Dr. C. LECOUTERE, onderbestuurder, waarnemend
bestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren: KAREL DE FLOU, Prof. Dr. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS,
Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, Staatsminister J. HELLEPUTTE, Kan. AM. JOOS, Dr.
HUGO VERRIEST, IS. TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS, Prof. Dr. J. MANSION, OMER
WATTEZ, Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Mr. LEONARD
WILLEMS en Prof. Dr. A. VERMEYLEN, werkende leden;
de heer Dr. FIERENS, briefwisselend lid.
De heeren Prof. J. VERCOULLIE, Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE en J. JACOBS, werkende
leden, en Juffrouw VIRGINIE LOVELING, briefwisselend lid, hebben laten weten dat
zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.
***
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de Augustus-vergadering, dat wordt
goedgekeurd.
***

Aangeboden boeken. - Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van
de boeken aan de Academie aangeboden:
Door de Regeering:
Woordenboek der Nederlandsche taal. Derde deel, 31e afl. (Laatste afl. van het 3e
stuk). Fournituren-Fuut, bewerkt door Dr. J.A.N. KNUTTEL. - Achtste deel, 17e afl.
(5de afl. van het 2e stuk). Linkerzijde-Lof, bewerkt door Dr. J. HEINSIUS. - Dertiende
deel, 9e afl. Rondvorschen-Rook, bewerkt door Dr. R. VAN DER MEULEN. - 's
Gravenhage en Leiden, 1920.
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Rapport général sur les opérations et le fonctionnement du Comité National de
Secours et d'Alimentation. Troisième partie. Département Secours et OEuvres créés
ou subsidiées par lui. Tome I. Rapport. Tome II. Annexes. - Quatrième partie.
Controle des garanties. Coopératives intercommunales. Organismes allemands.
Inspection et Controle. Bruxelles, 1920.
Royaume de Belgique. Ministère de l'Industrie, du Travail et du Ravitaillement.
Administrations des Mines et Inspection du Travail. Office de l'assurance de la
prévoyance sociale (Direction centrale des secours). La situation des industries
belges en juin 1920. Bruxelles, 1920.
Royaume de Belgique. Ministère de l'Industrie, du Travail et du Ravitaillement.
Secrétariat général. Statistique des Accidents du travail, élaborée par l'Office du
Travail, d'après les documents fournis en exécution de la loi du 24 décembre 1903
sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail. Année 1908.
Bruxelles, 1920.
Annuaire de l'Observatoire royal de Belgique, publié sous la direction de G.
LECOINTE, directeur de l'Observatoire. - 1921. - Bruxelles, s.d. (1920.)
Nikolaus Lenaus Lyrik, ihre Geschichte, Chronologie und Textkritik, von HEINRICH
BISCHOFF, Professor an der Universität Lüttich. Band I. (Mémoire couronné par la
Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques en 1912.) Bruxelles, 1920.
Tijdschriften. - Annales des travaux publics. no4, 1920. - Arbeidsblad, nr 13-16,
1920. - Académie Royale de Belgique. Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences
morales et politiques, nos 4-6, 1920, et Bulletin de la Classe des Beaux-Arts, nos 4-7,
1920, - Handelingen der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent,
Deel XVI, 1ste afl. - Revue Néo-Scolastique, Août 1920. - Revue Sociale Catholique,
no 10, 1904; no 8, 1913.
Door den heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen:
Bijvoegsel aan het Bestuurlijk Memoriaal, Deel CCVI. 1919. Officieele
Processen-verbaal en stenographisch verslag der zittingen van den Provincieraad
van Oost-Vlaanderen. Buitengewone zittijd van 1918, 1e en 2e Buitengewone, 3e en
4e Buitengewone zittijd van 1919. Gent, 1920.
Door den heer Gouverneur van West-Vlaanderen:
Verzameling der Besluiten en Omzendbrieven uitgegeven door den Burgerlijken
Gouverneur, tijdens den oorlog van 1914-1918, in het gedeelte van West-Vlaanderen
dat niet door den vijand overweldigd geweest is. Brugge, z.j. (1920.)
Door de Bibliotheek der gemeente Rotterdam:
Bibliotheek en Leeszalen der gemeente Rotterdam. Verslag over het jaar 1919. Z.
pl. of j. (Rotterdam, 1920.)
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Door ‘Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab’, te Kopenhagen:
Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Shrifter. 5te Raekke, Historisk og
filosofisk Afd. II. 4-5; - III. 1-3; - IV. 1.
Historisk-filologiske Meddelelser. 1-2. Bind.
Filosofiske Meddelelser. I, 1-2.
Oversigt over det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger.
1914, nrs 3-6; - 1915-1916; - Januar-Juni 1917; - Maj 1918; Juni 1918; Maj 1919.
Door de Antwerpsche Bibliophilen:
Correspondance de Christophe Plantin, publiée par J. DENUCÉ. VIII et IX.
Antwerpen, 1920. (Uitgaven der Antwerpsche Bibliophilen, nrs 33 en 34.)
Door het Willems-Fonds van Gent:
Het Aandeel der Vrouw in de Nederlandsche Letterkunde, door MAURITS BASSE,
Leeraar aan het Koninklijk Atheneum te Gent. Eerste deel. Gent, 1920.
Door den heer Dr. JAN BOLS, binnenlandsch eerelid:
L'ancienne frontière du flamand en Belgique, par GEORGES CUMONT, docteur en
droit. Bruxelles, 1920.
Door Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, werkend lid:
Woordkunst van onze Tijd. Schilders-met-de-pen. I. Oudere dichters, door J.B.
SCHEPERS. Amsterdam, 1908.
Exposition des anciens métiers d'art malinois, d'art religieux de la province et de
folklore local. Catalogue. - Id. Catalogue définitif. Malines, 1911.
Door den heer Dr. MAURITS SABBE, briefwisselend lid:
Christoffel Plantin, St.-Avertin bij Tours 1520, † Antwerpen 1589, door MAURITS
SABBE. (Overdruk uit Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift.)
Gedichten van en voor Chr. Plantin, door MAURITS SABBE. Overdruk uit Het
Boek.
Kiliaan. Een schets van zijn leven en werk, door MAURITS SABBE. Zegezang voor
Kiliaan's Beeld (te Dufel hersteld 1920). Gedicht van ALOÏS WALGRAVE. Muzick
van KAREL DE SUITER. Antwerpen, 1920.
Door den heer Dr. H.J. EYMAEL, buitenlandsch eerelid:
C. Huygens' zede-printen, vermeerderd met de tot dusver onuitgegeven print van
‘een professor’ en van inleiding en aanteekeningen voorzien door H.J. EYMAEL,
leeraar aan de openbare handelsschool te Amsterdam. Groningen, 1891.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

708
C. Huygens' Trijntje Cornelisdr. Klucht. Uitgegeven en van eene inleiding en
aanteekeningen voorzien, door Dr. H.J. EYMAEL. Zutphen, z.j. (1911.)
Constantyn Huygens' Hofwyck (Vitaulium), door Dr. H.J. EYMAEL. Tweede, geheel
omgewerkte druk. Zutphen, 1920.
Verhandeling ter beantwoording der vrage: Welke volkeren hebben de
zoogenoemde Hunebedden gesticht? In welke tijden kan men onderstellen, dat zij
deze oorden hebben bewoond? door NICOLAUS WESTENDORP, Predikant bij de
Hervormde Gemeente te Losdorp, en Lid der Commissie van Onderwijs in de
Provincie Groningen.... Tweede druk. Groningen, 1822.
Graf euvelen der oude Germanen ontdekt, beschreven en toegelicht door L.J.F.
JANSSEN. Arnhem, 1833.
Drenthsche oudheden, door L.J.F. JANSSEN, lit. doct., conservator bij het Museum
van oudheden te Leyden - Platen daarbij behoorende. - Utrecht, 1848.
Bredero's Spaansche Brahander op het woort Al sietmen de luy men kensse niet.
Met eene inleiding en aanteekeningen voorzien door Dr. EELCO VERWYS. Tweede
druk, bezorgd door D.G.A. NAUTA. Leeuwarden, 1895.
Door den heer M. BASSE, leeraar aan het Koninklijk Atheneum, te Gent:
Het Aandeel der Vrouw in de Nederlandsche Letterkunde, door MAURITS BASSE,
Leeraar aan het Koninklijk Atheneum te Gent. Eerste deel. Gent, 1920.
Door den heer ALBERT BIELEN, te Antwerpen:
Leidraad tot de Studie van de Geschie lenis der Nederlandsche Letterkunde
inzonderheid voor Middelbaar en Normaal Onderwijs, door ALB. BIELEN, Leeraar
aan het Koninklijk Athenaeum te Antwerpen. Vijfde uitgave. Antwerpen, 1920.
Door den heer KARL W. HIERSEMAN, boekhandelaar, te Leipzig:
1920. Katalog. Belgien. Geschichte, Altertumskunde, Geographie, Kunstgeschichte.
Belgische Drucke usw.
Door den heer J. KLEIJNTJENS, te Katwijk a/d Rijn:
Beknopt Leerboek der Algemeene Geschiedenis, door J. KLEYNTJENS, te Katwijk
a/d Rijn, en Dr. H.F.M. HUYBERS, te Tilburg-Geïllustreerd. Vijfde herziene en
vermeerderde druk. Nijmegen-'s Hertogenbosch-Antwerpen, z.j. (1920.)
Door den heer Dr. PAUL VAN OYE, te Tasikmalaja (Java):
Over de voedselooname bij de zoetwaterplanariën, door Dr. PAUL VAN OYE,
Tasikmalaja (Java). Overgedrukt uit het 18e Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig
Congres. Antwerpen, 1919.)
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Door den heer A. VAN DER SCHELDEN, te Gent:
Nederduytsche Spraekkunst. ten gebruyke der schoólen; uitgegeven op last van
het Koninklyk Genoótschap van tael en dichtkunde, onder de zinspreuk: Tot nut der
jeugd, te Antwerpen, doór deszelfs medelid J.A. TER BRUGGEN. 1ste deel, zesden
druk. Antwerpen, 1827. 2de deel, derden druk. Antwerpen, 1823.
Eenige regeltjes om den Vlaamschen studenten hunne moedertaal te leeren
behoorlijk schrijven en uitspreken, verzameld door eenen Oudleeraar (J. BOLS).
Verbeterde en vermeerderde uitgaaf. Mechelen, 1883.
Door den heer L. TERNEUS, vanwege het Inrichtend Comiteit tot huldiging van den
heer Lod. de Vriese:
Huldeblijk Lod. de Vriese. 28 Maart 1920. - Manifestation Lod. de Vriese. 28 Mars
1920. Z. pl. of j.
Door de Redactie:
Nederlandsche Bibliographie, Mei-Juni 1920. - Pro Flandria, 1 Sept. 1920. Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung, no 3, 1919-1920.
Ingekomen boek. - Voor de Boekerij der Academie is ingekomen:
BOUCHE (HENRI). - Le langage populaire. Grammaire, syntaxe et dictionnaire du
français tel qu'on le parle dans le peuple de Paris, avec tous les termes d'argot usuel.
Paris, 1920.
Ruildienst. - Tegen ruiling van de Verslagen en Mededeelingen heeft de Bestendige
Secretaris voor de Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen van de
gewone tijdschriften ontvangen:
Biekorf, nr 8-9, 1920. - Leuvensche Bijdragen, XIe jg., nr 1; XIIe jg., nr 2. - De
Schoolgids, nrs 23-25, 1e reeks, en nrs 1-5, 2e reeks, 1920. - De Student, Half-Oogst
en September 1920. - Studiën, September 1920. - De kleine Vlaming, nr 10, 1920.

Mededeelingen namens den Bestendigen Secretaris.
1o) Van de pers gekomen uitgave. - Den 23 September is verschenen het Jaarboek
voor 1920 (1919-1920) na de oorlogsjaren 1914, 1915, 1916, 1917 en 1918, of het:
Negen en Twinstigste-jaar) - Dat dit pas van de pers is gekomen, kan niet ten laste
van den
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Bestendigen Secretaris worden gelegd. Inderdaad, met het zetten der kopij, die echter
sedert November van het jaar 1919 gereed lag, kon alleen einde Januari 11. een begin
worden gemaakt. Ten gevolge van de plundering door de Duitschers van de drukkerij
van den heer W. SIFFER, was er ten anderen een tekort aan letter, waarmede
rekenschap diende gehouden. Andere moeilijkheden kwamen nog in den weg. Vandaar
de vertraging, die het boek heeft ondergaan.
In dit Jaarboek, behalve de gebruikelijke stukken en mededeelingen, zijn
verschenen:
a] Een woord vooraf van den Bestendigen Secretaris over het ontstaan, in 1907,
van de uitgave van Dietsche Kalenders, - en van den heer REMI A. PARMENTIER,
Conservator van het Stadsarchief te Brugge, over het doel van deze uitgave.
Zijn thans van de pers gekomen, door de zorg van den heer PARMENTIER:
Nr 31. Kalender uit Hs. nr 327 van de Stadsboekerij te Brugge, uit het einde van
de 15de eeuw; hij vertoont het gekend schema van specifiek Utrechtsche feesten.
(Blzz. 5-22.)
Nr 32. Kalender, uit het Hs nr 325 van de zelfde Boekerij, uit het midden van
de 15de eeuw. (Blzz. 23-37.)
b] De Vaderlandsche Gedenkdagen sedert den oorlog.
c] De Koninklijke Besluiten houdende Instelling der Academie. (Blzz. 55-75.)
d] De lijst van de Werkzaamheden der Academie, door de wet voorgeschreven.
(Blzz. 78-82.)
e] De Staat der Academie: 1920. (Blzz. 86-90.)
f] Leden der Academie: Geboorteplaats en datum.
g] De Staatsprijskampen. - De oude inrichting van 1851 en 1858. - De nieuwe
inrichting, bij Koninklijk Besluit van 10 Maart 1914: Driejaarlijksche prijs voor
Nederlandsche Letterkunde en voor Nederlandsche Tooneelletterkunde. (Blzz.
184-193.)
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h]

De Levensbeschrijvingen van: DÉSIRÉ CLAES, door Kan. Dr. Jac.
Muyldermans; - Dr. CONSTANT-JACOB HANSEN, door Gustaaf Segers; - en
JULIAAN VANDER LINDEN, door Isidoor Teirlinck.

2o) Erasmus Colloquia, van Prof. Dr. H. DE VOCHT. - Reeds tweemaal heeft de heer
H. DE VOCHT aan de Academie om de toelating verzocht zijn Inleiding in het Engelsch
uit te geven: bij brieve van 26 Maart 1919, zond hij zelfs een vertoog aan de Academie
tot staving van het door hem gedane voorstel. De Bestendige Commissie voor
Nieuwere Taal- en Letterkunde, waaraan dit vertoog om advies werd verzonden,
besloot echter in haar vergadering van 6 Augustus 1919, zich bij haar eerst genomen
beslissing te houden, geen werken in het Engelsch uit te geven. Zie Verslagen en
Mededeelingen, jaargang 1919, blzz. 101 en 193.)
Naar zijn schrijven van 9 September 1920, heeft nu de heer H DE VOCHT uit de
beste bron vernomen, dat men thans in Engeland eene uitgave voorbereidt van de
vroegste Engelsche vertalingen van Erasmus Colloquia, welke binnenkort zal
verschijnen. Hij kan het werk van zooveel jaren hoegenaamd niet laten verloren gaan
en doet derhalve aan de Academie het voorstel, ofwel zijn werk naar zijn wensch uit
te geven, d.w.z. inleidingen en notas in het Engelsch, ofwel hem de reeds gedrukte
vellen mits vergelding af te staan, zoodat hij de uitgave voor eigen rekening zou
voortzetten.
Het Bestuur heeft het voorstel overwogen en ten slotte beslist, eenvoudig afstand
te doen aan den heer DE VOCHT van de reeds afgedrukte vellen (196 blz.), onder
beding dat hij van het heele werk 40 exemplaren aan de Academie zal toesturen.
(Goedgekeurd.)
3o) Jaarboek voor 1921. Levensschets van Z.E. Pater Van de Ven. - Den 18
September heeft de Z.E. Pater J. SALSMANS, S.J., te Leuven, de kopij inge-
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zonden van de Levensschets van Z.E. Pater Van de Ven, S.J., den milden stichter van
het Van de Ven-Heremans' Fonds, waarvan hij het opstellen zoo bereidwillig op zich
genomen had. Pater SALSMANS werd daarvoor, namens onze Koninklijke Instelling,
hartelijk dank gezegd.

Mededeelingen namens Commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. - De heer
Dr. J. MANSION, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Aanwezig de heeren: EDW. GAILLIARD, waarnemend voorzitter, KAREL DE FLOU.
Prof. AD DE CEULENEER, Kan. JAC. MUYLDERMANS, IS. TEIRLINCK, leden, en Prof.
J. MANSION, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
a] Lezing door den heer Mansion: Namenkunde en geschiedkundig onderzoek. De namen in de schenking van priester Felix ao 745. - Het onderzoek der eigennamen
bevestigt de zienswijze van Pirenne dat het stuk niet een origineel is maar wel een
afschrift van de Xe eeuw.
Is de hl. Amandus in Antwerpen geweest? - De meening dat de hl. Amandus in
Antwerpen zou gepredikt en er eene kerk gesticht hebben berust in laatste instantie
op de gelijkstelling van den plaatsnaam Chanelaus met Calloo. Deze identificatie is
uiterst onwaarschijnlijk en dus vervalt de hoofdstelling.
b] Mededeeling van Kleine Verscheidenheden, door den heer EDW. GAILLIARD:
Het vieren van den Sinxendag. Teksten van 1578 en 1618. - De hand slaan aan een
pilaar van de vierschaar, te Brugge, tot bevestiging van een inbeslagneming. (1650.)
- Een aanbesteding, ten jare 1569. - Puuden wachten. Een verplichting aan zekere
leenhouders opgelegd. (1428.) - Het privilegie van de muntwerkers. - Een leen houden
‘van Godt ende vander zonne’. (1635.) - ‘Leen hanghende in
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de lucht.’ (1501 en 1642.) - Een speelman onwaardig geacht een openbaar ambt te
bekleeden. - Het verbruik van wijn te Wenduine. in de XVIe eeuw. - Een verkooping
‘up den Steen’ of gevangenis der stad Brugge. (1538.) - ‘Zo waert quaed arm zijn!
(Tekst van 1467.) - Vergiftiging der openbare waters. Hoe gestraft? (1467.) - Consent
maect wet’ en ‘Vriendelichede altoes gaat voor wettelichede. (1467.)
- De Commissie verzoekt de Academie deze lezingen in de Verslagen en
Mededeelingen op te nemen.
Door de Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.
2o) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch. De heer SEGERS, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Aanwezig de heeren: Dr. LEO GOEMANS, voorzitter, O. WATTEZ, ondervoorzitter,
Kan. JAC. MUYLDERMANS, Prof AD. DE CEULENEER, Kan. AM. JOOS, Dr. HUGO
VERRIEST, Prof. C. LECOUTERE, leden, en G. SEGERS, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
Lezing door den heer Kan. Dr. Jac. Muyldermans: Modeme talen in de oude
Humaniora. - Spreker houdt eene lezing over het nut, de mogelijkheid en de
noodzakelijkheid van het onderricht in Duitsche en Engelsche talen in de oude
humaniora. - Deze lezing geeft aanleiding tot eene bespreking, waaraan al de leden
deelnemen. Op voorstel van den heer Voorzitter beslist de Commissie eenparig aan
de Academie voor te stellen haar in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
- Door de Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.

Dagorde.
1o) 400e verjaring van Christoffel Plantin's geboorte. - De heer Dr. LEO GOEMANS,
afgevaardigde der Academie bij de Academische zitting die ter dier gelegenheid te
Antwerpen plaats greep, geeft mededeeling van de toespraak door hem op die zitting
gehouden:
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De Koninklijke Vlaamsche Academie heeft mij de hoogst vereerende taak opgelegd
haar te vertegenwoordigen bij de herdenking der 400ste verjaring van Christoffel
Plantin's geboorte. Om aan den wensch van de Academie te beantwoorden, zal het
hier volstaan de beweegredenen in het kort te verklaren welke haar hebben aangezet
aan den oproep van het Comiteit in dank gevolg te geven.
Verwonderen zal het niemand: ons Genootschap waardeert in CHRISTOFFEL
PLANTIN vooral den ingever, den ontwerper, den bekostiger, laat ons zeggen den
stichter van het eerste Vlaamsche woordenboek in den modernen zin van het woord.
Vóór hem bestonden er korte lexicons der Vlaamsche taal: hij heeft de gedachte
opgevat en het plan ontworpen om, naar het voorbeeld van hetgeen elders
verwezenlijkt was, een eigenlijk woordenboek tot stand te brengen waarin, dank zij
het opnemen van spreekwijzen, spraakkunstige en zelfs phonetische opmerkingen,
een min of meer volledig beeld der taal zou verrijzen. Ziedaar een verdienste die niet
alleen door onze geleerden, maar door alwie aan taal en geschiedenis hecht ten zeerste
geschat dient te worden. De Koninklijke Vlaamsche Academie heeft, te dien opzichte,
haar plicht begrepen: even voor den oorlog, bekroonde zij Een critiek op den Schat
der Nederduitscher Spraken, door haar als prijsvraag uitgeschreven en die een helder
licht zal werpen op de totstandkoming, de wetenschappelijke waarde en den invloed
van Plantin's Thesaurus.
Iets waarop men niet genoeg nadruk kan leggen bij dit voor den tijd merkwaardig
werk is het feit, dat een Franschman als PLANTIN zich de moeite heeft getroost de
spraak van zijn aangenomen vaderstad door jarenlange inspanning aan te leeren; ja,
dat hij in genoegzame mate in de Vlaamsche denkwijze van zijne nieuwe medeburgers
was opgegaan om zulk een tijd- en geldroovende onderneming aan te durven tot
gemakkelijker onderricht en tot verspreiding hunner taal.
Eene bijzondere hulde zij hem daarom door ons gebracht, en tevens - de geest kent
immers geen grensbeperkingen - eene warme en dankbare hulde aan het land dat ons
dien verdienstelijken man heeft geschonken, aan het edele Frankrijk, aan het volk
wiens ridderlijk streven, zoowel in 't verleden als in 't heden, de bewondering afdwingt
van heel de beschaafde wereld en niet het minst van de Vlamingen.
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In PLANTIN waardeeren wij ook den burger van het onovertroffen Antwerpen in de
eerste ontluiking van handel en weelde, van kunst- en geestesbloei, waarvan de
Italiaan Guicciardini ons zoo'n heerlijk tafereel ophangt; hij was een dier vernuftige
vreemdelingen welke de Scheldekoningin om haar rijkdom had aangetrokken en die
haar gastvrijheid met lauweren hebben betaald. En al hetgeen Antwerpen ter eere
strekt gaat de Vlaamsche Academie diep ter harte.
Niet alleen aan Antwerpen, maar ook aan België komt de faam van PLANTIN ten
goede. Op België's bodem stichtte hij zijn wereldoe kende drukkerij; hier ontstonden
die wondere boeken welke wetenschap en beschaving heinde en ver verbreidden;
hier ontsproot uit hem een geslacht dat heeft uitgeblonken door verheven
werkzaamheid; hier ten slotte leende hij zijn naam aan het Museum waarop het
Vaderland met volle recht mag bogen.
Zou dus bij de huidige plechtigheid, welke zooveel uitgelezen mannen uit den
lande en uit den vreemde heeft samengebracht, onze Vlaamsche Academie
onverschillig blijven? Neen!
Waar het België's roem en grootheid geldt, liet zich de Academie nooit onbetuigd;
want zij omstrengelt in eene ondeelbare liefde en vereening den luister van België
en dien van Vlaanderen.
2o) Kiliaan-feest te Duffel. - De heer ISIDOOR TEIRLINCK, die de Koninklijke
Vlaamsche Academie bij dit feest vertegenwoordigde, dient het hieronder volgende
verslag in:
Op Zondag 29 Augusti 1920 werd te Duffel het herstelde beeld van CORNELIS
KILIAAN onthuld Het heel nieuwe gedenkteeken - het eerste, in 1882 opgericht (ik
was er aanwezig), werd gedurende den oorlog vernield - is het werk van FRANS
CLAESSENS, naar KILIAAN's borstbeeld van CONSTANT JACOBS, dat men vindt in de
proeflezerskamer van het Flantijn-Museum te Antwerpen.
Bij deze onthulling trad als feestredenaar op ons geacht medelid Dr. MAURITS
SABBE, die over de verdiensten van den Duffelschen geleerde sprak en mijne taak
zeer vergemakkelijkte: want na de uitmuntende redevoering van Dr. SABBE mocht
en moest mijne toespraak kort zijn. En zij was het ook. Ik zei nagenoeg het volgende:
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‘Ik heb de eer de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde op
dit Kiliaanfeest te vertegenwoordigen.
‘KILIAAN was een der grootste taalkundigen uit zijn tijd; zijn Woordenboek blijkt
nog altijd onmisbaar te zijn voor iedereen die aan de Nederlandsche taalkunde
meedoet; KILIAAN was een stevige steun van de Plantijnsche drukkerij en Plantijn,
dien men voor eenige weken te Antwerpen zoo plechtig heeft herdacht, is zonder
twijfel aan Kiliaan een niet gering deel van zijnen roem verschuldigd: zulks te beweren
neemt niets weg van de groote verdienste van Plantijn, maar dat verhoogt wel, in
zekere mate, de verdienste van onzen KILIAAN.
Meer hoef ik hier niet bij te voegen: de heer SABBE heeft, breedvoerig en op
volmaakte wijze, u de groote waarde van KILIAAN's arbeid voor oogen gelegd en
aangetoond dat de man, blijvend mag aanspraak maken op de dankbaarheid van zijn
volk en van de geleerde wereld.
‘En dat deze dankbaarheid werkelijkheid is, wordt hier ten overvloede bewezen;
men hoeft maar de blikken rond zich te werpen! En het doet waarlijk deugd aan het
hart te zien hoe een volk zijne mannen kan beminnen, hoe een erkentelijk volk zijne
geleerden en kunstenaars weet te eeren en hoog te schatten. Een volk dat, met
bewustzijn, dat doet, leeft - het leeft, al zij het klein, en staat niet op het punt te
vergaan!
Namens de Koninklijke Vlaamsche Academie, die, met reden, in eene van haar
vergaderingen besloten heeft zich bij dit feest aan te sluiten, bedank ik het
gemeentebestuur van Duffel en zijne medehelpers: geleerden, kunstenaars en
inrichters! voor de prachtige, welverdiende hulde, die zij heden aan eenen der
waardigste zonen van Vlaanderen hebben toegebracht.’
Daarna sprak de heer Burgemeester JANSSENS en hij, insgelijks, dankte allen die
hadden medegewerkt om die onthulling luister bij te stellen.
Eindelijk werd op de Gemeenteplaats een gelegenheidscantate uitgevoerd: Zegezang
voor Kiliaan's beeld, te Duffel hersteld, 1920, gedicht van ALOÏS WALGRAVE, muziek
van KAREL DE SUTTER; zij verwekte diepen indruk.
Aldus eindigde, voor ons, dit welgeslaagd en schitterend feest, waaraan gansch
Duffel en omstreek deelnam: want meer dan zestig maatschappijen luisterden het op
door hun veelkleurige vaandels en vlaggen of door vaderlandsche muziek en Vlaam-

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

717
schen zang. Zelfs de zon, die eerst te pruilen scheen, zond haren glans over 't joelende
volk, over het vriendelijke Duffel en over het thans zoo strak en ernstig blikkende
beeld van onzen Kiliaan, als wilde zij bij de hulde zijn, die door 't dankbare
Vlaanderen aan een zijner besten op dien Oogstdag zoo mild werd geschonken.
3o) Letterkundige Mededeeling, door den heer Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE, over
zijn pas verschenen werk: Voor mijn Land in Oorlogsnood (Gent, 1920). De heer
VAN PUYVELDE leest het volgende voor:
Ik heb de eer aan de Koninklijke Vlaamsche Academie een boek van mijn hand aan
te bieden: Voor mijn Land in Oorlogsnood. Het is een bundel opstellen over België
en de Vlaamsche Beweging, in Holland geschreven gedurende den oorlog.
Bij deze aanbieding ben ik zoo vrij een kort woord te voegen.
Niet een woord tot zelfverdediging tegen enkele persoonlijke aanvallen omtrent
deze opstellen. Tegen de gassen van verdachtmaking, van uit een zekeren hoek, heb
ik, wat mij betreft, uitstekende afweermiddelen: een gerust geweten, een effen gemoed
en bovendien een flinke dosis humor Ik vermaak mij zeer in de bekrompen
laatdunkendheid van hen, die zich laten bij den neus leiden, zelfs in kringen, waar
wetenschappelijke nuchterheid oordeel en gemoed zou moeten helder houden.
Dus niet een woord tot zelfverdediging. Maar een woord tot inlichting.
Het bundelen van de opstellen, die ik gedurende den oorlog over België en de
Vlaamsche Beweging schreef, heeft een dubbele aanleiding. Ik wil in de eerste plaats
iets bijdragen opdat de noodige opklaring zou kunnen gebracht worden in de geesten,
die vertroebeld worden. En in de tweede plaats, wil ik de volle verantwoordelijkheid
opeischen voor wat ik schteef gedurende de teistering en de verwarring van den
oorlog.
Op het gebied van het nationalisme zijn de geesten zeer vertroebeld in ons land.
Het activisme, dat zooveel verwarring stichtte, is eilaas niet dood. Het is praat tegen
den vaak te zeggen: ‘De Duitschers zijn weg en het activisme is niet meer mogelijk’.
Neen, niet het hand in hand gaan met de Duitschers is de essentie van het activisme:
dit samengaan was voor de meeste activisten slechts een middel om tot hun doel te
geraken.
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De ziel van het activisme is de vijandschap tegen de eenheid van den Belgischen
Staat, omdat men die eenheid beschouwt als onvereenbaar met een ‘zelfstandig
Vlaamsche volk’. En deze zie leeft krachtig voort na den oorlog. Het is opzettelijke
leugen of dwaze zelfbegoocheling het tegenovergestelde te beweren. Het dualisme
Vlaanderen én België wordt hoe langer hoe meer voorgehouden door allerlen
Vlaamschgezinden en uitgebuit door de togenstrevers van de Vlaamsche taal. Dit
dualisme sticht op het oogenblik de gevaarlijkste verwarring in de geesten der Belgen,
en moet, als het door de ‘leiders’ der beweeglijke massa niet scherp en krachtdadig
bij hun volgelingen zelf wordt tegengewerkt, onvermijdelijk brengen tot de splitsing
van België en tot de internationale gevolgen, die uit deze splitsing en verzwakking
van België zullen voortkomen.
En wat houdt dit dualisme in? Ik ben ervan overtuigd dat het slechts op woorden
berust, op woorden over wier begrippen men zich geen juiste rekenschap geeft en
die men links en rechts verschillend begrijpt. Als men elkaar maar eens leerde
begrijpen! Als men het maar even eens werd over de beteekenis van de woorden!
Voor de Koninklijke Vlaamsche Academie zou het op het oogenblik de schoonste
taak wezen eens, ten gebruike van de flaminganten, in een bespreking na studie, de
begrippen nauwkeurig en vast te omlijnen van woorden als: volk, land, vaderland,
ras, stam, natie, zelfberechtiging, zelfstandigheid, zelf-bestuur, Vlaanderen, Vlamingen
en flaminganten, Vlaamsche gedachte, en de juiste begripsgehalte te bepalen van
slagwoorden als: de rechten der taal, de taal is gansch het volk, een volk - een taal,
vrij Vlaanderen in vrij België, gelijkheid in rechte en in feite, enz. Door de
anarchistische begripsverwarring bij al deze woorden wordt een deel van de
Vlamingen misleid en een groot deel der Belgische bevolking tegen de Vlaamsche
Beweging opgejaagd. Laten wij voorzichtig wezen met de woorden in dezen tijd,
vooral in een land als België, waar de menschen zoo slecht hun taal kennen, waar
zelfs heel wat knappe koppen zoo weinig taalkritisch inzicht hebben. Vage woorden
dringen onzuivere begrippen en bedrieglijke gedachten op. En deze leiden licht tot
verredragende daden, bijzonder wanneer de jeugd deze begrippen en gedachten in
realiteit wil gaan omzetten... Wat zouden vele toestanden zuiver opgelost worden,
wat zouden de Belgen elkaar beter begrijpen, ook in de talenkwestie, als zij
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even begonnen met de beteekenis te verklaren van vele termen, die zij aan beide
zijden steeds in den mond hebben.
En daarom nogmaals: zou het niet in de lijn liggen van de Koninklijke Vlaamsche
Academie, die dan toch een Belgische instelling is voor de Vlamingen, de moderne
significa op dit gebied te beoefenen? Zij toch kan niet haar voordeel willen zoeken
in begripsverwarring? Zij tracht te wezen de condenseering van de geesten der
Vlaamschsprekende Belgen; zij verlangt er naar de leiding van dien geest in handen
te nemen. Wat een voordeel voor ons land als zij er toe overging om, op dit haar
speciaal gebied van de woordkennis, de Vlamingen van voorlichting te dienen.
Ik heb aan mij zelf bevonden hoezeer de geest der Vlaamschgezinden verstrikt
ligt in de romantische ‘strijd’-taal. De oorlogsgebeurtenissen in België en de
voorvallen van het activisme hebben mij er, dag voor dag, toe gebracht, om voor
mijzelf naar een zuiverder inzicht te zoeken in de beteekenis der woorden, waarover
wij het voortdurend hebben in de Vlaamsche Beweging. Gij zult dit kunnen nagaan
in het boek dat ik hierbij aanbied. Aanvankelijk zult gij, in hetgeen ik schreef
gedurende de vier oorlogsjaren, ook het troebele opmerken in de begrippen, waarover
ik sprak. Maar gij zult er ook in gewaar worden hoe ik allengs trachtte afrekening te
houden met de dubbelzinnigheid in woordgebruik en daden, waar het gaat over de
nationaliteitskwestie, waarmee de toekomst en het bestaan zelf van België te midden
van grijpzuchtige geburen innig verbonden is.
Niet alles zou ik nu nog op dezelfde wijze denken en schrijven, nu tijdens den
vrede meer aan het daghcht kwam. Alleen een bekrompen geest evolueert niet. Toch
wil ik, en dit is de voornaamste aanleiding van het verschijnen van het boek, toch
wil ik de volle verantwoordelijkheid dragen van wat ik durfde te zeggen in de woelige
tijden, die ons Vaderland doorleefde. Laat ieder, die toen wat zei en deed, even
openbaar en oprecht vooruitkomen met wat hij zei en deed. Dan zou men de woorden
en daden van eenieder terug kunnen plaatsen in de wisselende tijdsomstandigheden,
waarin zij gesproken en gepleegd werden, en wie oordeelen wil zal het dàn kunnen
doen met kennis van zaken in alle eerlijkheid.
In dit boek kom ik vooruit met alles wat ik gedurende den ooriog schreef in verband
met de Vlaamsche Beweging, ook met
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mijn artikelen uit De Gids en deze uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant, versch
nen onder het journalistiek teeken: ‘Van onzen □ in dewerker’.
Deze laatste artikelen heb ik trachten te schrijven zóó dat zij bij poozen tot in het
bezette België zouden kunnen geraken, zóó dat de Belgische regeering er baat mee
kon hebben, zóó dat ook een en ander kon binnendringen in de geesten van de
neutralen en de geallieërden, die zich gingen voorstellen dat ons land bezig was zich
in tweeë te splitsen. Ik heb ze geschreven met het doel om, naast de Vlaamsche
bevolking, ook de geheele Belgische bevolking te dienen. Openlijk wil ik erkennen
dat ik gedurende den oorlog mijn geest en mijn pen ten dienste heb gehouden van
mijn land, van België. Ik deed het uit loutere overtutging, zonder de minste
persoonlijke vergoeding, omdat ik du als een dwingenden plicht beschouwde waar
anderen met heldhaftigen moed datzelfde land verdedigden met de wapens in de
vuist. Ik zie nog niet in dat ik verkeerd deed En ik erken eveneens dat ik met de
regeering van mijn land briefwisselde en aan ‘de regeering van Havere’ rapporten
stuurde over de Vlaamsche Beweging, op verzoek van Ministers. Ik denk niet dat
dit ook in de Academie, als in sommige andere Vlaamschgezinde kringen, beschouwd
wordt als een ‘verraad’ tegen ‘het Vlaamsche volk’. Anders wenschte ik wel dat
degenen, die dit zouden meenen, het hier, in mijn aanwezigheid, openbaarlijk on
duidelijk zouden zeggen.
Ik vrees dan geen vierschaar en zal stout zeggen: Hier zijn de rapporten, die ik
stuurde; ze staan hier in dit boek. Zij waren trouwens geenszins geheim. Zij werden
steeds openbaar gemaakt in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, waarin zij verschenen
onder den titel ‘Uit de Vlaamsche Beweging’ en eerst nadat eenieder er door de pers
kennis van had gekregen, gingen zij naar de Regeering.
En het cijfer, dat mijn stukken naar ‘Havere’ droegen en waarover zooveel
geheimzinnigs is rondgestrooid?
De oorzaak ervan is eenvoudig. Brieven van mij aan de Belgische Regeering, en
voluit door mij onderteekend, werden door den diplomatieken koerier meegenomen
op de Hollandsche boot ‘Prins Hendrik’, die den 23 September 1916 te Vlissingen
vertrok en door de Duitschers werd aangehouden en opgebracht. Ik moest verhoeden
dat de Duitsche propagandisten van mijn

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

721
correspondentie zouden gebruik maken om mij in een verkeerd daglicht te stellen,
ten einde mijn propaganda voor de Belgische zaak te fnuiken. Wat zij inderdaad
reeds onmiddellijk beproefden. Want in De Toorts en in De Nieuwe Courant van 24
October 1916 wilden de activisten en de Duitsche propagandisten in Holland mij
reeds doen doorgaan als den ‘tweeden secretaris van Minister Poullet’ en als een
‘Belgischen regeeringsagent’. Van toen af schreef ik onder een nummer.
Dit alles zal duidelijk blijken uit het volgende uittreksel uit de briefwisseling van
Minister Poullet aan mij en van mij aan Minister Poullet.
Als het noodig mocht blijken zal ik Minister Poullet openbaarlijk verzoeken mijn
correspondentie voor het daglicht te brengen of zal ik deze uittreksels nog
vermenigvuldigen.
La Haye, 15. VI. 16
CHER MONSIEUR,
Procurez-moi, je vous pric, cinq exemplaires du No de l'Algemeen du 13 VI, je pense,
avec l'article d'Elout.
Comme je ne lis pas régulièrement ni l'Algemeen ni le Nicuwe Courant, je vous
serais reconnaissant de m'envoyer les articles sensationnels, quand il en paraît, mais
rien que les articles importants qui peuvent intéresser un membre du gouvernement
belge.
Bien à vous.
(w.g.) P. POULLET.
Le Havre, le 8. VIII. 16
CHER MONSIEUR,
Votre article me paraît excellent. Vous avez fort bien fait, dans une question aussi
délicate de vous êtré concerté avec la Légation.
J'espère que vous me tiendrez au courant: vous savez ce qui m'intéresse.
Votre dévoué.
(w.g.) P. POULLET.
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Le 18. XI. 16
CHER MONSIEUR,
Aucune lettre du 21 septembre ne m'est parvenue.
J'ai reçu de vous des lettres du 12, du 15 et du 29 (par celle-ci vous me dites avoir
adopté le No 25).
Bien à vous.
(w.g.) P. POULLET.
La Haye, le 21 septembre 1916.
MONSIEUR LE MINISTRE,
Voici encore quelques extraits de journaux qui pourront vous intéresser. Ce sont des
opinions hollandaises sur la flamandisation de l'université de Gand par les Allemands.
J'ai appris par un professeur d'Amsterdam que, dans son discours d'ouverture, le
recteur de l'université d'Amsterdam a annoncé que Monsieur Barge, chargé de cours
à cette université, a refusé d'accepter une chaire à l'université de Gand et que
l'assistance a chaudement applaudi ses paroles.
(w.g.) LEO VAN PUYVELDE.
La Haye, le 29 septembre 1916.
MONSIEUR LE MINISTRE,
L'aventure arrivée au courrier m'oblige à la circonspection.
J'ai de bonnes raisons d'être très discret. Il serait par trop facile à nos ennemis
allemands de neutraliser mon action en faveur de la Belgique auprès des Hollandais
neutres, sur lesquels j'ai pu gagner quelqu'influence.
Dorénavant je ne signerai plus mes lettres. Vous reconnaîtrez ma main.
Et je vous prie de m'adresser votre correspondance sous le No 25 à la Légation.
Celle-ci me passera tout ce qui arrive à mon adresse.
Voici encore quelques envois qui pourront vous intéresser.
J'avais écrit à M. le Prof. Nyrop, de l'université de Copenhague, pour le prier de
faire connaître dans les pays scandinaves le sort de MM. Pirenne et Fredericq, et je
lui avais certifié que les autorités allemandes n'ont trouvé aucun motif d'accusation
contre eux. A la suite de ce qu'il avait publié à ce sujet, le général von Bissing a
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adressé une lettre à un de ses collègues suédois dans laquelle il dit que MM. Pirenne
et Fredericq ont reçu des ordres secrets du gouvernement belge. Cette lettre a été
publiée et, comme le Professeur Nyrop serait bien aise de pouvoir la réfuter, il me
demande des renseignements à ce sujet.
Pourriez-vous, Monsieur le ministre, me les procurer?
Veuillez agréer etc......
No 25.
La Haye, le 4 novembre 1916.
MONSIEUR LE MINISTRE,
Je crains que la lettre que je vous ai adressée en date du 21 septembre dernier ne soit
pas parvenue jusqu'au Havre.
Vous m'obligeriez beaucoup en me faisant savoir si elle est arrivée à destination.
Dans la négative, je suis persuadé que les Allemands s'en sont emparés et s'en serviront
contre moi auprès des neutres.
Veuillez agréer, etc......
No 234.
La Haye, le 23 novembre 1916.
MONSIEUR LE MINISTRE,
Vous me dites par votre lettre du 18. XI. 16 ne pas avoir reçu ma lettre du 21
septembre. Comme je crains la propagande allemande en Hollande et que les
Allemands ont de nouveau mis la main sur le courrier se trouvant sur le bateau
‘Koningin Regentes’ le 12 novembre, mes lettres porteront dorénavant un autre
numéro: 234, afin de dérouter la propagande allemande.
Veuillez agréer etc.....
4o) Mayombeesch Idioticon, door den eerw. heer Pater BITTREMIEUX, S.J.,
missionnaris in Congo, aan de Academie aangeboden, ter opneming onder de uitgaven
van het Pater Van de Ven-Heremans-Fonds. - Verslagen door de heeren Prof. J.
VERCOULLIE en Prof. Dr. J. MANSION.
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a) Verslag van Prof. J. Vercoullie.
Ik heb het werk van Pater Bittremieux zorgvuldig doorgezien en letters A en B
nauwkeurig gelezen. Ik heb alzoo de overtuiging opgedaan, dat we hier een degelijk
en belangwekkend boek voor ons hebben, dat zal bijdragen tot een dieper kennis van
onze Kolonie en waarvan de uitgave onze Akademie eer zal aandoen.
Vergeleken met den inhoud van Pater Butaye's Dictionnnaire kikongo-français et
français-kikongo, is de hier geboden woordenschat zeer rijk, en geeft, daar het een
ongeschreven taal geldt, bewijs van een langen onverdroten arbeid en een
scherpzinnigen speurzin.
Men vindt er zegswijzen, spreuken, formules, die de beteekenis der woorden door
den eigenaardigen geestestoestand der Zwarten en hun folklore verduidelijken. Zoo
verneemt men bij de passende woorden bijzonderheden over den dood, het trouwen,
de bevalling, het tappen van den palmwijn, de maagschap, de slavernij, het tatoueeren,
de voorstelling van de Godheid, van de sterren en de maan, de maanden enz.
De taal is soms nog al dialectisch gekleurd, wat in een woordenboek zeer hinderlijk
is (sloep voor nauw pad, slop; kletsen voor klappen; pers voor staak; miek voor
maakte; de deze, de die enz.).
Men stoot al eens op een germanisme, als minstens voor ten minste, of wijder voor
verder, of soort kikvorsch, soort hertebeest voor soort van k., s.v. hertebeest. De
verbindingen met er, zooals er aan, er in, er mede, evenals of wel, worden steeds in
één woord geschreven.
De verschillende homoniemen zouden door getallen moeten uiteengehouden of
in verschillende artikels behandeld worden. Zoo moet er door cijfers aangeduid
worden dat er 5 ba's, 3 beta's, 2 loba's zijn. Er moeten twee artikels ngo en drie
artikels nzau gemaakt worden.
Soms is de vertaling afwezig, zooals bij boba, bombolo en bubulu; doorgaans ook
bij de hulpwerkwoorden, als bakana, edi, waar dan tevens nog aanduidingen over
het gebruik ontbreken. Hetzelfde geldt voor sommige voorvoegsels, als ba, bu, ki.
Aan vertalingen als zeker kruid, soort (van) kikvorsch of (onder nzau) is ook een
riviervisch, heeft men niet veel. Overigens bij planten diernamen zou steeds de
wetenschappelijke naam moeten gegeven worden, wat nu slechts af en toe het geval
is. Bangu-nzekete heet: hout dat men knabbelt om de tanden te kuischen. Bangu
beteekent toch de scheurbuik van het tandvleesch en nzekete is de plant die tot
geneesmiddel dient. Beide woorden echter komen op zich zelf in 't Idioticon niet
voor (cf. Pater Butaye, op bangulunga en nzeke-nzeke).
Bij banga wordt opgemerkt: vreemd woord. Er mocht toch wel gezeid waar het
van daan komt. Hetzelfde geldt voor boi, boyi, boyo, waar niets bij opgemerkt wordt.
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Biza wordt vertaalt door iets vuil, leelijk (sic), - boda door iets nat, rot (sic), - budila
door iets leeg, eenzaam (sic) en vele dergelijke meer, waar toch bedoeld wordt
vuiligheid enz., abstract en concreet.
Wat beteekent onder yika, vgl. gewestl. Vlaamsch worden, werden met den
noemvorm van een nw.?
Van pronomina afgeleide adverbia worden voornaamw genoemd; z. buana, kue
en passim.
Op e wordt gehandeld over den invloed van e uit i op l. De bedoeling is toch wel
dat men in 't Noorden mbedi zegt i.p.v. mbele en in 't Zuiden mbele blijft zeggen Dat
wordt niet duidelijk voorgedragen en op mbedi en mbele blijkt daar niets van.
Op II n (lees III n) wordt gezegd dat een medeklinker het dynametisch (lees
dynamisch) accent neemt. Dat is mij niet duidelijk en zal velen met mij niet duidelijk
zijn.
Op o leest men: o komt voor in de vorming der voornw., zonder verder uitlegging,
wat al bitter weinig is.
En waarom wordt de klankwaarde der teekens in 't Latijn omschreven? Er bestaan
toch Nederlandsche vakwoorden in de geluidleer.
Tegen den titel van het werk heb ik twee bezwaren.
Het geeft de taal van Mayombe. De slot-e nu van Mayombe klinkt als die van
dominee, want volgens P.P. Butaye, Seidel en Struyf en Brittremieux zelf kennen de
Kongoleesche talen geen doffe e, doch slechts heldere e's Het adj. van Mayombe is
dus Mayombeesch. Pater Bittremieux zelf schrijft overigens Swahilisch, waar de
slot-i toch op dezelfde lijn staat als de slot-e van Mayombe.
Maar met Mayombeesch zou ik nog geen vrede hebben. Ik wil hier de woorden
van F. Finck tot de mijne maken, die in Die Sprachstämme des Erdkreises, blz. 108,
zegt: ‘Diese Eigentümlichkeit der Bantusprachen, die Differenzierung der
Grundelementen hauptsächlich durch präfixe zu bewirken, das eigentliche
Kennzeichen der ganzen Gruppe, hat die in mancher Beziehung missliche Folge
gehabt, dass nun die Benennung der einzelnen Horden und Sprachen in Reiseberichten
und auch in wissenschaftlichen Abhandlungen in recht verschiedenem Gewande
erscheinen, Zusammenhänge für den nicht Eingeweihten oft allzusehr verschleiernd.
So wird das Volk der Tschwana in der Regel als Betschuana angeführt, dessen be
ein dem ba in Bantu ursprünglich gleisches präfix ist, seine Sprache oft als
Setschwana, dessen se dem ki in Kintu entspricht, während die Herero meist nicht
mehr in analoger Weise als Ova-herero erscheinen, auch ihre Sprache gewöhnlich
nicht Otji-Herero genannt wird, sondern in beiden Fällen der blosse Stamm Herero
in Gebrauch ist. Der Gleichmässigkeit und gleichzeitig leichteren Orientierung halber
empfiehlt es sich jedoch, letztere mehr und mehr um sich greifende Bezeichnungsart
streng durchzuführen, was auch im folgenden geschehen soll, freilich mit
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Ausnahme der Benennung Bantusprachen selbst, die nun einmal so eingebürgert ist,
dass die Ersatzbezeichnung Ntusprachen nicht mehr empfohlen werden kann.’
Ook heet de taal van ons Idioticon bij hem, blz. 115, Jombeisch, dus voor ons
Yombeesch.
Immers waar onze talen buigingsuitgangen en afleidingsachtervoegsels gebruiken,
bezigen de Bantoetalen voorvoegsels. Kongo is de naam van een stroom en van een
vlek; een Kongolees is Mukongo, Kongoleezen Bakongo en het Kongoleesch Kikongo.
Yombe is de naam van de streek van ons Idioticon; een Yombees is Nyombe,
Yombeezen Bayombe en het Yombeesch Kiyombe. Mayombe is ten slotte een
synoniem van Bayombe.
Bij de Europeanen loopen de Europeesche en de Kongoleesche woordvormingen
vaak dooreen. Dat sticht een verwarring die zich ook in hun woordenboeken doet
gevoelen. Hier moet men het eene woord op zijn stamvorm, het andere op den vorm
met voorvoegsel zoeken. Zoo bij Pater BUTAYE Bakongo en Mukongo op Kongo,
maar Kikongo op zijn alphabetische plaats. Bij Pater BITTREMIEUX vindt men
Bayombe en Nyombe op hun plaats, met verzending naar Mayombe, waarheen men
ook verzonden wordt bij 1. Yombe; naar Kiyombe vindt men niet op zijn plaats: dat
wordt onder 2. Yombe behandeld.
Hier ook vindt men een artikel Basundi, waarin Nsundi en Sundi behandeld worden;
maar Sundi, toch het stamwoord, komt op zijn plaats niet voor; wel Nsundi met
verzending naar Basundi en met eenige aanvullingen op hetgeen over Nsundi onder
Basundi gezegd werd, terwijl bij Basundi vergeten werd voor die aanvullingen naar
Nsundi te verzenden.
Hier ook nog vindt men Bamimbala, maar het enkv. Mumbale ontbreekt, terwijl
Mbala en Kimbala op hun plaats aanwezig zijn.
In dit alles moet dus nog, volgens een eenvormig stelsel, orde gebracht worden.
Uit die beschouwingen volgt dat, uit een taalkundig oogpunt, Dictionnaire
Kikongo-français, zooals Pater BUTAYE zijn boek noemt, hetzelfde is als Dictionnaire
English-français, en Mayomb(ee)sch Idioticon, zooals Pater BITTREMIEUX het zijne
betitelt, hetzelfde als Dictionnaire Englandais-français of Dictionnaire
Englishmannaisfrançais. Overigens Pater BITTREMIEUX zegt in zijn Inleiding dat
het Kongoleesch van Mayombe ‘gewoonlijk Yombe in Mayombe zelf genoemd
wordt’, en in zijn Idioticon op 2. Yombe vertaalt hij Kiyombe door de Mayombsche
taal.
Mijn opmerkingen strekken om aan te toonen, in welken zin het werk vóór den
druk nog zou moeten overzien worden.
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b) Verslag van Prof. J. Mansion:
Het werk van P. BITTREMIEUX is buiten twijfel eene zeer geslaagde en
hoogstverdienstelijke bijdrage tot de kennis der Afrikaansche talen. Men hoeft geen
kenner van het Mayombeesch(1) te zijn om te beseffen dat de schrijver voor den arbeid
dien hij beoogde, nl. het opstellen eener volksencyclopedie van een Congoleesch
gewest volkomen berekend is. Zoo iets bestaat bij mijn weten nog niet en het Idioticon
zal de grootste diensten bewijzen aan al wie in de taal, de zeden en de godsdienstige
begrippen der Zwarten belang stelt.
Met den eersten verslaggever ben ik het dus over de meeste punten eens. Ik zal
hier slechts eenige aanteekeningen bij de zijne voegen, in de hoop dat ze P.
BITTREMIEUX bij eene herziening van zijn boek voor den druk, nuttig zullen kunnen
wezen. Uit den aard der zaak zijn mijne op- en aanmerkingen tot den vorm beperkt;
over den inhoud mogen bevoegder rechters oordeelen.
De gekozen phonetische transcriptie ziet er eenigszins ingewikkeld uit en deze indruk
wordt bevestigd, waar wij den schrijver er voor zien waarschuwen de teekens voor
afkapping met die voor aspiratie of palataliseering niet te verwarren. Daar de groote
arbeid van P. BITTREMIEUX naar wij hopen geroepen is om invloed op de verdere
beoefening der Bantoesche taalkunde uit te oefenen, ware het zeer te wenschen dat
de spelling aan alle eischen zoowel van practischen als van wetenschappelijken aard
voldeed.
Bij het opmaken van een woordenboek moeten zekere regels in acht genomen worden,
die tot de techniek van het vak behooren. Deze vindt men o.a. door H. Sweet in zijn
Practical Study of Languages (Londen, Dent & Co, 1899) uiteengezet, vooral in
Hoofdstuk XII, the Dictionary. Andere deelen van dat zelfde werk geven waardevolle
wenken voor de studie van vreemde talen, inzonderheid voor de wijze hoe men zelf
zijne spraakkunst en woordenboek moet opmaken, als het talen geldt waar zulke
hulpmiddelen ontbreken. Sweet dringt er op aan dat plaatsbesparing, gemak van
overzicht, duidelijkheid in de vertaling eerste vereischten zijn in een woordenboek.
Bijgevolg geene ophooping van synoniemen waar éen woord voldoet; de vertaling
zal altijd moeten zijn in gewone, eenvoudige, ondubbelzinnige taal; geene
etymologische vertaling, geene dialec-

(1) Mayombeesch en niet Mayombsch. - Is echter de vorm Yombeesch, waaraan Prof. Vercoullie
de voorkeur geeft, alleen gerechtigd, omdat hij beter overeenstemt niet met het Nederlandsch,
maar met het Bantoesch taaleigen? Waar de streek onder Europeanen als Mayombé bekend
staat, kan ik tegen eene afleiding Mayombeesch geen bezwaar hebben.
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tische of verouderde woorden. Prof. Vercoullie heeft er in zijn verslag op gewezen
dat de taal van P. BITTREMIEUX nog al dialectisch gekleurd is en dat zulks voor een
woordenboek zeer hinderlijk is. Het is immers van den gebruiker van het
Mayombeesch Idioticon veel geeischt, als hij nog een halfdozijn Vlaamsche Idiotica
bij de hand moet hebben om het Congoleesch te verstaan. Ook waar men den schrijver
van dialectisme vrij kan spreken, moet het erkend dat niet altijd het juiste woord voor
de vertaling is gevonden. In sommige gevallen, niet overal, is de Fransche vertaling
beknopter en duidelijker dan de Nederlandsche. Ziehier eenige voorbeelden:
Davana, zinken, ondergaan, fra. descendre. Uit de aanhalingen blijkt dat de algemeene
beteekenis ‘naar beneden gaan’ dus ‘descendre’ het best past.
desuna, kraken, fra. écraser(!).
Huidbeprikking is misschien eene geslaagde woordkoppeling om tatoueering weer
te geven. 't Is echter een neologisme dat eerst duidelijk wordt, als men er naast
tatouage leest (s.v. dibadika).
Leenen en ontleenen geven zeer nauwkeurig de beteekenis van devana en deva weer;
gebruikt men voor beide leenen dan moeten er uitleggingen bijgevoegd die den tekst
onnoodig verlengen.
Scheel en deksel (s.v. difuku) hebben dezelfde beteekenis, een van beide voldoet dus
en scheel mag wegvallen daar het in een groot gedeelte van het Nederlandsch gebied
ongebruikelijk is.
Waar de Fransche en de Nederlandsche vertalingen niet hetzelfde zeggen moet men
gaan twijfelen. Villen is écorcher, niet dépecer (in stukken verdeelen) s.v. futuna.
Twist, tweedracht staan niet gelijk met fra. rixe (s.v. k'ani); knabbelen is ronger
eerder dan mâcher (s.v. kasuka, kasula); enz. Overigens vraagt men zich af naar
welken regel Fransche vertalingen bijgevoegd zijn. Bij veel artikelen ontbreken ze
geheel; elders is slechts éene van de vele beteekenissen in het Fransch weergegeven.
Zoo dizunga tuin, omheining, hof, fra. enclos. Het woord beteekent toch wel ‘jardin’?
Kingamba arbeid, dragersdienst, werkloon, fra. salaire. Waarom alleen voor de laatste
beteekenis eene Fransche vertaling?...
Ik zou voorbeelden van dezen aard nog veel talrijker kunnen maken maar dit zou
eene verkeerde voorstelling van het werk geven. Honderden artikelen zullen bij eene
herziening onveranderd mogen blijven, daar ze in alle opzichten bevredigend zijn,
en vele zelfs uitstekend. Maar juist daarom, omdat het werk van P. BITTREMIEUX
naar mijne bescheiden meening zulke groote waarde heeft, moet het vrijgemaakt
worden van de feilen die het ontsieren. Deze taak zal den schrijver niet moeilijk
vallen, daar het vooral den vorm
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geldt en aangezien voor het Nederlandsch gemakkelijker dan voor het Mayombeesch
hulp van vrienden kan verwacht worden.
- De verslaggers zijn het dus eens om den wensch uit te spreken dat Pater
BITTREMIEUX zijn werk nog zal nazien en rekening houden met de aan- en
opmerkingen in bovenstaande verslagen gedaan.
5o) Het Gebied van Eupen. - Door den Bestendigen Secretaris werd, den 25
September, aan de Leden der Academie, een afdruk gezonden van de briefwisseling
aangaande de Zaak Eupen.
De heer G. SEGERS geeft lezing van eene uitvoerige nota, waarin hij zich op het
standpunt stelt van het onderwijs, vooral van het volksonderwijs:
Te recht zegt de Koninklijke Vlaamsche Academie, in haren brief van 27 Februari
1920, aan den Heer Minister, en zij steunt haar schrijven of onwederlegbare bewijzen,
dat het ‘gebied van Eupen de voortzetting is, op taalgebied, van den
Vlaamschsprekenden Noord-Oosthoek der Provincie Luik’.
Het dialect van dit gedeelte van ons land is wel degelijk een Vlaamsch dialect.
Aan het verslag over de Januarivergadering van het jaar 1913 van het Institut
National de Pédologie Belge ontleen ik daarover het volgende(1):
M. le President. - Permettez-moi de vous citer le cas de la région ‘allemande’ de la
province de Liège. Cette région est dite ‘allemande,’ mais elle ne l'est nullement;
elle est la continuation de la partie flamande du Limbourg (frontière hollandaise) qui
part de Maestricht vers Fouron-le-Comte, Fouron-Saint-Martin et Gemmenich. Et
quelle langue parle l'enfant qui arrive à l'école primaire? C'est un langage qui n'est
pas de l'allemand, mais tout simplement un patois flamand.
M. Siméons. - Un mauvais flamand.
De Voorzitter, de heer Corman, destijds directeur-generaal over het lager onderwijs,
was vroeger hoofdopziener in de pro-

(1) Les Annales Pédologiques, publiées par l'Institut national Belge de Pédologie, Janvier 1913,
blz. 49.
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vincie Luik. De heer Siméons is dit nog. Hun ambt bracht mede, dat zij de
volksscholen herhaaldelijk bezochten; niemand kon dus den toestand, in taalopzicht,
beter kennen dan zij. Toch is de onderbreking van den heer Siméons: Un mauvais
flamand ongelukkig. Niet alleen in den noord-oostelijken hoek der provincie Luik,
niet alleen in het district Eupen, - dat, in dit taalopzicht, de voortzetting daarvan is,
- spreekt de massa der bevolking, spreken dus de kinderen, die op zesjarigen ouderdom
ter volksschool komen, dialect. Dit is het geval in België, in Nederland, in Frankrijk,
in Duitschland; overal. Behalve zeer weinige kinderen, die te huis hun onderwijs
ontvangen en wier ouders tot de geletterde standen behooren, kennen de kinderen
slechts het dialect hunner streek(1).
‘J'exerce depuis dix-sept ans dans une commune rurale,’ - schrijft eene Fransche
onderwijzeres. - où tous les enfants parlent patois chez-eux(2).’
‘Het kind,’ aldus drukte Jan Van Ryswyck zich schilderachtig uit, ‘brengt aan zijn
voetzolen het stof der straat in huis en op zijne lippen de taal der straat(3).’
Doch overal is het de plicht der school, en is het zelfs het hoofddoel van het
taalonderricht, de gewestelijke taal der leerlingen tot de beschaafde, letterkundige
omgangstaal te veredelen en te verheffen. Al de pedagogen zijn het daarover eens,
en onze Belgische onderwijswet schrijft het uitdrukkelijk voor. De Koninklijke
Vlaamsche Academie heeft dus het recht, zich steunende op de leer, zoowel van
vreemde als van inlandsche onderwijskundigen, aan de Regeering te vragen dat,
aangezien in het district Eupen, de bevolking, en dus de kinderen, die zich ter
volksschool aanbieden, een Vlaamsch dialect spreken, dat de Nederlandsche taal de
voertaal van het volksonderwijs zij, gelijk dit in de andere gewesten van ons land
door de Belgische Onderwijswet voorgeschreven wordt.

(1) Zie o.a. Cours de pédagogie théorique et pratique, par GABRIEL COMPAYRÉ, II, blz. 309,
en Lehrbuch der Pedagogie van Dr. J. CHR. GOTTLOB SCHUMANN, II, 134.
(2) Manuel général de l'Instruction primaire, 1869, blz. 511.
(3) Redevoering uitgesproken op het Jubelfeest van de Vlaamsche Conferentie der Balie van
Antwerpen.
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- Die Nota geeft aanleiding tot eene bespreking waaraande heeren SCHARPÉ, WILLEMS,
A. DE CEULENEER en L. VAN PUYVELDE deel nemen. - De heer Voorzitter doet
opmerken dat de Commissie door de Academie aangesteld thans een antwoord
voorbereidt over de documenten die aan de Academie werden medegedeeld.
6o) Vereenvoudiging van de Schrijftaal. - De Bestendige Secretaris deelt aan de
Vergadering mede, dat, den 25 September, aan de heeren Leden der Academie een
afdruk werd gestuurd van de uitvoerige nota, opgesteld door den heer Mr. LEONARD
WILLEMS onder den titel: Verslag der minderheid over de Spellings-vereenvoudiging.
(Zie beneden.)
De bespreking wordt voortgezet.
Pastoor HUGO VERRIEST spreekt tegen de vereenvoudigde spelling, omdat zij geen
eenheid brengt maar verdeelt; omdat het grondprincipe niet doorhouden noch
toegepast wordt, naar 't behoort; omdat de wet over de geslachten onhoudelijk is;
omdat Noordnederlandsche uitspraak dialect en bederf inheeft; omdat zij armoede
brengt in letters, klanken en kunst; omdat zij een nieuwe kloof tusschen de standen
veroorzaakt; omdat zij Holland en Vlaanderen schaadt in hun vriendschap en wezen.
- De vergadering wordt te 4 1/2 uur gesloten.
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Namenkunde en Geschiedkundig Onderzoek
door Prof. Dr. J. Mansion, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche
Academie.
1. De namen in de schenking van priester Felix ao 745.
In zijn Album belge de diplomatique Pl. I geeft Prof. Pirenne den tekst en voor een
deel het photographisch facsimile van eene schenking in 745 gedaan te S. Omaars
door een zekeren priester Felix. Het stuk, dat op het Staatsarchief te Gent rust, wordt
door hem genoemd original simulé d'une charte de 745, exécuté au Xe siècle. Volgens
den geleerden historicus is het charter niet oorspronkelijk maar een afschrift van een
verloren origineel, hoewel het zich voor een origineel uitgeeft. De bewijsvoering
van Pirenne zal moeilijk kunnnen weerlegd worden. Van hetzelfde stuk bezitten wij
een anderen tekst in het Cartularium Folcuini van S. Bertin, door Guérard uitgegeven
in zijn Cartulaire de l'abbaye de S.-Bertin (Parijs 1840), blz. 53, en de vergelijking
van de twee bewijst duidelijk dat ze eene gemeenschappelijke bron hebben, die in
Folcuinus beter is bewaard dan in het stuk van Gent. De scribent van het laatste heeft
een aantal fouten begaan die Folcuinus heeft weten te vermijden. Deze conclusie,
op zuiver diplomatische gronden gesteund, wordt ook bevestigd door de studie der
eigennamen. De plaatsnamen Sitdiu, hrochashem sive hervaldolugo worden bij
Folcuinus Sitdiu, Rochashem sive Therealdo loco: hier zal het Gentsche afschrift
ongetwijfeld ouder en juister vormen bewaard hebben (Hrochashem is Roxem, arr.
Oostende). Bij de persoonsnamen is het juist omgekeerd.
Men leest: Folc.

Gent

Signum Gontberti

Gumberti

Chramni

Dramni

Erlarii

Erlulfi

Clidebaldi

Childebaldi

Guntharii sacerdotis(1)

Gumbarii scauuini

Cherewini

Cheriuuini

Austroaldi centenarii

Austrohaldi centenarii

Theodberti

Berdberti

(1) Pirenne drukt bij vergissing Gumbarii sacerdotis (Alb. dipl. Pl. I Notice) als zijnde de lezing
van Folcuinus: bij Guérard Is het Guntharii.
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De andere namen Gumwini, Chrodgarii, Rimberti, Godoberti, Odberti, Waningi,
Clodbaldi zijn eender gespeld in beide stukken. Sig. Uuidgrimo (Gent) ontbreekt bij
Folcuinus evenals Gumarddi en Nordberti.
Tegenover Gontbertus is Gumbertus een jongere, assimilatievorm; Folc. zal hier
de oorspronkelijke lezing bewaard hebben; Chramnus is een wel bekende naam met
ch voor germ. h, naar Merowingische spelgewoonte. Weer heeft Folc. de juiste lezing
tegenover het Gentsche stuk, met Dramnus. Deze laatste naamvorm staat gansch
alleen, er is geen ander voorbeeld van bekend en bijgevolg zullen we zonder bezwaar
eene leesfout aannemen. Erlarius is tegen Erlulfus een minder gewone naam, en kan
derhalve als lectio difficilior de voorkeur verdienen. Clidebaldus (Folc.) is natuurlijk
eene fout. Bijzonder interessant is de naam Guntharius sacerdos (Folc.) tegen
Gumbarius scauuinus. Pirenne merkt reeds op dat de lezing van Folcuinus duidelijk
laat zien dat scauuinus eene fout is en dat dus uit onzen tekst niet het minste argument
voor de oudheid van het schependom te trekken is. Vermoedelijk is het eenvoudig
eene verkeerde oplossing van eene verkorting voor sacerdotis. Maar ook Gumbarius
is een onding. Bij Förstemann is geen enkel voorbeeld van een dergelijken naam te
vinden. Daar nu in het schrift der Xe eeuw verwarringen van b en h voorkomen (zie
b.v. Fayen, Liber Traditionum S. Petri Blandiniensis blz. 40), daar Folcuinus
Guntharii leest, is dit zonder twijfel de oorspronkelijke lezing. Feitelijk is dan
Gnmbarii scauuini eene dubbele fout voor Guntharii sacerdotis: verre van een bewijs
te zijn voor het bestaan van schepenen in 745, geeft onze passus alleen getuigenis
van de onkunde van den afschrijver of misschien van de onleesbaarheid van den
grondtekst. Austrohaldus met h (Gentsche tekst) kan Merowingische spelling zijn
en dus oorspronkelijk tegenover Austroaldi (Folc.) Berdbertus is weer als Dramnus
en Gumbarius een alleenstaande vorm, zeer waarschijnlijk eene verkeerde lezing (er
stond eerst Beadberti wat door den afschrijver tot Berdberti veranderd werd; of
Theadberti naar Folc. Theodberti moet gelezen worden is onzeker, aangezien er
weinig reden bestond om een bekenden naam als Theodbertus verkeerd te spellen).
Gumarddus (alleen in den Gentschen tekst) is ook een alleenstaande vorm.
Ten slotte, zijn van de achttien namen van getuigen, in den Gentschen tekst, zes
verkeerd gespeld, d.w.z in een vorm die ze zeker nooit in een Merowingisch stuk
van 745 zouden gehad
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hebben. De namenkunde bevestigt aldus op schitterende wijze de uitkomsten van
het diplomatisch onderzoek. Aan een scawinus of schepen in het jaar 745 zal nu
zeker niemand meer kunnen gelooven.

2. Is de hl. Amandus in Antwerpen geweest?
De voornaamste bron voor het leven van den hl. Amandus is de oudste Vita
geschreven door Baudemundus, abt van het Sint-Pietersklooster te Gent. Een tekst
van de IXe eeuw is bewaard in het ms. no 224 van de boekerij der Hoogeschool te
Gent; andere hs. vindt men genoemd bij Vander Essen, Etude sur les Vitae des saints
mérovingiens de l'ancienne Belgique (Leuven 1907), blz. 336 en vgl. en in de aldaar
aangehaalde werken. De Vita Amandi werd uitgegeven door Ghesquière Acta
Sanctorum Belgii IV blz. 244-258.
De Vita Amandi spreekt niet van een verblijf van den heilige in Antwerpen. Terwijl
de Vita Eligii de Andoverpenses met name vermeldt en den strijd roemt dien de hl.
Eligius te Antwerpen (Andoverpis) voor het geloof te leveren had, vindt men de stad
en hare bevolking nooit in verband met den hl. Amandus genoemd, hoewel toch zijn
zwerverstochten hem in het Antwerpsche hadden mogen brengen. Van Aquitanië
uitgegaan, was de hl. Amandus achtereenvolgens missionaris in Vlaanderen en bij
de Slaven in de Donaulanden; hij verscheen dan weer aan het Frankische hof, keerde
naar Gent terug, werd bisschop van Maastricht en trok zich ten slotte terug in parvam
insulam cui vocabulum Chanelaus juxta Scaldum fluvium(1). Wat is dat eilandje en
waar is het gelegen? Zooals we dadelijk zullen zien is deze vraag van het grootste
belang, ze mag zelfs de spil heeten waarom het heele geding draait. Ghesquière leest
Chavelaus (Vit. Am. § 19) en stelt dit gelijk met Calloo (arr. S. Niklaas, O. Vla.).
De Potter, Geschiedenis van de Gemeenten van Oost-Vlaanderen, 3e reeks, Calloo
blz. 2, geeft als zijnde de oudste vorm van den naam van het dorp Chalvelaus in de
Vita Amandi, daarna Calulo ao 1171 en latere vormen. In de Chartes et documents
de l'abbaye de S. Pierre heeft Van Lokeren de vormen Caleulo (nr. 149), Caloolo
ao 1159-1181 (nr. 264), Kaloolo ao 1177 (nr. 331) enz. Al deze gedaanten laten de
afleiding van het woord duidelijk her-

(1) De verdere reizen van S. Amand naar de Pyreneeën en Rome gaan ons hier niet aan.
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kennen: het beteekent een loo, dat kaal is. Was de vorm in de Vit. Am. werkelijk
Chalvelaus zooals De Potter beweert, dan zou de gelijkstelling van den naam van
het eiland met Calloo als zeker kunnen gelden. Ongelukkig is niets minder bewezen.
De tekst van het Gentsche handschrift heeft chanelaus, Ghesquière vermeldt
Chanalaus, Chanelaus, Chavelaus als varianten, maar niets laat vermoeden dat de
oorspronkelijke tekst iets anders had dan Chanelaus, met n en zonder l. Bijgevolg
zal De Potter zich vergrepen hebben, afgaande op zijn geheugen of op een
onnauwkeurige aanteekening. De plaatsnaam is dus niet Calloo. In de Merowingische
spelling staat ch wel eens voor cene k, maar meest toch verbeeldt dit teeken de
etymologische h. In ons Gentsche hs. vindt men nog Chíldericus rex et Hymnichildis
regina (fo 19vo), Chrodobaldus, maar geen voorbeeld van ch = k. Chanelaus zou
dus hoogstwaarschijnlijk in het latere Ndl. Haneloo, Haanloo luiden. Of zulks
oorspronkelijk iets met hanen te doen had waag ik niet te beslissen. In elk geval is
het zeker dat het eiland van den hl. Amandus niet Calloo heette en met het dorp
Calloo niets gemeens heeft. Welnu dat vermeende verblijf van den hl. Amandus te
Calloo wordt ingeroepen tot staving van de meening dat hij te Antwerpen zou geleefd
en gepredikt hebben. Prof. Van der Essen (t.a.p. 340) zegt het volgende: ‘C'est alors
qu'il (S. Amand) dut venir à Anvers et y construire l'église des saints Pierre et Paul’.
Dit laatste punt is bekend door twee acten van een zekeren Rohingus, die ao 726 de
kerk van de hl. Petrus en Paulus te Antwerpen aan den hl. Willibrordus schonk.
‘L'authenticité de ces actes est suspecte, zegt Van der Essen (t.a. p, blz. 340 n. 4).
Néanmoins ils doivent perpétuer une tradition croyable puisque le saint avait été à
Calloo près d'Anvers’. En hij voegt er bij dat de hl. Eligius ook en vóor den hl.
Amandus te Antwerpen geweest was.
Sommen we de bewijsgronden op, dan vinden wij:
1o Dat de hl. Amandus een klein eiland in de Schelde tot verblijf koos. Het heette
Haneloo of iets dergelijks.
o Dat de hl. Eligius zeker te Antwerpen geweest is en er voor het geloof gestreden
2
heeft.
o Dat een verdacht stuk van 726, eene door Amandus gestichte kerk vermeldt.
3
Uit 1o is niets op te maken voor of tegen de stelling, aangezien een eiland in de
Schelde bij Gent of bij Doornik of zeer ver
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beneden Antwerpen kan gelegen geweest zijn. Daar de naam niet te identificeeren
is en de loop der Schelde sedert de VIIe eeuw sterke veranderingen heeft ondergaan
is het eene hopelooze taak de ligging van Chanelaus te willen ontdekken.
Als men echter 2o en 3o combineert, dan wordt alles bevredigend uitgelegd. Had
de hl. Amandus eene kerk te Antwerpen gesticht, er was geen reden voor zijn biograaf
om het feit te verzwijgen of te vergeten. Overigens vinden we in hetzelfde hs. van
Gent fo 19 vo eene lijst van de stichtingen van den hl. Amandus: Antwerpen is niet
genoemd. Zou dus de in 726 vermelde kerk der hl. Petrus en Paulus niet door Eligius
of door een anderen geloofsprediker gesticht zijn? Met Prof. Van der Essen neem ik
gaarne aan dat de overlevering oud is, zelfs in geval dat we de acten van Rohingus
voor onecht moesten aanzien. Maar eene andere bron nog spreekt van die kerk van
de hl. Petrus en Paulus in Antwerpen, nl. het z.g. testament van den hl. Willibrordus
(bij Pardessus nr. 540 blz. 349-350). Hierin wordt van de schenking van diezelfde
kerk aan Willibrordus gewaagd, de schenker heet, als in de even besproken stukken,
Rohingus, maar er wordt niet meer gezegd dat ze door den hl. Amandus gebouwd
is. Er staat alleen: ecclesiam... quae... constructa in Antwerpo castello super fluvio
Scalde. De echtheid van Willibrordus' testament is niet volkomen zeker. P. Poncelet,
na de bezwaren van Prof. Van der Essen tegen dit stuk weerlegd te hebben, besluit
aldus: ‘il n'est peut-être pas prudent de se prononcer résolument pour l'authenticité
de cette pièce’ (apud Van der Essen, t.a.p. blz. 431 n. 7). In elk geval is het gezag
van het testament oneindig grooter dan dat van de twee andere stukken, die stellig
verdacht zijn. Deze laatste zijn misschien eenvoudig met de gegevens van het
testament vervaardigd. De plaatsnamen die in Pardessus nr. 538 voorkomen: het van
elders geheel onbekende monasterium Quorcoladora en de evenmin bekende regia
villa Weimodo, zien er sterk verdacht uit. Het wil me dus voorkomen dat het verblijf
van den hl. Amandus te Antwerpen en het stichten van eene kerk aldaar door hem
op uiterst zwakke gronden berusten. In het leven van den grooten missionaris is zulks
misschien een punt van ondergeschikt belang, maar zooveel legende is met de
geschiedenis dier tijden vermengd dat wij ook op bijkomstige punten de waarheid
moeten tot haar recht laten komen, als het toeval ons daartoe eenigszins gelegenheid
geeft.
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Kleine verscheidenheden.
I.
Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie.
50. - Het vieren van den sinxendag.
Bijzonderheden over het vieren van den Sinxendag komen nl. voor bij Gilliodts-van
Severen, Inv. Arch. Bruges, Introd., 82-83, en bij Bon de Reinsberg-Duringsfeld,
Calendrier Belge, I, 351 en vlgg. Dien dag ‘on faisait tomber du haut de l'église sur
les fidèles une pluie de fleurs ou d'oublies de diverses couleurs’ (Weale, Doyen.
Dixmude, II, 10). Men leze nog de hieronder volgende teksten:
Staatsarchief te Brugge, Register nr 12358, of Rekening ‘van de kercke van Jabbeke’
van 1578, fol. 24: ‘Betaelt van vje xxv oelkens te Sincxen, xxxvj s. par.’ (Zie over
Oelkens, ons Gloss. Inv. Arch. Bruges, vo Niewele.)
‘Huwelkens’ dienden tot versiering van de kerk:
Id., id., Rek. 1618-1622, fol. 11: ‘Betaelt over een dosyne huwelkens ghehaelt in den
Inghel ende ghehanghen inde kercke upden Synschen dach, v gr.’

51. - De hand slaan aan een pilaar van de vierschaar.
Jan Preston was door de schepenen van Brugge veroordeeld tot betaling van 2000
gulden, uit hoofde van de heerlijkheid van den Houtschen, die hem toebehoorde. De
baljuw legt beslag op deze heerlijkheid, maar vermits de vierschaar gesloten is, neemt
hij een pilaar daarvan bij de hand, tot bevestiging van de gedane inbeslagneming.
‘Dit arrest is geschiet up de trappen van den Steen (te Brugge), jeghens over de deure
van de camere ende vierschare van den Houtschen, den bailliu staende up den trap
van de deure van den selven vierschare, ende int arresteren nemende bij de handt de
pilaeren van diere, mits de selve vierschare ghesloten was.’ (Tekst van 1650. - L.
Gilliodts-van Severen, Cout. du Bourg de Bruges. Introd., I, 118.)
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52. - Eene aanbesteding.
Te Aardenburg moet er overgegaan worden tot de aanbesteding van werken in de
voorkerk van ‘Onser Vrauwen kercke’ uit te voeren. ‘Kaarten’ en brieven om ‘te
adverteeren de temmerlieden’, houdende beschrijving van de werken, worden naar
Gent, naar Brugge en andere steden gezonden:
Staatsarchief te Brugge, nr 11554 of Rekening ‘van Onser Vrauwen kercke in
Ardenburch’ van 1569-1570, fol. lxiiij vo: ‘Betaelt van quaerten ende brieven huut
te senden ende te adverteeren de temmerlieden om te doenne de bestedinghe vanden
wercken in de voorkercke, cruuswerck metten torreken ende den choor.
Den diennare van We Jan de Coorte, van twee quaerten te scriven vj s. par. Een
quaerte ghesonden tot Ghendt, den clerck betaelt xiiij s. par. Een quaerte tot Brugghe,
den clerck betaelt xij s. par. Een quaerte tot Tielt, om t ghebot te doenne, betaelt ij
s. par. Een quaerte tot Caprycke, Eeckeloo, tsamen betaelt iiij s. par.; tot Sint-Cruus,
tot Maldeghem en Sint La(urens?), tsamen metten boode betaelt ende tgheboodt
ghedaen xij s. par. Compt al tsamen betaelt ij lb. x s. par.’

53. - Puuden wachten.
De slaap van den leenheer, wanneer deze op reis was om zijn leengoederen te
bezoeken, mocht niet gestoord worden. In onze Verslagen en Mededeelingen, jaargang
1914, blz. 418, hebben wij, onder den titel hierboven, een tekst uitgegeven, met
betrekking tot de heerlijkheid van Oudezeele (1428).
Ook in Frankrijk was dit gebruik in voege. De Fugator ranarum stond aldaar
gekend. Te ‘Hoimile’ was een leenhouder verplicht, wanneer de heer te ‘Berghes’
vernachtte, ‘de servir avecq ung flageolet pour faire taire et donner silence aux raines
et aultres bestes estans ès fossés’. Naar men ziet ‘la musique adoucit les moeurs’,
zelfs bij de puiden! ‘Quant le seigneur couche et pernote en son chasteau’ te Drucat,
- luidt het in de ‘Costume’ van genoemd Drucat, - ‘tous les subjetz du dit lieu sont
tenu batre l'ieu estans auprez du dit chasteau, pour empeschier que les raines ou
grenoulles ne lui facent noise’. (Zie bij L. Gilliodts-van Severen, Cout. du Bourg de
Bruges, Introd., II, 625.)
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54. - Het privilege van de muntwerkers.
In zijn Inventaire des Archives de Bruges, t. I, blz. 51, schrijft L. Gilliodts-van
Severen, naar brieven van Gwijde van Dampierre (29 April 1297), dat de werklieden
van dezes Munt in Vlaanderen alleen betrekkelijk waren in rechte voor hunne meesters
‘pour tous méfaits autres que les crimes de rapt, de meurtre, et d'incendie’.
Het is echter algemeen bekend, dat enkel uitgezonderd waren ‘rapt, moort ende
diefte’. Een aanstelling tot snijdster ter Munt van Brugge (1734), luidt dienaangaande
als volgt:
Staatsarchief te Brugge, Fonds der Munt, oud nr 5627, voorloopig blauw nr 3982:
‘Ende dat... alle.... vrye supposten der voorseyde Munte (van Brugge) ter geender
plaetse voor andere jugen in deerste instantie en syn betreckelycke nochte justiciabel,
nochte ghehouden te antwoorden dan voor ons prevoosten ende gheswooren
voornoompt, omme geenderande saecken, drye alleenelycke ghereserveert, te weten
rapt, moort ende diefte...’ (11 Nov. 1734.)
De charter van Gwijde van Dampierre heeft: ‘Fors que de trois cas, c'est assavoir de
rat, de mudre, et de larechin’. Dit ‘larechin’ (larcin) werd ongetwijfeld verward met
het fransch Arsin, dat beteekent ‘brulement par ordre de justice de la maison d'un
criminel’.

55. - Een leen houden ‘van godt ende van der zonne’.
‘... On donnait ce nom de Francs-alleux à des seigneuries possédées par des seigneurs
de toute antiquité et en pleine suzeraineté’, - schrijft L. Gilliodts-van Severen, in zijn
Cout. Bourg de Bruges, Introd., I, 500. - Pour montrer cet état ‘d'indépendance, on
disait que le franc-alleu noble était tenu de Dieu et du soleil, de Dieu et de l'épée,
Leenen ghehouden van God ende zonne..’. Ziehier een tekst, uit 1635, betreffende
een hof toebehoorende aan den abt van Sint-Andries bij Brugge:
Staatsarchief te Brugge, Fonds der Abdij van Sint-Andries, oud nr 5013, voorloopig
blauw nr 6102: ‘Kennen ende lijden, dat de voors. Cl. houdende es te leene ende in
manscepe van H., otmoedich abt van... St. Andryes, als van zynen hofve twelcke hy
houdt van Godt ende van der zonne...’ (15 Febr. 1635.)
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Naar Laurière, Gloss. du droit français, aangehaald door La Curne de Sainte-Palaye,
Dict., vo Fief, waren Fief de dévotion ou de piété, ‘états et principautés que les
souverains reconnaissent, par humilité, tenus de Dieu, à charge de quelque redevance,
comme de cire’.

56. - Een speelman, onwaardig geacht een openbaar ambt te bekleeden.
Naar een ‘resolutie’ genomen ‘in camere van wette van den Proosschen’ te Brugge,
kon een Speelman, - hij mocht zich ook al met den naam van den god Apollo getooid
hebben - tot het ‘Redenaerscip’ van ‘den lande ende heerlicheden’ van het Proostsche
niet verheven worden.
Wij vernemen, uit een oorkonde van 24 Februari 1576, de hieronder volgende
bijzonderheden over het geval van ‘Franchoys, de zuene van Jan Luenis, gheseyt
Appolo’, die speelman was te Brugge.
Genoemde ‘Appolo’ had van Oste Beyts gekocht ‘een leen groot in fonchiere drie
lynen vyventwintich roeden lands, ligghende inde prochie van Sinte-Cruus buuten
Brugghe’, waaraan een ‘erfachtich redenaerscip’ van het Proostsche verbonden was;
hij had dan ook verzocht ‘dat hy by den voorseyden college (van redenaers) zoude
gheadmitteert wesen ten eede als redenaer, omme in huerlieder camere van wette
ende vierschare te zitten met hemlieden, tot administratie van justitie’.
De ‘Redenaers’ verklaren dat zij ‘niet en verstonden den zelven speelman te
admiteren in tzelve college ten voorseyden fyne’, aangezien dezelve ‘Franchoys es
een openbaer ende publicke speelman, over al omme loon ende ghelt spelende in
openbare bruloften, danseryen, mommerien ofte mascren ende anders, tzelve niet
quadrerende met de qualiteyt van eenen juge zittende in stoel van justitie omme den
volcke recht te doene ende justitie te administreren, maer ghereputeert naer rechte
sub genere histrionum, qui laborant infamia facti’. (L. Gilliodtsvan Severen, Cout.
de la Prévôté de Bruges. I, 50-51.)

57. - ‘Leen hanghende in de lucht.’
Spr. van een leen, beteekent die uitdrukking naar Verdam, Middelndl. Wdb., ve Lucht:
Waar omtrent geen bijzonderheden bekend zijn.
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Wordt daardoor niet veeleer bedoeld wat men in het Fransch heette un Fief en l'air,
of ‘heerlijkheid van niemand leenroerig’ (L. Gilliodts-van Severen, Cout. du Bourg
de Bruges, Introd., II, 185), m.a.w. eene heerlijkheid die ‘ne comptait ni tenures, ni
vassaux’ (Id., op, cit., Introd., I, 113). Van de heerlijkheid van den Houtschen,
afhangende van den Burg van Brugge, waarvan er hier spraak is, vernemen wij in
eene akte van 1558, dat zij ‘consiste en air, sans aulcun gros de fief ne vassaulx’,
maar dat haar niettemin toebehoorde ‘toutte justice, haulte, moyenne et basse par
cognoissance d'hommes de fiefz’ van genoemden Burg van Brugge. In het
denombrement van 1642, heet dit ‘HANGHENDE IN DE LUCHT, sonder eenighe grootte
van leenen ende vassalen’ (Id., op. cit., Introd., I, 113 alsboven). - Van het hof van
Crebbe, te Vladsloo, wordt gezegd in een denombrement van 1501, dat het ‘heeft
noch rente, noch grondt, maer es een leen hanghende in de lucht’ (Op. cit., Introd.,
blz. 142). ‘Fiefs sans fond ou glebe’, bij La Curne de Sainte-Palaye, Dict. vo Fief, ne
28.
‘Et de cette espèce aucuns font le fief qu'on appelle vulgairement fief en l'air, ou
fief au vent.’ (La Curne de Sainte-Palaye, Dict., vo Fief.)

58. Het verbruik van wijn te wenduyne in de XVIe eeuw.
Indien men de vele verordeningen, betreffende den verkoop van wijn, nl. te Brugge
en te Gent nagaat, dan mag daaruit opgemaakt worden, dat het verbruik daarvan
vroeger in Vlaanderen vrij aanzienlijk was. Wat inzonderheid de stad Brugge aangaat,
komen talrijke bijzonderheden voor in het Inventaire des Archives de Bruges. van
L. Gilliodts-van Severen: men raadplege onze Table analytique op dit meesterlijk
werk, blzz. 447-449. Voor Gent, zie men o.a. bij Nap. de Pauw, het Register van
zaken op De Voorgeboden der stad Gent in de XIVe eeuw, alsook bij Victor van der
Haeghen, het Inventaire des Archives de la ville de Gand. Nadere bijzonderheden
zijn voorhanden in onze Keure van Hazebroek, V, blzz. 264-270: de lijst der
aangehaalde wijnsoorten is waarlijk uiterst belangrijk. Hier hebben wij thans de
voorwaarden van den pacht der ‘assijze van wine ende biere, dat ghesleten zal werden
binder prochye ende dorpe van Wendune, ten Proosschen’, voor de jaren 1533 en
1534. Het stuk verdient opgenomen:
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Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Proostsche van Brugge, Reg. nr 624 of
‘Registre van contracten’ 1529-1538, fol. cxxiij vo: ‘Men ghebiet ten loyalen pachte
de assijze van wine ende biere, dat ghesleten zal werden binder prochye ende dorpe
van Wendune, ten Proosschen, binnen desen toecommende jare, beghinnende den
eersten dach van Laumaendt xvc xxxiij zonne upganc ende gheduerende toten laesten
daghe van December xvc xxx iiij, dien dach ende nacht inclus, ende dat up condicien
ende voorwaerden hier naer verclaerst.
Alvooren te wetene, dat zo wie den voorscreven pacht met ghelooken(1) brievekins
hoochst innestellen zal, zal winnen zes Karolus ghuldens.
Ende voort zo zalmen bernen een keerse, ende moghen eenygh(el)ic persoon, solvent
zijnde, daernaer scieten(2) ende verhooghen, binnen tbernen vander keerse, up de
voorscreven pacht met alzo veil penninghen alst hem believen zal, elcken penninc
weerdich zijnde x lb. par. Ende de ghuene die up dese pacht verhoocht werdt (sic),
zal winnen met elcken penninc, die hij ghescooten heift, ij lb. x s. par. Nemaer den
laeste penninc voor tvutghane vander keerse ende daer de keerse vutgaet en zal niet
winnen, mids dat hij pachter blijft....
Voort, zo zullen de taverniers ende tappers, of andere die eenighe wijn in legghen
zullen, van wat maniere, calueren(3) ofte prijse die zijn, die zij ghetapt, ghesteken of
ghedispenseirt zullen (hebben), den voorscreven pachtere ghehouden zijn te betalene
xij d. par. van elcken stoope, ofte ij lb. viij s. par. van elcke smalle tunne van xlviij
stoopen, ende andere naer advenante.
Ende en zullen de zelve taverniers noch andere gheene wijnen mueghen vercoopen
te hoogher prijse danne alzomen die ghemeenlic vercoopt van ghelijcke binnen den
tavernen ende wijnhuusen binnen der stede van Brugghe, maer wel daer ondere, ende
dat up de peyne van vj lb. par....
Ende insghelijcx zullen de tappers ghehouden zijn te betalene den pachtere vander
voorscreven assise, van elcke tunne cleenbiers v groten; van elcke tunne keyte ix gr.;
van elcke tunne dobbel biers viij gr.; ende van ynghelschen biere ende andere vreimde
bieren, van elcke grouve tunne van lx stoopen xx s. par.

(1) Gesloten briefjes.
(2) SCIETEN, SCHIETEN, beteekent ‘met ghelooken brievekins’ eenig gebod doen, nl. in de
verpachting van de ‘assise’.
(3) Kleuren.
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Ende en zullen de zelve taverniers tvoorscreven bier niet hoogher mueghen vercoopen
danne de keyte xiiij d. par. den stoop, tdobbelbier xij d. par. den stoop, tcleen bier
viij d. par. den stoop.
Van ghelijcken zalmen vercoopen tbier binnen den lande ofte aldaer binder prochye
ghebrauwen, ghezeit Jeucstaert, ende daerof betalen ghelijc vander keyte, den stoop
vanden voornoemden ynghelschen biere ende andere vreimde bieren, ij s. vj d. par.
den stoop ende niet daer boven, elc up de boete van vj lb. par., alzo dicwels alsmen
de contrarie bevonde....
Ende was den zelven pacht vanden assijzen hoochst met een brievekin inneghestelt
bij Jan de Grave, ende bleef hem den pacht inder manieren voorscreven ten vutgane
vander keerse voor iiijc lb. par. - Actum xxiija Decembris xxxiij (1533), present Pape,
Gomaer’.
De ‘assise’ werd dus toegewezen aan Jan de Grave, als meestbiedende, voor de som
van 400 lb. par. Voor het jaar 1535, stelde Cornelis Wiltins ze in ter som van 390
lb. par.: niemand deed een gebod, zoodat hij pachter voor gezegde som uitgeroepen
werd:
Id., Reg. id., fol. ijc vij: ‘Ende ten zelven dach was, present Lemmes ende Gomaer,
redenaers, ende Dinen Christiaens, clerc vanden greffier, dexise vanden wijne ende
biere, dat ghesleten zal werden binden toecomende jaere in Wendune, verpacht up
doude costume, daer of dat Cornelis Wiltins hoochste inscrivere(1) was, winnende de
xij lb. par. voor zijn stelleghelt(2), daer up de kersse vutghinc ende bleef bijden
inscrivene pachtere, als niet verhoocht, ende stelde de zelve exise voor iijc iiijxx x lb.
par., boven dordinaire oncosten. - Actum xxx in December xvc xxxv, present Lemmes
ende Gomaer’.
Hoe dat stuk uitgelegd? Speelde Wenduyne, thans een nederig dorp - dat evenwel
ten huidigen dage, als zeebadplaats aanzien bekomen heeft - een zekere rol in
Vlaanderen. L. Gilliodts-van Severen, in zijn Cout. de la Prévôté de Bruges, schrijft
daaromtrent, Ie deel, blz. 160: ‘Cette paroisse avait un budget séparé, pour un triple
motif: politique, industriel et topographique. C'était, en effet, le seul village
appartenant, presque tout entier, à ia juridiction prévôtale. L'industrie de la

(1) INSCRIVER = Hij die insteekt bij eene openbare verpachting.
(2) STELLEGHELT = Wijnpenning, of de som aan hem verschuldigd, die, bij eene openbare
verpachting, den hoogsten instel doet.
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pêche ... y avait créé des ressources et des relations nouvelles... Aussi bien à Wendune,
l'impôt était plus élevé qu'ailleurs; à raison de cette élévation même, on fut obligé,
de bonne heure, de renoncer à la voie simple de la capitation et de recourir
exclusivement à celle plus compliquée, mais moins sensible, de l'assise. Cette
contribution frappait uniquement le vin et la bière...’ Een tekst uit 1531 spreekt van
het slijten aldaar van ‘wijn’, van ‘dobbel bier’, van ‘keyte’ alsook van ‘inghelsche
biere ofte andere vremde bieren’. Men zie overigens op. cit., I, 160-164, en
voornamelijk het boekje getiteld: Hístoire de Wenduyne-s/mer, par Eugène Roche
(avocat à Lille) (Bruges, 1892). Dit boekje dat, naar eigen bekentenis van den
schrijver, met medewerking van Staats- en Stadsarchivaris van Brugge geschreven
werd, behelst heel belangrijke aanteekeningen over ‘Wenduyne dépendance de la
Prévôté de Saint-Donatien’ (chap. II), over ‘Importance de Wenduyne du XIIe au
XVIe siecle’ (Chap. III), enz.

59. - Een verkooping ‘up den Steen’ of gevangenis der stad Brugge.
‘Jacop f. Willem Fierins, wedeware, poorter in Brugge’, had, den 16 Mei 1537, voor
‘redenaers’ ten Proostsche, aan Jan van Hecke, ook poorter te Brugge, verkocht 20
gemeten 47 roeden proostland, gelegen te Coolkerke. Maar, aangezien hij alsdan
voor schuld gevangen zat en dientengevolge de verkooping ter ‘camere’ van het
Proostsche in de gevangenis had plaats gegrepen, ziet hij plechtig af van de ‘exceptie
dat hij dit als ghevanghen ghedaen ende ghepasseirt soude hebben’, d.w.z. van het
recht zich daarop te beroepen om de gedane verkooping ongeldig te doen verklaren:
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Proostsche van Brugge, Reg. nr 624, of
‘Registre van contracten’ 1529-1538 fol. ijc lxv vo: ‘Ende midts dat hy Jacop
voorscreven, ten ghifte van dese, in vanghenesse lach up den Steen van Brugghe,
van sculden, ende dese ghifte aldaer in onse camere passeirde. omme, metten
penninghen commende over tvercoopen van desen, hem te lossene ende con(ten)terne
zyne creditueren, Zo renunchierde hy expresselicke by solemnelen eede, by my
greffier ontfaen, dexceptie dat hy dit als ghevanghen ghedaen ende ghepasseirt soude
hebben ende alle anderen exceptien generalic ende specialic, die hem ofte zyn
naercommers soude moghen commen ten proufyte ende te hindere van Jan van
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Hecke als cooper van diere. Ten daghe, jaere ende presenten voorscreven.’ (Actum
den xvje in Meye xvc xxxviij, present Vyve ende Smet.’)

60. - ‘Zo waert quaed arm zijn!’
In zeker proces, in het jaar 1467, voor de ‘redenaers’ van het Proostsche te Brugge
ingespannen, was, door de verweerders de getuigenis van eenige personen, als
wesende arm, verdacht verklaard:
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Proostsche van Brugge, Register nr 828, of
‘Ferieboek’ van 1467-1473, fol. IX vo: ‘... dat hemlieden in huerlieder oorcondscepen
niet sculdich en es ghelove ghegheven te zyne, bi dat zy up de jurisdicxcie vander
Proossche wonen, wesende aerme personen, ende dat zy van desen niet gheweten
en connen, ten es bi ingheven ende instrucxcie vanden bailliu ende zyne medepleghers,
die heesschers zyn ende partye...’
Met verontwaardiging, komt de tegenpartij tegen die zonderlinge stelling op: al is
men arm, toch zou men ‘node een quaden eed doen!’ Overigens, ‘het es menich goed
arem man, ende het ware jammer, dat alle aerme lieden valsch waren: zo waert quaed
arm zijn’.
Id., ibid., fol. x vo: ‘Item... zegghen de voors. bailliu ende zyne medepleghers, dat
de deposicie van Cateline, Joos Ghedouts weduwe, ende de kennesse ende productie
van Mahieu de Peuvinage in rechte sculdich es ghelooft te zyne ende te hebbene vul
effect int maken van uwen heeren vonnesse. Want al es de zelve Cateline gheruumt
vanden Brugschen up tProossche, twelke ghevalt sommels(1) meneghen notabelen
riken man, die bi quaden aventuer arem ghediet ende compt up tProossche, daer
omme zoude de voors. Cateline noch andre node een quaden eed doen. Ende al eist,
dat de voors. Mahieu up de heerlichede woent, daer omme en es hy geen laet, want
hy es porter van Brugghe, ende al es hy arem, hy en leift up de bede niet, ende het
es menich goed arem man, ende het ware jammer dat alle aerme lieden va sch waren:
zo waert quaed arm zijn... Want al zyn de lieden arem daer omme en zyn zy niet
valsch, ende zy ne connen niet alle zo rycke ghezyn als de verwerers ende borghen...’
Uit de teksten hierboven schijnt te blijken, dat, te Brugge, zij die arm werden
somwijlen op het grondgebied van het Proostsche hunne woon gingen vestigen,
‘twelke gevalt sommels

(1) SOMMELS = Somwijlen.
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meneghen notabelen riken man, die bi quaden aventuer arem ghediet’.

61. - Vergiftiging der openbare waters.
Margriete, Willem Achtels dochter, wijf of weduwe van Simoen Straels, had, ten
jare 1468, ‘met eenen andren man’ met wien zij leefde, verschillende ‘fonteynen’ of
waterpompen, steenputten, drinkputten en wijwatervaten vergiftigd. Zij wordt
veroordeeld om levend verbrand te worden: haar lichaam zal op een ‘stege’
(‘verhoog’, of stellage) langs den openbaren weg geplaatst worden, ‘ten exemple
van allen quaeddoenders’:
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Proostsche van Brugge, Register nr 828, of
‘Ferieboek’ van 1467-1473, fol. xxviij: ‘Actum den eersten in Octobre ao lxviij,
Coram.. Margriete Willem Achtels dochtre, Symoen Straels wijf of weduwe, gheboren
van tSinte Joris in Distele, kende ende lyede buten allen banden ende pijnen van
ysere, dat zoe verkeert ende huus ghehouden hei t vj jaren of daer ontrent met eenen
andren man, ende met hem ende andren ghereeut(1) ende diversche ghevenynde watren
ghemaect ende gheholpen maken, van zulker substancien die onmenschelic ende
onnatuerlic zijn, die beter verzweghen zijn dan ghenoomdt; vanden welken watren
zoe gheworpen heift ende gheholpen werpen ende ghieten in diversche fonteynen,
steenpitten, drynckepitten ende sperswatervaten, ende ooc ghegheven diversche
ziecken te drijnckene, die daer of ghevaren zijn van live ter dood bi hueren toedoene
moordadelic.
Ende naer hueren verkennene ende verlidene, de bailliu zeide uter name van mijnen
heere den proost, dat hiere sculdich ware over te rechtene ende huer te doen bernene
an eenen stake ende also te bringhene van live ter dood, ende daer naer huer te stellen
up een stege biden weghe, ten exemple van allen quaeddoenders.
Vermetende hem in re hte dat hem also sculdich ware van ghesciene. Ende maende
redenaers vanden rechte. Ende redenaers wijsdent also hijt bailliu gheheescht hadde
te doene.’

62. - ‘Consent maect wet’ en ‘vriendelichede altoos gaet voor wettelichede’.
Ten jare 1467 was te Brugge, voor de ‘redenaers’ van het Proostsche, zeker proces
ontstaan, tusschen ‘Jan ende Cornelis,

(1) GHEREEUT = GHEREED, Bereid, van Reden, Reeden. Zic bij Verdam.
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de kindren Loy f. Jans van Waes’, eischers, en ‘Salaerdin van Ghistele’, verweerder,
omtrent het ruimen van de helft van ‘zesse ghemeten ij linnen lxxj roeden proostlants’,
liggende in de prochie van Slype.
‘Salaerdin’ van Ghistele, wellicht een afstammeling van de edele familie van
Ghistele, van Brugge, moet een persoon van aanzien zijn geweest, dewijl de eischers,
in hun ‘replique upde weere’ bij hem gemaakt, zich bedienen van de formule
‘behouden danof de reverentie vanden zelven Salaerdin’ (Register ut infra, fol, xvii).
Welnu, in zijne ‘duplique’, beroept zich de genoemde van Ghistele op de twee
beginselen hieronder:
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Proostsche van Brugge, Register nr 828, of
‘Ferieboek’ van 1467-1473, fol. xvij vo. ‘Duplique ghemaect bi Salaerdin van
Ghistele... Eerst, daer Jan f. Loys van Waes ende Cornelis f. Loys van Waes
repliqueren ende zegghen, dat niement gheen land en pleicht te vercopene noch te
verlanden het ne zy al wette'icke ghedaen ende dat bi ghiften, daer ende alsoot behoort,
andwoord de voors. Salaerdin, dat dickent ghesciet tusschen vrienden ende maghen,
dat zy elc andren genoughen bi vriendelicheden ende consente, want eene generale
costume ende recht es consent maect wet... Dat alle zaken ghedaen tusschen vrienden
ende maghen ter goeder trauwen, zonder te of zonder fraude altijds sculdich es stede
te houdene, ghemerct dat vriendelichede altoos gaet voor wettelichede...’,
EDW. GAILLIARD.
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Kleine verscheidenheden.
I.
Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
383. - Bliven: ande helighe keerke bliven.
In uitvoering van den laatsten wil van zijn broeder Jan, gaat Wouter Veerze over tot
de stichting, in de abdij van Sint-Andries bij Brugge, van drie missen te week: hij
wil dat zijn testamentuitvoerders, voor het bedienen van genoemde missen, een zijner
zonen zullen voorstellen, voor zoo veel er een onder hen is ‘die ande Helighe Keerke
bliven wilde’, die zich derhalve aan den dienst Gods, aan den dienst der Heilige Kerk
wijden wil:
Staatsarchief te Brugge, Fonds der Abdij van Sínt-Andries, Charters, oud nr 3926,
voorloopig blauw nr 6006: ‘Ende wilde dat zij presenteren zouden te desen dienste
eenen van minen kindren manhoofden, up datter eenich ware die ande Helighe Keerke
bliven wilde...’ (Akte van 20 Nov. 1398.)

384. - Ban van huwelike wederzegghen.
R. is voornemens huwelijk aan te gaan met P., dochter van J.
G., dochter van F., is echter vast beslist ‘te wederzegghene den ban van zinen
huwelike, ende te betreckene’ R. voor den officiaal van Terenburg, zeggende dat hij
haar trouw beloofd had, ‘hem boven dien heesschende zekere somme van ghelde
over haer maechdom’. (Staatsarchief te Brugge, Fonds Iperen, Charters, oud nr 3965,
voorloopig blauw nr 138, akte van 1457.)
R. had dus liefdebetrekkingen met G. gehad: zij wil derhalve zijn huwelijk met P.
beletten, met zich tegen de afkondiging van zijn huwelijksgeboden te verzetten.

385. - Besteid sijn.
‘Daer men weet dat besteid es’, uit den onderstaanden tekst, beteekent Daar men
weet dat het goed besteed zal zijn, Fr. Etre bien donné. Men vergelijke bij Verdam,
met Besteden 9o.
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Archief der O.-L.-Vrouwkerk te Brugge, Charters, voorloopig nr 326: ‘Item so gheve
ic in aelmoesenen elken convente van aermen beghinen te Brugghe, wonende buten
Wijngarde, daer men weet dat besteid es, zesse scellinghe parisise ochdraghens’.
(Akte van 4 Febr. 1346. Testament.)

386. - Ghebruuckich van...
Beteekent in het genot zijn, nl., zooals hieronder, ‘van hueren leden’, van al zijn
krachten, ‘memorie ende verstand’, In volle bezit zijn van zijn verstand. De zin is
eigenlijk Bij zijn verstand zijn:
D. Berten, Cout. Vieuxbourg de Gand, blz. 43 ‘...zonderlinghe als de persoonen
wesende van der voorscreven ouden van lxxv jaeren, wel ghebruuckich zijn van
hueren leden, memorie ende verstant...’ (1548.)

387. - Ghevanghen zijn in...
Beteekent Gebonden, Begrepen zijn in ...., Fr. Etre tenu, compris dans... - Er is spraak
van het maken van vrede, over het ‘commen van live ter doot’ van zeker persoon,
ten gevolge ‘van wonden of quetse by hem ontfaen’; - tevens van de wijze waarop
de ‘zoen boven den mondzoene’ onder de rechthebbenden moest verdeeld worden.
- Onder deze laatsten waren ‘de bastaerde van svaders weghe’: deze waren dan ook
‘ghevanghen inde’ gegeven ‘assurance’, d.w.z. daardoor gebonden, verplicht, en
‘souden’, gelijk ‘dander vrienden ende maghen’, ‘ghehouden zyn van paysbrake
indien zy yet daerboven daden’ (op. cit. ut infra, I, 533-535, art. 4, 9 en 10). De tekst
volgt:
L. Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 534: ‘Item, byder costume alle bastaerden
zyn ghevanghen inde assurancen ende ghiselscepe ende zyn schuldich te deelene in
den zoene van haren maech...’ (1535.)
Men vergelijke met: ‘Es te wetene dat naer de oude wetten ende costumen alle
bastaerden zyn begrepen inde assurances, ghiselscepen(1) ende paisen ...’ (op. cit., I,
520), - en met: ‘Item, alle bastaerden, poorters of vreimde, zyn begrepen inde paysen
diemen maect ...’ (op. cit, I, 534).

(1) Niet te lezen: ‘gheselscepen’, zooals gedrukt werd.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

750

388. - Afstoppen.
Er is hieronder spraak van het afsluiten van een nieuwen steenweg, nl. van een pas
gekalsijden weg, om voorloopig het vervoer met wagens er op te beletten. Fr. Boucher
(un passage):
Staatsarchief te Brugge, Register nr 2948 of Rekening ‘vande prochie van Eessene’
van 1637-1638, fol. 8 vo: ‘... van leverijnghe van twee ballien bij laste van mijn
heeren vanden Vrijen, raeckende tafstoppen vande nieuwe calsie deser prochie ...’

389. - *Ghestel of ziec.
Een man heeft de verplichting aangegaan, zeker werk tegen Sint-Jansdag 1523 te
voltooien, evenwel onder beding als volgt:
L. Gilliodts-van Severen, Mémoriaux de Bruges, I, 212: ‘Ten ware dat hy binnen
middelen tyde zo ghestel of ziec ware, (in) welc ken ghevalle men den voorseiden
dach verlangen zal ...’ (1523.)
Met zo: ‘zo ghestel’, schijnt de tekst mank te gaan. Moet niet Onghestel(d)
(Onpasselijk) gelezen worden?

390. - Ghereetscepe doen, ... ghecrighen.
Er is spraak van personen die aan zeker ‘hospitael’, te Brugge, sommen gelds schuldig
gebleven waren. Met het oog daarop, beteekent - wat de meesteres van genoemd
‘hospitael’ betreft - GHEREETSCEPE GHECRIGHEN. Voortgang van een ingespannen
vervolging bekomen, Voldoening krijgen, met de nadere beteekenis Betaling bekomen,
- terwijl door GHEREETSCEPE DOEN bedoeld wordt Ten gunste van de genoemde
meesteres, bij de vervolging, alle wenschelijke maatregelen nemen, Haar hulp
verschaffen:
Staatsarchief te Brugge, Fonds van Sint-Obrechts, Charters, oud nr 5322, voorloopig
blauw nr 6246: ‘Ter supplicatien van onser gheminder der meestrigghe van den
hospitale van S. Obrechts bin Brugghe, die ons heift doen toghen dat vele ende diverse
personen den vorseiden hospitale sculdich ende tachter ziin, daerof zoe (de
meestrigghe) gheene ghereetscepe en can ghecrighen ... So ombieden wy u, dat ghi
der vorseide meestrigghen, evenverre dat men u de vorseide sculden wel ende
souffisantelike zal betoghen ende inwaers doen met lettren, instrumenten, kennesse
van partien, goeden orconden of
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anders, doet betalen ende haer al de ghereetscepe derin doet dat ghi zult connen ende
meughen ende bi bescheede, zo dat zoe dermede gheholpen zij.’ (Akte van 4 April
1383.)
Men zie bij Verdam, Gereetscap doen, vo Gereetscap, 2o.

391. - Bibael.
Dit woord komt in den tekst hieronder voor met de beteekenis Drinkgeld, Fooi, Fr.
Pourboire. - De kerkmeesters van Aardenburg koopen, aan zekeren Steven, schaliën
tot het dekken der kerk en schenken aan dezes knecht 14 schellingen parisis bij wijze
van BIBAEL of drinkgeld:
Staatsarchief te Brugge, nr 11554 of Rekening ‘van Onser Vrauwen kercke in
Ardemburch’ van 1569-1570, fol. lxiij vo: ‘Aldoen de kerckmeesters voorscreven
schalien cochten, betaelt Stevens diennare voor een bibael xiiij s. par.’.
Vgl. met BIBALIE, bij Stallaert.

392. - Bevryheit.
Is een andere vorm van Vrijheid, met de beteekenis Voorrecht, Fr. Privilège:
Staatsarchief te Brugge, Fonds Klooster der Karthuizers, Charters, oud nr 5433,
voorloopig blauw nr 3974: ‘Soc ontbieden wij u ... dat ghy van deser onser gratie,
gonste ende bevryheyt den voornoemden prioer ende convent rustelic ende vredelic
doet ende laet ghebruyken, sonder hun dair in te laten gheschien eenigerhande hinder
....’ (17 April 1444; vidimus van 11 Sept. 1453.)

393. - Afsynghelen.
AFSYNGHELEN is een frequentatief, dat gelijkstaat met Afzinghen = Afschroeien,
Wvl. Afschoeperen (De Bo): Iemand zijn haar ‘Afsynghelen’:
D. Berten, Cout. du Vicuxbourg de Gand, Introd., blz. 404: ‘Ende alsdan met eenen
walme stroots afghesynghelt te worden het hayr van synen hoofde.’ (1620.)
Men vergelijke met: ‘Ende hem eenen walm stroots al brandende onder zijn hoofte
ghesteken te worden’ (1586), op. cit., blz. 404.
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394. - Bate (voornaam).
Is eene verkorting van ‘Beatrijse’.
Staatsarchief te Brugge, Fonds Proostsche, Register nr 828, of ‘Ferieboek’ van 1467
tot 1473, fol. clvij vo: ‘Danof dat Bate, svoors. Coopman Jans wijf ... Zo zeicht
Beatrijsc, twijf Coopmans Jans, dat ...’

395. - Beschieten.
Bij Verdam komt dit woord nl. voor met de beteekenis Er bij inschieten, Verliezen.
Een voorbeeld aldaar. Een ander volgt, uit een rechterlijk onderzoek ten Proostsche
van Brugge gedaan:
‘Rycquaerd Pycke’ was getrouwd met de weduwe van Jacob Lamsins; na den
dood van zijne vrouw, geeft hij zoovele schulden op, dat de kinders van het eerste
bed genoodzaakt zijn, voor de eer van hunne moeder, de ‘cateylen’ door hun vader
nagelaten, te verkoopen:
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Proostsche van Brugge, Register nr 828, of
‘Ferieboek’ van 1467-1473, fol. lj vo en lij: ‘Tafin f. Alaerds Heyns, vrylaet, oud
xlviij jaer, partyen niet bestaende, zeidt by eede, dat, ten tyden als Rycquaerd Pycx
wijf overleden was, hy Rycquaert brochte zo vele sculden voord, dat de kindren van
Jacop Lamsins weduwe gheene cateylen en deelden van huerlieder moeder dood,
ende moesten daerinne beschieten de cateylen van svaders dood, mids dat Rycquaerd
maeintenierde ende zeide dat de cateylen die hy hadde .... zynder moeder toebehoorden
...’
‘Ende moesten’ - staat er verder in den tekst - de kinderen van genoemde weduwe
de ‘cateylen van svaders dood mijncken, omme de sculden mede te betalene’, d.w.z.
dat zij verplicht waren de ‘cateylen’ die na den dood van hun vader gebleven waren
te verkoopen (van den boedel af te nemen). - De ‘cateylen van svaders dood mijncken
ende daer in beschieten’, lezen wij in gemeld Register, fol. lj, en fol. lij vol-iij, in de
getuigenis door Jan Heinricx, ‘vrijlaet’, afgelegd.
EDW. GAILLIARD.
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De moderne talen in de Greco-Latijnsche humaniora, door Kan. Dr.
J. Muyldermans, Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Men zal wellicht zich nog herinneren, hoe ik, pas eenige weken vóór den oorlog, een
Woord over onze Humaniora(1) meesprak, en sommige verkeerde begrippen trachtte
recht te wijzen.
Vandaag wou ik graag mijne beschouwingen daarover voortzetten, en mijne
meening neerschrijven over het aandeel, dat aan de studie der moderne talen, bij
name aan het engelsch en het hoogduitsch, in de greco-latijnsche humaniora toekomt.
Bij het opstellen dezer bladzijden heb ik het oog gehad op onze vrije gestichten
eerst en vooral, daar ik met hunne inrichting best bekend sta, en dus ook gemakkelijker
heb kunnen oordeelen over 'tgeen daar gebeurt. Ik deed het, omdat een zoo groot,
een overgroot gedeelte onzer jeugd in die vrije colleges ter schole gaat. Evenwel
dunkt me, dat die quaestie algemeen belang oplevert, en dus zoowel ginder als hier
mag onderzocht worden(2).

(1) Cfr. Een Woord over de Humaniora, in de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke
Vlaamsche Academie, jaarg. 1914, blz. 521-546.
(2) Moet ik er bijvoegen wat mij de pen in de hand gaf om dit opstel te schrijven? Toevallig viel
in mijn handen het programma der leerstoffen voor de gestichten van middelbaar onderwijs
in 't aartsbisdom Mechelen (1919-1920). Ik schrijf daar uit over, o.a.:
‘Il y aura dorénavant 1 classe d'allemand et 1 classe d'anglais par semaine en 3e, 2e et
Rhétorique. - Les élèves qui n'ont pas obtenu les 3/5 des points en 4e, ne peuvent suivre ni
le cours d'allemand ni le cours d'anglais. - Ceux qui ont obtenu les 3/4 des points en 4e,
doivent suivre un cours, le cours d'allemand ou d'anglais à leur choix; ils peuvent suivre le
2d. - Ceux qui ont obtenu les 3/5 en 4e, peuvent, de l'avis conforme du Supérieur ou Directeur
de l'établissement, suivre un cours; ils n'en peuvent suivre qu'un. Un des cours, ou le cours
suivi par les élèves compte pour l'excellence. Aux élèves qui ne suivent aucun cours, on
donnera une moyenne d'après les points obtenus en latin’.
Achter zoo iets kwame best een groot uitroepingsteeken!
Dit programma breekt dus krak af met hetgene, tot aller genoegen, jaren te voren was
voorgeschreven, en waardoor, op redelijke wijze, de studie van engelsch en duitsch in de
greco-latijnsche humaniora werd verplicht gemaakt. Laten we naar geen reden zoeken...
Slenter heeft altijd een voorwendsel.
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Dat ik nu de studie der moderne talen voorsta, beteekent niet, alsof ik met de klassieke
talen der oudheid af breek; of dat ik verloochen hetgeen ik hier vóór zes, zeven jaar
voordroeg. Neen, geenszins. Mijns erachtens kan de waardeering der eene met de
handhaving der andere zeer wel samengaan, en de studie der jongere sluit de studie
der oudere talen niet uit. Mochte echter deze of gene humanist daar geen vrede mee
hebben: ik kan het niet gebeteren; maar met den dwang van tijds- en
plaatsomstandigheden valt vaak niet te redeneeren, en, willens of niet, moet men er
mee afrekenen.
En zou dit hier het geval niet zijn?
De wereldoorlog heeft menschen en volkeren als dooreengesmeten, en toestanden
doen oprijzen waar men vroeger niet eens hadde op gedacht. Veel onzer landgenooten
hebben ondervonden, welk onmiddellijk nut er in de kennis der moderne(1) talen
steekt: zij die deze kennis bezitten, vaarden er wel mee; zij die er zich niet konden
mee behelpen, bekloegen het, dat zij vroeger de gelegenheid verwaarloosd hadden
die kennis op te doen, of dat de gelegenheid ertoe niet gegeven werd.
Wat er ook van zij, veel ouders zullen er uit besluiten, dat het nuttig, zoo niet
noodig is, de moderne talen te doen aanleeren. Vóór den oorlog bestond er reeds een
drang in die richting. Nu, na den oorlog, zal die drang onvermijdelijk grooter worden.
De toestand en de ligging van ons vaderland zijn daar de oorzaak van: wij kunnen
daar niet uit.

(1) Wanneer ik het woord ‘moderne talen’ gebruik, bedoel ik het engelsch en het duitsch; de
samenhang mijner rede bewijst dit overigens klaar en duidelijk.
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Zegt ge nu, dat toegevendheid in dien opzichte den geest van utilitarisme in de hand
werkt, ei ja! ik kan het niet loochenen; doch de mensch moet in de samenleving,
althans in zekere mate, zich daarnaar schikken, wil hij niet worden over boord
gesmeten. Mij wil het nu echter te doen zijn te onderzoeken, op welke redelijke wijze
er kan in toegegeven zonder schade of al te veel schade...
Derhalve denk ik, dat men voortaan in de greco-latijnsche humaniora de studie
der moderne talen volstrekt niet mag verwaarloozen, en dat men den tijd welken men
daaraan besteedt, degelijk moet besteden.
Denken wij een oogenblik na.
Wat voor leerlingen ontmoeten wij in onze oude-humaniorascholen?
Ik houd het oog vooral gevestigd op onze zoo bevolkte colleges en instituten.
Onderzoekt eens even. Het zijn meestal jongelingen, die later een voorname plaats
in de maatschappij zullen bekleeden: het zijn geneesheeren en advokaten, ingenieurs,
leeraars en priesters. Doch daarnevens zitten ook jonge lui, die, na de rhetorika, en
wellicht eerder nog, hunne studie zullen staken, en naar eenig ambt of bediening
moeten uitzien.
Dit is nu zóo en niet anders. Dat die laatsten in de moderne humaniora beter op
hun plaats zijn, kan gezegd en aangeraden. Maar zal 't daarom gedaan worden?
Daarbij zij aangemerkt: hoe dikwijls gebeurt het niet, dat jongelingen zeker met klaar
bepaald doel de oude-humaniora aanvangen, doch door gebrek aan middelen, door
ontmoediging of onbekwaamheid, of soms ook ten gevolge van vaders of moeders
afsterven, van familierampen of wat al, de kans er niet toe zien het eerst voorgestelde
einddoel te bereiken!
Kortom, er zijn dus ten minste twee soorten van leerlingen die de lessen onzer
oude-humaniora bijwonen. Dit veranderen zal men niet, kan men niet.
Moet die jeugd verstoken blijven van de kennis der moderne talen: de toekomende
ingenieur? de toekomende priester? de toekomende leeraar? Mag dat? Of moet men
onder die jongelingen eene keus doen? Of moet die keus bepaald naar gelang van
hun bekwaamheid, of hun gewonnen punten in grieksche of latijnsche taal?
Ik durf niet onderstellen, dat men heden nog zóó belachelijk zou te werk gaan! En
toch! en toch!... Wellicht zij die
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minst uitmunten in de kennis der oude talen, zullen later de kennis der moderne talen
meest noodig hebben. Dit kan het geval zijn voor dokter en advokaat, voor leeraar
en priester, voor ieder der nog jonge studenten... Het systeem van uitsluiting, van
beperking, weze die vrijwillig of gedwongen, al om het even, acht ik onvoorzichtig,
onrechtveerdig... ik durf er bijvoegen: uitzinnig... Hoe hier of ginder die slenter nog
aanhangers heeft, begrijp ik niet.
Edoch moeten de moderne talen, engelsch en duitsch, op de oude-humaniora beide
verplicht aangeleerd worden?...
Ik althans zou betreuren, dat een vlaamsch leerling van de kennis eener dezer twee
talen verstoken bleve. De Vlaming heeft immers natuurlijken aanleg, natuurlijk
gemak om die twee talen aan te werven, en waarom daar geen voordeel uit getrokken?
Maar ongerijmd en tegen alle methode zoude het zijn, den jongeling de studie der
twee talen gelijk te doen aanvangen. Waar men met de eene op de vierde
humaniora-klas begint, zoude men de andere tot twee jaar later, b.v. tot op de poësis,
verschuiven(1).
En wat dan met de knapen gedaan die in het fransch zijn opgebracht? - Welnu,
wat doet men met de vlaamschsprekende kinderen? Men begint er, vroeg genoeg,
de studie van het fransch mee, om ze er toch eenigszins weetwijs in te maken bij het
aanvangen der humaniora. Noteert echter, dat ik de studie van het fransch niet kan
aanprijzen, zoolang de knaap niet eenigszins de eerste grondbeginsels der moedertaal
bezit... Doch men kon met vlaamschonkundige knapen wel wat eerder beginnen om
hun het vlaamsch aan te leeren. Waarom tot in de 6e latijnsche gewacht? Wacht men
ook zoolang met onze Vlaminkjes om met het fransch te beginnen? Besteedde men
aan de studie van 't vlaamsch 'n ernstige zorg en 'n redelijke methode, dan ware ook
de franschsprekende leerling in staat, later in de humaniora, samen met de
vlaamschsprekende kinderen, en met vrucht, de studie der twee moderne talen aan
te vangen.

(1) Om die bepaling vast te stellen, rekene men af met sommige toe standen. Ik zet maar enkel
het principe vooruit. Het is overigens door de ondervinding bevestigd, dat leerlingen der
greco-latijnsche humaniora met bijzonder gemak de grondbeginsels eener moderne taal zullen
aanleeren.
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Dit weet ik uit ondervinding. Maar de oorzaak van 't ongemak ligt doorgaans bij den
aanvang... en ook... sommige ouders willen alwijs zijn in zake zelfs van leerstof en
programma.
En hier zij nog op 'n andere opwerping geantwoord: Wat zoude toch zulk onderwijs,
noodzakelijk een elementair onderwijs, opleveren?
Ei! meer dan ge denkt.
Zooals ik vroeger reeds deed opmerken, eisch ik niet of kan men niet eischen, dat
de studie der moderne talen in de oudehumaniora zoo diep taste als dit wel gedaan
wordt in de moderne humaniora of in de zoogezeide professionneele scholen. De
leeraar, terdege voor zijn taak opgewassen, leere wel de grondbeginselen aan, zette
de jongens op het goede pad, helpe hen door de lastigste moeilijkheden, en leide hen
zooverre bij de hand, dat zij klaar zien en zich zelven behelpen kunnen door wel
geordend zelfstandig onderwijs. O neen, dit is, dit mag niet onmogelijk zijn met
leerlingen van 16 tot 20 jaar... en derwijze zal men geen schâ berokkenen aan de
studie der klassieke talen.
Let wel op: Ik doe beroep op het zelfstandig werk van den leerling.
Te rechte doe ik dat.
Het zelfstandig werken van den leerling is het leven der klas. Vooral daar moet
naartoe gestreefd. Zoolang gij tot daar niet geraakt, werkt en zwoegt gij u vruchteloos
af op 'n sukkelbaan zonder uitkomst. Ik weet wel, dat het zelfstandig werk een
struikelsteen is voor vele leeraars en leerlingen. Doch daar ligt juist de reden in,
waarom men zijn beste krachten er aan besteden moet. Uit haar eigen kan de
schooljeugd dit niet, begrijpt zij 't niet. Men moet het voordoen, men moet het
aanleeren... en hij die dit niet weet aan te leeren, is voor 't onderwijs onzer dagen
niet geschapen: men zal immers door die methode inwinnen den tijd welken men op
andere, op nieuwere maar noodzakelijke vakken, moet overdragen. Daarin ligt de
redding, de mogelijkheid om met den tijd mee te gaan, aan zijn onverbiddelijke
eischen te voldoen,.. en o.a. om ook in onze oudehumaniora 'n plaats in te ruimen
voor de studie van bijna onontbeerlijke moderne talen.
Maar hoor ik opwerpen: Dan brengt ge 't maar tot de grondbeginsels van die talen?
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Ja, en ware dit niet zeer nuttig? En de jongeling met lust voor het werk, of hij die
door nood of hoogere studie er toe gedwongen is de moderne talen te kennen, zal hij
het met die grondbeginsels niet verder kunnen doordrijven? Zal hij niet in staat zijn,
door eigen inspanning te verkrijgen wat moet?... Of zou hij daar misschien lichter
of eerder of toch voldoende toe geraken, wanneer men hem in de oude-humaniora
geen iota er van rept? Och neen, niet waar?...
Velen, in onze huidige samenleving, zouden nu nog den leeraar zegenen, die hen
op de collegebanken hadde vertrouwd gemaakt met de kennis van duitsch en
engelsch... hen hadde tot daar bekwaamd, dat zij een duitsch of engelsch bericht of
boekwerk konden raadplegen en verstaan... Nu, zoo de jongelingen die het vroegertijds
in onze greco-latijnsche humaniora tot daar brachten, maar een handvol, maar een
uitgelezen getal waren, thans echter, in den toestand waarin wij verkeeren, moeste
elkeen het ten minste tot daar brengen. Wat 'n voordeel, wat 'n onschatbaar voordeel
voor hen allen die de gang der gebeurtenissen niet onverschillig laat!
Doch zou ik niet mogen bijvoegen, dat menig jongeling, zonder schade voor de
kennis der klassieke talen, verder schrijden zal dan de eerste beginselen, en dat hij,
onder goed geleide vertrekkende van de gesprokene taal, zelfs de deur zal weten te
ontgrendelen waarachter de boekentaal ligt, d.i. dat hij, ja, zonder buitengewone
moeite, van de letterkunde der naburen zal kunnen kennis nemen?
Zeker, dit zal hij; dit zullen velen... Dit zou voor den weetgierigen jongen kostbare
schatten blootleggen; dit zou den leeraar toelaten vergelijkende studies van belang
op touw te zetten, een nieuwen, diepen gezichteinder te ontsluiten... Dit zou hem,
op het veld der talen, gelegenheid geven den rijkdom der moedertaal zelve aan zijne
leerlingen voor te stellen, en met den rijkdom ook hare eigenschappen aan te leeren?
Zijn dit geene kostbare voordeelen? Liggen daar geene krachtige middelen in om
oordeel en schoonheidsgevoel te ontwikkelen? En mag er dan zoo licht worden
gezeid, dat er tijd noch plaats is voor moderne talen in de oude-humaniora? Ik laat
nu nog onverlet den nood die dwingt en wetten breekt...
Maar men springe in den duistere niet vooruit. Men bepale verstandig en
voorzichtig hetgene men wil bekomen, en kan bekomen en moet bekomen...
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Hoe dit echter nader moet bekomen worden kan ik hier niet onderzoeken: ik heb mij
enkel bij 'n algemeene beschouwing beperkt. Naar mijn inzien moet alle onderwijs,
thans meer dan ooit, met tijd en plaats rekening houden, met dezer behoeften en
vereischten, en zich aan dien tijd aanpassen, al zeker daar waar dit kan zonder het
goede van vroegere dagen te verschoppen, of liever daar waar men het oude en het
nieuwe kan samenstrengelen tot een gewis en bekwaam middel van onderwijs en
opvoeding, en tot een weldaad voor onze vaderlandsche jeugd.
Men miskenne geenszins het hoogere doel der grecolatijnsche humaniora, doch
zóó eenzijdig weze men niet, dat men à priori oog en oor sluite voor hetgeen er kan
nevens staan zonder er dwars tegenover te staan...
Nog 'n leste nota ten slotte: De gewichtigheid dier dingen inziende, begrijpt men ook
van stonden aan, dat niet de eerste de beste mensch met het onderwijs der moderne
talen mag belast worden. Wat zoude 't te wenschen zijn, dat de leeraar der klassieke
talen ook de leeraar voor de moderne ware! Dit zou niet weinig ten goede strekken
voor de eenheid, de degelijkheid en de aantrekkelijkheid van het taalonderwijs. Dat
de studie van de oude talen er schâ zou door lijden... volstrekt niet... doch inzonderheid
de studie der moedertaal zoude er een niet onaanmerkelijk voordeel uit putten... En
dit mochte wel(1).
Menige andere beschouwing kon hier nog gemaakt... en menige opwerping zal
ook worden gedaan. Bij één enkele sta ik nog een oogenblik stil.
Ik hoor en zie, met 'n zeker afkeurend gebaar en op een toon van kleinachting
uitroepen: Zes talen voor onze collegeknapen!
Ja, zes talen, en ik ben geenszins de eenige die het niet te veel schat.
Dit blijkt o.a. uit hetgene besproken en verhandeld werd op het congres der leeraars
van 't middelbaar onderwijs, dat te

(1) Daar ik mij in deze verhandeling niets anders voorstelle dan de aandacht te vestigen op het
nut, op de mogelijkheid en op de noodzakelijkheid der studie van engelsch en duitsch in de
oude-humaniora, laat ik de quaesties onverlet welke, bij het aannemen van mijn thesis,
onmiddellijk oprijzen, b.v. de quaestie nopens de voorbereiding van leeraars voor het
onderwijs dier talen, nopens het programma der leerstof, nopens het getal lesuren in die
vakken, enz.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

760
Bonne-Espérance, in 1911, plaats had(1). Doch men ga er naar behooren mee te werk.
Men vange nimmer met twee vreemde talen te gelijk aan. De grondvest zij, naar
recht en gezond verstand, de moedertaal van het kind: vlaamsch voor den Vlaming!
Volge dan de studie van het fransch, van het latijn, van het grieksch, van het duitsch,
van het engelsch, met ten minste een jaar tusschenruimte voor elke taal. Men
voorkome zooveel mogelijk verwarring.
Dat getal ‘zes’ schrikke vooral geen jongen Vlaming af. Hij die een min of meer
grondige kennis van het vlaamsch bezit, al zij die nog elementair lijk op onze lagere
school, zal ras klaar zien in den woord- en zinbouw van latijn en grieksch: dit kan
niet geloochend, en evenmin kan men loochenen, dat hij over een sleutel beschikt
voor duitsch en engelsch.
Staat daar nu een vlaamschonkundige knaap tegen ten achter - en dat ook loochen
ik niet teenenmaal, - dan ben ik toch zoo vrij te vragen: Met welk recht zal men den
vlaamschen leerling dwingen van zijn aangeboren voordeel af te zien? Met welk
recht en om welke reden zal men hem beletten zijn natuurlijke ontwikkeling te
bewerken en te voltrekken met hulpmiddelen, welke hem door God en de natuur
bedeeld zijn? Slaagt hij er gauwer en gemakkelijker in dan een ander, zeg: ten believe
van wie, kan of mag men hem dwingen den rechten weg daar te laten en den weg op
zeven in te slaan? Is het gebruik en de kennis onzer moedertaal een erkend hulpmiddel
om tijd in te winnen en moeite uit te sparen in het aanleeren der moderne en ja ook
der oude talen, wie zal ons nog langer de vrijheid misgunnen en weigeren van dat
gerechte hulpmiddel gebruik te maken?...
Waar het maatschappelijk leven zijn eischen stelt en tot de kennis der moderne
talen verplicht; waar wij Vlamingen bij machte zijn, ook in de oude-humaniora, aan
die eischen, zonder schade zelfs voor de klassieke talen, te voldoen, daar mag niet
worden geaarzeld: men ga zijns weegs .... recht door, zonder nog om te zien!

(1) Cf. Verslag der Werkzaamheden op den Landdag van het vrij Middelbaar Onderwijs van
België, gehouden te Bonne-Espérance, den 11, 12, 13 Sept. 1911. Eerste deel. Drukk. Jul.
De Meester, Rousselare. - Men leze de Section VII: die verslagen verdienen ernstige aandacht.
Onder de uitgedrukte wenschen zie ik vermeld op blz. 595: ‘La section estime qu'en pays
flamand l'enseignement de l'anglais et de l'allemand doit être obligatoire à partir au moins
de la Quatrième latine’.
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De vereenvoudigde spelling, door Dr. Hugo Verriest, werkend lid
der Koninklijke Vlaamsche Academie.
MIJNE HEEREN,
De heer Voorzitter der Vlaamsche Academie heeft vóór ieder Bespreking van het
Spellingvraagstuk de leden verzocht hier alleenlijk te handelen over de drij vier
punten door uwe Commissie voorgesteld.
Al wel. Maar in geheel dat vraagstuk, ook in de minste punten, liggen er
grondslagen, princiepen, die wij natuurlijk nader mogen onderzoeken, en het is onze
plicht te wijzen op de gevolgen die er uit groeien voor spelling, taal en volk.
Dat trachte ik vandaag te doen.
Eerst doe ik u bemerken wat de Nederlandsche Staatskommissie schrijft: ‘De
Nederlandsche Staatskommissie houdt het oog uitsluitend' gericht op de SPECIAAL
NEDERLANDSCHE TOESTANDEN, en haar voorstellen houden dan ook GEEN REKENING
MET DE TOESTANDEN IN VLAAMSCH BELGIE.’
Dr. J.W. Muller doet opmerken dat de Nederlandsche Regeering als zoodanig
alleen kan rekening houden met de Nederlandsche taal binnen de grenzen van het
Koninkrijk en zijne overzeesche gewesten.
Ik bidde U, daarna het woord van uwe Commissie een stond te bepeizen: Zij wil
zoo ver mogelijk medegaan met Holland, zoover namelijk als de taaltoestand van
het eigen vlaamsche land dit toelaat en wettigt.....
.....De taalbelangen van Vlaamsch België moeten bij hen op den voorgrond blijven.
- In de tegenwoordige tijdsomstandigheden waar voor de Vlamingen heel wat
dringender moeilijkheden op te lossen vallen dan spellingvraagstukken, is het niet
mogelijk zich warm
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te maken voor een herziening van de gangbare officiëele schrijfwijze onzer taal,
waartoe overigens DE BEHOEFTE OOK LANG ZOO STERK TEN ONZENT NIET GEVOELD
WORDT.
In 't kort, Holland zegt: Wij houden geen rekening met Vlaamsch België, en
Vlaamsch België, door zijne Commissie, zegt beleefd: Nogtans willen wij medegaan
zoover ons eigen taal het toelaat; VERDER NIET; EN WIJ HEBBEN DAT VOLSTREKT NIET
NOODIG.
Een allerbondigst bot woord schijnt dat te zijn: Wij hebben U niet noodig, en het
antwoord: Wij ook niet.
Nogtans ware dat mis: Er is vriendelijkheid tusschen; vriendelijkheid wederzijds.
De reden van die vriendelijkheid is: DE EENHEID.
‘De eenheid van schrijfwijze is voor Noord en Zuid van groot, onschatbaar voordeel
geweest. De eenheid van schrijfwijze is een onschatbaar voordeel voor Noord en
Zuid’. De eenheid van schrijfwijze moet voor Noord en Zuid een onschatbaar voordeel
blijven; omdat in Noord en Zuid dezelfde taal leeft, gesproken en geschreven wordt.
Ja, daar leven, loopen en klinken, door die verschillende streken, gelijk door de
verschillende tijden, wel verschillende klanken, tinten, schakeeringen; ja zelfs
woorden; maar de taal is één: de taal van Maarland, Vondel, Bilderdijk, Gezelle; de
taal der hedendaagsche schrijvers, de taal van Noord en Zuid! Zij is één.
Zwicht u van al dat deelen, zwicht u van al dat scheuren kan.
Daarom houdt Eenheid.
Nu vraag ik U gemoedelijk en stil: Wie breekt er die Eenheid?
En ik antwoorde met dit al te zwaar woord:

De Vereenvoudigers.
De vereenvoudigers met hun stelsel, met hunne princiepen en eischen, met hun
spreken en schrijven.
Sedert twintig jaar en meer spreken, schrijven en roepen zij: wij hebben de
vereenvoudiging noodig, dood noodig. Zonder die spelling gaan wij ten gronde. De
oude wet uit vervlogen dagen liegt en bedriegt en belemmert taal, geest en gevoel.
Zij moet radicaal weg. - Wij willen al wat afgeleefd is ten grave dragen. De eenige
wet is: Beschaafde uitspraak.
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DE SPELLING VERVULT HARE TAAK WANNEER ZIJ ZOO GOED MOGELIJK DE
BESCHAAFDE UITSPRAAK IN SCHRIFT BRENGT.
Dat wordt in alle opstellen herhaald. Dat is de grond, dat is het princiep, en buiten
dat princiep is er geen zaligheid meer voor taal- en letterkunde.
Heeren Vereenvoudigers, is dat nu oprecht waar? Houdt gij aan dat princiep: Spelling
moet beschaafde uitspraak in schrift brengen?... Past gij dat overal toe? Drijft gij dat
door? Wij willen al wat afgeleefd is ten grave dragen?
Durft gij?
Laat hooren: wat doet gij met de slot n? In werkwoorden, naamwoorden,
bijwoorden, enz., laat uwe beschaafde uitspraak de slot n niet meer hooren. Geheel
Noord-Holland met zijne navolgers zegt: drage, drijve, hoore, make; boeke, boome,
manne, vrouwe, mense. Daartegen het spotwoord: manne en vrouwe kome buite de
huize om te lache.
Ik hoore u zeggen: gij zijt buiten de kwestie. Niemand vraagt dat. - En uw princiep?
Wij onderzoeken uw princiep en zijn gevolgen. De spelling brengt de beschaafde
uitspraak in schrift. - Al wat afgeleefd is dragen wij ten grave.
Die n ligt nu buiten uwe beschaafde uitspraak. Zij mag in geen geschrift te
voorschijn komen. Zij moet ten grave.
Laat ons hier een oogenblikje rusten en het fransch woord bepeizen: La vérité d'un
principe apparait en ses conséquences extrêmes.
Gij spreekt van die slot n niet, en, zegt gij: niemand vraagt dat. - Al wel, maar
zwijgen verandert het gezegde niet, en ruimt uw princiep uit de baan niet. De boom
dien men plant heeft hier en overal de slechte gewoonte van te groeien.
Daarbij, ik ontvange nu en dan brieven uit Holland, oude brieven, jonge brieven,
jonge brieven meest. Zij spreken van die vereenvoudiging niet, maar zij schrijven
en dichten vereenvoudigd! - De mense vrage dade maar geen woorde!
De Commissie heeft hare voorstellen kort bepaald, maar onze hooggeleerde collega,
Mijnheer Vercoullie, heeft eerlijk verklaard dat hij, buiten die bepaalde punten, op
zijn oud standpunt blijft; en geheel de roering lacht die puntjes uit. - Wat meent gij
wel! - Gelooft iemand dat hij die beweging, dien vloed zal stremmen of afleiden in
twee, drij grepjes?
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De Geslachten.
En de geslachten. - Het zoogezeid grammatisch geslacht. - Ja, dát ook in de
‘beschaafde uitspraak’ strekt veel verder dan hetgeen de Staatscommissie en onze
Commissie er over willen zeggen; en geen Commissie in de wereld zal die verwarring
dammen of rechten. Dat is bederf.
Mejuffrouw Kuyper, de dochter van den Oud-Minister, heeft een boek geschreven,
waarin zij op bl. 100 terloops vertelt wat de beschaafde uitspraak wel doet.
De twee commissiën mogen verklaren ‘dat zij het denkbeeld AANNEMELIJK vinden
dat bij namen van manlijke personen en manlijke dieren de oude wet van kracht zou
blijven’.
Het denkbeeld aannemelijk! Ik danke U wel voor de goedheid; maar de beschaafde
uitspraak wil daar niet van hooren, en zij schrijft en zegt: ‘de koe slaat met ZIJN
staart’, en, ‘de kat zoogt ZIJN jongen’. Hoe voorzichtig daar ook over geschreven
wordt in De Opstellen van Kollewijn, toch drukken zij (bl. 7): - ‘Is er geen sprake
van personen, dan worden de vormen zij (enkelv.) en haar in de spreektaal niet
gehoord. Men zegt van een koe: Hij wordt morgen geslacht; van een kip: elke dag
legt ie een ei; van een niet meer leggende kip: Hij moest nu maar geslacht; van een
bloem: Hij is mooi; van een peer, en van een fijne fles zou men nooit mogen zeggen:
Ik heb haar van mijn oom gekregen, ik heb haar bewaard tot je bij ons ZOU zijn.’ Daarbij staat er: ‘Dit is het allergrootste bezwaar’. - En het woord ‘Haar’ wordt
gedrukt HAAR met twee!!
Overal ook in boeken en dagbladen, hindert ons het vertoog dat men alles tracht
neutraal, onzijdig te maken: Het getuigenis van Hugo Verriest heeft Dr van Oye
helpen vrijspreken; het begraafnis van....
Ik wil niet spreken van ‘het suiker’, ‘het schilderij’, enz. Dat wordt oud en komt
misschien reeds in hetgeen gebeurde in 1849 te Gent als het eerste Nederlandsch
Congres besloot dat achttien Vlaamsche woorden onzijdig waren: Het oog, het oor,
het venster, het boek, enz. In zijn almanak drukte de vermaarde Snoek, die in dien
tijd een gegeerde spotter was: Negentien woorden moeten nu volgens het
Nederlandsch Congres onzijdig gebruikt worden: Het oog, het oor, het venster en...
19 het Notaris.
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De zaak in Vlaanderen heeft minder belang, maar uit verre hoeken hoore ik dat men
streven wil naar meerder gemak en naar Engelands voorbeeld.
Wat het gemak in taal verrechtveerdigt is zoo gemakkelijk en licht niet om bepalen,
noch door wien en waar dat mag bepaald worden. Zeker niet door een hoekje van
de gemeente. Ik kenne ja de wet die heet in 't fransch ‘La loi du moindre effort’; maar
dat is geheel wat anders dat spreekt over andere wetten en zou zwaarder studie vragen.
Voor wat Engeland is en doet zou ik eerst dat simpel woord willen schrijven: Past
eens uw slagwoord aan het Engelsch toe: De spelling vervult hare taak wanneer zij
zoo goed mogelijk de beschaafde uitspraak in schrift brengt.
Iedereen weet dat in Engeland uitspraak en spelling duizend uren van malkaar
staan.
Iedereen weet dat die kwestie van uitspraak en spelling geen boterham is dien men
met een gebaar voor een volk kan breeden.
Ook doen wij hier een simpel onderzoek over hetgeen die twee woorden, spelling
en beschaafde uitspraak al inhebben en moeten voortbrengen. En over die beschaafde
uitspraak en die spelling wil ik eerst een gedacht uit mijn stille zetelbeschouwingen
uitbrengen.
In die beschaafde uitspraak en in die spelling is er in den grond geen kwestie of
heel weinig kwestie van spelling.
Die Hollandsche spreekmanier heeft nu eigentlijk maar 18 of 20 letters meer.
Ik zat aan tafel te Kortrijk bij Guido Gezelle met den vermaarden Johan Winkler,
Demonie, Van Hee, de Gheldere en andere Heeren, en wij spraken gemoedelijk en
blij van zin, van dit en dat en veel andere dingen. Stillekesaan bemerkte ik dat Winkler
eigenlijk nooit de v uitsprak, maar ze telkens vervong door de f, alzoo zeide foelen
en niet voelen. Dat vroeg ik hem en zei: Mr Winkler zegt gij altijd foelen? en hij
antwoordde: ja toch: ik zeg foelen, zooals gij: foelen. - Ja maar: wij zeggen voelen
en niet foelen. - Herhaal mij dat eens klaar: - wij zeggen voelen en gij zegt foelen.
En ik hoor hem nog, inwendig horkend, stil spreken: foelen.... foelen en daarbij
voegen: daar tusschen hoore ik geen verschil.
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Hoe kwam mij oogenblikkelijk in den zin die oude thesis: Wij hooren, wij zien, wij
smaken alleenlijk wat wij kennen, en hoe geern zoude ik hier die oude waarheid
toepassen aan veel punten van die beschaafde uitspraak: niet hooren; niet zien; niet
smaken...
En Jan Toorop in mijn groote kamer te Ingoyghem teekende mijn portret. Mijne
meid had hem in zoet Westvlaamsch gevraagd: ‘Mr Toorop, zoudt ge nu geen eitje
zupen? Toorop liep in leute rond; herhaalde en zei en zei nog ‘een eitje zupen; en
later nevens de meid, die hij in haren kapmantel prachtig geteekend had, schreef hij:
zoudt ge geen eitje supen, maar zupen spelde hij met een scherpe s.
Sedertdien heb ik in Holland gespannen geluisterd: ja de v is f - de b - de d - de g de h - de z - verscherpen en worden duitschgezind, en 't wordt frage, trage, foele,
enz.
Briefkaarten worden mij gestuurd uit Hollandsche steden en de beschaafde uitspraak
wordt er mij omzeggens op gefotografieerd: 't wordt overal de scherpe letter, en de
aspiratie, de aanblazing wordt ch of liever de grieksche χ.
Hierbij zal best de vingerwijzing komen op het wegvallen van de ch, de grieksche
χ, in ontelbare woorden: vis, vissen, voor visch en visschen; bos, bossen, voor bosch
en bosschen; mens, mensen, voor mensch en menschen; wensen voor wenschen;
pasen voor paaschen; wassen voor wasschen; eisen voor eischen. De geheele reeks
van vlaamse, franse, duitse, dagelijkse, boerse: een geheele woordenboek.
Veel meer dan een letter te min, nietwaar: een woordvorm geweerd.
De beschaafde Hollandse uitspraak weert dien vorm uit Nederland. Geleerden
misschien nog niet, maar de beschaafde uitspraak.

Geen Spelling-kwestie.
Ik voeg hier nog een bladje bij om te bewijzen dat er in die vereenvoudigingkwestie
geen of weinig kwestie van spelling is.
Ik zeg spelling. Ja, mijn oude jaren geven nog aan dat woord de oude beteekenis.
De spelling was den A, B, C; en alleenlijk onderzocht men of alle letters op hunne
plaats, en juist naar
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woord en zin, geplaatst waren. Valschaard mocht geen vlaschaard worden. Nu heeft
dat woord veel breeder beteekenis voel ik wel, en geheel de grammatica of spraakkunst
wordt er in begrepen.

Verbuiging en Naamvallen.
Hier moet ik dus nog een woord schrijven over verbuiging en naamvallen. God spare
mij dat ik die woorden nog schrijven durf. Er mag daarvan geen spraak meer zijn,
tenzij in eenige onweerbare oude uitdrukkingen.
Er zijn geen verbuigingen meer en geen naamvallen. Zoo lees ik: ‘De meerderheid
in de Commissie meende derhalve als regel te moeten aanbevelen dat in andere
gevallen dan de hierboven genoemde, de N in verbuigingsvormen niet wordt
geschreven wanneer zij niet uitgesproken wordt’.
Wanneer zij niet gesproken wordt! Dat is wederom de kwestie. In Noord-Holland
ja, valt zij weg. Op ontelbare bladzijden van de Opstellen lees ik dat het moet uit
zijn met: zie dien man; dat, als ieder beschaafd man nu zegt: zie je daar die balk aan
de kant van 't water, iemand moest zeggen: wij zagen den balk met den vloed
wegdrijven, hij zolang zou worden uitgelachen tot hij zijn poging opgaf. - Welnu,
Heeren, ik wil van Ued. geheel mijn leven uitgelachen worden. Ik zeg: Ik zag den
balk met den vloed wegdrijven. Dat zegt heel beschaafd en onbeschaafd Vlaanderen.
Dat zegt en schrijft geheel Vlaamsch België; buiten het klein getal dat Noord-Holland
napraat. Dat zegt een beschaafd heel Volk.
Want daar wij nu voor DIE beschaafde uitspraak staan moet dit zware woord gezeid
en geschreven worden:
Wij hebben twee beschaafde uitspraken.
Wij hebben maar ééne taal, maar sedert eenen langen tijd gaan wij naar twee
uitspraken, en sedert korten tijd wil die ééne uitspraak naar haar dialekt, die taal, die
ééne taal, de algemeene taal, dwingen.
In kort en klaar woord, aan de voorstellen en besluiten van de Vereenvoudiging
antwoorde ik: uwe beschaafde uitspraak is dialekt, is slechter nog, is ‘patois’.
- Gij schuwt geen fransch woord.
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Beschaafd.
Ja zeker, heeren Hollanders, gij spreekt mooi; gij spreekt beschaafd; gij spreekt
voornaam; wij hooren en zien u geern. Gij hebt hoofdsche aangename levenswijze
en manieren. Wij bewonderen u. Gij hebt immers fijne lippen, stille heusche klanken
en klaren mond.
Maar gij bederft uwe taal; gij verminkt uwe taal; gij verknoeit uwe taal; gij maakt
uwe taal. En al wat buiten uw klein kringetje gedaan, geschreven of gesproken wordt,
heet gij: Wetenschap! oude rommel, logen, dwang en ondragelijke last!
Niet mooi! niet beschaafd en niet vriendelijk.
Het is erger dan dialekt.
Wil nu met stil gemoed een oogenblik luisteren en overwegen wat een oude man uit
zijn oude jaren medebracht!
Ja, gij spreekt beschaafd.
Ja, alle beschaafde taal is geworden uit dialekt. Want zoo het waar is dat beschaafde
taal den mensch helpt beschaven, het is ook waar dat de beschaafde mensch, door
verstand, gevoel, keel, tong, lippen, geheel het leven, de taal beschaaft.
In alle beschaafde uitspraak ligt er gevaar: zij zwankt, zij helt en wuift, zij heeft
moden, zij vergeet, laat varen, keurt niet, klimt of zinkt en wordt zoo hoogmoedig
dat zij roept: ik alleen ben de taal, ik alleen keure goed en kwaad, ik alleen ben de
beschaafde uitspraak!
Zijt gij dat zeker?
Wij hier in Vlaanderen wij hebben eene andere beschaafde uitspraak.
Wij spreken de woorden uit zoo zij sedert honderde jaren gesproken wierden en
geschreven zijn. Wij zeggen: dragen, breken, lezen, teeren, varen, werken, waken,
bogen, jaren, mannen, vrouwen, buitenlieden. Wij hebben alle letters, en spreken ze
voorvaderlijk uit naar den groei en bloei van onze lippen.
Wij zien den balk wegdrijven met den vloed.
Wij hebben onze klare geslachten, en leeft er hier en daar een onbeduidend verschil
tusschen tafel en stoel, dat hindert niemand. Geen koe in Vlaanderen slaat met zijn
staart, en geene kat zoogt zijn jongen.
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Ja, voortijds stond onze beschaving de hoogste in Europa, ons beschaafd leven, ons
beschaafd werk, onze beschaafde kunst, onze beschaafde handel, en in het dietsch
stond hoogst ons beschaafd vlaamsch.
Dat was gezonken, gevallen en scheen verdwenen en dood. Maar neen, het leeft!
het wilt weer omhoog, het groeit, het priemt, het sperkelt, het bot en bloeit.
Het fransch woord indachtig van een milliardman uit America: ‘Qu'est-ce donc
qui nous manque? - Deux mille ans, Monsieur’. - Het haast hem naar boven, het
komt, het is daar, het spreekt, het schrijft, het overstraalt geheel het volk. Geheel het
Zuiden luistert opgetogen, geheel het Noorden luistert en bewondert, verwonderd.
Ja, er bestaat buiten uwe, de uwe, beschaafde uitspraak, een beschaafde uitspraak,
de onze, die een geheel leven omvat, een geheele kunst, een geheel volk, van boven
naar onder, van den hoogsten man tot den laagsten vergeten mensch. Wat komt gij
ons vertellen, dat uwe, uwe, uwe beschaafde uitspraak de taalwet is, is?
Als ik u hoor, Vlamingen, zoo gij daar aan 't herworden zijt, ik voel een
onuitsprekelijk genot en vreugde. Het is mij een muziek van klanken en toonen en
rythmen, een processie van beelden en kleuren en tinten, een zang van woorden en
zinnen, een zonnespel van licht en donker.
Dat ontroert mij en onverwacht hoor ik ‘Mijn Moederspraak’ van Peter Benoit
neurien in mijn gemoed. Een geheele wereld ontwaakt in mij. Een verleden, een
heden, eene toekomst.
Ik hoor mijn bloed ruischen, ik weet mijn denken, ik geniet mijn gevoelen, ik ben
de oude man die in een gloed en glans zijn zonneavond bewondert.
Ik ga ter communie met Vlaanderen met zijn rijk wezen, met zijn schoone natuur,
met mijn grooten God. Ik ben een Vlaming in Vlaanderen... en mijn keel kropt.
Neen niet waar een vingerduw, een gril, een fantasie, zal die levenskracht, macht
en bloei niet wegnemen.
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Een oogenblikje zwijgen - smorzendo.
Ik neem met verre vingeren uwe Opstellen; ik doorbladere schuw, voorzichtig en
lees: je, jij, jou, jelui, jullie wordt door elk beschaafd Nederlander gezegd ‘weet jij
er ook niet van? Ik dacht dat ik het aan jou had gegeven. Waar zijn (is dat geen
drukfout? men weet nooit) waar zijn jelui geweest? Als iemand hier gij gebruikte,
men zou hem uitlachen (weerom!).
Beschaafd zegt en schrijft men: oude? - neen ouwe; - roode? neen rooie; (dat past
ook best met de rooie vaan;) - verleden? neen verleje; - goede? neen goeje. Men zegt
nee voor neen; jonges voor jongens; heeft-ie voor heeft hij; - asje blieft voor als 't u
belieft. - Now voor nu, gelegen voor gelegd?
En honderd andere beschaafde zegwijzen.
Beschaafd?
Neen afgeschaafd.
Hierboven vinden wij dikwijls (dikwels): dat de beschaafde uitspraak een letter weert
of vallen laat. Zij heeft ook andere luimen, en zoo dwingt zij in veel samengestelde
woorden eene s binnen.
Zij spreekt en schrijft:
Knopsgat, wierooksvat, levenswenken. Ik heb gelezen: zielsdoordringende
toespraak, zielskoesterend genoegen, watersnood; dat is nood van water, als er water
te veel is, en er spraak is van vloed, - Of men reeds zegt, kelderstrap, regensvlaag,
windsweer - weet ik niet, maar het moet wel komen.
Jammer genoeg. Daarmede werpt men verstaan van taal en zin buiten. Het is een
allerfijnste schakeering te min, een spel van geest; een hooge verfijning van dunk
en woord; eene beschaving! - en beschaafde uitspraak zou onverstand en bottepoef
verkiezen.
Ja, het is moederskind: het kind van de moeder; maar het is het gat van den knoop
niet, wel voor den knoop; het vat voor den wierook. Geen boer van Vlaanderen zal
daarin dolen; geen beschaafde man mag daarin dolen.
Toch strekt het kwaad door al het dietsch, en een duitsche geleerde, wiens naam
ik nu kwijt ben, heeft daar een boekje tegen geschreven: Een fijne schakeering te
min.
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E - O - EE - OO.
Dat zwaarste nu. Het derde punt, geloove ik, waarover de twee Commissien akkoord
zijn en tzelfde wenschen. Het hier volgende drukken zij: ‘De leden van uwe
Commissie achten in het bijzonder dat het aanzienlijk het onderwijs zou ontlasten,
indien de spelling democratisch opgevat werd, en zoo ingericht, dat noodelooze
moeilijkheden den gewonen man gespaard blijven, zooals de verschillen van e/ee,
o/oo, s/sch. De spelling vervult haar taak, wanneer zij zoo goed mogelijk de
beschaafde uitspraak in schrift brengt.
Ziet nu, ik kan het niet helpen, maar op mijne beurt moete ik een beetje lachen als
ik hoor dat de spelling democratisch zal opgevat worden en dat de spelling e/ee,
o/oo, s/sch een aristocratische moeilijkheid is. In geheel Vlaanderen zullen de gewone
stervelingen die geheel hun leven gehoord en gezeid hebben: menschen, bosschen,
visschen, paaschen, wasschen, enz. verheugd zijn nu te mogen zeggen en letteren:
mense, bosse, visse, pasen, wassen, enz.
Altijd diezelfde kwestie ‘de beschaafde uitspraak die zelfs volgens Hollanders bederf
is en verval, - en de oude, zuivere, gemakkelijke, traditioneele, gezonde. Zuidersche,
Vlaamsche, Nederlandsche, beschaafde uitspraak.
Wij lezen wel: ‘Het wordt tijd dat wij het onderscheid tusschen e en ee, o en oo,
waar die klanken volkomen gelijk worden uitgesproken, over boord werpen’ - en
verder: ‘Ook wordt er in het beschaafd Nederlands onzer dagen geen noemenswaard
verschil gehoord tussen ij en ei’.
Jamaar dat is onwaar en Gij zelf twijfelt er aan. Gij schrijft: waar die klanken
volkomen gelijk worden uitgesproken. Weet gij misschien dat het buiten Holland
anders is. Ik lees ook dat er geen noemenswaard verschil gehoord wordt. Gij geeft
toe dat er geen noemensweerd verschil gehoord wordt, toch een verschil.
Ik wil rechtzinnig biechten. Toen ik voor de eerste maal eene studie of lezing
daarover vinden mocht - dat moet nu vijftig jaar geleden zijn - was het van Dr.
Halberstna niet? Dat scheen mij klaar, mooi en gemakkelijk. Ik was jong en
aanveerdde oogenblikkelijk die vereenvoudiging. De ondervinding kwam en de
vereenvoudiging viel weg.
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Mijne simpele jongens bleven missen. Omdat spelen ééne e heeft, zij schreven
gespeld. Dat de zachtlange e in geslotene lettergrepen gespeld was met twee ee, dat
was hen te wijs, en met den cenvoudigen regel: eene e, eene o, vond ik bek voor
beek, pert voor peerd, kol voor kool en de duizend andere verwarringen die de onvaste
vormen die kinderen en ongeleerden in de onvaste zinnen dragen; in de onvaste
begrippen en meest in onvaste oogen, ooren, lippen en spraakgerief.
Laat ons nog een oogenblik die volkomen gelijke klanken bepeizen en beluisteren.
Jan Bols, onze geleerde Collega, heeft daar menige lezing over gehouden die nooit
is weerleid geweest.
Andere Heeren hebben dat ook tegengesproken.
Geleerde Hollanders zeggen en schrijven: zoo scherp is het verschil der uitspraak
niet in het Noorden, maar het bestaat.
Te Wageningen bij Leeraars en Leerlingen heb ik dat mogen vernemen. Zij spreken
uit met de zware è de wereld en vertelden mij hoe nu die professors dat leerden.
In Vlaanderen is de zware e wereld, de scherplange e keeren, de scherpe o koolen,
meer gemeen;
en Julius Vuylsteke in zijn gedichten, om dien klank wel duidelijk te maken schreef
waereld en paerd.
U vraag ik, Heeren uit de twee Commissiën, een kwartierke bij mij in den zetel te
zitten en in diepe stilte eens die woorden naar natuur uit te spreken en af te luisteren.
Reken, week (semaine), week wezen, weezen, keeren, sferen, veren, peeren (poires),
gestolen, koolen.
Reken weeke kinderen, almaal weezen, met bleek wezen, keeren met gele koolen
en een handsvol peeren, naar de scholen terug. Zijn u die klanken volkomen gelijk?
Neen!
Niet noemenswaard verschil!
Hier in Vlaanderen, in beschaafd Vlaanderen, groot verschil.
Als wij dat aanveerden, wij treden, ik zal het zeggen met een fransch woord: Nous
entrons jo; eusement dans le royaume de l'à peu près.
Het is een ramp voor de kunst, voor de taal en het volk.
Ik wete vrij wat gij zeggen zoudt, gij, de fijne artisten, met uw verfijnd en stil
muziek, kwamen vereenvoudigers in uwe scholen leeren, in uwe concerten spelen,
met het woord op de
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lippen en het half akkoord, het onduidelijk akkoord in boog en vedel!
Gij waart, hoe stil ook van natuur, verontwaardigd de zaal uit, en in alle bladen
van Holland ware het een gefluit zonder eind.
Niet noemenswaard!
De taal zingt een hooger lied; het vers zingt een roerender lied, het rijm eischt een
passender klank. Gij ontedelt taal, vers, rythme en rijm...
De kunst, de groote kunst, de mindere kunst; de taal, het woord met zang en klank
veredelt, verrijkt, verheugt alle volk en draagt het volk omhoog.
Geen een van zijn zinnen mag verstompen.
Een gemak van spelling, ware het nog zoo, mag geen taal, geen kunst, geen volk
verminderen of verlagen.
Het moet naar hooger genot.
Brengt in uwe schoone, sterke, kloeke, edele taal, geen bederf en verval. Bederf
immers kankert voort.
Zegt niet als 't u belieft: veel gerucht voor kleine zaken: neen, alle verwisseling
strekt en striemt door geheel de taal; hindert haren stap en gang, ontradert hare banden,
breekt hare akkoorden. Zij is een lichaam, en een wonde in den tee doet manken.
Tot bewijs: leest tweemaal luidop twee stukken van Vondel. - ‘Gij snelle geesten
houdt nu stand met onzen wagen. Al hoog genoeg’. - En verder: ‘Nu zweer ik bij
mijn kroon. Tot aan: Laat zien wie Lucifer durft trotsen en braveeren.’ De eerste
maal in beschaafde volle oude zuiver uitspraak; de tweede maal in nieuwe beschaafde
hollandsche uitspraak zoo dat het klinkt: Gij snelle geeste... Tot aan: Laat zien wie
Lucifer durft trotse en braveere!
Hetzelfde nogtans, en welk verschil van borstel en kleur, van ziel en drift, van
macht en gezondheid.
Eindelijk het groote kwaad: in Vlaanderen, tusschen hooger en lager volk, tusschen
intellectueel en werkvolk, ligt een groote kloof - van omhoog druipt geen beschaving
naar omlaag. Een afgrond gaapt tusschen de twee standen van het volk: het fransch.
Welnu de beschaafde noorder uitspraak dwingt ons arm volk ter neder en verre af.
Het stond buiten 't fransch. Het zal ook staan buiten 't Nederlandsch. Langs alle
kanten: buiten 't leven.
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Wat een geleerde Hollander schrijft van sommige dialekten van Vlaanderen wilde
ik hier wel drukken; maar woord en naam zijn mij ontsnapt. De inhoud is: Geen
dialekten in geheel Nederland liggen zoo nauw en naar als sommige vlaamsche
dialekten. Zij binden overal aan het oud vlaamsch, aan het geschreven oud woord,
zij zijn zuiver en schoon. Een vingerduw, een lippenplooi en het is allermooist
beschaafd.
Wat van dat Vlaamsch en die Vlamingen Johan Winkler, die door Vlaamsch
Vlaanderen en Fransch Vlaanderen reisde en sprak en leefde alsof hij geen Fransch
verstond, wat hij in Oud-Nederland er over drukt neem ik hier over:
‘En men vergete niet, het waren Vlamingen, al waren het dan maar eenvoudige
visschers, waar ik mede sprak, en geen Hollanders en Friesen; dat is te zeggen: zij
waren vriendelijker, voorkomender, beschaafder - daarom echter geenszins geleerder,
o neen! en evenmin zoo eigenwijs, - ze waren wellevender als ons volk is. Die
bijzondere, eenvoudige wellevendheid, zekere mate van bescheidene uiterlijke
beschaving in het spreken en in de manieren, alsof het allen lieden waren van goeden
huize - zoo als men zegt - die zoo aangenaam aandoet en die men bij ons eigen volk
in Noord-Nederland dikwijls zoo met verdriet mist, trof ik algemeen aan bij 't
Vlaamsche volk, in het openbare leven, zoo wel bij het 't zeevolk als bij den boer en
den burgerman. Is dit nog een overblijfsel uit den bloeitijd van het vlaamsche volk,
in de middeleeuwen, toen vlaamsche beschaving en wellevenskunst den toon aangaven
voor geheel Europa, toen Gent Parijs overvleugelde en Brugge London evenaardde?
Uit den tijd toen de Zuid-Nederlander, vooral de hoofsche Brabander nog te recht
sprak van ‘den botten Hollander’, van ‘den lompen Drent’ en ‘den boerschen Fries’?
(Zie Johan Winkler, Oud-Nederland, Land, Volk en Taal in West-Vlaanderen, blz.
151.)
Nog veel bladzijden schreve ik over dat algemeen beschaafd Nederland, dat noch
algemeen noch beschaafd is, tenzij voor lippen en klank,... over Zuid-Nederlandsch
of Vlaamsche uitspraak, die de ware is, over taal en woorden en rijkdom en armoede,
maar dat wordt u reeds te lang. Ik sluite met dat woord: uwe Vereenvoudiging en
hare aanhang doet mij vreezen voor Vlaamsch België, bovenal voor Vlaanderen en
het Vlaamsch. Wij leefden in groote vriendschap met u, in groote bewondering
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voor u, in aardige woorden in groote vriendschap met ons zelven, in groote
bewondering voor ons zelven, in groote vreugde en preutscheid om uwe waardeering,
en daarom roep ik u: Laat alles gerust. Laat ons gerust. Wij hebben last genoeg. Blijft
gij gerust, gij hebt het zoo lastig niet. Die Vereenvoudiging is liefhebberij en niemand
gelooft, daar diep inwendig, dat Holland daar veel zal bij winnen.
Dat zijn nu woorden van een ouden man.
En hij voegt er den raad bij van Dr. Barend Biesterman in De Ploeg: ‘Gaan de
Vlamingen verder in die richting van 't Noorden, en trekken ze voor goed de
Moerdijk-Rubicon over, dan vrees ik dat naderhand zal blijken, ‘dat ze behalve 't
enigsins verrassende buitensluiten van twee Noord-Nederlandse provinsiën, maar
enfin, dat is maar een beeld! dan ben ik bang dat ze later zullen merken hoe ze zich
aan een crime de lèsemajesté hebben schuldig gemaakt, en wel een van de ergste
soort, de onvergefelikste van allen, n.l. van de majesteit van hun eigen Ik-heid. Dat
wreekt zich altijd!’
‘Als de Vlaming onbewust zich zelf ontwijkt of erger nog, willens en wetens zou
weigeren zich zelf te willen zijn, laat hem dan de strijd maar opgeven. Maar daar
behoeft geen sprake van te zijn, want aan taaie volharding, sedert Jan-Frans Willems
de strijd aanbond, heeft 't hem niet ontbroken. En ik ben dan ook geen ogenblik bang,
dat de geschiedschrijver der Vlaamse beweging van over enige tijd op de kreet “Wees
geheel uw zelf” die ik nu deze “iemand” nog eens toeroep, met de lekendichter zal
moeten zuchten: Maar hij kon niet, hij was niemand! Als er iemand een persoonlikheid
is, dan is 't de Vlaming. En dat is dan ook de geheele oorzaak van 't succes van de
Vlaamse beweging’.
Die twee Hollanders en zooveel andere blijven wij indachtig. - Ons zelven
misachten en vergeten wij niet. Wij blijven vlaamsche Vlamingen en zeggen in ons
woord en wezen: Leve Vlaanderen en zijne beschaving!
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Kleine verscheidenheden.
I.
Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
396. - Bierwercker.
De beteekenis van dat woord is best uit den tekst hieronder op te maken. De
BIERWERCKER was dus Hij die van ambtswege gelast was bier (en ook: wijn) voor
de lieden ‘in te doen’, d.w.z. in kelder te doen. Het Wdb. Ned. Taal, h.v. zegt: Iemand
wiens beroep het is bier te ‘werken’ d.i. te lossen, te vervoeren enz. Men vergelijke
met SCROODER (in ons Gloss. Inv. Bruges, en nl. met den tekst aldaar aangehaald
aangaande het verbod zekere soorten van goed ‘te werkene, te doen werkene, up noch
neder te doene...’:
Ed. Vlietinck, Cartulaire d'Ostende, blz. 111: ‘Dies wort dezelve ghaerdere ghehouden
hemlieden te ghevene een brieveken daerinne scrivende de menichte vanden wyne
ende biere dat zy inne doen zullen..., ende daermede zullen partien gaen ande
bierwerekers omme huerlieder wyn ende bier in te doen doene....’ (Akte van 6 Febr.
1515 n.s.)
EDW. GAILLIARD.
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achterplat

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.
VIJFDE TIJDVAK:
1920-1921.
Mededingende werken mogen aan den Bestendigen Secretaris gezonden worden.
De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop van elk tweejarig tijdvak
uitgegeven of geschreven werden.
Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van het Aug. Beernaert-Fonds,
in de Verslagen en Mededeelingen der Academie, jaarg. 1912, blzz. 884-885.
Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van hun werk of werken, naar
den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, 18, te Gent - (met vermelding
op het adres: Voor den Aug. Beernaert-prijs), te zenden.
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Vergadering van 20 October 1920.
Zijn aanwezig: de heeren Prof. Dr. C. LECOUTERE, onderbestuurder, waarnemend
bestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren: KAREL DE FLOU, Dr. L. SIMONS, Prof. Dr. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF
SEGERS, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, Kan. AMAAT JOOS, Dr. HUGO VERRIEST,
IS. TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS, Prof. Dr. J. MANSION, OMER WATTEZ, Prof. Dr.
LEO VAN PUYVELDE, Prof. Dr. LOD. SCHARPÉ, Prof. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD
WILLEMS, Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE en J. JACOBS, werkende leden.
De heeren Staatsminister J. HELLEPUTTE, Mgr. RUTTEN en Prof. Dr. A. VERMEYLEN,
werkende leden, Mejuffrouw VIRGINIE LOVELING, A. DE COCK, Dr. MAURITS SABBE
en Dr. A. FIERENS, briefwisselende leden, en Prof. Dr. H. LOGEMAN, buitenlandsch
eerelid, hebben laten weten dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.
***
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de September-vergadering, dat wordt
goedgekeurd.
***

Aangeboden boeken. - Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van
de boeken aan de Academie aangeboden:
Door de Regeering:
Les Archives de l'Etat en Belgique pendant la guerre (1914-1918). Annuaire publié
sous la direction de JOSEPH CUVELIER, archiviste général du Royaume. Z. pl. of j.
(Ronse, 1920.)
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Tijdschriften. - Académie Royale de Beigique. Classe des lettres et des sciences
morales et politiques. Mémoires. Collection in 8o, 2e série: Tome XI, fase. III; Tome
XII; Tome XIII, fasc. I. - Classe des Beaux Arts. Mémoires. Coll. in 8o, Tome I. Bulletin de la Classe des lettres, nos 7-8, 1920; Bulletin de la Classe des Beaux-Arts,
no 8, 1920. - Commission Royale d'Histoire. T. 84, IIIe bull.
Door de Antwerpsche Bibliophilen:
Correspondance de Christophe Plantin, publiée par J. DENUCÉ, Conservateur du
Musée Plantin-Moretus. VII. Antwerpen. 's Gravenhage, 1918. (Uitgaven der
Antwerpsche Bibliophilen, nr 32.)
Door KAN. DR. J. MUYLDERMANS, werkend lid:
Bloemlezing. Dicht- en Prozastukken, verzameld en voorzien met aanteekeningen,
eene schets van de geschiedenis onzer letterkunde, enz., door DR. JAN BOLS,
Oud-Bestuurder van het Sint-Jozefscollege te Aarschot, Werkend Lid van de
Koninklijke Vlaamsche Academie, Lid van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden, en Kanunnik DR. J. MUYLDERMANS, Oud-Collegebeheerder
en schoolopziener, Werkend Lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie. Eerste
deel, 12e uitgave. Mechelen, 1920.
Door den heer OMER WATTEZ, werkend lid:
WATTEZ (OMER). - Sonnetten van een Vlaming in Parijs. 1914-1918. Brussel,
1920.
Door den heer Dr. M. SABBE, briefwisselend lid der Academie:
Cornelis Kiliaan, door MAURITS SABBE. (Overgedrukt uit Elsevier's geïllustreerd
Maandschrift.)
Door den heer Prof. DR. R. VERDEYEN, hoogleeraar te Luik:
België in Nederland. 1914-1919. De Vluchtoorden Hontenisse en Uden, door
R.W.R. VERDEYEN. Met 53 afbeeldingen. 's-Gravenhage, 1920.
Door de Redactie:
Mnemosyne, 1914: pars IV; 1915 en 1916, 1917: pars I-II-III; 1918: pars I; 1920:
pars III-IV. - Pro Flandria, October 1920.
Ingekomen boek. - Voor de Boekerij der Academie is ingekomen:
A notre frontière de l'Est. Moresnet-Eupen-Malmédy-Saint-Vith. Avec carte. Par
JOS. LANGOHR, docteur en philosophie et lettres, professeur à l'Athénée royal de
Tongres. Liége. 1920.
Ruildienst. - Tegen ruiling van de Verslagen en Mededeelingen heeft de Bestendige
Secretaris voor de
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Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen van de gewone tijdschriften
ontvangen:
Vlaamsche Arbeid, Oogst-Sept. 1920. - St.-Cassianusblad, nr 8-9, 1920. - Neerlandia
Franciscana, no 4, 1920. - De Schoolgids, nrs 6-8, 1920. - Studiön, Aug.-Dec. van
jg. 46; jgg. 47, 48, 49 en 50; jg. 51: Januari-Juli; en October 1920.
***

Voor den Aug. Beernaert-Prijskamp (1920-1921) werden de hieronder volgende
boeken ingezonden:
Landsche Liederen, door JOZ. DE VOGHT. Antwerpen, z j. (1920.)
DAAN F. BOENS. De Verrijzenis. Werk gedegen in de Loopgraven aan den Yzer
1917-1918. Bandversiering van OSCAR DE CLERCK. Antwerpen 1920.
***

Mededeelingen namens Commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. De heer Prof. J. VERCOULLIE, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Aanwezig de heeren: Kan. AM. JOOS, voorzitter, EDW. GAILLIARD, K. DE FLOU,
Prof. C. LECOUTERE, IS. TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS, Prof. J. MANSION, leden,
Mr. L. WILLEMS, hospiteerend lid, en Prof. J. VERCOULLIE, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat als eerste punt:
Etymologisch Kleingoed, door Prof. J. VERCOULLIE: weegbree; - boetje en boeten;
- beiereu; - bivak, bivouak; - spek = suikergoed; - kavesse, kuite, mol; - aat, oot; imker, kooiker; - roopaard; - daarin zit het hem; - katrol; - lariefarie.
Van dit eerste punt behandelt de heer J. VERCOULLIE het volgende:
Weegbrec bevat een woord *wege dat verwant is met Lat. romer = ploegschaar
en dergelijke.
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Boetje en boeten zijn onderscheidenlijk dimin. en augment. van *boe, vleivorm van
broeder, waarvan ook boel en Eng. boy gevormd zijn.
Beieren is van bei, gelijk carillonner van quadrinionem en Prov. trignouna van
trinionem.
Bivak, bivouak gaan zooals bekend is, over het Fransch, op een Mnl. *biwake
terug; doch dit *biwake beteekent niet bijwacht, maar bewaking, want het is het
verbaalnomen van bewaken gelijk biloke (bijloke) dit is van beluken (beluiken).
Spek = suikergoed, is een oude ontleening van Lat. speciem. Nu nog beteekent het
Fr. épices, ook van speciem, onder andere suikergoed. Een schertsende afl. daarvan
is speculatie, in Brabantschen vorm speculaas of speculoos.
Kavesse, Brabantsche vorm van kouwe werse, is dus ongekookt bier, gelijk kuite,
uit Pic. queute, Fr. cuite, goed gekookt bier, en mol of mil, misschien van milde en
een ablautsvorm molde, weinig gekookt bier is.
Dobbelen beteekent niet ‘om een verdubbelden inzet spelen, maar met twee
dobbelsteenen spelen met het doel om een doublet te gooien.
Na een paar opmerkingen van den heer IS. TEIRLINCK op het meegedeelde over
weegbree, en van heer J. MANSION op het meegedeelde over *boe en mol, besluit de
Commissie tot het opnemen van de lezing van den heer J. VERCOULLIE in de
Verslagen en Mededeelingen.
De rest van dit eerste punt der dagorde, alsook het tweede punt worden tot de
volgende zitting verdaagd.
- Door de Academie in pleno vergaderd, wordt de genomen beslissing goedgekeurd.
2o) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde. - De heer O.
WATTEZ, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Aanwezig de heeren: IS. TEIRLINCK, voorzitter, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, G.
SEGERS, Dr. HUGO VERRIEST, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, leden, Mr. LEONARD WILLEMS,
hospiteerend lid, en OMER WATTEZ, lid-secretaris.
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De voorzitter, de heer IS. TEIRLINCK, brengt hulde aan NESTOR DE TIÈRE, onlangs
te Brussel overleden:
MIJNE HEEREN,
Vooraleer tot onze dagorde over te gaan laat me toe met een paar woorden den
onlangs gestorven tooneeldichter NESTOR DE TIÈRE(1) te herdenken.
DE TIÈRE was een der velen die, in de laatste helft der vorige eeuw, uit Vlaanderen
zijn gesproten en het Vlaamsche geestelijke leven hebben verrijkt.
De strijdliteratuur van zijn tijd vond in de Vlaamsche Beweging elementen van
begeestering, van prikkeling en ook van schoonheid.
DE TIÈRE moet gerekend worden bij de talrijke schaar Vlaamsche volksdichters.
Wat - om er maar eenige te noemen - CONSCIENCE en SLEECKX voor het proza,
LEDEGANCK, VAN DUYSE, VAN RYSWYCK, VAN BEERS en HIEL voor de poëzie waren,
is hij geweest voor het tooneel. Op dat gebied is hij inderdaad een baanbreker en
heeft hij evenals CONSCIENCE en SLEECKX school gesticht: zijne vele discipelen
nemen de heele Vlaamsche tooneelliteratuur in beslag gedurende het vierde van een
eeuw.
Zijne werken zijn talrijk en meestal in realistischen zin opgevat. Zij zijn
gekenschetst door uitstekende tooneeltechniek en handeling, door rijk en mild gevoel.
De dialoog is kort en pakkend. Misschien bespeurt men hier wel eens verwaarloozing
van de zuiver literaire factoren ten bate van de uitsluitend theatrale. Al zijn gewrochten
munten uit door de rapheid der handeling en de raakheid van 't effekt. En enkele
onder hen verwezenlijken hoogere kunstharmonie en zijn daarom van blijvende
waarde. Ik hoef onder deze maar te noemen: Zieleketens, Een Spiegel, Roze Kate en
het naturistische Een Misdadige.
DE TIÈRE schreef ook libretto's voor opera-toondichters. Zijn tooneelkundige
knapheid liet hem toe de zeer geslaagde Herbergprinses en de Bruid der Zee te
schrijven, waarmede hij en BLOCKX de reis rond de wereld hebben kunnen
ondernemen.
Hij was tevens een edel geestdriftig mensch, in overdade gevoelig en liefderijk,
een bewuste en strijdende Vlaming, een

(1) Geboren te Eine-bij-Oudenaarde, in 1856; gestorven te Vorst-bij-Brussel, einde September
1920.
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populair figuur in de volkswijken der Hoofdstad, die hij, met voorliefde en als lustige
gezel, tot den vooravond van zijn dood bezocht.
Het Vlaamsche land zal de gedachtenis van den Einschen volksjongen, van den
gevierden kunstenaar in eere houden.
- De Vergadering stemt in met die woorden en spreekt den wensch uit dat zij in het
verslag opgenomen worden.
Aan de dagorde staat:
a] Commissie van drie leden (de heeren: Prof. A. DE CEULENEER, Kan. AMAAT
JOOS en Mr. LEONARD WILLEMS) belast met het nazien van de gedichten en brieven
door Prudens van Duyse nagelaten. - Wanneer schikt de Commissie hare
werkzaamheden aan te vangen? - De aangeduide leden behooren niet tot de Commissie
voor Nieuwere Taal en Letteren. De vraag zal moeten gesteld worden in de Algemeene
Vergadering.
De heer WILLEMS, hospiteerend lid, later binnenkomende, zegt dat hij reeds met
het nazien is begonnen en in de toekomende vergadering eene lezing daarover zal
houden.
b] Lezing over Verhoeven, koopman en geschiedschrijver te Mechelen, door
Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS. - De heer MUYLDERMANS leest eene uitgebreide
studie over den man, van wien J.F. WILLEMS zei, dat hij een der ieverigste beoefenaars
der Nederduitsche letteren was van zijnen tijd. Hij leefde van 1739 tot 1809.
Er wordt besloten de studie van M. MUYLDERMANS in de Verslagen en
Mededeelingen op te nemen.
- Door de Academie in pleno vergaderd, wordt de genomen beslissing goedgekeurd.
3o) Bijzondere Commissie zaak Eupen. - De ontworpen vergadering is tot de
toekomende maand uitgesteld.
4o) Commissie voor het Pater Salsmans-Fonds. - De heer KAREL DE FLOU,
waarnemend secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden:
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Aanwezig de heeren: EDW. GAILLIARD, Kan. AM. JOOS, Dr. LECOUTERE, Dr. HUGO
VERRIEST en KAREL DE FLOU.
Aan de dagorde staat:
a] Methodische Inventaris en Beschrijving van Middelnederlandsche Getijdenen Gebedenboeken. - De heer R.A. PARMENTIER, Conservator van het Stadsarchief
te Brugge, tot de vergadering uitgenoodigd, begint zijne uiteenzetting met er op te
wijzen dat hij alleen van plan is de te Brugge berustende handschriften uitvoerig te
beschrijven. Al is de aldaar voorkomende verzameling niet zeer groot, toch is zij in
menig opzicht merkwaardig. Deze studie is om zoo te zeggen volkomen nieuw.
Toen enkele jaren geleden de heeren DE FLOU en GAILLIARD de beschrijving
maakten van middelnederlandsche manuscripten te Londen bewaard, was hun eerste
doel vooral taalparticulariteiten te doen uitschijnen uit alstoen nog niet onderzochte
bronnen. Verschillende middeleeuwsche getijdenen gebedenboeken zijn hun onder
de handen gevallen, waaruit zij niet onaanzienlijke brokstukken hebben aan den dag
gebracht, daar deze nu eenmaal niet het voorwerp hunner speciaalstudie zijn mochten,
hebben zij er dan ook niet in het lange over uitgeweid. Zonder in bijzonderheden te
treden, heeft wijlen P. VAN DEN GHEYN, S.J. in het eerste deel van zijnen Catalogue
des Manuscrits de la bibliothèque royale de Belgique (Brussel, Lamertin, 1901) een
meer bepaalde inhoudsopgaaf gegeven van vrij talrijke codices in dien aard. De beste
tot nogtoe verschenen inventaris is zeker deze van den gunstig gekenden
Nederlandschen geleerde P. KRUITWAGEN, O.F.M.: Catalogus van de handschriften
en boeken van het bisschoppelijk museum te Haarlem (Amsterdam, Van
Langenhuysen, 1913). Het werk is een prachtig voorbeeld van systematisch
aangelegde inventorieering.
Het karakter van de getijden- en gebedenboeken is gemakkelijk te bepalen: zij
zijn de trouwste weerspleet van het persoonlijk godsdienstig leven onzer voorouders.
De Roomsche liturgie is de officiëel erkende codificatie van formules, die de
katholieke gemeente bezigt in haar plechtige vergaderingen om tot God en zijn
Heiligen te bidden. In de private devotieboeken daarentegen wordt aan de intiemste
en soms willekeurigste gedachten en gevoelens van particulieren oorsprong
ruimschoots
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teugel gelaten: de kerkelijke controle is beperkt. Het valt dan niet te verwonderen,
dat eigenaardig bijgeloof, simpele volksopvattingen, ja soms weinig orthodoxe
beweringen er licht zijn ingeslopen. Niet enkel voor de taalstudie dus, maar ook van
een cultuurhistorisch standpunt uit, hebben dat slag codices groote waarde. Daarbij
leveren zij nog belang op voor de inrichting en verspreiding van vele devoties, deze
tot den Naam Jezus, tot de H. Anna, ja tot het H. Hart b.v., die toen in de katholieke
middens ontkiemden en waarop de Roomsche Kerk later haar officiëelen stempel
heeft gedrukt door ze in haar Liturgie op te nemen. Ook is spreker van meening, dat
de studie der getijdenboeken voor de kennis van opkomst en verspreiding van
feestdagen al te veel is ter zijde gelaten geweest. Eindelijk zijn gemelde handschriften
meestal prachtig verlucht en versierd, en leveren zij dus ook eene bijdrage tot de
kunstgeschiedenis en soms tot de iconographie.
Enkele interessante specimina van even aangehaalde vooruitzettingen worden
door spreker voorgelezen en toegelicht. Zoo onder meer wijst hij er op, hoe het
karakter dier devotieboeken in de XVIe eeuw verandert, hoe de gebeden een
apologetischen toon aannemen en critische bedenkingen bevatten over godsdienst
en sacramenten, hoe de gewone ‘aflaatrijke’ gebedjes plaats ruimen voor ernstige
gebeden tot God en in 't bijzonder tot den persoon van Christus.
Wat een door het Salsmansfonds uitgeschreven prijsvraag betreft, doet de H.
PARMENTIER uitschijnen, dat deze, zooals zij nu gesteld is, bezwaarlijk te
beantwoorden valt; zoolang er geene specifieke inventarissen van
middelnederlandsche getijden- en gebedenboeken bestaan van verschillende
bibliotheken en archieven, is het onmogelijk uit te maken hoe het er met de inrichting
en de verspreiding van deze boeken toegegaan is.
- De Commissie beslist, dat alswanneer de H. PARMENTIER zijne nog ontbrekende
inleiding zal voltooid hebben, de heer Kan. Joos over het geheele voorgelegde werk
verslag zal uitbrengen.
b] Verslag van den H. Parmentier over zijne reis naar Frankrijk op kosten van
het Salsmansfonds. - De H. PARMENTIER geeft mondelings verslag van zijnen arbeid;
hij spreekt over den invloed van de Benedictijnerabdij van
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S.-Omaars bij het evangeliesatiewerk in Vlaanderen en inzonderheid over haren
invloed op de Heiligenvereering aldaar. Verder doet hij het verband uitschijnen
tusschen de verschillende middeleeuwsche liturgieën, die op verre na niet eenvormig
waren en wijst op de afhankelijkheid, in vele punten, voor de liturgie van het oude
bisdom Therenburg en van het bisdom Doornik, precies van de abdij van S.-Bertinus
en van de collegiale kerk van S.-Omaars. Spreker beweert een rijken voorraad notas
uit de kostelijke handschriften te S.-Omaars berustend, medegebracht te hebben.
- De H. PARMENTIER wordt om een schriftelijk verslag verzocht, te meer wijl de tijd
hem ontbreekt om nader bescheid over zijnen arneid te geven en teksten daaruit mede
te deelen.
Na enkele opmerkingen vanwege den H. LECOUTERE, waarnemend bestuurder
der Academie, inzonderheid over de toepassing van het reglement van het
Salsmans-fonds, wordt de zitting geheven.

Dagorde.
1o) Vande Ven-Heremans-Fonds. - Voorstel tot opneming van werken. - De heer
bestendige secretaris geeft lezing van de hieronder volgende nota:
Eerst en vooral dient opgemerkt, dat dit Fonds enkel over een jaarlijksch inkomen
van 600 fr. beschikt. De thans in kas zijnde gelden, de interesten tot Juli 1920
inbegrepen, beloopen 7750 fr.
In haar Augustus-vergadering, op voorstel van de Commissie voor Nieuwere Taal,
heeft de Academie beslist tot het opnemen van het werk van Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE,
getiteld: Leidraad voor lessen over de voeding, en in de September-vergadering, op
verslag door de heeren Prof. J. VERCOULLIE en Prof. J. MANSION, tot het opnemen
van het Mayombeesch Idioticon van den heer L. BITTREMIEUX, missionnaris in
Congo.
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Daar het werk van den heer JEF. MENNEKENS, over de Inrichting van het Lager
Onderwijs in België, verschillende deelen zal beslaan, kan dit onmogelijk onder het
Fonds opgenomen worden.
2o) Vereenvoudiging van de Schrijftaal. - Voortzetting van de Bespreking. - De
heer Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS geeft eenige bedenkingen op het invoeren der
Kollewijn-spelling in België. - De spreker is van meening, dat, in de huidige
omstandigheden, alle verandering van spelling en schrijfwijze zoude nadeelig zijn
voor het Nederlandsch in België. Ongetwijfeld ware dit het geval, moest men er op
bedacht zijn, van lieverleê op het z.g. Kollewijnstelsel aan te leggen. Zeker is 'n
spelling nooit eeuwig; wijziging kan wel eens wenschelijk zijn; doch dan ga men
stapsgewijze te werk. Die verandering, voorgesteld gelijk zij het wordt in Holland,
door Hollanders en met het oog op Hollandsche toestanden, zoude in België niet
welkom zijn, vooral nu niet. Overigens bestaat er geen gegronde reden in België om
spelling en schrijfwijs te veranderen. Er valt hier nuttiger werk te verrichten, en, in
't belang van 't gemeenschappelijk Nederlandsch, diende het Noorden dit eenigszins
in te zien.
- Aan de bespreking, die op deze lezing volgt, nemen beurtelings deel de heeren
SEGERS, Dr. L. SIMONS, Mr. L. WILLEMS en Prof. Dr. LOD. SCHARPÉ.
- Ten slotte wordt door de heeren Kan. AM. JOOS, GUSTAAF SEGERS en Dr. LEO
GOEMANS een motie als volgt aan de Academie voorgelegd:

Motie.
De Koninklijke Vlaamsche Academie, zonder een oordeel te vellen over den grond
van de zaak, is van meening, dat eene hervorming van
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de officiëele schrijfwijze der Nederlandsche taal in de huidige Zuidnederlandsche
toestanden ongelegen komt, en besluit, dat die zienswijze aan de Nederlandsche
Regeering en aan de ‘Nederlandsche Staatscommissie’ zal bekend gemaakt worden.
Zij drukt den wensch uit, dat er geene verandering zou gebracht worden aan de
officiëele schrijfwijze, zonder voorafgaande raadpleging met haar.
Deze motie, in stemming gebracht, wordt aangenomen door zestien stemmen tegen
drie.
- De vergadering wordt te vier uur gesloten.

Kleine verscheidenheden.
I.
Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
397. - Goeghewilleghe.
Is hetzelfde als Vrijwilliger (die vrijwillig dienst bij het leger genomen heeft), Fransch
Volontaire:
Staatsarchief te Brugge, Reg. nr 2948, of Rekening ‘vande prochie van Eessene’ van
1625-1626, fol. 1: ‘... ende voorts noch vande baete van logierynghe van soldaeten
ende van goeghewilleghe ...’
Fol. 12 vo: ‘Betaelt ... ter cause vande passerynghe van oorlochsvolcke ende van
waeghens inden (sic) legher voor Breda; voorts vande cuerlynghen ende
goeghewilleghe ...’
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398. - Gegoeyde ende proprietaris.
In den tekst hieronder wil het woord GEGOEYDE niet zeggen Fr. Fortuné, en het dient
dan ook niet door een komma gevolgd: het wordt eenvoudig bij appositie met het
woord Proprietaris gebruikt. GEGOEYDE ENDE PROPRIETARIS wijst derhalve op
Grondeigenaar, zooals het overigens blijkt uit het vervolg van het stuk, alwaar verder
alleen het woord Proprietaris voorkomt:
D. Berten, Cout. Vieuxbourg Gand, blz. 439: ‘Ende ter oppressie vande andere
insetenen, gegoeyde(1)ende proprietarissen ...’ - Blz. 440: ‘Maer de proprietarissen
...’ enz. (1696.)
Men vergelijke bij Verdam, met Gegoet 1o.

399. - Gheleede ghelt (Gheleide ghelt).
‘Ce Gheleede ghelt était une taxe perçue aux portes de la ville et au pont de
Meulestede, sur les entrées ou passages de marchandises.’ (D. Berten.) Verdam legt
GELEIDE (zie 8o) uit door Het geld dat voor den Vrijen doorvoer van koopwaren
betaald wordt, of Doorvoergeld. In een Franschen tekst door ons, in ons Gloss. Inv.
Arch. Bruges, vo Gheleide aangehaald, heet dit Travers; Droit de travers: bij Ducange,
vo Traversum, of Pensitatio quae exsolvitur ab iis qui trans locum aliquem... vel
urbem merces vehunt. In den tekst hieronder is er spraak van de openbare verpachting
van zulk recht, te Gent te heffen aan de verschillende poorten der stad:
D. Berten. Cout. Vieuxbourg Gand, Introd., blz. 462-463: ‘Den iiij Septembre 1662,
verpachtinghe van den gheleede ghelt deser stede van Ghent ..., te weten an de
Petercelie poorte ende Heuver poorte, an de Keysers ende Ste Lievens poorte; an
de...’
EDW. GAILLIARD.

(1) Zonder komma na dit woord.
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Etymologisch kleingoed, door Prof. J. Vercoullie, werkend lid der
Koninklijke Vlaamsche Academie.
Weegbree.
Deze naam (Ndl. weegbree, Hgd. wegebreit, Eng. waybread) wordt algemeen
verklaard als een samenstelling met weg en met een afl. van breed, dus = de breede
plant der wegen of de zich aan den weg verbreidende plant.
Doch bij nader beschouwing lijkt dit wel een geleerde volksetymologie. Immers
de benaming, die Oorgermaansch is, dagteekent uit een tijd toen er bijna geen wegen
waren, en de plant groeit, volgens Dodoens en Miller, bij voorkeur in weiden en
meerschen, dus in plaatsen waar geen wegen zijn. De Vlaamsche namen
wegaardblaren, weversblaren bewijzen dat het volk hier niet noodzakelijk aan een
weg denkt.
Men komt tot een beter oplossing als men het eerste lid in verband brengt met
dial. Hgd. wagensun, Opr. wagnis, gr.
νις, Lat. vomer (uit *wogh-smi-s) =
ploegschaar, waarbij misschien ook Oudiersch fecc = spade.
Dus blad als een ploegschaar of een spade. Ander namen, als schapetong,
hondstong, ganzetong. lepelblad en Lat. plantago (zeker van planta = voetzool)
wijzen eveneens op den vorm van de bladen en niet op een zoogezeide hebbelijkheid
van de plant(1).
Als men ziet hoe in vele naamvormen van die plant het tweede lid het woord blad
is, zal men wel doen het tweede lid hier, *breida, evenals - spreita in Ohd.
wegaspreita, op te vatten als breed of zich uitspreidend blad,
De wederik, die dikwijls ook als een afl. van weg voorgesteld wordt, is een heel
ander plant, nl. de lysimachia en de oeno-

(1) Hierbij wordt door den heer I. TEIRLINCK opgemerkt dat de plant wel langs en op de wegen
groeit; alsook dat ze de Europeanen, langs de wegen, in Amerika gevolgd is, en door de
Indianen ‘voetstap van den witten mensch’ genoemd wordt. (W. RATTKE, bij F.
KANNEGIESSER, die Etymologie der Phanerogamen-Nomenclatur, p. 192.) Ik betwijfel het
echter, of deze toestanden met de vroegere toestanden alhier te vergelijken zijn.
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thera. De naam is een afl. van ouder wede = wilg, wegens de gelijkheid der bladen.
In sommige Ndl. dial. heet de plant overigens wilde wilg. (z. HEUKELS).

Boetje - boeten.
De Westvl. woorden boetje = broertje, jongentje, en boeten = broer, kerel, komen
bij De Bo niet voor, wel in LOQUELA2 met de spelling boutje en bouten (ou verbeeldt
hier de korte oe).
Het eerste is een diminutief, het tweede een augmentatiefpejoratief van een simplex
boe, dat echter niet voorkomt.
Dit *boe, Ug. *bâ, Idg. *bhâ is een vleivorm van broeder, Idg. *bhrâtêr.
Daarnevens heeft ook een vorm met korte vocaal bestaan *ba, Idg. bhă. Van boe
zijn boef, Hgd. bube en de Ohd. eigennaam Buobo, Ags. eigennaam Bófa reduplicaties,
evenals de eigennaam Bavo, Eng. baby, Welsh baban, Arm. bebε = kind, dit zijn van
ba, bha.
Bij boe behooren nog Ofri. bobba (in bobbaburg = steun aan een kind verleend)
en Nfri. bobbert = logge domme jongen, bij ba dial. Zw. babbe = kleine jongen, als
reduplīceerende vormingen.
Mhd. bâbe, bôbe (o = ao) = oudje, besje, Russ. bába = oude vrouw, grootmoeder,
Lit. bóba = oude vrouw, moeten ook hierbij behooren en reduplicaties zijn van ba,
bha met de eerste beteekenis van vrouw van den oudsten broer of vrouw van vaders
oudsten broer. Reduplicaties met diminutieve beteekenis, als benamingen van
zwakkere wezens, kunnen zoowel op grijsaards als op kinderen toegepast worden.
It. babbo = vader, kan moeielijk hiervan gescheiden worden(1).
Het suffix van boeten is Ug. *-iti-, *-itj-. Ags. -ete (b.v. in hurnete horzel, ylfete
zwaan, efete pad, aemete mier, linete vlas-

(1) Hierbij wordt door den heer J. Mansion opgemerkt dat ba, boe eerder ‘lallworte’ of woorden
uit de kindertaal zijn. Ik antwoordde daarop dat als bha, ma, pa als ‘lallworte’ ontstaan bij
kinderen, omringd van volwassenen die bhrâtêr, mâtêr, pətêr zeggen, die ‘lallworte’ zeker
wel onder den invloed van die woorden der volwas-enen staan.
Nog deed de heer J. Mansion opmerken dat It. babbo = vader, eerder geassimileerd is uit
bappo en dit gedissimileerd uit pappo, zoodat het eerder in verband met papa, pater staat.
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vink), Ohd. -izzi, met bijvormen -azza, uzzo (cf. Kluge, Stammbildungslehre, § 60).
Hetzelfde suffix heeft men in Gr. σπ ς, λ·μπ ς, Lat. lapis, palus, merces.
Een gelijkwaardig en ook verwant suffix is Ags. -ethe, Ohd. -iti, Lat. -etus, -otus.
Het suffix van boeten, is dus hetzelfde als dat van Hgd. Fritz, Götz, Hintz, Kuntz,
Matz, Utz, Metze, Mieze; Kauz, spatz, götze, wanze.
Het komt voor in de volgende Westvl. vormen: petten (peter), Berten (Bernard),
Gusten (August), Hinten (Hendrik), Lotten (Lodewijk), Manten (Amand), Nanten
(Ferdinand), Pieten (Pieter), Saoten (Charles), Warten (Eduard), Wieten (Louis);
mette (meter), Bette (Elizabeth), Fiete (Sophie), Liete (Rosalie), Miete (Marie).
De t, zooals overigens blijkt uit Hgd. tz, is overal etymologisch dubbel, als ontstaan
uit de tj van -itj-.
Eng. boy en Fri. boi zijn ook dimin. van boe, doch in nog onopgeklaarde vorming.
Mnl. boele, Mhd. buole m. (= naë verwant, geliefde, kameraad) is het eveneens,
met de kenschetsende diminutief-l. Ook Lit. is het dimin. van broeder broterêlis,
brolis, Lett. brâlis. Boetje vertoont zich in 't Afr. als boetie; boeten als boeta (hier
is a = doffe e) en als oubout (d.i. ouwe boeten). Die Afr. woorden worden gewoonlijk
bij Mal. boedjang = jonge man, jonge vrouw, gebracht; doch men laat zich misleiden
door een toevallige klankovereenkomst.

Beieren.
Van beieren is volgens het Groot Wdbk de oorsprong onbekend; voor Van Wijk is
het waarschijnlijk een onomatopee(1). Het is een volledig synoniem van Fr. carillonner
en heeft evenals het Fransche woord twee zeer verschillende beteekenissen: 1) een
stel klokken bespelen, 2) een enkele klok op een eigenaardige wijze luiden.

(1) De heer J. Mansion wijst me op een artikel van J.H. Kern in Zeitschrift f. Deutsche
Wortforschung, XIV, 214-217, volgens hetwelk beieren vervormd is uit beiaarden, denom.
van beiaard = klok, klokkenspel, dat wellicht op Ofra. bayart = roodbruin, teruggaat.
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Het Fransch heeft nog een synon. trebler, tresilier. trisonner, trisol(l)er met trignon
= beiaard; evenzoo het Provençaalsch trignouna, trignoula, trignouleja en trignoun,
trinho, trilho. Carillon is blijkbaar van quatrinionem, afl. van quatuor = vier; trignon
even blijkbaar van trinionem, afl. van tres = drie. Waarom zou beieren dan niet
afgeleid zijn van bei = twee?
De volgende beschouwingen zullen die vraag wel bevestigend beantwoorden.
De romanisten gaan bij quatrinio en trinio uit van de beteekenis: stel van vier, van
drie voorwerpen, en verstaan dus carillonner, trebler als het luiden of bespelen van
vier of drie klokken te gelijk.
Maar de oudste beteekenis van carillonner, beieren is stellig de tweede hierboven
opgegeven, nl. een enkele klok op een eigenaardige wijze luiden, want men
carilloneerde, men beierde in de kleinste dorpskerkjes en bidplaatsen, die toch maar
één klok hadden.
Dit blijkt uit Fransche uitdrukkingen als fête carillonnée, sonner à double, triple
carillon, en uit het feit dat Verdam's Mnl. Wdbk. de eerste bet., nl. een stel klokken
bespelen, niet opgeeft. Wel doet dat zijn Handwoordenboek, wellicht naar Plantijn
en Kiliaan, die de andere niet schijnen te kennen.
In onze Verslagen en Mededeelingen, 1913, blz. 300-308 en 688-690 heeft onze
Secretaris, de heer E. Gailliard, verschillende teksten medegedeeld, waaruit blijkt
dat beiaarden beteekent drie tot vier klokken, doch ook een enkele klok op een
zekere, niet nader beschreven wijze, luiden. De archivaris van Tielt, de heer D. de
Sommeville, schrijft (Vlaamsche Kronijke, 13-7-12) ‘dat.... sommige kosters hunne
eenige klok zóó wisten te schikken met hamerkens en met strengen aan beide handen
en beide voeten dat zij alzoo te vierklauwe een lustig kermisdeuntjen afdopten’.
In dit ‘te vierklauwe (beide handen en beide voeten)’ hebben we de uitlegging van
carillonner; veronderstellen we dat de twee handen en slechts één voet in 't werk
gesteld worden, dan hebben de uitlegging van trignouna, trisonner, trebler; en
veronderstellen we dat slechts met beide handen gewerkt wordt (Cf. ‘het slaan met
2 hamers op de torenklokken, hetgeen in de meeste Limburgsche dorpen jaarlijks
met de kermis plaats heeft’ in WOORDENSCHAT s.v. beieren) dan hebben de uitlegging
van beieren.
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In die opvatting zijn carillon, trignoun, beiaard verbaalnomina van carillonner,
trignouna, beiaarden of beieren, en deze niet denominatieven van gene.

Bivak, bivouak.
De etymologie van deze woorden is bekend: zij komen beide uit het Fransch, waar
bivouak ontleend is aan Mnl. *biwake, in het Hgd. overging als biwak en als bivak
uit het Duitsch terugkwam.
Hier is het ons alleen om de beteekenis te doen. *Biwake wordt bij Kluge
omschreven door beiwache, bij Van Wijk door bij-wacht. Men heeft hier over het
hoofd gezien dat *biwake niets meer beteekent dan bewaking als verbaalnomen van
bewaken, evenals als bijloke niet = bijkomende insluiting of Mnl. bíjehte niet =
bijkomende bekentenis, maar alleen insluiting en bekentenis, als verbaalnomina, van
beluiken en Mnl. *bejien, begien. Immers in samenstellingen met praefixen ligt bij
werkwoorden de klemtoon wel op het werkwoord, maar bij naamwoorden op het
praefix.

Spek = suikergoed.
Dit is een zeer oude ontleening uit Lat. speciem, evenals pek uit picem. Niet alleen
is c nog explosief k, maar ci = kj wordt kk, terwijl k in pek oorspronkelijk enkel is
(Nml. in den peke). De ontleening dagteekent uit den tijd toen keuken (cocinam),
keizer (Caesarem) ontleend werden, dus vóór de vijfde eeuw. Lat. speciem is in 't
Fransch ontleend eerst als épice, later als espèce.
Om nu de beteekenisontwikkeling te begrijpen, dient men te weten dat speciem =
soort, in het Romaansch de beteekenis stof, zelfstandtgheid kreeg, vooral met een
bijvoeglijk naamw. en dan op zich zelf al de beteekenissen kon hebben die het in
verbinding met de verschillende bijvoeglijke naamw. had. Vergelijk Fr. espèces
astringentes, espèces aromatiques, espèces métalliques of sonnantes met épices =
kruiderijen, d.z. espèces aromatiques of espèces = geld, d.z. espèces métalliques of
sonnantes. In 't Fransch beteekent épices ook nog suikergoed, b.v. als men zegt on
apporte les vins et les épices of als men spreekt van les épices des juges (hier épices
= 1. als geschenk gegeven suikergoed, 2. wijnpenningen, honorarium).
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Een afleiding van spek is speculatie (e klinkt overal als de i van wit) en speculatieman
is dus een volledige tegenhanger van bonhomme en pain d'épices. Daar een
speculatieman ook een klaasman (d.i. Sinterklaasman) heet en evengoed een
spekkenklaasman zou kunnen heeten, blijft het de vraag of speculatie op dezen
laatsten vorm teruggaat dan wel of het een schertsende afleiding van spek is.
Daar de laatste lettergreep van speculatie een palatale consonant + doffe e is,
ondergaat die in de verschillende dialecten eigenaardige behandelingen. Zoo is de
Westvlaamsche vorm speculâsje de aanleiding tot den vorm spéculache waarmee
de bakkers in Fransch-Vlaanderen dit produkt in hun Fransch aankondigen. De
vormen speculaas, speculoos, speculaus gaan alle terug op speculaose (met zeer
korte doffe e), den Brabantschen vorm van speculatie, evenals relaas teruggaat op
relaose, den Brabantschen vorm van relatie.

Kavesse, kuite, mol.
Kavesse, een Brabantsch, bepaaldelijk Liersch bier, wordt door De Bo zeer goed
omschreven door ‘soort van bier dat niet gekookt is, ongekookte werse die als drank
gebruikt wordt’, want kavesse is de Brabantsche vorm van kouwe werse.
Deze omschrijving bevat dus de etymologie in zich, en toch vergelijkt De Bo
kavesse met cerevisia.
Een goed gekookt bier is de kuite, keute, keite, koite. De naam immers is ontleend
aan Picardisch queute = Fr. cuite, zelfst. gebr. vr. verl. deelw. van cuire. HÉCART,
op queute, noemt het ‘forte bière de bonne qualité’, doch voegt er bij ‘dans quelques
endroits c'est de la petite bière.’ PIRSOUL, Dict. wallon-français (dial namurois), op
keute zegt: ‘nom d'une bière forte, qui fit jadis les délices des vieux namurois; n'est
plus fabriquée depuis de longues années.’
Mol is een soort van weinig gekookt wit bier, gelijk dat van Hoegaarde, vroeger
vooral te Nijmegen gebrouwen, waar het ook mil heette, De etym. is onbekend, doch
als mol ablaut is van mil, zou de naam op mild (milde < mille) = zacht, kunnen
teruggaan(1).

(1) Misschien is mol, zei daarop de heer J. Mansion, een vervorming van dial. molt = mout.
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Dobbelen.
Volgens 't Groot Wdbk, beteekent dat woord ‘om een verdubbelden inzet spelen.’
Zoo ook, doch met twijfel geuit, bij Van Wijk. Ze laten zich verleiden door Lat.
duplo ludere. Doch in die beteekenis kan het niet de naam van een spel zijn, daar
zulke handelwijze bij alle spelen mogelijk is.
Andere uitdrukkingen van het dobbelspel wijzen op een beter uitlegging. Het
beteekent: met twee dobbelsteenen spelen met het doel om een doublet te gooien.
Het hoogste wat men dan gooien kan, is 2 × 6 of twaalf oogen. Van daar de
uitdrukking: het is elf oogen of hij gooit tegen elf oogen, d.i. zijn tegenstrever heeft
reeds elf gegooid, hij heeft dus maar één kans meer om te winnen. Ook nog dertien
oogen gooien, d.i. een grooter geluk hebben dan menschelijker wijze mogelijk schijnt.
Naderhand kwam het gebruik op om het dobbelspel met drie steenen te spelen met
de bedoeling een trits te gooien. Dat spel heette niet meer dobbelen, maar tritsen, en
van het woord terne, de Fransche benaming van trits, komt, over een ouderen vorm
teerning, ons woord teerling. Ook is teerlingen eigenlijk een synoniem van tritsen.
In de processie te Veurne (laatsten Zondag van Juli), een echte auto sacramental,
bij het tooneel waar de soldaten moeten dobbelen om het kleed van Christus, ziet
men een teerlingbak met drie teerlingen.
Thans speelt men het spel met vier steenen met het doel om een quaterne te maken,
d.i. ridder te zijn, in het Fransch van Gent faire cavalier. Van daar de uitdrukking
ridder of mis, om te zeggen dat de tegenstrever reeds zoo veel gegooid heeft, dat
men alleen kan winnen met ridder te slaan.
Dat spel heet rijfelen.
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Kleine verscheidenheden.
I.
Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
400. - egaeleren, egaleren.
Komt overeen met het Fr. Collationner.
Staatsarchief te Brugge, Register nr 12358 of Rekening ‘vande kercke van Jabbeke’
van 1621-1622, fol. 36: Item betaelt an Pieter Edewaert, van Munekereede, over het.
aposteleren. van diveerssche rekenynghen vande kercke, disch ende gasthuus van
Jabbeke vande jaeren 1618. 1619. en 1620, mitscaders (sic). over het egaeleren. van
vijf copien vande zelve rekenynghen. met. de. apostillen, compt...’
Id., id., of Rek. id. van 1623-1624, fol. 22 vo: ‘Betaelt an Pieter Eduwaert, van
Munekereede, over het apostoeleren ende egaleren vande rekeninghe vande kercke,
disch ende gasthuus van Jabbeke vande jaeren 1621 en 1622, met de doubele van
dien, de somme van ...’
D. Berten, Cout. Vieuxbourg Gand, Introd., blz. 291: ‘Ordinaire recht van den
greffier ..., over het aflesen, appostilleren ende collationneren ende sommeren der
rekenynghe, ende het egaleren der doubels.’

401. - Bevreden de zee.
Men zie bij Verdam, vo Bevreden 4o. DE ZEE BEVREDEN, met de bepaling ‘jeghen’,
- tegen roovers, - beteekent Den zeehandel beschermen, vrijwaren:
Staatsarchief te Brugge, Fonds 't Brugsche Vrije, Rekening over 1398-1399, fol.
xxviij: ‘Ende hoe men best bevreden zoude de zee jeghen de rovers ende lijcdee|res.’
EDW. GAILLIARD.
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Bedenkingen op het invoeren der Kollewijn-spelling in België,
door Kan. Dr. Jac. Muyldermans,
werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
...De vraag wordt dus gesteld: Zullen wij meegaan met de menschen in
Noord-Nederland, die last noch moeite sparen om hun stelsel van zoogezeide
vereenvoudigde spelling door te drijven?
Zij die me ‘ja’ antwoorden, nemen dus als grondbeginsel aan, dat er volstrekt
wijziging in onze hedendaagsche spelling, ook hier te lande, moet gebracht worden.
Doch hoeverre zal die wijziging grijpen? Dit konde wel voor den oogenblik onverlet
gelaten; maar het mag toch gezeid, dat in het Noorden zelfs daarover geen volledig
akkoord bestaat... Wat dan gedaan? Nog een derde, nog een vierde stelsel
vooruitgezet?
Zou echter de wijziging die door België wierde voorgesteld, door het Noorden
aanveerd worden? Bestaat er gegronde kans toe?... Of meer bepaald: indien de in het
Zuiden voorgestelde wijzigingen zóó radicaal niet zijn als die van het Noorden, mag
men dan inschikkelijkheid en toegevendheid van het Noorden verhopen? Hoe klinkt
alginder de boventoon?...
Of moeten wij, in geval van hardhoorigheid vanwege de Hollanders, ons maar
lijdelijk neerleggen bij hetgeen zij zullen beslissen of alreeds schijnen beslist te
hebben?
Of zal de slotsom zijn, dat er zelfs, na zekere wederzijds aanveerde wijzigingen,
- dat er nog verscheidenheid in sommige punten mag blijven bestaan?
Dit zijn al vragen, welke men stellen mag en moet van den oogenblik dat men
toegevend den eersten stap zet, en in dat stuk aanneemt, dat de tijd daar is met de
spelling van De Vries en Te Winkel af te breken.
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Maar is 't wel noodig daarmee af te breken? Wie verzekert mij dit? En zoude er, al
vast en zeker in België, niet meer nadeel dan voordeel uit volgen, moest men alweer
tot 'n min of meer radicale verandering in spelling en schrijfwijs overgaan? Ik zeg
'n radicale, want nooit vroeger stelde men zulke krasse veranderingen voor als nu.
Laten wij daar een wijle bij stilstaan.
***

Het kost me geen moeite te erkennen, dat de huidige spelling in alle opzichten niet
onverbeterlijk is. Ik meen ook niet, dat iemand dit beweert. Welke spelling immers
mag er volmaakt heeten? Als men eenigen tijd een kleed gedragen heeft, bespeurt
men al licht, waar ergens dit of dat er aan scheelt; doch anderzijds ook schiet men
het, na eenen tijd dragens, des te vlugger aan. En dit ook heeft zijn voordeel. De
spelling is toch maar het kleed der taal. Dit beteekent evenwel niet, dat men dit kleed
mag snijden, hersnijden en versnijden naar goeddunken. Er is omzichtigheid bij
noodig. Nog zegt men wel, om de nieuwe verandering te verdedigen, dat het kleed
den man niet maakt; doch de eerbied welken men aan dien man verschuldigd is, gaat
niet zelden met eerbied voor het kleed te zamen. Men kan er niet buiten, en er dient
rekening mee gehouden.
Overigens moet er wel bepaald, wat spelling is, en wat taal bediedt... en of men
geene inbreuk doet op de taal met de spelling, 'lijk het heet, te vereenvoudigen, dat
is, te knotten en te knippen.
Is het nu, te onzent, de gepaste tijd om verandering in de geijkte spelling in te
voeren?
Ik zeg: in België. Ik beschouw belgische toestanden die zich opdringen.
Trouwens, wie zal ons euvel opnemen, als we beweren dat er eerst vooral voor
ons eigen land te zorgen valt, en dat wij moeten inzien welke hier de ware belangen
der taal zijn? wat er kan en moet gedaan worden om haar in eere te houden en haar
in 't maatschappelijk leven, in 't leven van ons volk, de plaats te gunnen die haar
toekomt, of, gelijk men doorgaans zegt, om hare rechten te handhaven? Wij moeten
vermijden hetgeen den eerbied voor haar zou verminderen, evenals hetgeen haar van
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het volk vervreemden zou. De eventijdige stemming van dat volk, of, m.a.w., de
omstandigheden van tijd en plaats mogen ons dus niet onverschillig laten. Nu, den
huidigen toestand ernstig bedenkende, aarzel ik niet te getuigen, dat de tijd er volstrekt
niet toe geschikt is om hier thans wijzigingen aan de spelling toe te brengen.
Neen, de gunstige oogenblik is het niet, nu minder dan ooit.
Geleerden mogen harrewarren zooveel het hun lust, over het betere of het minder
betere in de bestaande spelling. Dit recht zal hun niemand betwisten. Doch hun
oordeel doordrijven gaat zóó licht niet en kunnen ze geenszins op eigen krachten:
daar valt af te rekenen, willens of niet, met de algemeene denkwijze, - en zeker heden
meer dan gisteren. De taal is een gemeenschappelijk eigendom, en er mag zich
afgevraagd worden of de spraakmakende gemeente vrede heeft met het kleed; ... of
het nieuwe kleed, waarin men dat gemeenschappelijk eigendom wil voorstellen... of
het niet al te grillig voorkomt.
Wij, in België, vragen ons dus af: Welke verandering stelt men voor? Wie stelt
die voor? Op welke wijze stelt men die voor? Waarom stelt men die voor? Bestaat
er reden om die voor te stellen? Ligt er voordeel in die verandering? In welke
omstandigheden stelt men die voor?...
Het mag wel de moeite loonen daar een oogenblik bij te verwijlen?
***

U vooreerst uitleggen wat het zoogezeid vereenvoudigd spellingstelsel aanvoert, acht
ik onnoodig: 't ware toch ook onmogelijk op dezen oogenblik. Voldoende zij het te
herinneren, dat zijn aanhangers het voor een hoofdpunt houden: het afschaffen der
geslachtsonderscheiding en der buigings-n. ‘Nooit duurzame bevrediging’, zegt een
hunner hollandsche voormannen, ‘zoo die afschaffing niet bekomen wordt’.
Dit worde niet vergeten!
Welnu, zulke vereenvoudiging, al bleve zij maar bepaald bij die twee punten, zet
in België wagenwijd de deur open voor de noodlottigste anarchie.
In de twee-drij eerste nummers van het noordnederlandsch tijdschriíft De Katholiek,
jaargang 1909, wordt het nieuwe stelsel breedvoerig besproken. ‘Onverdraagzaam
en onberekenbaar’ luidt de titel, naar de vriendelijke benaming, welke een kolle-
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wijniaan aan De Vries' en Te Winkel's systeem gegeven had. De schrijver, - de heer
J.J. Graaf, van Ouderkerk a/d Amstel, - die geen verblind anti-kollewijniaan is, besluit
echter zijn artikel:
‘Zeker ik ook verafschuw het echte academische uniformisme, waaronder sinds de
18e eeuw onze algemeene schrijftaal bekneld was geraakt; maar des te eer moet het,
dunkt mij, niets minder dan onverdraagzaam heeten, wanneer nu daarop wordt
aangestuurd, dat voortaan (dichters en artisten genadiglijk uitgezonderd) zooveel
duizenden penvoerende lieden: schrijvers van couranten en tijdschriften, van
verhandelingen over wetenschap, kunst en letteren, van romans en novellen, zich
zullen te buigen hebben onder het juk eener schrijftaal, welke zich richten zou naar
de beschaafde (zeg: afgeschaafde) spraak van Holland. En dat zou dan, merkwaardig
genoeg, - de lezer zal zich de opgaaf herinneren(1): een aantal hoogleeraren en leeraren
bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs, en onderwijzers, - eigenlijk haast een
nieuwe vorm dreigen te worden van de oude, zoo te recht gewraakte oppermacht der
spraakkunstenaars’(2).
Edoch, even een woordje over 'tgeen de kollewijnianen van kant willen, en bij name
over de geslachtsonderscheiding.
Ze viel in 't Noorden weg, naar men beweert. Het oordeel van den heer Graaf
daarover mag wel overgenomen; hij schrijft:
‘En ook zeer prakties heet het, dat men door de “Vereenvoudiging” afkomt van het
“gezeur met de kinderen over spelling en verbuiging en geslacht”. Doch ik moge
vragen: komt hier niet op bedenkelijke wijze eene zucht naar gemak en vrijheid voor
den dag; een streven dat in de schoolsche opvoeding gelijk in de huiselijke zooveel
kracht en karakter vernietigt? Gemakzucht, die aan de kinderen maar den zin geeft,
wijl men zelf vasten wil en kloekheid mist; misplaatste vrijheidszin, omdat men zelf
wars is van regel en wet? Zou er in deze zucht om moeilijkheden te ontwijken niet
wat te vinden zijn van de “Peur de vivre”, door Henri Bordeaux in zijnen roman
geteekend? Hoe komt het dat men in de “Vereenvoudigings-litteratuur” zoo
menigmaal tusschen de regels de verzuchting meent te lezen: Och, hadden we toch
maar een spraakkunst die zoo gemakkelijk is als de Engelsche? - Kollewijn lijkt
gemeend te hebben, heel wat afdoends in het geding te brengen

(1) Cfr. in Het katholiek Schoolblad, 27 Aug. 1908, blz. 103.
(2) Cfr. De Katholiek, loc. cit., blz. 145.
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toen hij schreef: “Nu weet ieder die Frans en Duits kent, dat het kort en goed
ondenkbaar is, dat een Fransman zou schrijven le fleur of een Duitser den Blume.
Maar hoe komt het dan, dat de Nederlanders zich wèl aan zoo iets bezondigen?” Hoe dat komt? Wel, door eigen schuld. Onze laksheid en gemakzucht, afkeer van
regel en gebrek aan tucht hebben al veel te lang vader en moeder “in 't ouderlik huis”
ontwend aan stiptheid en orde in het spreken. Maar als we hier staan voor een
foei-leelijk volksgebrek: moet dat dan zoo maar blijven en nog voor goed bewettigd
worden in de regels der “Vereenvoudiging”? - En Franschen en Duitschers moeten
hunne taalregels wèl flink en degelijk in de school leeren, en doen dat ook; maar het
blijft ook voor Nederlandsche kinderen waar: wat niet in de jeugd met vlijt en
inspanning geleerd werd, zal voor het volgende leven niet beklijven. Doch, ik hoor
al mompelen en afgeven op het “echt Pruisisch drilsysteem”. Och ja, wij Hollanders
hebben dat woord altijd gauw gereed! Toch lijkt mij het Germania docet hier te recht
op zijn plaats’...
En na daar eenigszins over uitgeweid te hebben, stoot hij in 't voorbijgaan op een
opwerping: ‘Ja maar, de kinderen hebben in onzen tijd zooveel te leeren’.
Zijn antwoord slaat den nagel op den kop.
‘Als er vereenvoudigd moet worden, dan beginne men eerst met heel het onderwijs
zelf te vereenvoudigen. Er is op de lagere school al zóóveel wat veilig gemist kon
worden van aardrijkskunde, plantkunde, dierkunde. En nog zóó veel andere tijd gaat
verloren aan zaken, die in het volle leven afgekeken en geleerd kunnen worden, en
ook gewis zullen worden door de kinderen bij welke aanleg aanwezig is, terwijl de
overige dat alles “heel lekker” vergeten zullen, juist omdat ze het “op school” moesten
leeren(1)’.
Alzoo spreekt een Nederlander voor en over Nederland. Zoude ik mij die woorden
niet mogen toeëigenen en ze toepassen op België?
Mijns erachtens, ja!
***

Maar vragen wij, Belgen, ons een oogenblik af, wie die zoogezeide vereenvoudiging
op touw zette.
Die beweging ging van schoolmannen in het Noorden uit. Moet ik den schrijver
uit De Katholiek gelooven, dan bleef en

(1) Cfr. De Katholiek, loc. cit., 1909, blz. 140-142.
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blijft men nog, daar ook, buiten de school vrij onverschillig. Doch laten wij dit
onverlet.
Indertijd - bij Koninklijk Besluit van den 16 Juni 1916 - werd daar nochtans een
Staatscommissie ingesteld, welke tot haar taak ontving, ‘de Regeering in zake de
spelling-quaestie te adviseeren bij de keuze, welke zij te doen heeft, nu de meer
algemeen in gebruik zijnde schrijfwijze van de Nederlandsche taal onzekerheden
overlaat, en afwijkingen daarvan in breeden kring ingang hebben gevonden’.
Nu, in 't Amsterdamsche dagblad De Tijd van den 13 Juni 1917 las ik, dat men de
ingestelde Commissie zoo maar haren gang niet liet gaan, en men zelfs niet rustig
het rapport kon afwachten hetwelk zij aan de Regeering moest uitbrengen.
‘Een adres van zevenhonderd personen’, - zegde De Tijd, - behoorende tot
wetenschappelijke, letterkundige, staatkundige, onderwijs-, handels- en andere
kringen, is gericht tot de Staatscommissie, om allereerst een zekere beduchtheid uit
te spreken omtrent de wijze waarop de Commissie is samengesteld. De adressanten
vreezen n.l., dat in de Commissie te veel aanhangers van de z.g. Kollewijnsche
spelling zitting hebben; zij verklaren ‘een afkeer’ te hebben van die spelling, en
zouden deze ‘ja een ramp vinden voor de ontwikkeling onzer schrijftaal en nadeelig
voor de handhaving eener beschaafde omgangstaal’.
Wel vond De Tijd ‘dergelijke exclamaties vrij voorbarig’... Ook dit raakt ons eigenlijk
niet; doch wij mogen er uit afleiden, dat in Nederland nog aarzeling en zelfs
tegenkanting bestaat. Wat ons rechtstreekscher aangaat, is het slot-alinea van het
dagblad: ‘Met deze opmerking wenschen wij allerminst gerekend te worden tot de
bewonderaars van de “vereenvoudigde”. Deze gaat o.i. véél te ver, en houdt niet
voldoende rekening met de beschaafde taal in de dialect-streken’.
De beweging tot het wijzigen der spelling gaat dus van het Noorden uit en meestal
om redenen welke men daar, en niet alhier, bestaande waant. Trouwens ik zie nergens,
dat men er zich veel om België bekreunt... ‘Wat in Vlaanderen gebeurt, interesseert
ons niet’, heet het; misschien ja, hier of daar wordt een woordje over de Vlamingen
gerept, halveling in 't voorbijgaan, doch dan is het van weinig tel. Er wordt niet eens
gevraagd, of de toestand in België die verandering gedoogt, of zij daar verlangd
wordt, of ze er noodig is, of ze nadeelig werken zal. Neen, geen of haast geen
Nederlander die daar op
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denkt... Ei! wij toch mogen en moeten er op denken. Het is waar, op onze
nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen, o.a. te Kortrijk in 1902, brachten
hollandsche Congresleden de geliefde koopwaar te berde, maar de repliek wees uit,
dat er weinig of geen koopers voor gevonden werden... en de heer Marcellus Emants,
van het woord afziende, voegde er bij: ‘omdat ik weet, dat op dit oogenblik de
belangstelling voor die vereenvoudiging hier gering is’(1).
De hollandsche kollewijnianen zijn maar ingenomen met de belangen van het
Nederlandsch te hunnent en in hunne koloniën. Zeker is dit hun volle recht, en ik zal
het niet betwisten... Doch - waarom het verzwegen? - eens te meer blijkt het, hoe
ijdel en valsch al dat gebof is op een Groot-Nederland... een Groot-Nederland, waar
drij-vier millioen Vlamingen nul in cijfer zijn. Ik heet dit 'n uitdaging aan 't eergevoel
van ons volk. Blijve daar onverschillig voor wie wil... maar dat onze bevolking dit
onverschillig zal nazien; dat zij zal goedkeurend ja-knikken, neen, neen! Ten anderen
blijkt dit alreeds uit menig onzer nieuwsbladen.
Ik ken de uitvoerige besprekingen niet welke in de nederlandsche
Spellingscommissie gevoerd werden; doch ik heb hier het no 15869 - 7 September
1918 - van De Maasbode uit Rotterdam vóor mij liggen, en daaruit zie ik, dat
insgelijks een der voorname punten van bespreking in de Spellingscommissie luidde:
‘het belang van het Nederlandsch in de koloniën.
‘Men moet - zoo lees ik in dat verslag, - vóór alles vermijden bij het onderwijs aldaar
een onnatuurlijke voorstelling van onze taal te geven. De Commissie heeft hieraan
te meer aandacht gewijd na de ontvangst van een missive van den Minister van
koloniën, waaruit haar bleek de wensch van den Gouverneur-generaal van Ned.-Indië,
dat, met het oog op de specifiek Indische belangen, zal worden overgegaan tot
vereenvoudiging van de schrijfwijze van de Nederlandsche taal.
‘Ook voor de West-Indische koloniën, waar de Nederlandsche taal strijd heeft te
voeren met inlandsche idiomen en met vreemde talen (Engelsch en Spaansch) werd
deze aangelegenheid van groot belang geacht.
‘Bovengenoemde missive ging vergezeld van een schrijven van den toenmaligen
wd. directeur van Onderwijs en Eeredienst,

(1) Cfr. Handelingen van het XXVIIe Ned. Taal- en Letterkundig Congres. Kortrijk, 20-22 Oogst
1902, bladz. 472.
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E. Moresco, waarin deze in overweging geeft de vereenvoudigde spelling toe te laten
in de ambtelijke briefwisseling en bij examens, en overigens vrijheid voor het
onderwijzend personeel om die spelling, zij het voorloopig naast de oude, ter kennis
van de schooljeugd te brengen.
‘Deze hoofdambtenaar (thans secretaris-generaal van het departement van koloniën)
wees er in zijn toelichting op, dat in Indië opvoeding en ontwikkeling in
Nederlandschen geest ernstig belemmerd wordt door de algemeen erkende gebreken
van ons spellingstelsel en de kunstmatige verschillen tusschen de beschaafde
spreektaal en de schrijftaal. Ook in den strijd, dien onze taal hier en daar (b.v. onder
de Chineezen ter O-kust van Sumatra en in de Wester-afdeeling van Borneo) te
voeren heeft tegen een zooveel eenvoudiger en (althans wat spreken betreft)
gemakkelijker aan te leeren Engelsch, vormt een en ander een element van zwakte.
‘De heer Moresco achtte zich overtuigd, dat een eenvoudig toelaten der
vereenvoudigde spelling op de bureaux en op alle examens vermoedelijk binnen
betrekkelijk korten tijd tot het buiten gebruik raken der verouderde spellingswijze
zal leiden.
‘Pleit de heer Moresco voor invoering van de z.g. Kollewijnsche spelling, de
Gouverneur-generaal spreekt niet van een bepaald stelsel en brengt niets anders onder
de aandacht van den Minister van koloniën dan de wenschelijkheid, dat de schrijftaal
worde vereenvoudigd als eerste vereischte om aan onze moeilijk aan te leeren taal
een toekomst te verzekeren en een positie buiten Europa, te vergelijken b.v. met die
van het Spaansch.
Edoch punctum! Wie ooren heeft, luistere!
***

Welnu, als het Noorden voor de belangen zijner taal in de overzeesche volkplantingen
en koloniën zóó bezorgd is; als het met zulk scherp oog toeziet naar behoeften en
toestand aldaar, dan mogen wij, Vlamingen, ook wel rekening houden met onzen
toestand, in België,... en mogen wij ook, ingevolge dien toestand, spreken en desnoods
handelend vooruitkomen.
De ware belangen der gemeenschappelijke taal van Noord en Zuid, de
wederzijdsche plichten van vriendelijke buurschap mochten vragen, dat hierin niet
zóó voortvarend ware te werk gegaan in het Noorden, en dat men ook niet, met het
mes op de keel, besluiten en eischen kwame voorstellen. Zou men niet zeggen, dat
het nog altijd waar is hetgene D. Sleeckx in zijne ‘Indrukken en Ervaringen’
neerschreef: ‘Dat, ondanks al onze vorderingen op elk gebied, sedert 1830, en ondanks
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de Taalcongressen, de meeste Hollanders nog altoos met een soort van minachting
op ons nederzien, en, zeer ten onrechte, zich onze meerderen wanen, kunnen wij bij
voorduring dagelijks waarnemen’? - Dit ja kan ik door eigen ondervinding bevestigen.
Nu, die gesteldheid valt te betreuren.
En of er beternis zal in komen, zou ik wel willen, doch durf ik niet verhopen: wij
gingen met den oorlog, in dat opzicht, veertig, vijftig jaar achteruit, wat men ook
uitbazuine. Spijtig, o zóó spijtig! Spreken wij er niet verder over; doch de
kollewijnsche veranderingen aanveerden, zooals het Noorden zijn stat pro ratione
voluntas doordrijft; die aanveerden, nu dat de gemoederen hier en ginder, onder den
drang der gebeurtenissen, veeleer opgewonden dan kalm werden, neen, dat zal het
belgisch volk niet; - en dan, dan komt zich bij al de beroerten van den tijd nog een
noodlottig spellingsoorlog voegen. Menschen met bezadigd oordeel, zoo hier als
ginder, zal zoo iets hertpijn doen, och ja, maar die menschen maken, ongelukkig
genoeg, noch volk noch regeering uit.
Eenige weken vóór 't uitbersten van den oorlog, schreef De Vlaamsche Strijd
(Maart 1914):
‘Mocht in ons land ooit de Kollewijn-spelling vasten voet krijgen, de gevolgen zouden
verschrikkelijk zijn voor onze taal en ook voor de Vlaamsche Beweging. Onze taal
zou spoedig meer en meer verbasteren en afdalen tot eene soort van kromtaal, die
erg op het Afrikaansch zou gaan lijken, iets dat men toch zeker onmogelijk voor eene
echt beschaafde taal kan doen doorgaan. Voor de vijanden onzer taal zou de
onvermijdelijke anarchie eene welkome gelegenheid zijn om de taal der Vlamingen
voor eene onwetenschappelijke taal uit te krijten, en het valt niet te ontkennen, dat
althans de schijn voor die meening zou pleiten’.
Die waarschuwing dateert van vóór zes, zeven jaar. Of zij gegrond is! Is op dezen
oogenblik de strijd om de taal niet heftiger dan ooit? En zijn zij niet legioen, zij, die
grimmig alle gelegenheid te baat nemen om tegen onze taal uit te varen, om haar in
de achting des volks te verlagen, en om haar gebruik in te krimpen? - ‘Uw taal! ze
en heeft nog geen vaste spelling!’ hoort ge 't? - Maar wat geeft dit? zal men opwerpen.
- Wat dit geeft? Dat de eerbied voor de taal en door lijdt... en naarmate die eerbied
daalt en mindert, stijgt en vergroot de invloed der vreemde indringster. Wezen de
verwijten, weze de laster welken
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men tegen onze moedertaal zou uitkramen, loutere grootspraak der onwetendheid,
toch dient er opgepast, ja scherper dan ooit. Men houde rekening met den waterdrop
zelfs die van de dakgoot valt en den blauwen steen uitholt. En wat zal het zijn, als
men door ontijdig gehaspel over een spelling of schrijfwijs, wier noodzakelijkheid
niet gevoeld werd, de spotternijen eener bent losmaakt die over macht en gezag
beschikt, en nu reeds, nu dat ze met het wapen der spelling nog niet schermen kan,
hemel en aarde roert om alle wetenschappelijke waarde aan onze taal te ontkennen
en ze ten ondergang te doemen? Ik herhaal het, wat staat er dan te gebeuren? O!
naarmate hier de eerbied voor de taal in den schoot des volks vermindert, stoot men
haar de trappen af van raadhuis en hoogeschool... en dan? Best mogelijk zal de naneef
haar dan mogen opzoeken in de toogzaal van den oudheidkundige en in de
verzamelkast van den folklorist... Waar de eerbied voor de moedertaal in 't openbaar
leven wegsterft, sterft zij zelve weg.
Ik herhaal het: Neen, neen, voor België is de tijd niet gunstig om zich met
haarklooverijen over de spelling in te laten. Verandering als die der kollewijnianen
wierde eene ramp!
Men hoede zich dus voor den eersten stap!
***

En wat zullen taal en letterkunde bij dat nieuwmodisch kleedsel winnen?
Het heugt denkelijk nog eenigen, wat al last het gekost heeft tot de eenparigheid
tusschen Zuid en Noord te geraken. Toen nochtans was de lucht helder, heerschte er
kalmte, en zong men van ‘alle veeten zijn vergeten’. Wat zal het zijn nú, dat hier en
ginder de lucht met hinderende gasstoffen bezwangerd is? Toen was het waarlijk
een warboel, een doolhof hier te lande; doch nú, nu heeft men wederzijdsche
overeenkomst in Noord en Zuid... en, zooals Dr. Kluyver, uit Leiden, te Kortrijk
sprak: ‘Ik ben overtuigd, dat De Vries en Te Winkel aan de Nederlandsche taal en
aan de broederlijke samenleving van Nederland en België een grooten dienst bewezen
hebben’(1). Wat wilt ge dan meer?
Ik vraag me dan vruchteloos af, welk groot voordeel de kollewijnianen ons zullen
aanbrengen, en, lage er waarlijk

(1) Cfr. Handelingen van het.... Congres, loc. cit., blz. 471.
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voordeel in, - wat ik niet gis, - of hetzelve kan opwegen tegen het dreigend, m.i.
tegen het onvermijdelijk nadeel, hetwelk uit die drijverijen hier te onzent volgen zal.
Er werd toch op verre na niet bewezen, dat het spellingstelsel van De Vries en Te
Winkel een struikelsteen is, die noodzakelijk den bloei der taal moet belemmeren.
Neen, dit werd niet bewezen.
***

Men voert ons aan, dat de spelling naar klank en uitspraak zich moet schikken; dat
zij zooveel mogelijk een phonetische spelling moet zijn, daar intusschen het stelsel
van De Vries en Te Winkel een al te sterk historisch en etymologisch karakter heeft;
- en dit zoude meer en meer de klove tusschen spreeken schrijftaal verbreeden. Er
zou dus zelfs gevaar ontstaan, dat onze taal eenigszins tot 'n doode taal zou afdalen.
Zoo toch wil men ons wijsmaken(1).
Maar hoe komt het dan, dat het Fransch en het Hoogduitsch nog geen doode talen
wierden. Kan met onze taal niet gehandeld, gelijk met die twee wereldtalen? Of
bestaat daar die vermelde klove niet? Hemel lief, ze is er dieper, dunkt me, dan bij
ons. En bij mijne weet, is men daar nochtans niet bedacht op radicale veranderingen
gelijk die welke men hier bedoelt. Franschen en Duitschers moeten dus wel overtuigd
zijn, dat hunne schrijfwijze in geenen deele het leven en den bloei der tale verhindert.
En hier zoude zij dit!
***

Overigens, erkennen onze z.g. vereenvoudigers zelven niet, dat ‘het onmogelijk is
de wijzigingen in de schrijftaal gelijken tred te doen houden met die in de spreektaal?’.
Wat zal het dan morgen zijn met de toepassing van hun stelsel? En overmorgen?
Weze nu het stelsel De Vries en Te Winkel ‘onwetenschappelijk’... Ik laat me daar
niet mee in. Maar als knotten en knippen vereenvoudigen heet, en 'n tale een des te
wetenschappelijker ‘cachet’ zal hebben, hoe kaler ze gesleund en geschoren is,

(1) Cfr. De Katholiek, op. cit., nr van August. 1908. - G.M.A. Jansen in zijn bijdrage ‘De
Vereenvoudigde Spelling’.
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ei! geluk er mee! Laat het stelsel De Vries en Te Winkel zijn wat het wil; - maar of
het een zóó belachelijk ‘iet’ is, zal ik sommige ‘ontwikkelde’ lui niet nazeggen; - ik
herhaal nog eens: dit raakt ons niet. Al zeker is het toch, dat men er mede tot eenheid
en orde kwam, - waar oneenigheid en wanorde heerschten. En wat gewordt er van 't gezag in het nieuwerwetsche stelsel? In 't stuk der
verbuigingen en der geslachten, waar toch is de vaste regel die gelden moet b.v. in
het onderwijs? Zich beroepen op de ‘beschaafde uitspraak’? - Maar volgens mij, is
dit op drijfzand zijn steunstokken planten. Gij loochent dit? Maar uwe ‘beschaafde
uitspraak’? Gemakkelijk is 't er mee te schermen; 't is een in schijn verleidelijk
uithangbord... Maar in de praktijk?
‘Hoofdartikel van de Kollewijnsche Grondwet’ - zegt de Noord-Nederlander J.J.
Graaf, - ‘mag wel genoemd worden de beschaafde uitspraak; maar ook hier mag,
dunkt mij, bedenking rijzen ten aanzien van de verdraagzaamheid der
Vereenvoudiging, in zoover voor haar datgene alleen als beschaafd geldt wat in het
eigenlijke Holland gesproken wordt. Naar ik vermeen, zijn de taalgeleerden het eens
over het feit, dat juist en vooral in het eigenlijke Holland gebeurd is wat men noemt
deflectie in de taal, dat is de afslijting der buigingsuitgangen, gelijk ook juist daar
onderscheid van taalkundig geslacht, recht gebruik van ei en ij, verschil tusschen
een of twee e's en o's minder dan elders in acht worden genomen’(1).
Bijgevolg, - zoo gaat dezelfde Noord-Nederlander voort -:
‘De eigenaardigheden die in de, toch ook beschaafde, spraak van Groningen, Drente,
Overijsel, van Gelderland en Noord-Brabant, van Limburg, van Zeeland en van het
Vlaamsch sprekende deel van België voortbestaan, hebben tegenover de
Vereenvoudiging zóó weinig in te brengen, dat Kollewijn zich niet ontzien heeft, als
volgt te schrijven: “Deze of gene mag ons nu tegenwerpen, dat hij in zijn omgeving
toch duidelijk verschil hoort maken bijv. tussen wezen (ww.) en weezen (znw), tussen
horen (znw.) en hooren (ww.), maar zal zo iemand niet, als hij tot de beschaafden
wil gerekend worden, juist zijn best doen, om zelfs dat verschil niet te laten horen?”(2)...

(1) Cfr. De Katholiek, loc. cit., 1909, blz. 136.
(2) Cfr. Kollewijn in zijn Voorstellen tot Vereenvoudiging; in de Toelichtingen I, blz. 15.
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De ‘beschaafde uitspraak’, hoofdartikel der kollewijnsche Grondwet!
Nu, ik heb me persoonlijk in Nederland bevraagd, niet bij een, maar bij tientallen
van menschen, wat zij wel onder de benaming van ‘beschaafde uitspraak’ verstonden.
Het antwoord klonk heel anders dan de ukaze der kollewijnianen, en de gewaande
uitspraak dezer laatsten hield men voor de uitspraak van een bepaald klubje, een
uitspraak die geen wortel had in het volk, niet leefde onder het volk, en niet ten
onrechte ‘de afgeschaafde taal van Holland’, zooals de heer J.J. Graaf getuigde,
heeten mocht.
Men denke daar nu over gelijk men wil: hetgeen ik thans bevestig, hoorde ik met
eigen ooren daar bevestigen in kringen van intellectuëele menschen. Te rechte kennen
zij een merkelijk breedere beteekenis toe aan de benaming ‘beschaafd spreken’.
Daaruit volgt dan logisch, dat de grondslag en de afbakening, of de voorschriften
zelve van het nieuwerwetsch spellingstelsel op niet zoo stevige basis steunen, en dat
hetzelve van willekeur en onverdraagzaamheid niet vrij te pleiten valt, al werpt men
nochtans zóó driftig 'die dingen ten verwijte aan De Vries en Te Winkel. Zoo denk
ik er over... en met evenveel recht als hij die er anders over oordeelt.
Men moge nog beweren, dat het nieuwe stelsel het onderwijs der spelling
vergemakkelijkt.
Ik mochte ook vragen: Ten prijze van wat?... Edoch ware dit heusch zoo, dan zie
ik althans nog niet, dat die reden uit haar eigen straf genoeg is om al onze redenen
tot behoud van 't alhier in België bestaande uit den weg te ruimen... Aan hem die
met dat schoolliedje afkomt, geef ik even het hooger aangestipt antwoord van den
heer Graaf in De Katholiek ter overweging. Mij dunkt, ik hoor daar onze belgische
onderwijzers tot onze belgische knapen al zeggen: ‘Ei, jongens, de spelling onzer
vlaamsche taal (Nederlandsche taal klinkt toch zoo voornaam in ons dagelijksch
spreken!) luistert voortaan naar de beschaafde uitspraak van Holland.’ En dan gaat
hij voort: ‘En in 't stuk der geslachten onzer naamwoorden zijt ge vogelvrij: het een
is goed en 't ander is niet slecht. Ook de verbuigingen geven wij op, en van onderwerp
of voorwerp is geen spraak meer!’ - Dat de knapen er zullen om lachen, is best
mogelijk.
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Maar of het onderwijs er zal bij winnen, en de verstandelijke ontwikkeling er door
bevorderd worden, wil mij niet klaar voor den geest...
***

Doch dringen wij niet verder aan. Welken indruk het onderwijs van dit nieuw en
radicale stelsel in België zou maken, kan men op voorhand gissen.
Ik meen wel, dat hier gebeuren zou hetgeen De Vlaamsche Strijd (Maart 1914)
schreef: Het zou uitloopen op twist en tweedracht. De bemoeiïngen van sommige
voormannen in zake van uitspraak aanstippend, voegde het blad er bij:
‘Men zou dus moeten spreken, en onze taal, om beschaafd te doen, zou men moeten
verminken, zooals de mode dit thans in sommige Hollandsche kringetjes eischt. Hier
wordt dus geijverd tegen plaatselijke tongvallen’.
Wat echter de schrijver niet afkeurt, maar hij kan over de baan niet met het verborgen
inzicht dier doenwijze, en hij gaat voort:
‘Er wordt dan geijverd om daarvoor een kunstmatig dialect in de plaats te stellen,
dat zeker door iedereen niet precies “zoo ijselijk mooi” wordt gevonden. - Het heeft
er dus wel al den schijn van, alsof men hier als het ware, in 't geniep ons de dwaze
Kollewijnspelling, die juist op dat kunstmatig dialect is gegrond, zou willen op den
hals schuiven. Nu, dat moge de Hemel verhoeden: de Vlamingen zijn nu nog te zwak
en te lamlendig, om eensgezind voor hunne taal op te treden. Gaan zij zich nu nog
laten verdeelen door eene ellendige kwestie van uitspraak en spelling?’ Ja, en 't ware nochtans onvermijdelijk, kwame de kwestie van spelling en schrijfwijze
openbaar ter sprake.
Zegt mij toch, waar leidt het kollewijnstelsel naar toe op het gebied van 't
onderwijs? - Naar meer vrijheid, naar meer leven! hoor ik antwoorden. - O ja! als
losbandigheid vrijheid heet, en gemaaktheid en grootsprekerij natuur en leven! Waar zal het ophouden? Waar is het gezag?... Ik herhaal het, de invoering van het
nieuwerwetsch systema wierde een ramp voor België.
Met de oog op ons land kon ik er bijvoegen: Men mag de verbuigings-n in den
ban slaan, en meteen de notie van onderwerp en voorwerp in den zin laten varen. Wat ge dan doet?
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Ge ontslaat den knaap van den last zijn oordeel stilaan te oefenen en te ontwikkelen
in de studie der taal. Zou dit een weldaad in het onderwijs zijn? Ik betwijfel het sterk;
- en voor leerlingen die de studie der klassieke talen, van 't Latijn en 't Grieksch b.v.,
aanvangen, is dit voorzeker een nadeel.
Edoch dit zij genoeg.
In België bestaat er geene reden om het kollewijnstelsel in te voeren. Wel
integendeel. Voordeel ligt er volstrekt niet in. Het wierde een noodlottige twiststok.
In de huidige omstandigheden, ja, ik herhaal het, ware 't een ramp.
Theoretisch kan men dit betwisten zooveel men wil. Loutere hersenschimmen!
Maar wee, zoo men die wil op praktisch gebied doordrijven!
Ik herinner mij hier een artikel van Frans De Cort in De Toekomst van 1869 (zie
blz. 474). Het droeg voor titel: Schrijf zooals gij spreekt!. Het is wel oud, maar de
taal der gezonde rede veroudert niet.
‘Het is onbetwistbaar’, - schreef hij - ‘dat de schrijftaal de weerspiegeling
der spreektaal zijn moet; maar zoo ergens, is overdrijving hierin een erg
kwaad. Een logisch doorgedrevene toepassing diens beginsels toch zou
onvermijdelijk leiden tot patoisschrijven. Zoo verre ons bekend is, bestaat
er bij alle volkeren der wereld onderscheid tusschen het gesprokene en
het geschrevene woord, want er zijn regels, die door den spreker wel mogen
over 't hoofd gezien, maar door den schrijver moeten in acht genomen
worden. Wil men nu die regels afschaffen, het zij zoo: wij bekennen
onmachtig te zijn tegen den stroom op te varen, en zonderlingheid achten
wij juist niet eene deugd te wezen. Maar men gelieve ons van de bewering
te verschoonen, dat de afschaffing dier regels onze schrijftaal zou
bevorderlijk zijn’.
***

Werpt daar nu tegen op, dat de taal maar 'n verzameling van klankreeksen is; dat de
klanktaal ons maar alleen als de eigenlijke taal mag gelden, en dat bijgevolg de
geschrevene taal niet de waarachtige taal is. En ten slotte, weze dan de vereenvoudigde
spelling een eisch van de wetenschap en een eisch van de praktijk...(1)

(1) Cfr. Dr MOLLER. Taal en Spelling, blz. 192 van Opvoeding en Onderwijs. Amsterdam, 1908.
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Ziet, zoo dit altemaal waar is, dan moogt ge welvaren met hetgeen gij uwe schrijftaal
zult heeten: M.i. een verarmoede, verwrongen kromtaal, een afgeleefd, bloedloos
lichaam in een prangend keurslijf.
Doch van de hegemonie van het alleenzaligmakend clubje met zijn z.g. beschaafd
spreken en kollewijnsch schrijven, - meent ge, dat men er in België zal van willen?
Ei neen, lieven! en de kreet van Dr. Fredericq, op het Congres van Dordrecht (23-26
Augustus 1897), is ook onze kreet: ‘Wij leven niet meer in den tijd van het
alleenzaligmakend Amsterdamsch!’...
... De eenparigheid bestaat: waarom die gebroken door radicale veranderingen die
hier tegen de borst stooten? Moest er eenige verandering ingevoerd, waarom dit niet
beurtelings en trapsgewijze gedaan? Elders gaat men alzoo te werk. Waarom hier
met de spelling, ook de taal verminkt? - De eenparigheid bestaat, en heeft geen
oogenblik den bloei onzer taal belemmerd: waarom die vernietigd juist nu dat er
diende met vereenigde krachten te worden geijverd, om onze taal in bestuur en
onderwijs naar rechte te doen aanveerden?
De eenparigheid bestaat, en om welke gewichtige reden zoude zij moeten herkneed
en herwerkt? Wie verzekert er, dat zij tot groei en bloei der taal niet geven kan wat
Kollewijn's systema bij hoog en laag belooft? Och! oude liedjes zijn niet altijd de
slechtste. Ik houd het in België met De Vries en Te Winkel, nu, op onze dagen, meer
dan ooit!
Het wil me voorkomen, dat men de eenparigheid, in den geest van De Vries en
Te Winkel, vaak met bekrompene opvatting beperkt heeft. Zoo ontmoette ik
menschen, die hunnen leerlingen als 'n fout aanwreven drij te schrijven in plaats van
drie, peerd in plaats van paard, en dergelijke. Dat was en is m.i. mis. Wat schreef
Dr. M. De Vries in 1851?
‘Eenparigheid, naar ons oordeel, vereischt niet, dat elk woord altijd op dezelfde wijze
worde geschreven, om het even op welke plaats en met welke gewijzigde bedoeling;
integendeel, zij erkent en veroorlooft al de vrije spelingen, al de verscheidenheid,
waartoe de taal zelve het recht geeft. Maar zij eischt slechts, dat een zelfde woord,
op bepaalde plaats en met bepaalde bedoeling, zich ook in gelijke spelling vertoone.
Immers de vrijheden en spelingen in den vorm der woorden mogen niet toevallig
noch willekeurig zijn; het zijn wezenlijke bestanddeelen van den taalschat, frissche
uitingen
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van een krachtvol leven, maar altijd door vaste natuurwetten bepaald. Eenparigheid
van spelling, in den waren zin opgevat, laat u vrij tusschen vriend en vrind, tusschen
ochtend en uchtend, tusschen wreedaard en wreedert te kiezen; zij veroorlooft u, nu
eens wezenlijk, dan eens wezentlijk te schrijven, of vonkelen met fonkelen af te
wisselen; maar zij veroorlooft u niet, vriend te schrijven waar vrind behoorde te
staan. Elke verscheidenheid, die de taal aanbiedt, blijft geëerbiedigd; maar de keuze
wordt niet overgelaten aan grillige luim: neen, zij hangt af van juisten smaak en fijn
ontwikkelden taaltakt. Is die keuse eenmaal geschied, welnu, dan is ook voor het
gekozene de spelling bepaald. In dien zin nemen wij de eenparigheid als beginsel
aan. Wij zijn meer dan iemand afkeerig van meesterachtigen dwang, van doodelijke
eentonigheid in de vrije levende taal; maar wij willen de stellige wetten, die dat vrije
leven in al zijne uitingen beheerschen, opgespoord, erkend en getrouw toegepast
zien. Eenparigheid, met zoodanig verruimde grenzen, zal heilzaam werken voor den
bloei der taal; maar volstrekte oneenparigheid wordt straks losbandigheid en loopt
uit op een wis verderf’.(1)
***

Uit die woorden spreken wijsheid en gezonde rede.
Dien geest van vrijheid, doch niet wars van heilzaam gezag, treffen wij insgelijks
aan bij de heropbouwers onzer letterkundige taal hier te lande. Noemen wij enkel
Jan-Frans Willems. In zijn Belgisch Museum (II D., blz. 78, 1838) lees ik o.a.:
‘Ik wil zeker meehelpen om de verdeeldheid tusschen Noord en Zuid te doen
ophouden; doch, - zegde hij, - “zoo ben ik echter geen voorstander van eene volstrekte
eenparigheid, d.i.z., van zoodanig eene, als waardoor men de eigenaardige
spreekwijzen van deze en gene provinciën van ons vaderland zou willen onderdrukken,
en b.v. niet meer zou willen gedoogen, dat men zoowel peerd als paard, weerd als
waard, konst als kunst, worm als wurm, ik en zal als ik zal niet, schrijve. Dit ware de
taal hare vrije beweging ontnemen”... - En verder zegt hij nog: “De door mij
gewenschte eenparigheid bestaat in het vasthouden der wezenlijke gronden en
eigenschappen der taal, in dier voege dat de eenheid zich, zooveel mogelijk, bij alle
Nederlanders vertoone, en eene samenwerkende kracht aan de letterkunde geve,
welke zoo nood-

(1) Cfr. Handelingen van het 3e Nederlandsch Letterkundig Congres, gehouden te Brussel,
Aug.-Sept. 1851. Verslag van Dr M. De Vries. Blz. 141.
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zakelijk is om ons de enge palen van het grondgebied te doen vergeten”. ‘Samenwerkende kracht,’ zegt J.-F. Willems.
Ja, die was en die is nog immer noodig. Jaren lang bestaat zij nu, en werkt zij met
vrucht op den weg welken onvermoeibare baanbrekers hebben afgebakend. Zijde
aan zijde en met inschikkelijkheid van beide kanten, gingen Noord en Zuid ieder
zijns weegs, doch strevende naar een zelfde doel: den bloei der gemeenschappelijke
taal. Nu echter ontdekt en beweert men, dat zij een verkeerd pad ingeslagen, dat zij
op een onwetenschappelijk iet steunen, - en dat derhalve het nieuw modisch
kollewijnstelsel met zijn vaag en onzeker gezag, met zijn bandelooze voorschriften,
het systema van De Vries en Te Winkel vervangen moet, al hebbe dit de vuurproef
der jaren doorstaan.
Of dit in België zoo licht gaan zal als 'n speelkaart omkeeren, o neen! men zij er
van overtuigd.
Wat er al hier te lande zal volgen, weten wij niet.
Maar twist en tweedracht al zeker en onvermijdelijk!
Niemand loochent er, dat Hollandsch en Vlaamsch slechts één taal uitmaken.
Maar, om de vergelijkenis van Dr. Delgeur zaliger te gebruiken, ‘niemand toch zal
beweren, dat Doren en Iönen geen Grieksch spraken, omdat bij hen sommige letters,
sommige woorden verschillen... Tongval, zeden en gebruiken bleven immer een
scheidpaal tusschen Doren en Iönen, en zullen het immer wezen tusschen Holland
en België’(1).
Ik voeg er bij: Tongval, zeden en gebruiken zullen hier immer 'n andere uiting
hebben dan alginder. Dus zal de eng beperkte z.g. beschaafde uitspraak van Holland,
‘hoofdartikel der kollewijnsche grondwet’, hier immer vreemd klinken, en de
uitbeelding er van in kollewijnsche spelling zal al even vreemd in 't oog vallen.
En ten slotte altijd dezelfde vraag die heroprijst: Waarom toch dien sprong in den
donkere? Waarom, op het gevaar af van een klove tusschen Noord en Zuid te delven,
waarom de hooge belangen der gemeenschappelijke taal in België zoo lichtveerdig
over 't hoofd gezien? Waarom geen rekening gehouden met den verwarden toestand
op deze ure? Waarom die radicale, ik zeg radicale, verandering van spelling en
schrijfwijs, welke zoo

(1) Cfr. tijdschr. De Middelaer, drukk. Leuven, II D., 1841, blz. 183.
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weinig is gewettigd, zoo weinig verlangd wordt in België? Waarom?...
O! nuttiger werk kon men verrichten!... veel nuttiger!
Nu, wil men niettemin onbezonnen vooruit, wel! dan kome er van wat wil. Begeert
men in 't Noorden niet langer broederlijk de hand uit te reiken; wil men brusk-weg
het stelsel van De Vries en Te Winkel over boord smijten, ondanks de zegenrijke
vruchten welke het hier voortbracht en ondanks de onvermijdelijke nadeelen voor
de taal in België, dan zullen wij ons getroosten in hetgeen een welmeenend
Noord-Nederlander ons, op het 6e Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres te
's Hertogenbosch, toeriep, en denken: Hij sprak misschien wel waarheid: ‘Broeders
uit het Zuiden, het zoeken naar volkomen eenparigheid, naar algeheele ineensmelting
is noch voor u, noch voor ons wenschelijk, al ware zij mogelijk!’(1)
Doren en Iönen spraken en schreven ook Grieksch!
Mechelen, 28 September 1920.

Kleine verscheidenheden.
I.
Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
402. - goet hebben an...
GOET HEBBEN AN (AEN) iemand is hetzelfde als TE GOED HEBBEN BIJ..., d.w.z. Van
hem nog te ontvangen, te vorderen hebben:
Staatsarchief Brugge, Reg. nr 3129 of Rekening ‘vande prochie van Ghistele’ van
1659-1660, fol. 24 vo: ‘Betaelt an Pieter Boussemaere de somme van..., over soo
vele den selven Boussemaere goet hadde ande prochie...’

(1) Cfr. Handelingen van het 6e Nederlandsch Congres, te 's Hertogenbosch, 1860; blz. 184.
Redevoering van H.M.C. Van Oosterzee.
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403. - Ghemeerscht zijn.
Beteekent In bezit zijn van ‘meerschen’ of grasland, Fr. prairie, met toepassing
hieronder op de ‘meerschen’, die nl. langs de ‘Rytgracht’ te Gent gelegen waren.
Wie in dat geval was, moest, zoover zijn eigendom zich uitstrekte, de ‘Rytgracht’
behoorlijk laten kuischen:
D. Berten, Cout. Vieuxbourg Gand, Introd., blz. 37: ‘Wy ghebieden dat alle die
ghemeerscht zyn uup de Ryt commende uuter Lieve..., dat sy die Ryt, elc voor tsine,
wel ende suffisantelic doen rumen...’ (1461.)

404. - Aftreck.
Daardoor wordt bedoeld een Afgezonderde plaats, nl. een Verholen, Verborgen deel
van een plaats, een Verborgen hoekje; Fr. Réduit (petite pièce dans une plus grande,
Enfoncement):
D. Berten, Cout. du Vieuxbourg Gand, blz. 432 ‘Ende alsoo eenighe insetene professie
maecken van dierghelicke vagabonden te herberghen, logeren ende receleren,
haudende daertoe particuliere aftrecken van stallynghen ofte scheuren, woord
bevolen...’ (1685.)

405. - Afbrekelick.
Beteekent Dat kan afgeschaft worden. Luidens den tekst hieronder, waren ‘de mannen
van leene van den Casteele ende Audeburgh van Ghendt’ gewoon, na het vervullen
van zekere diensten, onder elkander een ‘bancquet’ te houden. Welnu, in een brief
tot de hoogere overheid gericht, zeggen zij, dat genoemd ‘bancquet’ moeilijk
‘afbrekelick’ was, dat het derhalve niet kon afgeschaft worden, - dat zij daarmede
moeilijk konden afbreken, - gezien dit gebruik ‘gheobserveert’ was ‘in alle jurisdictien
ende vierscharen hooghe justitie vermoghende’. De tekst volgt:
D. Berten, Cout. Vieuxbourg Gand, blz. 526: ‘Welcke mannen met den bailliu ende
andere hebbende gheseten int examineren, instrueren ende wysen vande vonnessen,
ghecostumeert zyn... thebbene een bancquet, twelck qualick is afbrekelick..’ (1615)
EDW. GAILLIARD.
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Will. Fr. Gomm. Verhoeven (1738-1809).
Over zijn Leven en zijn Schriften,
Door Kan. Dr. Jac. Muyldermans,
werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
WILLEM-FRANS-GOMMAAR VERHOEVEN werd kersten gedaan in de
St.-Gommaruskerk te Lier, op den 22 Juni 1738. Zijn vader Frans-Geeraard
Verhoeven, naar ik bij Goethals lees, was Brusselaar van geboorte; zijne moeder
echter Joanna Huygens was van Lier, de achter-nicht van den vermaarden
Leuvenschen hoogleeraar Gommaar Huygens(1). Tot peter vind ik opgeteekend een
Willem Huygens, en tot meter 'n Anna Verhoeven, filia devota, 'n godvruchtige
dochter.
Welken stiel de Verhoeven's uitoefenden, blijkt me niet zeker. Behoorde vader
Verhoeven, die, op den 24 Oogst 1737, in den echt trad in St.-Gommarus, tot het
smedersambacht? Ik weet het niet: althans overleed in Lier, ten jare 1786, een
Geeraard Verhoeven, smid van beroep, en een Frans Verhoeven staat in 1740 als
smid opgeteekend.
Wat er ook van zij, de jonge WILLEM VERHOEVEN ontving grondig onderricht,
eerst bij de Dominikanen van Lier, vanwaar hij later overging naar de Jesuïetenschool
van Mechelen. Is hij er op bedacht geweest hoogere studie aan te vangen? Denkelijk

(1) Men zie: Lectures relatives à l'Histoire des sciences, des arts, des lettres, des maeurs et de
la politique en Belgique et dans les pays limitrophes, commencées en 1818 et publiées en
1838, par M.F.V. GOETHALS, bibliothécaire de la ville de Bruxelles. Avec gravures à
l'eau-forte et facsimilé. - Met kenspreuk: Nationalité et Indépendance. Tome 3e. Bruxelies....
1838. - Over G.F. VERHOEVEN komt 'n bijdrage voor op blzz. 294-308. - Ten onrechte schreef
V. Hermans, archiv. bibl. van Mechelen, in zijn Inventaire des Archives de la Ville de Malines,
tom. VIII, blz. 266: Geboren te Lier, den 24 Julij 1738...
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niet. Pas 20 jaar oud, ging hij het huwelijk aan met Anna-Francisca Penninckx, die
hem een mooi fortuintje aan de hand deed, en hij vestigde van stonden aan zich in
Mechelen, waar hij een laken- en specerijenwinkel opende.
Dit vervreemdde hem nochtans niet van zijne studieboeken.
Jan Frans Willems noemt hem ‘een der ieverigste beoefenaars van de
Nederlandsche taal’ onder het oostenrijksche bewind(1).
Vooral de studie der geschiedenis trok VERHOEVEN aan, en 't bewijs hiervan zijn
wel zijne antwoorden op de prijsvragen, welke de nieuwe Keizerlijke en Koninklijke
Academie van Brussel uitschreef. Maria-Theresia had het Genootschap van
Wetenschappen en Fraaie Letteren, dat onlangs ontstaan was, tot Academie verheven
in 1772, en, den 13 April 1773, hield deze hare eerste zitting.
Hoe werkte VERHOEVEN? Hij ploos, in zijne historische schriften, niet zoozeer de
onuitgegevene oorkonden uit, die rechts en links verscholen lagen: zonder ze bij
gelegenheid te verwaarloozen, raadpleegde hij inzonderheid de voorgangers die op
deze gewerkt hadden, en de officieele uitgaven, welke in lijvige folianders onder den
man waren. Hij wist deze bronnen met wijs beleid te benuttigen voor de studie welke
hem bezig hield, en men moet erkennen, dat die ‘koopman’, zooals hij teekent, eene
ongewoon rijke belezenheid bezat.
Onder zijne medeburgers van Mechelen, trof hij in den eerste veel waardeering
aan. In 1760 werd hij deken gekozen van de Meerseniersneringe. In 1771 werd hij
benoemd tot toezichter der armen, en toen men de Academie van Teeken- en
Bouwkunde oprichtte, werd VERHOEVEN als bestendige secretaris aangesteld(2).
(1) Zie Verhandeling over de Nederduytsche Tael- en Letterkunde, opzigtelyk de Zuydelyke
Provintien der Nederlanden, door J.F. WILLEMS, tweede deel (Antwerpen, 1820-1824), blz.
180.
(2) In een handschrift van VERHOEVEN, een soort van pro-domo-stuk vooral tegen Des Roches
gericht, en wellicht niet zonder reden, lees ik over den man: ... ‘Daer bij te voegen is: dat
wij, van het jaer 1767 als geswoorne van de Halle, ofte onder-deken van de
Meerseniers-Neeringe, deel maekten van den Breeden Raed der Stad en Provincie van
Mechelen; en voorder de bezonderste en acht-baerste burgerlijke bedieningen tot last gehad
hebben, waer over de Magistraat (die alsdan voor de helligt omtrent de zelve was als die van
heden, 1792, hebbende die andere Heeren bedankt), aen ons ten jaere 1785, den twelfsten
van Winter-maend, de volgende attestatie ofte getuijgenisse gaf, die wij van woord tot woord,
tot herkentenisse en dankbaerheijd over de justitie, die ons door die overheijd geschiet is,
hier bijvoegen: “Nous communemaîtres, échevins et conseil de la Ville et Province de Malines,
déclarons et certifions que le sieur Guillaume Gommaire François VERHOEVEN, natif de la
ville de Lierre en Brabant, s'est établi en cette ville de Malines depuis longues années (1758),
en y exerçant le commerce de draps et de grandes merceries, avec honneur et probité, sans
que nous sachions qu'il ait jamais eu aucun démêlé ou contestation judicielle soit avec des
négotians ou avec quelqu'un de ses concitoiens; - qu'en 1760 il fut élu doien du Corps des
Merciers et eut quelques années ensuite entrée au Conseil Large de cette ville, fonctions dont
il s'acquitta en très-bon et loyal sujet du Souverain et à la satisfaction de ses supérieurs; qu'en 1771 élu sur-intendant des Pauvres, charge que l'on ne confie qu'aux bourgeois les plus
notables, il entreprit de vuider en cette qualité, et vuida en effet, sans retribution quelconque,
la mortuaire très-embrouillée de feue M.-J. Melaen, bienfaitrice de ces pauvres; il fut chargé
de cette tâche, vraiment pénible, pendant douze années consécutives, au plein contentement
des commissaires du Magistrat, étant alors Messieurs les Communemaîtres et le
Conseiller-Pensionnaire De Beelen, qui, convaincus unanimement de son intelligence, de
son zèle et désinteressement, dont il a donné des preuves parlantes, ne peuvent que lui rendre
justice à cet égard; - que l'Académie de Dessin et d'Architecture aiant été érigée en cette
ville, il accepta à la sollicitation des Messieurs les Commissaires du même Magistrat la place
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In 1777 bekroonde de brusselsche Academie met goud zijn antwoord op een der
prijsvragen. Dit nieuws, zegt Goethals, werd met blijdschap in de stad Mechelen
onthaald: Het was op den 16 October. De gemeente-overheid deed onmiddellijk den
beiaard spelen. Den 16 November overhandigde Prins van Starhemberg, op het Hof,
aan den laureaat de gouden medalie van 25 ducaten gewicht, en toen twee dagen
daarna VERHOEVEN in Mechelen terugkeerde, was het volop feest. De leerlingen der
Academie die hem hoogschatten, hadden, uit eigen beweging, den gevel hunner
school verlicht, de burgers volgden hun voor-

de secrétaire honoraire de cet établissement utile, qu'il continue jusqu'ici de déservir gratis,
et selon le rapport des mêmes Commissaires, avec distinction et avec le même zèle pour
l'utiiité publique qu'il a témoigné dans toutes ces autres charges onéreuses qui lui ont été
confiées: en foi de quoi nous avons fait munir cette attestation du scel aux causes de la dite
Ville de Malines, et signer par un de nos secrétaires. Le 12 décembre 1785.” Was onderteekent
J.F. De Cock.’ - Getrokken uit het Stadsarchief van Mechelen.
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beeld, en het Magistraat begroette VERHOEVEN's terugkomst met kanonschoten(1).
Waarachtig, de onderscheiding welke VERHOEVEN behaald had, werd naar weerde
geschat.
Op die eerste onderscheiding volgden nog andere, en men mocht verhopen, dat
den nederigen maar noesten werker het lidmaatschap in de Academie zou toegekend
worden; iedereen was van oordeel dat die eere hem toekwam, maar 't gebeurde toch
niet. VERHOEVEN was in onmin geraakt met Des Roches, den Secretaris der Academie,
die zijne collega's wist te beïnvloeden, en het werd den prijswinnaar zelfs onmogelijk
zijne antwoorden gedrukt te krijgen, waar nochtans andere bekroonden geene moeite
voor hadden. 't Onrecht, och, heeft altijd bestaan(2).

(1) Zie op. cit., blz. 295. Alsook Inventaire des Archives de la ville de Malines publié... par V.
Hermans, archiv.-bibliothécaire. Tom. VIII, blz. 153. Drukk. A. Olbrechts, Mechelen, 1895.
(2) Het getuigschrift van J.F. De Cock, dat we in 'n vorige nota meedeelden, moet gediend
hebben, in 1785, om de candidature van VERHOEVEN tot lid der Academie te ondersteunen.
Hij zond er een afschrift van (zegt hij zelve), naar den markgraaf du Chasteler, die alsdan
Bestuurder der Academie, ‘en in onze belangen was’, gelijk hij er bij schrijft... en hij gaat
voort: Daer wij vrij-postiglijk bij-voegden: dat deeze (getuijgenisse) een sterker titel was
als, zonder verdiensten, een prijs of twee in de Academie behaelt te hebben. Tot dien tijd
zouden wij geerne onze vrienden voldaen hebben, om benevens hun den zetel in die geleerde
Maetschappije te bekleeden; des te meer omdat een flauwe dagen-raed, ten jaere 1787, met
het vertrek van gevolmagtigde(n) van de Nederlandsche Staeten naer Weenen, schoonder
weder en betere dagen scheen voor te spellen; maer ons bezonder inzigt was om aen de
gansche weireld te doen zien, dat Meester Eumolpus (d.i. Des Roches) met de zijne, geene
eene bestendige reden kon voorbrengen, met ons, naer zes prijsen in de Academie, zes
achter-een-volgende jaeren, behaelt te hebben, met recht daer uijt te sluijten; schoon dat het
zeker is, dat geleertheijd en werk-zaem-heijd niet genoegsaem zijn om persoonen zonder
zeden en gedrag in plaets te stellen...’
VERHOEVEN schreef deze zijn verdediging, in 1792, opdat, ten gevolge dier uitsluiting, zegt
hij, ‘de na-néeven en vreemdelingen zich niet zouden inbeelden, dat er eenige redenen zouden
geweest hebben, om ons gedrag en religie in twijfel te trekken... De ongelukkige, de naekte,
arme waerheijd, die altijd gehaet en vervolgt is geweest, en die in onze bedroefde tijden geen
beter lot te verwagten is, zullen wij egter altijd eerbiedigheijd bethoonen, openbaerelijk
belijden, en alles met zijn eijgen naem noemen, gelijk wij te voren gedaen hebben’. - Des
Roches stierf den 20n van Bloeimaand 1787... Het portret, dat VERHOEVEN van hem schildert,
is geenszins zacht gekleurd. Waarna hij voortgaat: ‘Dit brengt ons weder tot de Academie
om opentlijk recht te doen aen wijlen den mark graef du Chasteler, die ons op den 19n van
Oogst-maend van het jaer 1788 den volgenden brief schreef: “Comme il sera question du
choix d'un Académicien vers le mois d'octobre prochain, je vous prie, Monsieur, de me faire
connaître, si vous continuez à vous mettre sur les rangs, aiant le plaisir de vous réitérer, que
je contribuerai à votre élection, comme je vous ai toujours fait connaître, que j'y étois
déterminé. J'ai l'honneur d'être avec la considération la plus distinguée... Bruxelles, ce 19
d'août 1788’. Was onderteekent: du Chasteler. - Daarop gaat VERHOEVEN voort: ‘Wij
bedankten den geleerden Ridder in de hoedanigheijd van bestierder, directeur van de
Academie, zeer heusschelijk met de volgende post over zijne voordeelige maniere van
peijnzen ten onzen opzichte; - maer nopende de geleerde Maetschappije schréeven wij wel
uijtdrukkelijk: dat wij daer ganschelijk van afzagen; dat de tijden verandert waeren, en dat
wij daer niet meer aen wilden... Zoo peijnzen wij heden noch, en in die volherdinge zullen
wij geene hoogere noch mindere geleerde in Historie en Letterkunde in den weg loopen’. Getrokken uit het Stadsarchief van Mechelen.
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Het moet echter ook gezeid, dat VERHOEVEN zich nog al eens een hekelrijmpje
veroorloofde op de kap van sommige tijdgenooten, al waren zij ook beoefenaars van
fraaie letteren en geschiedenis gelijk hij. En de waarheid wil niet altijd gezegd zijn;
hij ondervond dit al te wel. Men spaarde hem ook niet, en, wie weet het? misschien
kunnen zijne slachtoffers hem wel den weg versperd hebben.
In den beginne der regeering van Joseph II was hij voorstander der politiek des
keizers. Hij meende oprecht, gelijk velen, dat veranderingen in het openbaar bestuur
noodzakelijk waren, en dat het geluk en de welvaart van België dit vereischten. Doch
later, toen hij keizer Joseph voortvarend bezig zag, gaf hij het op, en sloot hij zich
aan bij de partij der Patriotten; hij werd zelfs een heftig bekamper van het
oostenrijksch bewind en een beslist voorstander der Staten. Een oogenblik was hij
geestdriftig bewonderaar van Van der Noot, ‘lorsqu'il pouvait avoir foi dans ses
promesses’, zegt Goethals; maar, voegt hij er bij, ‘il donnait un égal tribut d'éloges
à l'avocat Vonck: c'est qu'au fond de son coeur, l'ancien partisan de Joseph II était
vonckiste’. Die dubbelzinnige houding van VERHOEVEN ontnam hem van lieverleê
de achting zijner medeburgers. Het jaar 1790 was maar een beroerd jaar voor den
man.
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In den loop van dat jaar werd hij uit den Breeden Raad(1) der stad gestooten. Waarom?
In zijne verdediging van 1792 schreef hij daarover: ‘Al zijn wij ten jaere 1790,
gedeeltelijk door andere wethouders - (hij bedoelt: “andere dan die van 1785”,
zinspelend op hunne in nota meegedeelde gunstige getuigenis) - uijt den Breeden
Raad dezer stad gestooten, onder het valsch voorwendsel, dat geen Brabander
(Verhoeven was van Lier), in de hoedanigheijd van geswoorne der Halle, in de
Regeeringe vermogt begréepen te worden, daer haelen wij eer uijt, want op dit tijdperk
wierden alle oprechte vaderlanders vervolgt en verjaegt, en eene gansche andere
soorte in hunne plaets gestelt’...
Andere moeilijkheden kreeg VERHOEVEN nog op den hals.
Zijne uitgaaf van de Grondwet van Mechelen bracht hem in twist met de griffier
der stad, G.J.J. Verlinden, en, te rechte of ten onrechte, schoot hij er zijn gezag bij
in(2). De Regeering liet hem nochtans met ruste, toen het oostenrijksch bewind tijdelijk
hersteld was; maar VERHOEVEN zou zich meer en meer ontmaskeren bij den inval
der Franschen: ‘Le vonckiste se déclara ouvertement pour le jacobinisme’, schrijft
Goethals(3);

(1) ‘De Breede Raed van Stad en Provincie van Mechelen, dat is de magistraet en de dekens van
de zeventhien groote Ambachten, die saemen vergadert, de Staeten van deeze Provincie
uijtmaken’. (VERHOEVEN.)
(2) Rond dien tijd hield VERHOEVEN zich ook onledig met het verzamelen van charters en
historische handschriften... maar 't en kwam nooit tot 'n uitgave ervan. Hij zelf schrijft
daarover: ‘Wij waeren van wegens den Breeden Raede van Stad en Provincie van Mechelen
aenzogt ten eijnde van uijt de zoo genoemde Roode Boeken en andere archiven bijeen te
brengen de grond-wetten, voor-rechten, vrijdommen, etc. onder den titel van “Groot
Charter-Boek van Stad en Provincie van Mechelen”, en de zelve in twee boekdeelen door
den druk gemeyn te maeken. - Diensvolgens stelden wij korts daer naer den volgenden
prospectus voor... Dit ontworpe werk, dat op dien voet van inschrijvinge eene kleijnigheijd
aen de stad zoude gekost hebben, bleef onder door het eijgen-belang van eenige die namaels
de heijlzaemste schikkingen gedwersboomt hebben, en die door koortzige herssen-schimmen
zich poogden aen het hoofd te stellen van eene burgerlijke aristocratie, van eene regeeringe
van Twelf, om alle voordeelige ampten in hunne familien te deelen...’ (Uit het Stadsarchief.
- Registers in hs., tot de uitgave van sommige werken van VERHOEVEN behoorend, komen
voor bij Hermans, op. cit., tom. VIII, blz. 266).
(3) Zie op. cit., blz. 299.
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VERHOEVEN koos partij voor de nieuwe meesters, en door besluit van den 22
September 1794 benoemden zij hem tot een der schepenplaatsen van Mechelen. Het
jaar daarna, den 30 Januari 1795, werd hij tot ‘officier municipal’ verheven, en hij
vervulde dit ambt tot in September van het volgende jaar. Doch daarmee was het
gedaan en liet hij zijn politieke bemoeiingen varen; hij keerde terug tot zijne boeken,
welke hij nooit hadde mogen verlaten. Evenwel sedert 1793 verscheen, bij mijne
weet, geen boek van hem meer in druk, doch, toen hij den 16 Mei 1809 overleed,
liet hij tamelijk veel werk in handschrift achter.
***

Het loont de moeite, eens even na te gaan wat van dien mechelschen koopman in het
licht verscheen, te meer daar de achttiende eeuw te onzent, in zake van letterkundige
voortbrengselen, vrij weinig bekend is.
Ik herinner me van wijlen minister Thonissen eene bijdrage gelezen te hebben,
welke hij in de brusselsche Academie had voorgedragen, over La Poésie française
dans la Révolution brabançonne, en daarin(1) heet het: ‘Dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle... les deux langues parlées dans le pays étaient incroyablement négligées,
et l'art d'écrire, indispensable pour faire goûter le charme de la pensée, semblait
vouloir à jamais abandonner nos provinces.’ - Daar valt weinig of niets tegen in te
brengen, als ja, dat er wel eenig vlammetje van hoop scheen op te flakkeren in de
laatste jaren van Maria-Theresia's regeering; doch het was zóó flauw...
Maar zijn zij er niet te verdienstelijker om, zij, die toen openlijk bewijzen van
eerbied gaven voor de vaderlandsche taal en den belgischen landaard?
Ofschoon het moeilijk is de goede uitwerksels er van vast te stellen, toch meen
ik, dat die hoffelijke voorbeelden 'n gezonde kiem van nationaal bewustzijn neergelegd
hebben in menig jong herte, al werd dit later door de fransche overheerschers geknecht
en gekneveld. Een aanmerking van wijlen Prof. Heremans in 't voorbijgaan: ‘Wel
moedigde’, zegt hij, ‘de nieuwe Academie van Fraaie Letteren te Brussel als zoodanig
de Nederlandsche

(1) Zie La Revue générale de Bruxelles, 21e ann., août 1885, blz. 211.
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literatuur niet aan, maar mannen als P.F. van Bavegem, J.B. de Beunie, Fr. de Coster,
F.D. D'Hoop, A. Heylen, H.J.E. Pluvier, M. Seghers, P.E. Wauters, Pater Norton,
W.F. Verhoeven, de Badts en du Rondeau bedienden zich bij het schrijven hunner
wetenschappelijke verhandelingen van de moedertaal, iets dat in onzen tijd bij hunne
opvolgers, de leden der Academie van België, eene groote zeldzaamheid is
geworden(1)’. - Welnu, dit twaalftal namen voor die amper twintig jaren, dat de
Academie met vrede kunnen werken heeft, was toch een verheugend teeken, en het
mocht alleszins betere dagen voor de vaderlandsche taal doen verhopen. Doch de
opkomende zon van blijde verwachting werd alras overtrokken door de stormwolk
van 't fransche sansculottisme, en alle hoop moest opgegeven, of althans stilzwijgend
opgesloten in den vaderlandschen boezem.
In die menschen die toen voor taal en landaard dorsten vooruitkomen, huldigen
wij dan, zoo niet buitengewone verdiensten op wetenschappelijk gebied, toch zeker
een vaderlandsch gevoel van eigen waarde, dat te meer tot eere strekt, daar de tijd
zoo akelig was onder 't albespiedend oog van den vreemden overheerscher.
***

WILLEM-FRANS-GOMMAAR VERHOEVEN was een dier mannen, die het niet beneden
hen achtten wetenschappelijke bijdragen in de moedertaal te leveren.
Zijne letterkundige nalatenschap bestaat uit dicht- en prozawerken; veel echter
ligt nog onuitgegeven, of geraakte wellicht verloren.
Dat zijn naam boven den gewonen man stond, mag afgeleid o.a. uit de vermelding
van J.F. Willems, die hem, zooals ik aanstipte, ‘een der ieverigste beoefenaars onzer
tale onder het oostenrijksche bestuur’ noemde. - Goethals schrijft over hem:
‘VERHOEVEN n'a pas cessé de cultiver les lettres avec un succès qui ne fut contesté
de personne. L'Académie de Bruxelles fut dans le cas de lui remettre encore d'autres
médailles - (buiten die van 1777) - de sorte que personne n'avait plus de droits que
lui pour faire partie de cette Société savante. Malheureuse-

(1) Zie Nederlandsch Museum, tijdschr. voor Lett., Wetensch. en Kunst, onder het Bestuur van
J.F.J. Heremans, jaarg. 1879, 1e aflev, blz. 64: De Nederlandsche Letterkunde in de
Oostenrijksche Nederlanden gedurende de Brabantsche Omwenteling.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

825
ment l'Académie était travaillée par un mauvais esprit, qui l'empêchait de répondre
entièrement à l'attente de son fondateur(1)’. - Ik tref zijnen naam ook nog aan in de
Revue du Nord, waar Octave Delepierre met eere van hem gewaagde: ‘G.F.
VERHOEVEN, de Lierre,’ zoo schrijft hij, ‘donna sur l'histoire de la Belgique de
très-savants mémoires, qui sont encore journellement consultés avec fruit(2)’.
Buiten eenige gedichten, die toch ook door gebeurtenissen uit zijnen tijd ingegeven
zijn, schreef VERHOEVEN vooral historische verhandelingen. Laten we thans een
oogenblik bij elk zijner werken stilstaan, en in dat overzicht zullen wij de
chronologische rangschikking volgen.
***

VERHOEVEN'S eerste werk was een dichtstuk. ‘Eerste secretaris van de Besturende
Kommissie der Academie van beeldende kunsten te Mechelen, schreef W.G.F.
VERHOEVEN, ter gelegenheid van de feesten die ingericht werden, toen Karel van
Lorreynen aan deze instelling den titel schonk van Koninklijke Academie van Schilderen Beeldhouwkunst, een vlaamsch dichtstuk, dat zijne eerste proeve op het terrein
der letteren was, en te Leuven, zonder den naam van den schrijver, gedrukt werd
onder den volgenden titel: Proeve van dicht-kunde op de oudtheyd, eer, achtbaerheyd
en voortgangh der vrye-konsten. Loven, J.P. Overbeke, 1774, in-4o, 45 blzz.’(3).
(1) Zie op. cit., blz. 296.
(2) De bijdrage van M. Octave Delepierre, met titel: Sur la Littérature flamande: Les Poètes
flamands et les Restitutions littéraires à faire aux Belges, staat overgenomen in de Revue
des Revues ou Choix des articles les plus intéressants et les plus remarquables publiés dans
les revues et recueils périodiques des deux Mondes; IIIe année, tome V, Bruxelles, 1837,
blz. 71.
(3) Zie blz. 38 van Mechelsche Levensbeschrijvingen door H. Coninckx. Drukk. L. en A.
Godenne, Groote Merkt, 28, Mechelen, 1905. Overdruk uit Bulletin du Cercle Archéologique,
Littéraire et Artistique de Malines, tome XV, 1905, blz. 137-216.
Het ‘Resolutie-Boeck van de Academie van teeken- bouw- en doorsightkunde opgerecht
binnen de Stadt en Provincie van Mechelen’, berustend op het mecheisch Stadsarchief, begint
met een merkweerdig verslag van VERHOEVEN. Het behelst 24 blz. handschrift in fol., en
draagt tot opschrift: ‘Opkomste der Academie van teeken-, bouw- en doorsigt- kunde,
getrokken uijt de resolutien, berustende ter Secretarije dezer stadt Mechelen, door
GUILLIELMUS GUMMARUS FRANCISCUS VERHOEVEN, Secretaris der zelve’. Naar hij schrijft
op blz. 16, maakte hij dit stuk op in 1786, ‘in den ouderdom van 48 jaeren’, waarvan hij
reeds 30 jaar in Mechelen had doorgebracht. Het is zeker een zaakrijk stuk voor de
geschiedenis der stad, en strekt ten bewijze, dat VERHOEVEN zijn secretaris-ambt neerstig
waarnam. Ik vind er ook in opgeteekend, hoe de leerlingen hem uit achting en dankbaarheid
plechtig inhaalden, toen hij, den 18 November 1777, uit Brussel terugkeerde met den gouden
eerepenning, in de Academie aldaar bekomen. - Op blz. 6-7 maakt hij melding van de eerste
prijsuitdeeling aan de leerlingen der jonge academie. De plaatsen, zegt hij, waren ‘gereguleerd’
geweest door drie heeren kunstschilders, woonachtig binnen Loven: P.J. Verhaghen,
konstschilder van Hare Majesteit; zijn broeder, J. Verhaghen, en Herm. Gillis, ‘ten overstaen
van d'heer (Professor) Herreijns’, die de ziel was der nieuwe stichting, ‘en ten bijwezen van
de heeren Commissarissen’. De plechtigheid had plaats op den 25 April 1774, om 3 uren
na-noen, en ‘de prijzen wierden door zijne Doorlugtigste Hoogweerdigheijd den Graeve van
Franckenberg, aerts-bisschop dezer stad, primaet der Nederlanden, met alle plechtigheijd
onder het geschal van trompetten, timbals, etc. uijtgedeijlt... Naer de uijtdeijlinge der prijsen
door den hoogweerdigsten Mecenas, wierd door eenen der leerlingen een lof-digt op de
vrije-konsten, ter oorzaeke van deeze plegtigheijd, voorgeleezen’. VERHOEVEN schrijft dan
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dit lofdicht over; het bevat 100 verzen, alexandrijnen naar de mode van den tijd: ik geloof
wel, dat VERHOEVEN zelf, al zegt hij het niet, er de dichter van was. - Op blz. 17, haalt hij
de aanspraak aan, welke hij tot de leerlingen voerde bij de heropening der Academie-school
op den 2 October 1780. Hij zinspeelt daarin op de onderscheiding welke den heer Herreyns,
een tiental dagen te voren, was te beurt gevallen. Gustaaf III, koning van Zweden, was onder
den naam van Graaf van Haga, op den 22 Sept., in Mechelen afgestapt. Hij werd ‘met zijn
adelijk gevolg door Zijne Eminentie den Aerts-bisschop gebrogt ten huijse van d'heer
Herreijns, alwaer zijne voors. Majesteijt met veele kennisse en oordeel de konststukken van
onzen meester bezigtigt heeft, en daer over zijn genoegen gethoont’.
In den loop van 1791 nam VERHOEVEN zijn ontslag als secretaris der Academie, en in de
zitting van den 2 Juni werd dit door de bestuurders aangenomen. Geen woordje dank staat
er bij. De heer Verlinden, griffier der stad, nam zijne plaats in.
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Zijne eerste met goud bekroonde verhandeling dateert van 1777. Dit werk, gedrukt
ter drukkerij van de Academie, te Brussel, in 1778, telt 181 blzz. + 20 blzz. inleiding,
in 4o, 21 × 27.
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Laat ik den breedvoerigen titel overschrijven:
Historische Tyd- en Oordeelkundige Aenteekeningen met algemeyne
Aenmerkingen op de zelve; dienende tot antwoord op de vraege:
‘Hoedaenig was den staet van de handwerken en van den koophandel in de
Nederlanden, ten tijde van de derthienste en veerthienste eeuwe?’
Die den Prys behaelt heeft van de Keyzerlyke en Koninklyke Academie van
Brussel, in het jaer 1777,
door de Heer W.-F. VERHOEVEN, Koopman, en Secretaris Honoraire der
Koninklyke Academie der Teekenkunde en Bouwkunde, tot Mechelen.
Infandum regina jubes renovare dolorem.
Trojanas ut opes, et lamentabile regnum
Eruerint Danai,...
Virgil. AEneïdos. Lib. 2o.

Ik acht het niet te onpas dit werk eenigszins nader te doen kennen.
Eene uitgebreide Inleydinge gaat vooraf. Waarna VFRHOEVEN zijn eerste deel
aanvangt: zijnde dit een commentaar over bijna al de steden der Nederlanden in
opzichte van koophandel en handwerk.
Zijn tweede deel geeft dan algemeene beschouwingen te lezen over hetzelfde
onderwerp.
Eerst komt het graafschap Vlaanderen aan de beurt, dan het hertogdom Brabant, het
hertogdom Limburg met Luxemburg, de heerlijkheid Mechelen, enz..
Noord-Nederland insgelijks is er bij begrepen. - Het eerste hoofdstuk van zijn II D.
of van de Algemeyne Aenmerkingen op de voorige Aenteekeningen handelt over: a)
‘De verwonderbaere volks-rykheyd dezer Nederlanden’; - b) en ‘de ontelbare menigte
van wolle-werkers, linne-wevers, smeden en andere ambagts-lieden, koophandel en
hand-werk van wapenen, klok- en kanongietery’. - Het 2e Hfst. verhandelt: a) Byna
alle de Nederlandsche steden in deze eeuwen vergroot; - b) Onuytputtelyke
volk-rykheyd, ontzaglyke legers van de Vlaemingen; - c) Luyster van alle de
Brabandsche steden; - d) Bouw-kunde eerst in hout, op dit tydstip in steen; - e) Handel
in hout, steen-bakkery, glas-blaezery, kalk branden, gekapte steen, steen-kolen, turf
en des zelfs koophandel’. - Daarna komen er in het 3e Hfst.: a) ‘Byzondere
aenmerkingen op den handel van de graenen en peul-vrugten; - b) Grooten koophandel
van paerden en vee; - c) Van de wynen en bier-
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brouwen; - d) Bezonderen handel in de zeehavenen; - e) Van de Engelsche, Spaensche
en inlandsche wolle; - f) Van de hand-werken der dorpelingen. - Het 4e Hfst. spreekt
over de tapyt-wevery. - Het 5e over: a) Overvloedige rykdommen ten tyde van deze
twee eeuwen in Nederland; - b) Groot gezag van de ryke en magtige kooplieden by
de vorsten; - c) Weergalooze pragt; een geheele leger-bende goud-smeden binnen
Brugge; - d) Niet tegenstaende die verderffelyke pragt was het misverstand van den
adel te koopen nog niet in gang; - e) Den koophandel zoowel door edelen als door
onedelen gedreven; - f) Regeerders van de steden doorgaens uit edele en kooplieden
gekozen; - g) Over de Comans-gilde. - Het 6e Hfst. gewaagt van: a) ‘De kostelykste
zyde stoffen met goud en zilver die in Constantinopelen gewrogt wierden; die van
Damasus gemeyn in de Nederlanden; - b) Camelotten van Galatien, etc., fluweelen
van Genua en alle Italiaensche hand-werken binnen Brugge en elders; - c) Camelotten
en verscheyde dezer hand-werken binnen Gend, Douay en Cameryk nagemaekt. In het 7e Hfst. leest men over: a) Brabandsche kooplieden opgehouden voor de
schulden van den Hertog; - b) Hoogen intrest van geld, tot 20 en 30 ten honderd; c) Van de Joden in Braband, hunnen woeker en hetgene hun betreft tot het jaer 1369;
- d) Van de munte. - In het 8e Hfst. over: a) De Nederlandsche zeemacht; - b) De
visschery en de haringvangst; - c) Zeeschen koophandel op Denemarken, enz. - Het
9e Hfst. leert over het bond-genoodschap der hanze of der zeesteden.
Wij gaven hier den korten inhoud der verhandelde stoffen op, ten einde te laten
oordeelen over het zaakrijk antwoord van VERHOEVEN. Het is waar, dat hij
meestendeels de geschiedenis schreef, zooals ik hoogerop zeide, uit reeds verschenen,
aloude historieboeken: hij slachtte de bie die haren honig rechts en links opzoekt.
Doch zijne bewerking is niet zonder verdienste. Talrijk zijn de schrijvers die hij
raadpleegde, zeer talrijk, ja, en de aard zijner bekroonde stukken doet onderstellen,
dat hij wetenschappelijk wel onderlegd was naar de eischen van den tijd, en althans
met Latijn en Fransch even goed omkon als met zijne eigen moedertaal(1).

(1) Goethals voegt hieraan toe: ‘Ce mémoire doit être suivi de l'analyse qui en a été faite en
français par l'Académie. Ceux qui liront le Mémoire, dit cette Société, y verront des
observations judicieuses sur la population surprenante dans la plupart de nos provinces;
sur l'agrandissement de nos villes, sur les édifices en pierres substitués aux bâtiments qui
n'étaient que de bois; sur le commerce qui resultait de ce changement, par rapport aux
matériaux, comme pierres de taille, briques, verreries, houilles, etc.; sur les occupations et
les métiers des habitants du plat-pays; sur les fabriques de tapisseries, et les étoffes
précieuses; sur la marine, les forces navales et la confédération des villes hanséatiques. Par suite de cet hommage de l'Académie au mémoire de VERHOEVEN, son secrétaire perpétuel
Des Roches, nonobstant son animosité contre l'auteur, prit en quelque sorte sa défense, lorsque
son ouvrage fut attaqué. Cette défense, indispensable à l'intelligence du Mémoire, se trouve
dans le Journal des séances de l'Académie, tome 3, pages 27-32.’
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... Luistert naar het Besluit van VERHOEVEN. Ik schrijf er volgeerne eenige reken uit
over:
‘Als de naburige Vorsten in onderlingen oorlog waeren, wierden de lasten verhoogt,
den invoer der goederen verboden, de schepen genomen, en vervolgens den
koophandel van wederzyde gestremt. Zoo gong het met de Vlaemingen, Henegouwers,
Hollanders, Zeeuwen en Vriesen ten tyde van hunne bloedige veld- en zeeslagen.
Zoo gong het met Vlaenderen en Brabant, met Brabant en Mechelen, met Limburg,
Luxemburg, Gelder en Brabant, met den Bisschop van Uytrecht en den Graef van
Holland. Zoo gong het met alle deze Vorsten in 't algemeyn, zonder voorder van de
vreemde Princen te gewaegen; met een woord het tafereel dezer twee eeuwen (13e
en 14e) is zoodanig afschuwelyk door de onderlinge burger-krygen ende geduerige
oorlogen onder deze nabuerige Vorsten, dat het onmogelyk schynt van zig te konnen
inbeelden dat alle die zelve landaerd, alle die Nederlanders in de kruys-togten onder
den zelven standaerd vereenigt geweest hebben. En niet tegenstaende dit
onophoudelyk en verderfelyk gedruys van waepenen, ziet men egter de handwerken
en den koophandel in den bloeyensten staet en meer en meer toenemen tot het eynde
dezer eeuwen toe.
O wonderlijk Vlaenderen, dat zoo menigmael in deze eeuwen omgekeert, in kolen
geleyd, gansch verbrand, en dog nog zeeghaftiger uyt de asschen is opgerezen!...’
***

De derde van VERHOEVEN's uitgaven is een treurdicht. Hier is de titel:
Treur-dicht op de dood van Maria-Theresia Keyzerinne, Koninginne van
Hongaryen en Bohemen, Aerts-Hertoginne van Oostenryk, Hertoginne van
Brabant, Gravinne van Vlaenderen &c &c, door G.-F. VERHOEVEN, Secretaris
van de Keyzerlyke en Koninglyke Academie der vrye konsten der Stad Mechelen.
- Tot Mechelen, Gedrukt by P.-J. Hanicq, Boekverkooper by de yzere Lene,
1781. Met approbatie 15 blz. druks; 19 × 25 ct.
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Dit treurdicht is in alexandrijnen opgesteld. Hooge dichterlijke vlucht valt er niet in
te bespeuren; maar vergeleken met hetgeen toen ter tijde verscheen hier te lande,
steekt het wel eenigszins af door zuiverder taal en gelukkiger woordenkeus. Sporen
der rhetorika's, ja, die zijn er nog veel in te vinden: zoo b.v. de mythologische
godenwereld en de zinspelingen op de grieksche en romeinsche oudheid... Hier en
daar heeft men schoon treffende grepen: ‘Men verkondige overal, zegt hij, den lof
der keizerin zaliger:
Herhael in uw gemoed haer wonderlyke daeden,
Begraef de Keyzerin in 't binnenst' van uw hert;’

beschrijf wat zij al voor hare Nederlanden gedaan heeft... vergelijk den vorigen
toestand met den huidigen... Edoch
‘De droef heyd zy bepaelt, en wilt geen vollen toom,..
Al wat hier adem schept tot sterven is geboren,
Het kind is in de wieg een halve schrée van 't graf.
Wy hebben altemael ons Moeder hier verloren,
Maer Joseph leeft, die sy ons zelfs tot vader gaf;
Wy deelen met den Vorst als mede-erfgenaemen;
Hy reykt ons 't Moeders-deel met alle jonsten uyt:
Daer zulk een Keyzer leeft, zal 't Kind geen Vader praemen,
Maer zingen synen lof met alle vreugd-geluyt...’

Hier komt hij er nu toe, een antithesis voor te stellen van een goeden en van een
kwaden vorst. Egypte, zegt hij, heeft daarin wel gehandeld. Die bladzijde zij nog
overgeschreven (blzz. 6-7):
‘Egypten heeft van ouds een voorbeeld naegelaeten,
En zedig onderwys voor alle Mogentheyd,
Die (naer het leven) wierd gevonnist in die Staeten
En 't voôrig Ryksbestier voor 't goed en 't kwaad bepleyd.
Daer wierd den goeden Vorst tot d'hemelen verhéeven,
Voort als een nieuwen God door 't gansche Ryk beroemt,
En syn vergoden Naem in 't Eeuwen-boek geschréeven;
Den kwaeden wierd gevloekt, en eeuwiglyk gedoemt;
't Geheugen van syn Naem wierd seffens wech-genomen,
En uyt het konings-boek gescheurt, met hoon en smaed,
Syn romp kon kist nog graf, nog vuer nog aerd bekomen,
Maer waeyden aen een galg door vonnis van den Raed,..
In tegendeel den Vorst die 't Volk gelyk syn kind'ren
Met liefde had bestiert, wierd weergaloos geagt,
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Geen dolle nyd, geen pen, geen schend-tong kon hem hind'ren,
Dan wierd zyn deugd vooreerst in 't volle licht gebragt;
De valsche vleyery was uyt dit Land gebannen,
Den Vorst, die heyliglyk voldéed syn Vaders-pligt,
Was noyt belegert met een hoop bedorve mannen,
Die hem syn eygen lof uytgalmden in 't gezigt...
O heylzaem deugd-ryk Land! hoe zyn ons nagebueren,
Vergiftigt met die gal van snood' pluym-strykery!
Hoe dringt die grouwzaem pest door d'oud' metaele mueren
By onze Vaders noch van laege vley-konst vry!
Het Neerlands Jaer-boek meld van Vorsten uytverkoren,
En van meer ander niet voordeelig aen den Staet,
Zoo lang men Neerduytsch schreef was 't vleyen ongeboren,
Dat heden onder ons in 't Fransch heel kreupel gaet(1).
Wie gaf aen Lodewyk den by-naem eerst van Grooten,
't Wyl hy de geessel was van elken onderdaen?(2).
Wie heeft de Waerheyd uyt de Maetschappy gestooten(3),
Zelfs naer die flouwe Zon reeds onder was gegaen?(4).
De Dicht-konst van Boileau volgeestig toegetakelt
Heeft niets van Lodewyk als valsche vleyery.
Hy noemt een Salomon die ramp met rampen schakelt(5),
En die door hoogmoed tergt gansch 's weirelds heerschappy.
Hoe kan zoo valschen roem oynt by d'Historie voegen?
Verlaet dit vleyers-nest, Apollo, schiet uw strael
Op 't vrye Nederland, en hekelt met misnoegen
Al die uw Komst ontëert met hoofsche logen-tael...
De Waerheyd wilt in 't g'heel geen opgepronkte reden,
Ons Vaderland heeft met Egypten dit gemeyn:
Dat wy rondborstiglyk beminnen tugt en zeden,
En in den nood soldaat en vrome burgers zyn...

Wij ook, wij doen lijk de Egyptenaren:
‘Wy vonnissen den Vorst, naer 't eynde van syn jaeren’.

(1) Het is een spreékwoord, dat in de Fransche lof-dichten geen waerheyd te vinden is. (Nota
v.d. Schryver.)
(2) Zie Les Annales politiques de l'Abbé de St. Pierre. (Id.)
(3) Den voormelden autheur wierd uyt de Fransche Academie gestooten, om dat hy, volgens de
waerheyd, van Lodewyk den XIV geschreven had. (Id.)
(4) Dat is, naer de dood van den voormelden Vorst, die voor zinnebeeld voerde de opgaende
zonne; maer die op het eynde syns levens zoo zeer gedaelt was als syne krachten. (Id.)
(5) Zie syn Discours au Roi: Jeune et vaillant Héros, enz. (Id.)
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En alzoo gebeurt het, dat
‘De Waerheyd spréekt althans met honderd duyzend tongen,
Ons Poëzy verbéeld met overduerzaem zout,
Den lof, die ider heeft van Thresia gezongen,
Terwyl de Liefde haer, in 't hert, een tempel bouwt.
Hier hoort men t' alle kant de wonderhéen ophaelen,
't Onstuymig Ryksbegin, de Koningin ontrust
Tot in de zetels van haer vaderlyke zaelen,
Daer Mars zich omstreeks baeyd in vollen oorlogslust’.

Dan slaat de dichter een blik op Maria-Theresia's regeering... hare verlatenheid in
den beginne... haar betrouwen op de Hongaren... hare opkomst en zegepraal... hare
koninklijke deugden... Hij spreekt op het einde zijne hoop uit op keizer Joseph.
Edoch houden wij er ons niet langer mee op. Voorgaande rijmregels laten ons
reeds toe over de gemoedsgesteldheid van VERHOEVEN eenigszins te oordeelen(1).
(1) Dit ‘treurdicht’ doet mij op nog wat anders denken. - Op het Stadsarchief tot Mechelen berust
in handschrift een bundel ‘Gedichten door J.B. Rymenans’... (Rymenans, uit Diest geboortig,
19 November 1748, vestigde zich als apotheker in Mechelen, waar hij stierf, den 25 October
1840).. Het eerste stuk uit die verzameling heet: ‘Mechelschen Poëten-dans, zynde een
praeludium ten vooruytzien van de Jubelfeest van Zyne Eminentie Joannes Henrikus, Grave
van Frankenberg etc. Cardinael der H. Roomsche Kerk, vierende zyne vyfentwintigjarige
bezitnéeming van het Aertsbisdom van Mechelen, dat vallen zal op den 29 September van
dees jaer 1784’. Beurtelings noodigt hij de mechelsche ‘poëten’ uit tot een ronden dans, en
hij die er zich best van kwijt, zal in aller naam Zijne Eminentie ‘complimenteeren’. Zoo
spreekt hij er een dertigtal aan, ei! met fijn hekelende scherts!.. en de derde onder hen is
VERHOEVEN:
‘Wie pypt daer op dat Neêtsche riet?
't Gelykt aen Liersche toonen!
't Is Lammen-Oom, die(n) gy daer ziet,
Hy moet den dans bywoonen.
Kom Lammen, kom! en spring eens wel,
Wat kloek! daer word gestreden:
Gy ziet hier meer als een gezel
Die beenen roert en leden!
G'hebt onlangs lang genoeg getreurt
Voor Thrées, ons goede moeder,
Dat loffelyk werd goedgekeurt
Van onzen Schotschen broeder.
Den keurder was geen philosoof,
Want alles docht hem wonder;
Maer die opregt las elke stroof,
Vond daer veel brabbel onder.
Tog wat men schreeuwt, de man blyft doof:
Wat zal men daervan denken?
Wel, zet hem op een slaper's-koof,
Gy zult geen herssens krenken!...
Ofwel (dat dunkt ons ruym zoo wys)
Laet onzen dommen makker
Eens rieken, schoon van ver, den prys:
Gewis dan wordt hy wakker!’ -
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Nota: ‘De Schotsche broeder’, in de 2e stroof, bedoelt den substituutboekkeurder Douglas,
tot wien de dichter later zeggen zal:
‘Daer nog al eenen'! raed eens wie?
Die Lammen's Treurdicht keurde:
Ja hy, en boos wierd, als men die
Door zoo wat pekel sleurde!
Maer Themis wederroept den man,
Al zoû hem 't danssen lusten:
Wy zullen 't keurgedichtje dan
By 't Treurdicht laten rusten.
... En, zegt de dichter, in 't begin ging alles eenstemmig en ordelijk; maar de duivel der
jaloerschheid verbrodde 't spel der poëten!
‘Maer meest was Lammen aengespoord,
Hy wou voor niemand zwygen,
En wilde voeren 't hoogste woord,
Gewoon den prys te krygen:
Zyn keurders stem dagt hem daer toe
Het meesten te doen hopen;
Maer deézen was, men weet niet hoe,
In 't stil van kant gekropen!’ -
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Zijn vierde werk draagt als titel, uitvoerig naar de mode van den tijd:
Algemeyne Inleyding tot de al-oude en midden-tydsche Belgische Historie, voor
zoo veel de Togten der Belgen in verre Landen, en hunne Woon-verplaetsingen
ofte Verhuyzingen betreft; midsgaeders den invloed dezer op den Land-aerd
en op de zeden onzer Vaderen, Verdeelt in verscheyde oordeelkundige
verhandelingen en tydperken.
Tot Antwoord
Op de Vraeg der Keyzerlyke en Koninglyke Academie der Wetenschappen en
Letter-kunde van Brussel, voor het jaer 1778 te geven een beknopt verhael, enz.
Dic mihi, musa, virum, captoe post tempora Trojoe,
Qui mores hominum multorum vidit, et urbes.
Horatius, de Arte Poëticâ, vers 141.

door G.F. VERHOEVEN.
Tot Brussel, by Joseph Ermens, Boek-drukker ende Boekverkooper op de
Kole-Merkt.
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Het is een lijvig boekdeel van 364 blzz. druks in-4o, 21 × 25 ct. De goedkeurig der
librorum censores draagt de dagteekening uit Brussel, den 6 September 1780(1).
Dit boek heeft 'n heel geschiedenis.
Op de allereerste bladzijde vindt ge overgedrukt een ‘Uyttreksel uyt de Protocolle
van de Keyzerlyke en Koninglyke Academie van Wetenschappen en Letterkunde
van Brussel. geteekent 14 October 1778, nopende deze inleydinge tot de Algemeyne
Nederlandsche Historie’:
Un second accessit fut décerné à M. VERHOEVEN, Négociant à Malines, Auteur du
No 3. devise: Dic mihi, musa, virum, etc. L'Académie auroit voulu couronner
également cet ouvrage, à cause des recherches infinies qu'il contient; mais en y
reconnaissant plus d'érudition que dans tous les autres, elle n'a pu se dissimuler que
ce gros volume embrassoit trop de matières étrangères au sujet, que le plan de
l'Auteur n'est pas celui d'un mémoire, et que ces beaux matériaux, quoique assemblés
avec soin, n'étoient point mis en oeuvre de la façon que l'Académie l'auroit desiré.
Pour ces mêmes raisons il fut résolu de ne pas imprimer cet Ouvrage avec les autres
Mémoires, mais d'engager l'Auteur à le publier sous son nom, comme une espèce
d'introduction à l'Histoire des Pays-Bas.....
Naar het schijnt, waren verschillende antwoorden op de academische vraag
ingekomen. Markgraaf du Chasteler ontving de medalie: priester Mersseman en
raadsheer Méan verkregen elk een accessit. De Academie zoude zelfs 'n eervolle
melding toekennen aan de vlaamsche verhandeling van M. D'Hoop. Doch over
VERHOEVEN staat in het gedrukt verslag geen sylbe. En, zoo gaat Goethals(2) voort:
‘On y voit que l'Académie a eu de la peine à adjuger les prix; mais elle a tenu, le 14
octobre, une séance qu'elle a eu l'impudeur de garder secrète, dans laquelle un second
accessit lui fut décerné d'une manière peu propre à honorer l'Académie: après avoir
procédé deux jours auparavant avec un esprit de camaraderie tout-à-fait mesquin,
elle semblait être honteuse de son injustice envers VERHOEVEN, et des nouveaux
actes qu'elle prenait’.

(1) De minute dezer verhandeling, door VERHOEVEN eigenhandig geschreven, berust op het
Stadsarchief van Mechelen. Zie Hermans, op. cit. tom. VIII, blz. 266: Mengelingen, IV, no
1.
(2) Zie op. cit., blz. 303.
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In die tweede zitting verklaarde zij dan, dat zij die verhandeling wel zou willen
drukken hebben om de buitengewone opzoekingen welke de schrijver zich getroost
had, maar... maar... dat er, m.a.w., te veel miswas in voorkwam. Men herleze het
boven vermeld uittreksel. En nu gaat Goethals voort:
‘VERHOEVEN, piqué au vif, ne put pardonner ce jugement à Des Roches, et pour s'en
venger, il le livra à l'impression; son mécontentement fut bien plus grand encore,
lorsque le secrétaire de l'Académie eut publié son histoire ancienne de la Belgique,
dans laquelle il croyait reconnaître ses travaux, sans avoir mérité une seule citation.
Dès lors VERHOEVEN ne cessa d'accuser Des Roches de n'avoir pas voulu couronner
son mémoire(1)’.
VERHOEVEN droeg zijn werk op aan de ‘doorlugtige Broeders Josephus de Crumpipen,
Ridder van het Koninglijk Order van den H. Stephanus, Raeds-heer van Staet,
Cancelier van Brabant, President van de Keyzerlyke en Koninglyke Academie van
wetenschappen en Letter-kunde van Brussel, enz. - en Henricus de Crumpipen,
Ridder van het zelve Koninglyk Order, Raeds-heer en Secretaris van Staet en van
Oorlog, enz., enz.’. Het wapen der de Crumpipen versiert de eerste bladzijde.
En hoe wordt nu het werk verdeeld? - De schrijver onderscheidt acht groote
tijdperken. Hij zet die verdeelingen uiteen in zijn voorbericht.
‘In de inleyding’ - zegt hij - ‘worden de Belgen onder de Celten en de Gallen
nagespeurt, en hunne zeden onderzocht. Dit voor het eerste tyd-perk. Het tweede
verliest zig nog in de hoogste

(1) Op een stuk handschrift van VERHOEVEN, tot eigen verdediging geschreven, lees ik: ‘De
kundige in onze Historie zijn benevens ons, overtuijgt, dat wijlen Meester Des Roches in
zijne Histoire ancienne des Pays-Bas Autrichiens, die ten jaere 1787, en vervolgens zeven
jaeren naer de onze in het licht gekóomen is, zich nergens geweerdigt heeft in deeze ofte in
zijn bedroeft Epitome historiae Belgicae iets onzer inleydinge te beroepen, ofte daer van
gewag te maeken, niet tegenstaende hij daer gansche plaetsen van uijtschréef, de tijd-perken
veranderde, en om in alles oorspronglijk te schijnen, zijn voorbeeld, onze inleydinge, op zijn
Fransch, zoo naekt ontkleedde, dat hij wel aen het hoofd mag staen van de onbeschaemste
letterdieven, die onder diergelijke Hollandsche kapers bekent zijn’... Cfr op het Stadsarchief
van Mechelen, een los blad, onder de Mengelingen, V, nr 1; bij Hermans, op. cit., tom. VIII,
blz. 265.
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oudheyd, sedert de togten in groot Brittanniën, en brengt uyt dit Eyland de
onmenschelyke Druiden met hunne barbaersche godsdienstigheden. Met het begin
van het derde komen onze Vaderlanders gedeeltelyk als oorspronglyke Celten onder
den naem van Germaenen wederom, en op het eynde van het zelve heeft men Cesar
tot leydsman, die hunne zeden beschryft. Het vierde begrypt dit aenzienlyk tyd-stip
van de Belgen onder de Romeynen; ziftkundig tegens alle die onze. Vaderlandsche
stedelingen onder die beschaefde volkeren, als barbaeren beschryven. Het vyfde geeft
de Franken, hunne togten en den invloed der zelve op de zeden en den land-aerd.....
Het zesde tyd-perk geeft de togten onder de Koningen van het tweede geslagt..... Het
zevenste begrypt de verwoestingen van de Noordmannen. Het achtste tyd-perk, als
verre het bezonderste, is het geene der kruys-togten, uytloopig, vervaerelyk groot,
maer evenwel niets begrypende als ter zaeke..... Het is myn stokregel geweest van
de Belgen op ider tyd-perk te kennen, om den invloed van de togten en van de
verhuyzingen op de zeden en op den land-aerd te konnen onderscheyden’.....
Hoe heeft hij nu zijne materialen verwerkt?
Ik meen, dat hij op zijn woord mag geloofd worden waar hij in 't voorbericht
schrijft: ‘De liefde tot de waerheyd heeft my veeltyds in diepe navorsschingen
gehouden, bezonderlyk om dat ik de vraeg (der Academie) letterlyk verstaen heb;
dat is neerstelyk te onderzoeken welkdanig den invloed van die togten geweest is op
de zeden en op den eygen aerd van de Natie’... Kenschetsend is in dat stuk de
getuigenis welke hij, in den loop zijner verhandeling, over de Kruistochten sprekende
neerschrijft:
‘Gelyk een igelyk, die eens voorgenomen heeft op het thooneel van de geleerde
wereld, als schryver te verschynen, bezonderlyk gehouden is, van de egte
bewys-stukken en de eventydige Historiën, die hy ophaelt, te kennen; zoo heeft hy
bovendien het gewicht en het gezag der zelve te onderzoeken, om in alle
omstandigheden de waerheyd der geschiedenissen te ontdekken. In die studie heeft
den Schrijver dezes zig van jongs af geoeffent, en ter diër oorzaeke, kan hy niet als
met misachting aennemen hetgene de geleerde van Parys in de zoo genoemde
verzamelinge aller wetenschappen, op de kruys-togten aenwyzen(1); daer beroept men
de werken van d'Heer de Voltaire benevens de aenspraek op die

(1) Dictionn. Encyclopéd., op het einde van het art. ‘Croisades’, tom. IV, blz. 505, 1e uitg.
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togten van den eerw. Heere Fleury, van welken laetsten ik my alleenelyk bediend
heb, naer de oorspronglyke schryvers, die dezen bybrengt, zeer zorgvuldiglyk nagezien
te hebben, bezonderlyk voor zooveel deze te bekomen waeren; ik beroepe Fleury,
Mezeray, de geleerde Benedictienen, den President Henault, en andere, om van geene
letter-roovery verdagt te zyn; maer verre van op d'Heer de Voltaire te peyzen, zoude
ik my geschaemt hebben zynen naem te noemen, gemerkt hy uyt vergiftige bronnen
geput heeft, en geen een eventydig stuk, nogte oorspronglyk bewys voorgebrocht
heeft. - Het zoude dan zoo ongerymt zyn van die verzaemelinge, voor zooveel de
Historie betreft, als de werken van d'Heer de Voltaire zelfs te beroepen. - Voor alle
de vorige en de volgende is den schryver borge, die by gebrek van eventydige
bewyzen, de naeste by den tyd, de geloofweerdigste en de rechtzinnigste aengehaelt
heeft’. ***

Edoch zetten wij ons overzicht voort. Een woord over zijn vijfde uitgave, die als titel
voert:
Gecroonde Verhandelinge door de Keyzerlyke en Koninglyke Academie van
wetenschappen en letter-kunde van Brussel ten jaere 1780 tot antwoord op de
vraeg:
Aen te wyzen de soorten van visschen die het gemeyn voorwerp zyn van de
vangst, zoo op de Kusten als in de Rivieren van Vlaenderen, de misbruyken, die
in de Visscheryeu in swang zyn, te kennen te geéven, met de middelen om de
zelve te verbeéteren.
Non haec piscator vobis sunt otia laeta
Litoribus, non blanda quies, non vita beata est.
Giannetasii piscatoria eclog. 7.

door d'Heer G.-F. VERHOEVEN.
Tot Mechelen, gedrukt by P.-J. Hanicq, Boek-verkooper. 58 blzz. in-4o, 21 ×
28.(1)
De schrijver vangt zijn werk aan met eene ‘inleyding’:
‘De Vlaemsche Zee-kusten’, zegt hij, ‘zyn van de oudste tyden zeer vischryk geweest:
Van Biervliet af tot Calais en voorder, oeffenden zich de inwoonders in alle soorten
van Visch-vangst; het vernuft was by de neerstigheyd, want Wilhem Beukelins,

(1) Het handschrift dezer ‘gecroonde Verhandelinge’ samen met eenige gedrukte stukken daartoe
dienende, stond op de veiling van VERHOEVEN'S boeken vermeld onder nr 1463.
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geboortig van de eerste plaets, had reeds vooraen in de veerthienste eeuw het geheym
gevonden van den Haring in tonnen te zouten, en vervolgens deszelfs koophandel,
veel verder en profytiger door gansch Europen uyt te breyden (Marchant. Flandr.
pag. 50).
Het gaet met de Visschery gelyk met alle andere zaeken aen beurtwisselingen
onderworpen; want in de voorige beroepe eeuwe was de Haring-vangst, by de kusten
van Sweden en Denemarken, zoo gemeyn, als heden by die van Engeland; alsdan
hadden de Vlaemsche visschers een grooter deel in die visschery als nu, niet
tegenstaende dat de Hollanders, de Zeeuwen, de Geldersche en de Vriesen met
merkelyke voordeelen van de koningen van Denemarken en Sweden begunstigt
waren; maer evenwel, deze niet tegenstaende, ziet men de Vlaemsche visschery
toeneémen, en Oostende, eerst door visschers bewoont, tot eene zee-stad opreyzen,
na dat de inwoonders deze met een pael-werk omheymt hadden ten jaere 1373’.
En zoo gaat hij voort en toont hij aan, hoe de Vlamingen vroegertijds groot voordeel
trokken uit de vischvangst... hoe die bloei afnam... en zal hij tot de uitkomst komen:
men moet trachten wederom naar dien bloei te streven, en daarom practische middelen
beramen en misbruiken uitroeien.
Hij verdeelt zijne verhandeling in twee hoofddeelen.
Het eerste onderdeel ervan handelt breedvoerig over den haring, ‘daer des zelfs
vangst voor de Vlaemsche visschers zoo aenmerkelyk is’. - Het tweede is een
‘onderzoek over de misbruyken in de Haring-vangst van de Vlaemsche visschers,
met de middelen om de zelve te verbéeteren’. Het handelt mede over ‘de
Kabbeljauw-vangst, over eene algemeyne en onbepaelde visschery, enz.’ - Het derde
onderdeel gewaagt ‘van de verscheyde soorten van visschen die zich omtrent de
Vlaemsche Zee-kusten onthouden’. - Het vierde is een ‘onderzoek nopende de
misbruyken in de visschery op de Vlaemsche Zee-kusten, vooral van eene noodige
Komme tot Blankenberg’. - Het vijfde onderdeel gaat met dit onderzoek voort:
‘Andere hoofdzakelyke misbruyken in de Vlaemsche zee-visscheryen’; het spreekt
ook over de netten, enz. - Daarna vangt hij het tweede hoofdstuk aan, en nu komt
aan de beurt, in 't eerste onderdeel: ‘de riviervisch van Vlaenderen’; in 't tweede: ‘de
misbruyken in de visschery op de Vlaemsche rivieren, met verbode wand. Middelen
om de zelve te verbeteren’. - Het derde onderdeel is hier een vervolg van;
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waarna het ‘Besluyt’. Laat ik hier een stuk ervan overnemen, al ware 't maar om over
's schrijvers proza te oordeelen:
‘Het verhandelde over de zeevisschery is meer staet- als natuerkundig ontworpen...
Het is dan te denken, dat de voldoende denkbeelden op dit vraeg-stuk de aendagt
van de Land-bestierders zoo zeer als van de Academie zullen verdienen, want zekerlyk
hoeve het gansche Nederland aen den geleerden autheur van zoo gewigtige en
belangende vraege verpligt te zyn, vermids men niet oorbaerder nogte profytiger
voor het Vaderland, als deze ontdekt. Den Akker-bouw is zoo volkomentlyk verre
gebrocht, als men konde verwagten; de vrye konsten en wetenschappen steeken, door
het gansche Vaderland, moedig het hoofd op; de hand-werken vermenigvuldigen,
en worden dagelykx verbetert; de Letter-kunde praelt, in weerwil van onze Fransche
gebueren, door de zuyverheyd van de moedertael; terwyl alle andere, zoo doode als
leévende spraek-konst, niet minder dan vreemd is, aen eene ontallyke menigte van
geleerde Vaderlanders. Alles dan dat betrekkelyk is tot den gemeenen welstand van
den Staet, word overwogen en beproeft; een igelyk word door de Land-bestierders
tot de zee-visschery met vrydommen en voor-gunsten aengemoedigt, maer tot hier
toe is die vlytige werkzaemheyd, die in de uyt-reders verzogt word, niet te bespeuren.
- Wat vermogen een-en-vyftig sloepen van Oostende en van Nieuwpoort zamen, om
alle de Oostenryksche Nederlanden alleen van haring te voorzien? 't Is onbegrypelyk,
dat den Nederlandschen Land-aerd, die t' alle tyden zoo ondernéemende en zoo
yverzugtig geweest is op den Koophandel, zoo slaep-ziek geworden is op het stuk
van de groote zeevisschery; het koomt my als eene vreemde noodschikkelykheid
voor, dat die zelve Nederlanders in het volle gewoel van de overdadige pragt, hun
eygen nood-druft verwaerloost hebben te zoeken, terwyl den vreemdeling hier door
zich t' hunnen koste verrykte gelyk nog alle dagen geschied...’ (Zie blz. 56.)
Waarlijk, dit werk strekt ten bewijze, dat VERHOEVEN met de vischvangst als niet
velen bekend stond, en een juisten blik had in zake van 't groote belang welk zij voor
de welvaart des lands opleverde. Hij is, ook in dat stuk, meer dan een gewoon mensch
belezen, en er komen in die bijdrage niet onaardige bladzijden voor, waar heden nog
met belangstelling een visscher zou kennis van nemen. Wat al frissche vlaamsche
woorden in die visscherswereld! Ik geloof, dat daar nog een stuk vlaamsch volksleven
verborgen zit hetwelk weinig of niet bekend is...
VERHOEVEN gaf dit werk op eigen kosten uit...
***
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Het volgende echter, eveneens 'n bekroonde verhandeling - het verwierf een accessit,
samen met de bijdragen van Heylen, Hettema en d'Outrepont, - werd op de kosten
der Academie gedrukt, en heet:
Antwoord op de vraeg van de Keyzerlyke en Koninglyke Academie der
wetenschappen en letter-kunde van Brussel voor het jaer 1782:
‘Sedert wanneer is het Roomsch Regt bekent in de gewesten der Oostenryksche
Nederlanden, en sedert wanneer heeft het (in déeze) de kracht van wet?’
Aen het welke de Academie een Accessit heeft toegewezen.
Door den Heere W.-F. VERHOEVEN, Koopman en Secretaris Honoraire
der Koninglyke Academie van Teekenkunde, &c tot Mechelen.
Belgicé pro Patria.
Tot Brussel. In de drukkerye van de Academie. MDCC LXXX II(1).
Ik mag hier wel de inleiding van dit ‘Antwoord’ overnemen. Het stuk drage bij tot
de kennis van den schrijver en zijn werk:
‘Verscheyde regts-geleerde - zegt hij - hebben by verkoze stoffe, eyge aen hun beroep,
de Historie van het Roomsch Regt geschréeven: onder déeze zyn Conringius en
Heineccius de minste niet, welkers laeste werk, met geduerige aenteekeningen en
by-voegzelen, door Ritterus uytgegeven is. - Zoo heeft Schoepflin in zyn verheerlyckt
en opgeheldert Alsatien, alles by gebrogt, dat de Historie van het Roomsch Regt voor
dit Landschap betreft, dat gevolg-

(1) Een handschrift van dit ‘Antwoord enz., door W. FR. G. VERHOEVEN zelf geschreven, berust
op het Stadsarchief van Mechelen, onder 1r VI der Mengelingen. Zie Hermans' Inventaire
des Archives de la Ville de Malines, libr. A. Olbrechts, tom. 8e, blz. 266. - De catalogus van
VERHOEVEN'S bibliotheek werd, na zijn dood, opgemaakt door apotheker Rymenans, van
Mechelen. De verkooping had plaats op Maandag 1n October 1810 en vlg. dagen, ten
sterfhuize van VERHOEVEN, IJzeren Leen, Sectie A, nr 331. De lijst vermeldde 3987 nummers,
waaronder ‘un grand nombre d'éditions originales et primitives d'ouvrages rares et recherchés
ainsi que des pièces fugitives sur l'histoire de ces pays’. Dit stuk, nr 1509, blz. 100, van den
Catalogus, werd aangekocht door Pet. Phil. Const. Lammens, prof. bij de fac. van Wijsbegeerte
en Lett. en bibliothecaris der Gentsche Hoogeschool, gestorven den 9 Juni 1836. Bij de
verkooping zijner boeken (21 Oct. 1839), ging het over in de bibliotheek van J.B. Theod.
De Jonghe, te Brussel.
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lyk veel gemeyns heeft met Neder-Lotharingen... Die geleerde benevens meer andere,
ter loops, in myne redevoeringe aengehaelt, hebben in de Latynsche tael geschreven;
en Heineccius vooral zoo geleerdelyk, dat hy my den iver heeft benoomen, om in
het Latyn voorts te vaeren, zoo ik begonst had. - Niettegenstaende dat de
Letter-roovery zeer gemeyn is, heeft het ten minsten geene aerdigheyd, van gansche
plaetsen en volle zinnen, van diergelyke meesters aen malkander te schaekelen, waer
door ten laesten een ongelyk en verdrietig werk voorkomt, als een kleed met honderd
lappen; ook is het te denken, dat déeze Academie met geen ander inzigt ingestelt is,
als om de Nederlanders bezonderlyk te onderrigten, en aen te moedigen tot de
Letter-kunde ende Wetenschappen: te meer om dat de zelve de Vaderlandsche Historie
vooral opheldert, onderzoekt, en uyt de duysternissen opgraeft. - Déeze Redevoering
dan, dunkt my nutter in de Vlaemsche tael, mids déeze voor al onzen Land-aerd
onderwyst. Ider weet, hoe het heden hier te lande met de Fransche bestaet; de
verscheyde Lof-redenen van Viglius alle onvoldoende bevonden, doen genoegzaem
zien, dat de Nederlanders, tot heden, immers voor het grootste deel, zich by hunne
eyge tael hoeven te bepalen’. Zie blzz. 3-4(1).

(1) De nota die VERHOEVEN in zijne ‘Bewys-Stukken’ hierbij laat volgen, mag wel aangehaald
worden:
‘Men heeft geen voorbéeld onder de beroemde schryvers van de oudheyd, dat eenen van hun
in vréemde taele geschréeven heeft: Hesiodus, Homerus, Herodoot, Thucydides, Aristoteles,
Plato, Polybius, Plutarchus en Flavius Josephus zelf, niet tegenstaende déeze dry laeste
binnen Roomen gevrogt hebben, en ongetwyffelt de Latynche tael wel magtig waren, egter
hebben zy hunne onsterffelyke werken in hunne Grieksche moedertael agtergelaeten. Zoo
hebben de Romeynen gedaen, welkers werken tot de na-néeven zyn gekomen. Het quam aen
de geleerde van die wereldstad zeer belachelyk voor, dat een gebooren Romeyn, in de
Grieksche tael, die by hun zoo gemeyn was, zoude geschréeven hebben. Hoor hierover Cato
den Burgemeester Albinus berispen: déezen had in het Grieks de Romeynsche Historie
geschréeven en herschréeven; hy verontschuldigde zich in de voorreden, om dat hy Romeyn
van geboorte, in die vréemde tael niet zuyverlyk schreef waarop Cato uitvoer: ‘Nimium
nugator es, cum maluisti culpam deprecari quam culpa vacare. Nam veniam petere solemus,
aut cum imprudentes erravimus, aut cum compulsi peccavimus. Tibi inquit, oro te, quis
perpulit, ut id committeres, quod prius quam faceres, peteres ut ignosceretur. A. Gellii Noct.
Attic. Lib. XI, Cap. VIII, pag. 526, edit. Gronovii Lugd. Bat. 1706 in 4o. Waar is dit werk
van Albinus gebléeven? Buyten de Latynsche tael, die voor de gods-geleertheyd, voor de
genéeskunde, en bezondere wetenschappen te leeren in voegen blyft en hoeft te blyven,
zonder de grieksche te verwaerloozen, schryven alle beschaefde volkeren in hunne moedertael.
- Zoo spreekt den Tasso voor Italien, Cervantes voor Spagnien, Camoëns voor Portugal,
Gesner voor Duytschland, Milton voor Engeland, Vondel en Waagenaar voor de Nederlanden,
en alle de beroemde Fransche schryvers voor dit Koningryk’. Blz. 49.
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Voegen wij hier nog een alinea aan toe, dat VERHOEVEN als 'n sluitrede bij zijne
bewijsstukken neerschrijft:
‘Uyt het reeds aengehaelde - zegt hij - blykt genoegzaem, dat onze voorvaderen naer
het vóorbeeld van de Fransche, het Roomsch Regt aengenoomen hebben, zoo in de
hooge Schoole van Loven naer die van Parys gestigt; alle kundige in de historie zyn
eens, dat wy van over vele eeuwen, zoo naer het quaed als voor het goed, voor de
aepen van de Fransche zyn aenzien geweest. - Het is tot heden nog een ongeluk, dat
de Fransche regts-geleerde schryvers zoo veel gezag in onze vierschaeren gekréegen
hebben; bezonderlyk de géene die alleenelyk in hunne taele geschréeven hebben,
waer door de Latynsche verwaerloost word, en de Wetten zelfs maer ligtelyk
gestudeert worden’. (Zie op. cit., blz. 43).
***

Eenige jaren verloopen nu, eer VERHOEVEN nog iet nieuws voortbrengt. Bij het jaar
1790 vind ik echter drie-vier uitgaven op zijne boekenlijst aangeteekend. Ik weet
echter niet wel, hoe zij naar tijdsorde moeten gerangschikt worden. Vangen wij met
de vlaamsche aan.
Het eerste dezer stukken - het zevende in de reeks, - is een dichtstuk. Het draagt
als titel:
Ode aen den doorlugtigen Heer Henrik Van der Noot als zyne Edele zich stelt
aen het hooft van de vrywillige Hulp-benden, door d'Heer G.-F. VERHOEVEN,
Koopman en Secretaris van de Academie der Teeken- en Schilder-konst, binnen
Mechelen. - Tot Mechelen; MDCC XC; 15 blzz. in-4o, 22 × 27 ct; zonder naam
van drukker.
Die ode is in pompeuze alexandrijnen opgesteld; zoo iets, zeide ik reeds, lag in de
mode(1). Laten wij er eenige brokken uit overschrijven, niet zoozeer om reden hunner
hooge waarde,

(1) Er moet hier echter in bedenking gegeven hetgeen VERHOEVEN getuigt over ‘zeker
Nederduijtsch gedicht met onzen naem, onder den franschen titel van Ode, ten jaere 1790,
buijten onze weete in het licht gekomen.’ Zie verder 's mans protest, op blz. 32.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

843
maar zij zullen ons een gedachte geven van 's mans rijmkonste, een tipje geschiedenis
blootleggen en VERHOEVEN's politieke denkwijze doen kennen. Luistert hoe hij
aanvangt; ik vind het niet oneigenaardig:
Dat U de opperheyd, o Nederlandschen Vader,
Dat d'hemelingen U behoeden t' allen tyd;
Maer eer gy voorder trekt, aenhoor ons, peys eens nader,
Zie overal 't gevaer daer gy in 't midden zyt.
Een goeden Vader is zich zelfs niet, all' zyn kindren,
Zyn Broeders, hebben recht, te weêren 't ongeluk,
Ons vrees is wel gegrond, het minst dat U kan hindren,
Herdompelt Neerland weer in nieuwen ramp en druk...
U al te dierbaer hooft, geheyligt in ons landen,
Zy aen geen lossen bal nog kogel blootgestelt;
Blyv' Nestor in den raed, als mavors toortsen branden
En als den vyand zich begraeft in 't legerveld...
Vertrek uyt Namen niet, zy t'hans in 't g'heel omzigtig,
Gewapent van de voet tot boven met den helm,
Daer schuyler menigen als land-verrader pligtig,
Van buyten Vaderlands, van binnen vygh en schelm...
't Vermoeden is een deugd, geen arg-waen, als de listen
Zoo wereld-kundig zyn gelyk men nu bevind,
Dat Ursel met Walckiers, met Vonck en and're twisten,
Hun snood verraed heeft hun tot voordeel niet gedient...
Die broedsels van de hel zyn uyt het land gewéeken,
Die vlugt zoo schielyk maekt hun pligtig voor al 't volk.
'T is heden hoogen tyd, dat Themis recht moet spréeken,
En dat dit wan-gedrogt verhuys naer Plutos kolk....
Gy, Vader Henrik, gy vermoogt, beweeg de Staeten,
Dat elken vlugteling thans ingeroepen zy;
Al die onschuldig is mag zich aen ons verlaeten,
Wie zyn ter weireld meer als Nederlanders vry?
Het grauw heeft reeds verstaen en mompelt met malkander,
Dat Ursel, door den Vorst tot Weenen onderrigt,
Hier onder 't vosse-vel, zoo stout geveynst, als schrander,
Den ouden kerker van de slaverny herstigt...
De Faem heeft reeds verbreyd, en Neerlant ront gedraegen,
Dat déezen omgekogt met waen, maer eerverlies,
En om ons wederom geweldiglyk te plaegen,
Vooraf ontfangen heeft het order van het Vlies;
Zyn aenhang is bekent, al die verwaende grooten
Zyn stoorders van de rust en vyanden van staet;
Waerom is Arenberg in Brabant gansch verstooten?
Ten zy om dat hy slinkx in dwing'lands paeden gaet.
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Al dat vermaegschapt volk, Hertogen, Princen, Graeven,
De goede zyn bekent, maer in zeer klyn getal;
Veel amptenaeren zyn zoo veel verkogte slaeven,
Dees kaetsen tegens U den doodelyken bal...
Nog zyn 'er duyzende genoemt Leopoldisten
Met nieuws- gezinde, van het gansche lant ver-eent;
Ontwerpers, zoetelaers, zeer wel gedoopt Vonckisten,
Van diên den eersten hun zyn mis-slag heeft geleent.
Meer arge zonder dees zyn die geveynsde guyten,
Die Vaderlands-gezint maer in een valschen schyn,
Zoo menig eerlyk man uyt 't goed betrouwen sluyten
En schelden voor verdagt, terwyl zy 't zellef zyn...
Een ongekreukt gemoed, een wel-gebore ziele
Staet voor het Vaderland standvastig als een klip,
Al zoud heel Brabant zelfs van land-verraders krielen.
Een deugdsaem man houd stand met U, tot 't laeste stip...
Geen saem-gerotte macht van schelmen, bannelingen,
Geen Oostenrykx geweld nog gansch die heerschappy,
Vervaert d'oprechte deugd, die geen tyran kan dwingen,
Den vaderlandschen roep is heden dood of vry!...’

Dan gaat hij voort: Wij weten uit de geschiedenis, dat vaak de staatsveranderingen
de rust en de vrijheid des volks krenken en storen. Zoo was het bij de oude Grieken;
zoo was het bij de vaderen... Edoch is 't wel noodig de ontleding der Ode in te
lasschen? Me dunkt, het zou ons te verre doen uitweiden... Zij sluit met een lofspraak
op Kardinaal Frankenberg, van Mechelen. Men oordeele:
‘Doorlugtigen Prelaet tot Neêrlands heyl geboren,
Die 't purper als een prins der waere Kerk verciert,
Door U heeft Luther hier zyn Babylon verloren,
Terwyl zyn aenhang nog omtrent ons grensen zwiert...
Dat uyt het jaer-boek zy van Nederland getrokken
Den dag wanneer du Four heeft d' hooge school beklad;
Als hy in duytsch latyn vol rouwe brabbel-schokken,
Thans zwoer by Hercules dat Loven vlekken had;
Dat Stoëger eeuwig zy vermaledyd, verwéezen,
Met al d' Apostels van die valsche nieuwe leer;
En zyn uytmuntentheyd den Cardinael gepréezen,
Die zelfs met lyfs-gevaer, gong hun bedrog te keer.
Zyn onverzetlykheyd zal Neêrlands kerk-boek vieren,
Als Athanasius, met d' onverwelkbaer Croon,
Die de Beleyders naest de Martelaers vercieren,
Door 't volk verheyligt, by Rumoldus op den throon...
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'T is door die waere deugd der weerdige Prelaeten,
Dat wy de slaverny tot hier ontkomen zyn,
Nu hoeft ons eendragt om het werk niet half te laeten,
Of onze vryheyd is een hersen-schim, een schyn;
Daer by standvastigheyd en edelmoedigheden:
Met dees gewapent, vreest men dwingeland nog dood;
Zoo volgt men Willem Tell met kloeke heldenschreeden,
Zoo staet men als een rots naest Hendrik Van der Noot.
Vincere aut mori.’ ***

Nog een ander lofdicht, Van der Noot ter eere, stelde VERHOEVEN op. Ik tref het
echter bij Goethals niet opgegeven. De titel er van luidt:
Eerbiedig Lof-gezang aen den doorlugtigen Heer H. Van der Noot, door G.-F.
VERHOEVEN. Op XV van Hoey-maend des zelfs Hoogh. E. Naem-dag toegewyt.
- Tot Loven, by J. Michel, Boekdrukker en Boek-verkooper in de Katte-straet;
8 blzz., 22 × 27 (zonder jaartal).
Van der Noot! zou men niet zeggen, dat die man zijn tijdgenooten begoocheld had?
Hoe jammer, dat het werk der Brabantsche Omwenteling in de handen van zulke
heerschappen vallen moest! VERHOEVFN, gelijk zooveel zijner tijdgenooten, zag
door geen andere oogen dan die van den brusselschen Advokaat:
‘'t Is hy die ons behoed en voorder helpen zal...
En aen den dwingeland deed recht en wetten kennen’.

En daarop herinnert de dichter beurtelings de verschillende bemoeiingen van Van
der Noot om de omwenteling te doen slagen, zijn over-end-weer-geloop naar de
hoven om onderstand... Ja, zingt hij,
‘Gy hebt den steen geleyt, gy hebt ons vry gemaekt’.

Alzoo komt hij te spreken over den slag van Turnhout. Laten wij dit verhaal
meedeelen als een staal van VERHOEVEN's rijmtrant. ‘Herhaal’, zoo ving hij aan,
‘Herhael ons, Zang-godin, hoe Neerlands vlugtelingen
Uyt Hollands Brabant in de vryheyd Turnhout dringen;
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Hoe d'Alton Schroëder zond met ruym vier duyzend man
Om al ons jonkheyd daer te hakken in de pan,
En met zes stuks geschut gansch Turnhout om te werpen...
Den Vaderlander was zyn sabel nog aen 't scherpen,
Maer half gewapent met dry duyzend man ontrent.
Het voorspook van dien dag was ramp-spoed en ellend...
Geen wapen-oeffening, geen regel-tugt, geen orden,
Een hoop jonk volk verwart, wat zal dit Leger worden?
U voorbeeld, Henrik, dat 's u liefd voor 't Vaderland,
Was tot in 't jongsten hert gewortelt, vastgeplant,
Van die in d' open stad een wisse dood verwagten;
Omtrent vierhondert man, bereed hun swakke kragten
Met zeker doods-gevaer te geven voor het Land,
Onthielden zich in huys, op zolders t' alle kant,
En veel in kelders, meer in schueren en in stallen...
Den Oostenryker quam om alles t' overvallen,
Niet met voorzichtigheyd of wetenschap van iet,
Zelfs zonder kennis van het gheen 'er is geschiet...
Den Duytschen Leyds-man was gebliendt-doekt en misleden
Door 't goddelyk bestier, t' wyl hy quam ingereden,
De onbewalde stad gelyk in zegeprael...
Elk Vaderlander sprak terstonts een heldentael
En noodigden malkaer om vromelyk te vegten;
Men zag geen jongens meer, maer alle mavors knegten...
Elk huys in déese straet, dat vuer en kogels spouwt,
Was als Vulcanus' smis op Aetnas-kolk gebouwt.
Men schoot van 't huysdak en uyt al de solderingen,
Terwyl de moedigste uyt d' enghe zystraat springen
En vellen d' hooftmans neer... langs gaten in den muer,
Te voren doorgeboort, gaf m' onophoud'lyk vuer...
Het rot van Bender vlugt, den ruyter even snelder,
Maer menigte van dees door 't vueren uyt den kelder
Bestierven 't op de plaets: den aep van Anhalt, daer
Minst aengelegen was, die raekten uyt gevaer.
Dry stukken grof geschut verovert, bléeven binnen,
Die Schroëder tot dry mael gepoogt heeft te herwinnen,
Maer vrugteloos, terwyl den Duytsch, die wederkeert,
Daer voor de laetste reys het oorlogs-ambagt leert...
Den hoog-gemutsten-dief was mid'lertyd aen 't plond'ren,
En bleef in vrouwen-moord aen geen barbaer ten ond'ren,
Veel in de Gast-huys-kerk, door Eliart verrast,
Zyn voor de laeste mael daer met het zweerd vergast;
Het slag-veld in dées straet was opgehoopt met lyken,
En even ook de baen van die op vlugt beswyken;
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Een menigte gequetst besterven 't binnen Lier,
Daer d' overwonnen Duytsch een yselyk getier
Van raserneye uytbraekt op Godt en d'hemelingen,
Wiens dank-lof, Henrik, wy met u geduerig zingen’...

Dit was de victorie van Turnhout. Andere volgden nog: in Gent, in Brussel, in 't land
van Waas luidde de zegeklok... en ‘u, Hendrik, werd de schuld dier nederlagen door
den Duitscher aangewreven’; maar
‘G' hebt in ons hert gedrukt
Dat waere vryheyd noyt vóór dwingelanden bukt’...
***

Doch laten wij den man in zijn vereering van Van der Noot naar believen
voortzingen... Nog in hetzelfde jaar 1790 verscheen van hem tot Luik, bij Jos. Henri
Stevenard, boekdrukker:
Mémoire historique, politique et critique sur les Constitutions, la Religion et les
Droits de la Nation Belgique, avec des recherches sur l'origine des Villes qui
doivent leur existence et leur accroissement au Clergé Séculier et Régulier, etc.
Dédié à Messeigneurs les Etats des différentes Provinces de la Belgique Australe
etc. par G.-F. VERHOEVEN, Négociant, Secrétaire Perpétuel de l'Académie
des Beaux-Arts de la Ville de Malines.
Een boekje in-8o van 236 blz.
Buiten het voorbericht, bevat het twee hoofddeelen. De schrijver neemt in het 1o
de verdediging op van de aloude Grondwet; en in het 2o, de verdediging van den
geestelijken stand. Mag ik de hoofdstukken nader aanduiden? Beurtelings bewijst
hij in 't eerste deel: 1) Nooit is vorst in de Nederlanden alleenheerschend volmachtig
soeverein geweest; - 2) Nooit werd eenige provincie van België verkocht of verwisseld
zonder de toestemming der Staten; - 3) De opstand der Gentenaars onder Keizer
Karel heeft niets gemeens met onze huidige omwenteling; - 4) Oorsprong van den
Raad van Brabant; zijne macht en zijne voorrechten; - 5) Verdediging der Grondwet
en der voorrechten van het belgisch Volk. En daarachter draagt het tweede hoofddeel
tot titel: ‘Défense de l'Etat Ecclésiastique. Obligations infinies que lui doivent les
Provinces Belgiques’...
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Uit die opgave blijkt, dat dit boek een krachtig pleidooi is ter verdediging van 's lands
aloude wetten. Dergelijk schrift werd ook nog uitgegeven door den bollandist
Ghesquière... En in het voorbericht legt VERHOEVEN, zoo beslist als ooit, getuigenis
af van onwankelbare trouw en duurzame liefde voor 's Lands Grondwet.
Wat beteekent dan het gezegde van Goethals: ‘Cette publication fut désavouée
par VERHOEVEN, sous le prétexte des fautes typographiques; mais le motif réel doit
en être cherché dans la versatilité de ses opinions politiques’.
Hij zou zijn boek verloochend hebben!
Ja, wat is daarvan? Hoe moet dit verstaan worden? In het reeds vermeld
pro-domo-stuk van 1792, schreef VERHOEVEN zelf:
‘Middelertijd waeren wij aenzogt om een slegt journael te wederleggen, dat
waerelijk de moeijte niet weerdig was, maer dat wij evenwel gedaen hebben, gelijk
te zien is in de Mémoires historiques, politiques et critiques sur les Constitutions, la
Religion et les Droits de la Nation belgique etc. in 8o, pag. 133, gedrukt buijten onze
toezigt, ofte om beter te zeggen, misdrukt ten jaere 1790... 't Is hier de plaetse om
den oprechten vaderlander te onderrigten: Dat wij noijt eenig werk naemeloos of
onder een geleenden naem, uijtgegéeven hebben; alleenelijk eenige bladzijden van
lof-dichten, die wij noijt ontkent hebben, uijtgenomen. - Deeze voorhandige
Memoriën, onder onzen naem in het licht gekomen zijnde, hebben wij ganschelijk
ontkent, afgewéezen, en onwettig verklaert, gelijk wij nog doen; niet dat den zelve
grond-slag, de stof en reden-voering van ons niet en zijn, verre van daer: wij
ontkennen het werk, buyten onze toe-zigt zoo schandelijk misdrukt als de
school-boeken onder de zorgen van Meester Des Roches; wij verwerpen en wraeken
het, om de menígvuldige achter-laetingen, die gansche zinnen verdraeijen en
tegen-spréeken, en die aen alle geleerde tegens het voorhoofd springen... Zooveel
zeggen wij noch van zeker Nederduijtsch gedicht met onzen naem, onder den
franschen titel van Ode ten jaere 1790(1), buijten onze weete in het licht gekoomen,
dat, naer een gebrekkelijk afschrift, zonder de veranderingen, die wij in het
oorspronglijk menigvuldig gedaen hebben, is gedrukt geworden. - Wij hebben op
een ander plaets noch gezeijt: Dies altera doctior, en houden ons daer aen; niet dat
wij in het geheel

(1) Er zal hier kwestie zijn van 's mans Ode aen den doorlugtigen Heer Henrik Van der Noot
enz., waarover hooger werd gesproken.
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wraeken het ghéene wij, in het vuer van een wettigen opstand, tot welzijn van het
vaderland geschréeven hebben, zoo niet... Wij ontkennen dit gedicht, omdat den
ganschen titel door den uijtgéever of door dien die het heeft doen drukken, gesmeed
is, omdat het gebrekkelijk en ongeschaeft, buijten onzen wille en weet, onder de pers
gesweet heeft’.
Zoo spreekt dan VERHOEVEN... Bij de eerste lezing van Goethals zou men denken,
dat VERHOEVEN met geest en inhoud der gewraakte uitgaven afbreekt. En Goethals
moet dit wel gedacht hebben, waar hij van de ‘versatilité des opinions de VERHOEVEN’
gewaagt. Maar m.i. ligt die beteekenis niet in 's Mechelaars woorden. De man teekent
wel verzet aan tegen die uitgaven, tegen het kleed waarin men ze uitgedost heeft; maar den grond, de beginsels die er uit spreken, erkent VERHOEVEN voor de zijne.
Is het dan niet te streng VERHOEVEN te doen doorgaan als een veranderlijk mensch...
of, althans in mijn oogen: als iemand op wien er niet te steunen valt? Hij kan het
geweest zijn... doch uit dat protest kan het niet afgeleid, neen.
Toen het werk in 1790 verscheen, was de man alreeds 52 jaar. Op zijn dagboek
vind ik nog maar één verandering van politieke denkwijze... zoo 'twel een verandering
was van zijnen kant. Had hij vroeger den ‘lof van Theresia gezongen’, zooals hij
zegt, en had hij zijne trouw op den zoon overgedragen, het moet toch gezeid, dat die
zoon zelve de schuld was, waarom duizenden, waarom bijna al de Belgen hun woord
en hunne trouw hadden weergenomen. Was VERHOEVEN daarna bewonderaar van
Van der Noot zonder banbliksems op Vonck te smijten, dit valt nog uit te leggen, en
zeker heeft hij daarom den steen nog niet verdiend. Dat hij het op het einde meer
met Vonck hield dan met iemand anders; dat hij, als rechtgeaard Vonckist, eene wijl
geloof hechtte aan de valsche, maar verleidelijke beloften der fransche republikeinen:
't een en 't ander kan ik begrijpen; hij alléén zal het bedrogen en verdoolde schaap
niet geweest zijn... Maar 't wil me voorkomen: zou de man, die al licht een gispend
woord gereed had, naar men vertelt, niet eenigszins tot de bent van die luidjes behoord
hebben, die zelven geen jokkernij op hun persoon kunnen verkroppen? In 't jaar '90
immers gaven zijn stadgenooten hem meer dan één hard nootje te kraken... en heeft
dit zijn karakter verbitterd? Wie weet het?
***
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Hij gaf toen nog uit:
Grond-wet ofte Constitutie van Mechelen met de Neder-duytsche overzettinge
en aen-merkingen, door G.-F. VERHOEVEN, koopman en geswoorne van de
Halle binnen de zelve stad. M. DCC. XC. (zonder naam van drukker). 21 blz.
in-4o (19.5 × 24).
Goethals schrijft hierover: ‘In de eerste dagen van de belgische onafhankelijkheid,
gaf VERHOEVEN in druk de Grondwet of Constitutie van Mechelen, welke van aard
was veel ophef te verwekken, qui était de nature à faire sensation. Ook werd hij
algemeen beschuldigd, de hervorming van de constitutie te verlangen’...
Is 't daarop, dat zinspeelt een alinea, hetwelk in de rubriek der ‘Bekentmaekingen’
van het Wekelyks Bericht voor de Provincie van Mechelen verscheen?
‘Aengezien - zoo lees ik daar - sommige quaet-willige valschelyck uytstroeyen, dat
d' Heer G.F. VERHOEVEN, Koopman, en Secretaris der Academie van Teeken-,
Schilder- en Bouw-konsten, binnen dese Stad, den Auteur zoude zyn van zeker
naemeloos gedrukt blad, voor titel voerende: “Resolutie van het volk uytmaekende
de Souvereyneteit van Mechelen”, zoo belooft den zelven eene premie van duyzend
Patacons, aen alle de gene die zouden konnen aentoonen, dat den voormelden op
eeniger-hande wyze auteur, mede-werker ofte uytgever van het voors. schrift zoude
zyn’(1).
Maar vier, vijf weken daarna stond er wat anders in het Wekelyks Bericht (28 Februari
1790; blz. 101):
‘Den Greffier dezer stad G.-J.-J. Verlinden, in eene Brochure, voerende voor tittel
Grond-wet ofte Constitutie van Mechelen met de neder-duytsche overzettinge en
aenmerkingen door G.F. VERHOEVEN, enz., synen naem hebbende vinden staen onder
een vlaemsch Translaet van het Diplome van Theobaldus, al ofte het zelve door hem
gecollationeert zoude geweest zyn, verklaert wel expresselyk noyt vlaemsch Translaet
van het zelve Diplome gecollationneert te hebben’. -

(1) Zie Wekelyks Bericht voor de Provincie van Mechelen voor 't jaer 1790. Met Toelaetinge
der Staeten van de zelve Provincie. Tot Mechelen, drukk. F.J. Van der Elst, Stads-drukker.
Blz. 54.
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Hoe was die missing gebeurd? Men zegt het niet; doch nu greep Jan en alleman naar
'nen stok om den armen VERHOEVEN te lijf te gaan... en dat hij voor die lacherijen
uiterst gevoelig was, heeft men later geweten(1).
Enkel nog een woordje over deze uitgave der grondwet van Mechelen. Eene
‘inleyding’ gaat vooraf. Hierin gewaagt hij vooral van de vrijheid waar, van de eerste
tijden der geschiedenis, ons volk op uit was: ‘De wetgevende magt is het aengeboren
Regt van alle vrye volkeren, de Vorsten zyn de uytvoerders van de wet, van den wil
van het volk’. - Het stuk is sterk anti-oostenrijksch. Ik zie echter niet, dat hij er zich
Vonckgezind in verklaart. Luistert hoe hij nog den lof der bisschoppen spreekt:
‘De gelukkigste Vaderlanders waeren de géene die zich onder de bescherminge van
de Bisschoppen begeeven hadden, bezonderlyk naer de verwoestingen van de
Noord-mannen; al dat nog van Letter-kunde en burgerlyke instelling, van geschreve
regt en wetten overgebleven was, beruste onder de geestelyke; wy zyn aen hun onze
herschepping tot beschaefde reden-dieren verpligt. Ook zyn hunne instellingen
regtmaetig, en gebouwt op den grondslag van den Gods-dienst’. (Z. op. cit. blz. 4).
Dit was zeker niet in den trant van Vonck, meen ik.
... Een bijzonderheidje in het voorbijgaan: het geldt het verbod van zijne bekroonde
verhandelingen uit te geven:
‘De Ambagten, Broederschappen, Gilden, daer wy breeder over uytgeweyd hebben
in onze gekroonde verhandelingen nopende den oorsprong dezer, en welkers uytgaeve
ons door het wille-keurig Landbestier verboden was, maer in het kort schikken in
het licht te brengen; die burgerlyke inlyvingen quamen op de wyze van de Grieken
en van de vrye steden van Italien hier insgelijks op’. - Aldus op. cit. blz. 5.

(1) Goethals (op. cit. blz. 299) schrijft hierbij: ‘Quelle que soit la cause de cette erreur, elle attira
bien des plaisanteries à VERHOEVEN, qui avait le tort de n'être d'accord avec personne. On
ne l'appela désormais que le marchand latin, et les Malinois en ont gardé une expression
proverbiale: Pour s'excuser d'une méprise, ils disent encore aujourd'hui: VERHOEVEN s'est
bien trompé. - Dans ce temps il formait un recueil de chartes et de documents historiques
qu'il avait l'intention de livrer au public par la voie de l'impression. On voit par le projet de
prospectus, combien la déclaration du greffier et les plaisanteries des Malinois lui étatent
pénibles’. Zie hooger, blz. 6.
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En ten slotte. Hoe VERHOEVEN aan de aloude vrijheden hechtte, moge uit het volgende
blijken. Hij bespreekt o.a. het artikel der Grondwet dat luidde: ‘Item mag de gezeyde
Stad, en nu en in het toekomende, de poorten, vesting-gragten en alle haere
versterkingen maeken, verbeteren en meerdere versterken, op zoodanige wyze, als
het met den Raed van de gezeyde Stad het best zal dunken te behooren’. En hier
teekent hij nu o.a. aan:
‘Onderstelt voorders dat men in Raede vind, de Stad tegens vyandlyke aenvallen en
schielyke inrukkingen te voorzien, de poorten en andere versterkingen te herstellen;
dat niet kan geschieden zonder belastinge van alle de inwoonders in het algemeyn;
zekerlyk regt-maetig in alle deelen, omdat den géenen die het gemak geniet, die
bewaert word, de onkosten hoeft mede te helpen dragen. Qui sentit commodum debet
et sentire incommodum. Hier zegt men wederom tegen, en zommige bewéeren, dat
alle die de lasten draegen regt hebben om de belastingen mede te stellen, waer uyt
eene nieuwe Constitutie zoude voorkomen; nieuwigheyd en verwarring, die ons
zoude dompelen in zoo arge en gevaerlyke wan-orders, als de géene wy zoo
gelukkiglyk ontworstelt hebben. Laet ons dan alle nieuwigheden verwyderen, en
stiptelyk de Constitutie volgen, die voor een vry-volk van over vier-hondert en
vyf-en-tachentig jaeren gemaekt is. De eendragtigheyd alleen kan ons gelukkig
maeken;’ enz. (Zie op. cit., blz. 19).
***

Van VERHOEVEN verscheen nog in 't licht:
Grondwettelyke Stelling, voorgegaen door de verklaering der rechten van den
mensch ende van den borger, gepresenteert aen het fransch volk door de
Nationale Conventie, den 24 Juny 1793. - Mechelen; brochure in-8o.(1)
Edoch het weze genoeg; weiden wij niet verder uit.
Ik trachtte W.F.G. VERHOEVEN uit te beelden, niet omdat hij uitmuntte door
buitengewone gaven, och neen! maar levende in een tijd waarop taal en wetenschap
te onzent in nog deerlijken

(1) Deze brochure, welke ik bij Hermans wel vermeld vond, kon ik mij niet aanschaffen. De
titel laat echter vermoeden, dat VERHOEVEN hiermede een stap dichter tot de Franschen deed.
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toestand verkeerden, droeg hij toch het zijne bij om die taal door beoefening in eere
te stellen, om ze als tolk der wetenschap te verheffen, en om mede het nationaal
bewustzijn van ons volk te verlevendigen. Dit acht ik verdiensten, welke recht geven
op dankbare herinnering. Zijne politieke meeningen blijven natuurlijk onverlet(1). De
geschiedenis, naarmate zij vordert, wijzigt niet zelden het oordeel over menschen en
feiten, en zeker is dit ten deele waar voor VERHOEVEN en zijn eventijdige
landgenooten. Doch dit oordeel wordt daarom geen veroordeeling, en om rechtveerdig
te werk te gaan, dient men ook in eene studie over hem en zijne werken, rekening te
houden met zijnen tijd en zijne samenleving.

(1) Dat zijne politieke handelwijze niet altijd in den smaak van 't volk viel, blijkt uit schotschriften
van dien tijd. In een verzameling handschriften, die op het mechelsch Stadsarchief berusten,
trof ik de copij van een ‘affiche’ aan; luistert:
‘Met toelaetinge van den Schout M... S...
De tonneelspelders van Lier zullen op Sondag, den 21 Februarii, voor het eerste vertoogh
geven: De seventhien Willekeurige Souverynen ofte het mislukt Mechelsmagistraet. Opera
bouffon in dry deelen. De woorden door den Sanctuarius; het musicq door Sus met synen
hertclop. In afwagtinge: Het derde Misverstand van Guilliam den Lecker; klugtspel in 5
deelen. Het tooneel is in “Den Hertog van Lorrynen”. Naer het tooneelspel, groot avond-mael
en bal op de visverkoopers-kamer. - N.B. Niemant en zal den toegank hebben dan die
Souverynen met hunne magnaeten.’
Op hetzelfde blaadje vind ik een liedje geschreven of 'n ‘Saemenspraeke tusschen Lammen,
Jan, Sus ende Merten, over het afsetten van het nieuwaengesteld Magistraet. Op de stemme:
La pelle au Cul’. - Een ander blaadje, met dat zelfde schimplied, draagt als titel: ‘Aen LAMMEN
VERHOEVEN Sanctuarius, van den Raede op vischvercoopers-camer, op de air enz... - Op
een ander blaadje lees ik nog: ‘Op de wijs: Du haut en bas. - Noteert ook: In duc van Lorrynen,
zooals er in voorkomt, wordt bedoeld ‘eene herberge daer men segt de magistraet in gemaekt
te zyn’. Het lied ofte de samenspraak is samengesteld uit vijf strophen, waarvan de laatste
de volgende woorden aan LAMMEN (GUILIELMUS) VERHOEVEN in den mond legt:
‘Ik heb gemist
In alle de staetkundige zaeken
Dat gy het eens wist.
Ik dagt: all' zou blyven onbeslist,
Maer nu zullen de geleerde mannen
My aenzien als vóor eenen hannen!
Ik heb gemist!’
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Nog eenige woorden moeten worden bijgevoegd.
De vorige bladzijden spreken over de uitgegeven werken van VERHOEVEN. Deze
maken echter maar de helft uit van hetgeen hij schreef. Van die onuitgegeven
nalatenschap gewagend, schreef J.F. Willems in zijn reeds vermelde Verhandeling
(zie op. cit. II, blz. 181):
‘Behalven die gedrukte verhandelingen van VERHOEVEN, bestaen' er van hem nog
verscheydene onuytgegéevene Schriften, zoo in rym als onrym. Onder my berust
een Blyspel met zang, genaemd den Oogst, dóor hem vervaerdigd op verzoek van de
kamer de Jennette, gezeyd d'ongeleerden, te Lier, en aldaer op het Tooneel
uytgevoerd, ten jaere 1772. Het zelve is geheel op rym, en met véel gemak behandeld.
Sommige Tooneelen zyn recht geestig, en moeten eene goede uytwerking hebben
gedaen; doch het is moeylyk daervan eene proeve te géeven, uyt hoofde van den
samenhang des geheels’. Daarop geeft dan J.F. Willems drie blzz. uittreksel uit Den
Oogst(1).
Buiten dit stuk (Den Oogst, blyspel met gesangh, verthoont door de liefhebbers van
Sinte Anna-Gilde, genoemt d'Ongeleerde binnen Lier, in fol.), noemt Goethals (zie
op. cit., blz. 308) nog twee andere tooneelspelen op:
a) Don Diego, of den bedrogen Gierígaert, kluchtspel in dry deelen, in folio; - en
b) De schoone Helena. Saemen-sweiren der Grieken. Belegh en onderganck van
Troyen. Treurspel.

In 1795 leî VERHOEVEN de hand aan 't werk en begon hij een groot heldendicht. Het
staat bij Goethals onder nr 12 vermeld: Belgiade ofte Mannus, in de omkeering van
den Belgischen en Celtischen staet, met de verandering, zedert den eersten Cimber-

(1) Verstond Goethals, bibliothecaris der stad Brussel, onze taal niet? Althans zou men dit gissen,
waar hij den volgenden bok schiet: ‘L'heureuse innovation dans le théâtre flamand par Jacques
Neyts avait naturellement charmé VERHOEVEN. Cet ami des lettres flamandes fit pour le
théâtre de Lierre et probablement pour celui de Malines, des pièces que les Flamands
écoutaient avec plaisir. On cite même encore avec éloge son opéra intitulé: d'Ongeleerden
ou l'Ignorant, représenté sur le premier de ces théâtres en 1772’... Zie op. cit., blz. 295.
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schen Zund-Vloed, in deeze, en in andere gewesten van Europa. Heldendicht in XV
boecken, in fol.(1)
Naar de schrijver zelf getuigt, werkte hij er twaalf volle jaren aan, en dijde het
epos uit tot 22,000 verzen. Het prospectus ter inschrijving lag gereed om
rondgezonden te worden; hij legde daarin uit o.a. de samenstelling van zijn werk en
het inzicht waarom hij het geschreven had. Het hadde twee boekdeelen beslagen;
maar het zag het licht niet: allerlei moeilijkheden rezen er op 't laatste nog op, en de
dood was daar, eer zijn plan kon uitgevoerd. J.F. Willems spreekt er over in zijn
Belgisch Museum, 4e D, 1840, blz. 257. Wij vernemen daar, dat het stuk in de Kon.
Bibl. van Bourgondië tot Brussel berust; doch hij loopt er niet hoog mee op, en steekt
er zelfs, halvelings in 't geniep, den draak mede. Naar den aanvang en 't slot, welke
hij inlascht, te oordeelen, lijkt het ding niet weinig bombastisch, heel en al in den
bedorven trant van den tijd. Ja, VERHOEVEN hoorde beter thuis in de historie, en zelfs
in het blijspel, dan in het epos.
***

Goethaals haalt van VERHOEVEN nog andere schriften aan, die nooit gedrukt werden.
Men late mij eerst die welke in 't fransch geschreven zijn, opnoemen:
1). De l'Utilité et de la Nécessité d'enseigner et de faire apprendre à lire et à écrire
à la jeuncsse, dans les écoles primaires, les manuscrits du 16e et du 17e siècle,
in fol. - Dit stuk werd opgesteld op aanvraag van graaf de Neny.
2). Réponse à la question de l'Académie de Bruxelles: Quels étaient les endroits
compris dans l'étendue des contrées qui composent aujourd'hui les dix-sept
Provinces des Pays-Bas et le Pays de Liège, qui pouvaient passer pour villes
avant le VIIe siècle? in folio.
3). Dissertations historiques, géographiques et critiques sur l'antiquité des premiers
peuples, des villes et autres places remarquables de la Gaule-Belgique, où il
est traité de l'origine d'émigration et d'établissements des différentes Nations
dans ces contrées des

(1) Dit handschrift, voorkomend onder nr 1113 van VERHOEVEN'S boekenlijst, werd op de
openbare veiling verkocht (3 Octob. 1810), evenals de handschriften der drij voormelde
tooneelstukken, zijnde de nrs 1126, 1127 en 1128.
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4).

5).

6).
7).

Pays-Bas et de la Principauté de Liège, depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'au
moyen-âge, relativement à la première question historique de la Société littéraire
nouvellement érigée à Bruxelles, avec les notes latines de l'auteur sur ce sujet
jointes à la fin de chaque article, contre le sentiment de l'abbé Caussin, qui
compara nos ancêtres jusqu'au VIe siècle avec les sauvages du Nouveau-Monde;
in fol. 370 blz. groot.
Notices topographiques et critiques relatives à la question de la Société littéraire
de Bruxelles: ‘Quels étaient les endroits, quel a été l'état civil et ecclésiastique
des dix-sept Provinces des Pays-Bas et de la Principauté de Liège, pendant le
Ve et le VIe siècle?’ in fol. 64 blz. groot. - Het stuk van VERHOEVEN werd, na
den wedstrijd, naar de Société littéraire van Brussel verzonden om tot
commentaar te dienen van de werken welke die stof verhandelden.
Réponse à la question proposée par l'Académie de Besançon, en 1785: ‘Comment
la rivalité des nations peut-elle devenir un principe de leur grandeur respective?’
in fol.
Traité sur les bibliothèques; in fol.
Parallèle de l'état ancien des manufactures et du commerce des peuples de la
Belgique avec celui d'aujourd'hui; in fol.

Als vlaamsche handschriften vind ik bij Goethals nog opgegeven:
1). Oordeelkundige Verhandelinge op de noodzaekelyckheyt van het behouden
der Nederduytsche taele in de hervorminge der Scholen; in fol. - VERHOEVEN
bestelde dit stuk, zegt Goethals, aan graaf de Neny, voorzitter van den Geheimen
Raad, en hij voegt er bij: ‘VERHOEVEN ne connaissait que fort peu la langue
française’. Die bewering schijnt me weinig gegrond, en wordt door de fransche
verhandelingen zelve van den koopman gelogenstraft. Komt ze u niet alleszins
zonderling voor?
2). Antwoord op de vraege: ‘Welk waeren de voorregten van den Hertog van
Loteryk of Nederlanden ten tyde van Godevaert met den Baerde;’ in fol. 16 blz.
groot. - De ingeleverde stukken beantwoordden niet heel en al aan de
verwachting der Academie, ‘bien qu'elle distinguât’, zoo luidt het verslag, ‘dans
les mémoires de MM. D'Hoop et VERHOEVEN, à qui elle décerna
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une médaille d'argent, cet esprit de recherches et cette connaissance du
moyen-âge, si nécessaires à ceux qui veulent traiter avec succès les matiéres de
ce genre’. Dezelfde vraag werd dan tweemaal voorgesteld, 'n eerste maal in
1776, en 'n tweede maal het jaar daarna.
3). Gecroonde Verhandeling op de vraeg: ‘Welk is den oorsprong geweest van
de Compagnien bekent in de steden van Brabant onder den naem van eed ofte
van gilden, en welke waeren de pligten en de voorregten van de gildebroeders;
en welke zyn de krygs-verrigtingen die deeze Compagnien by-gewoont hebben?
in fol. - VERHOEVEN'S antwoord, in 1781, werd samen met dit van D'Hoop,
door de Academie van Brussel bekroond. - Of het gedrukt werd geloof ik niet:
ik zag het nergens vermeld. Doch uit een nota door VERHOEVEN zelf geschreven,
'n soort van inleiding, zou men gissen, dat het heel en al voor den druk gereed
lag, ja zelfs onder druk was. Die ‘inleiding’ berust op het mechelsch Stadsarchief.
Het handschrift, onder nr 2670 voorkomend in VERHOEVEN'S boekenlijst ter
veiling, werd, evenals het volgende, op 8 Oct. 1810 verkocht.
4). Corte Bemerkinge nopende den tydt wanneer de abten van Brabant sittinge
genomen hebben in de vergaderingen der Staeten van het Land; in-fol. - Ook
dit handschrift, vermeld onder nr 2669, werd toen ten sterfhuize verkocht.
5). Project van eene vaerte komende uyt de riviere de Nethe onder Geel, tot in
de zelfde riviere by Hellebrugh, omtrent 2 ueren van Lier; in-folio. Insgelijks
dit Hst. werd ten sterfhuize verkocht onder nr 2760.

***

Hiermede besluiten wij ons overzicht. Wij wilden, door deze verhandeling, eenigszins
bijdragen tot betere kennis onzer 18e eeuw, al 't ware maar om een tipje op te lichten
van den sluier, die nog over het intellectuëele leven onzer voorouders dier eeuwe
ligt. Met dat inzicht gaven wij zelfs eenige uitweiding aan sommige nota's en aan dit
of gene uittreksel uit VERHOEVEN'S werken. Zoo helpen alle baten.
Wel geerne hadde ik nog een blik willen slaan in sommige zijner onuitgegeven
verhandelingen. Er valt niet te ontkennen: die man was een werkzaam, een rijk
belezen en ontwikkeld
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mensch, die een niet geringe, niet te versmaden geleerdheid door eigen studie
verworven had. VERHOEVEN-KOOPMAN: 't mag wel eenige verwondering baren, die
twee namen gekoppeld te zien staan, en met eere vermeld, in zoo menig verslag der
brusselsche Academie. Men kan het dan ook betreuren, dat de man zijn laatste
levenkrachten aan 't gerijmel der Belgiade verknutseld heeft. Zijn werkkring strekt
inzonderheid van 1775 tot 1790: toen leverde hij zijn degelijkst werk. Zeker moet
men, om jegens hem rechtveerdig te zijn, zich in de eventijdige samenleving
verplaatsen, en dan, zoo dunkt mij, is het recht, welke ook zijne bemoeiingen in de
eerste jaren der fransche overheersching geweest zijn, dat zijn naam dankbaar
herinnerd worde.
Mechelen, 19 October 1920.

Kleine verscheidenheden.
I.
Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
406. - Met duertrecter loosheden.
DUERTRECT = DOORTROKKEN (Wvl. Deurtrokken), is het zelfde als Doortrapt,
Doorslepen. Zie bij De Bo: Hij is doortrokken in de boosheid, in verraderij, in
bedriegerij. Vgl. met DORETRECKEN, bij Verdam = Vervuld van.
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Proostsche van Brugge, Register nr 828, of
‘Ferieboek’ van 1467-1473, fol. cx... ‘... Ne waer ne was niet dan omme den knecht
(= den jongen man) te bedrieghene met quader duertrecter loosheden ende anders
niet...’

407. - An enen in evele willen zijn.
Pieter de Beste had, den 3 April 1486, Godevart Plasman bedreigd met ‘gheslepene
wapene, daer mede (hij) up hem stac ende an hem was in evelen wille’. Vandaar
proces. (L. Gilliodtsvan Severen, Mémoriaux de Bruges, I, 35.) AN ENEN IN EVELEN
WILLE ZYN = Hem kwaad willen (het b.v. op zijn leven gemunt hebben).
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408. - Beschrijven, beschrijfven.
Beteekent Schriftelijk bijeenroepen, Fr. Convoquer. Te vergelijken met BESCHRIJVEN,
bij De Bo: Brieven zenden naar de liefhebbers, om ze uit te noodigen naar een
gaaischieting, enz. Zie Verdam, Bescriven 6o, en Wdb. Ned. Taal. Beschrijven 4o.
D. Berten, Cout. Vieuxbourg Gand, Introd., blz. 522: ‘In voldoenynghe van
denwelcken, is gheresolveert te beschryven de subalterne, die men ghewone is te
beschrijfven, ten fyne elck oversende eene liste van...’ (1671.)
Id., id., Introd., blz. 522: ‘Ende om te voldoen an het leste membre raeckende de
leenrechten, is gheresolveert te beschrijfven eenighe vande principaelste leenhoven...
om...’ (1671.)
Vandaar BESCHRYVYNGHE, BESCRYVINGHE:
Id., id., Introd., blz. 521: ‘Syn ghedeputeert omme te besoigneren ende voldoene ter
bescryvinghe van myne heeren...’ (1596.)
Blz. 524: ‘Is gheresolveert, alsoo de beschryvynghe is ghedaen om te voldoen ande
briefven van...’ (1672.)
Vgl. bij De Bo, en Wdb. Ned. Taal, Beschrijf, enz.

409. Te bande houden.
Een hond TE BANDE HOUDEN is hetzelfde als Fr. Mettre à la chaîne. Zie Wdb. der
Ned. Taal, vo Band, II, kol. 952: In Zuid-Nederland nog thans in toepassing op een
ketting waaraan een dier vastligt, met twee voorbeelden van Op den band liggen,
spr. van een hond. De tekst luidt:
Staatsarchief te Brugge, nr 11554 of Rekening ‘van Onser Vrauwen kercke in
Ardenburch’ van 1569-1570, fol. xlvij: ‘Cornelis Cabls, over doudenesse vanden
kercke grooten hondt den cost te gheven ende bij daeghe te bande houdende...’
Er is hier spraak van het houden van zekeren ‘grooten hond’, waarmede 's avonds
in de kerk werd rondgegaan, om te zien of er soms geen verraad was, of er geen
dieven in verscholen zaten. Zulke honden worden thans nog bijzonder tot dezen
dienst afgericht en loopen alle hoeken en kanten af, ja zelfs zoeken in de biechtstoelen
en klimmen den predikstoel op, om hun bewakingswerk te verrichten.
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410. - Afzitten.
Spr. van een ruiter, Afstijgen (van zijn paard). Het tegenovergestelde van UPZITTEN
(Opzitten). Zie Wdb. Nederl. Taal, vo Afzitten. In den tekst hieronder is er spraak
van verplichtingen van een leenhouder jegens zijn heer:
Staatsarchief te Brugge, Charters, Fonds Iperen, oud nr 3465, voorloopig blauw nr
401, in eene akte van 26 December 1551: ‘Staende ten reliefve vander bester vroome
ende ten dienste van tpaert te houdene van zynen heere, vpde drie nataldaeghen, ten
afzittene ende vpzittene ende dat gheduerende den tydt datmen te Wytschate de
hoochmesse doet...’

411. - Breedere raed.
BREEDERE RAED beteekent Nadere raad (Omstandigere raad), of Nadere inlichtingen,
tot 't strijken van een vonnis:
D. Berten, Cout. Vieuxbourg Gand, blz. 543: ‘Dan den voorman zecht recht ofte hy
begheert raedt met zynen medemannen, ende in zulcken ghevalle van breederen
raede, zoo doet men partyen vertrecken uuten vierschaere, ende daernaer wederom
binnen gheroepen zynde, dan zecht den bailliu..., zecht daeraf recht...’ (2de helft XVIe
eeuw.)

412. - Beleed (Beleid).
Beteekent Leiding, Bestuur; Fr. Administration, Conduite:
Staatsarchief te Brugge, Register nr 12358 of Rekening ‘vande kercke van Jabbeke’
van 1580-1581, fol. xv: ‘... by ordonnantie van mijn heeren den commissarissen ten
beleede vande gheestelicke ghoedijnghe...’

413. - Baeckege.
Is hetzelfde als BAKKERIN, BAKSTER; Fr. Boulangère. Over den uitgang -EGE, om
van werkwoorden naamwoorden te maken van vrouwen, zie men bij De Bo, -ege.
Staatsarchief te Brugge, Register nr 12358 of Rekening ‘vande kercke van Jabbeke’
van 1621-1622, fol. 35: ‘Item betaelt ande vidua van Jan Saergant, baeckege, over
de leverynghe van broodt tot twee jaergetyden...’
EDW. GAILLIARD,

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

achterplat

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.
VIJFDE TIJDVAK:
1920-1921.
Mededingende werken mogen aan den Bestendigen Secretaris gezonden worden.
De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop van elk tweejarig tijdvak
uitgegeven of geschreven werden.
Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van het Aug. Beernaert-Fonds,
in de Verslagen en Mededeelingen der Academie, jaarg. 1912, blzz. 884-885.
Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van hun werk of werken, naar
den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, 18, te Gent - (met vermelding
op het adres: Voor den Aug. Beernaert-prijs), te zenden.
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Vergadering van 17 November 1920.
Zijn aanwezig: de heer EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren: Prof. Dr. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. JAC.
MUYLDERMANS, Kan. AMAAT JOOS, IS. TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS, Prof. Dr. J.
MANSION, OMER WATTEZ, Prof. Dr. LOD. SCHARPÉ, Prof. J. VERCOULLIE, Mr.
LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN en Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, werkende
leden;
de heeren Dr. A. FIERENS en Prof. Dr. FR. DAELS, briefwisselende leden.
de heeren Prof. Dr. C. LECOUTERE, waarnemend bestuurder, KAREL DE FLOU en
Dr. HUGO VERRIEST, werkende leden, hebben laten weten dat zij verhinderd zijn de
vergadering bij te wonen.
***

Daar de heer waarnemende bestuurder ter vergadering niet kan aanwezig zijn, geeft
de Bestendige Secretaris lezing van het art. 9 der wet van 15 Maart 1887, betreffende
het voorzitten der vergadering, en verzoekt den heer GUSTAAF SEGERS, oudstbenoemd
werkend lid, aan het bureel te willen plaats nemen.
***

De Bestendige Secretaris leest vervolgens het verslag over de October-vergadering
dat wordt goedgekeurd.
***

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

862
Afsterven van den Heer Staatsminister Abraham Kuyper, buitenlandsch eerelid
der Academie. - Door de dagbladen heeft de Academie het overlijden vernomen
van den heer KUYPER, haar buitenlandsch eerelid.
De waarnemende Bestuurder brengt hulde aan den betreurden afgestorvene:
MIJNE HEEREN EN GEACHTE MEDELEDEN,
De Koninklijke Vlaamsche Academie onderging dezer dagen een zwaar verlies: ons
geacht buitenlandsch eerelid, Dr. ABRAHAM KUYPER, overleed te 's-Gravenhage, in
den gezegenden ouderdom van 83 jaren.
Als Staatsman heeft de afgestorvene in zijn vaderland eene zeer belangrijke rol
gespeeld; hij was lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, het erkende hoofd
zijner partij, Eerste Minister. Hij heeft een overwegenden invloed op de wetgeving
van Nederland, en zelfs op de stroomingen in de geschiedenis van het Nederlandsche
volk uitgeoefend. Wij mogen van KUYPER getuigen, wat Fruin van Oldenbarneveld
zegde: ‘hij was een man van voorbeeldigen moed, die op het doel, dat hij zich na
rijp beraad gekozen had, onversaagd afging, door geenen tegenspoed afgeschrikt,
door geenen voorspoed tot roekeloosheid verlokt(1)’.
Als sierlijk en tevens gloedvol redenaar, als talentvol letterkundige, werd hij door
weinigen overtroffen.
ABR. KUYPER stelde een levendig belang in den bloei onzer taal in België; vooral
had hij groote waardeering voor de Koninklijke Vlaamsche Academie, waarvan hij,
in het jaar 1903, tot buitenlandsch eerelid verkozen werd. De 12 Januari 1904 vereerde
hij onze Koninklijke Instelling met een bezoek. Ons Medelid sprak te dezer
gelegenheid eene redevoering uit, waarin hij o.a. zegde, ‘dat het hem verblijd had te
zien hoe de taal van Vlaanderen, niettegenstaande eene langdurige verdrukking, te
midden van het Vlaamsche Volk was geëerbiedigd gebleven, met het gelukkig gevolg,
dat de Vlamingen met de handhaving

(1) Kunst- en Letterbode, 9 Oct. 1858.
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hunner taal hun eigen karakter, hun eigen volksbewustzijn hadden bewaard’.
De nagedachtenis van den betreurden man zal in de Koninklijke Vlaamsche
Academie in zegen blijven.
- De Academie beslist het schrijven van het levensbericht van den afgestorvene aan
den heer GUST. SEGERS op te dragen.
***

Aangeboden boeken. - Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van
de boeken aan de Academie aangeboden:
Door de Regeering:
Tijdschriften. - Annales des Travaux publics, Octobre 1920. - Arbeidsblad, nrs
17-18, 1920. - Le Musée belge, nos 3-4, 1914 et 2, 1920.
Door de Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam, de hieronder volgende
proefschriften:
ROY VAN ZUIDEWIJN (Mr. B.R. DE). - Het provinciaal wegenbeheer in
Noord-Brabant. 's Hertogenbosch, z.j. (1915.)
VRIES (JAN DE). - Studiën over Farösche Balladen. Haarlem, 1915.
DELPRAT (D.A.). - Bijdrage tot de Studie van het doorcognossement. Amsterdam,
z.j. (1915.)
GUNNING (C.P.). - De Sophistis Graeciae Praeceptoribus. Amsterdam, 1915.
SCHREUDER (J.-G.) - Onderzoek naar het oude strafrechtsgebruik volgens hetwelk
eenen veroordeelde kwijtschelding kon worden verleend wanneer eene vrouw hem
wilde huwen. Id.
ZIJDERVELD (A.). - De romancepoëzie in Noord-Nederland van 1780 tot 1830.
Id.
KRUIMEL (J.-H.). - Onderzoekingen over de veeren bij hoenderachtige vogels.
Leiden, 1916.
TRIEBELS (A.B.C.). - Over den invloed der theorieën betreffende het rechtskarakter
van het octrooi, op de ontwikkeling van het octrooirecht. Id., z.j. (1916.)
TIEMEIJER (W.-F.). - Klankleer der gedichten van Willem van Hildegaersberch.
Amsterdam, 1916.
NORD THOMSON (G.H.E.). - Militaire straf- en tuchtklassen. Id.
BRUINING (N.A.). - De Theologie van F.H.R. von Frank (De Erlanger Theologie).
Id.
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COHEN (F.M.). - Berekening der schadevergoeding bij het nietnakomen van
overeenkomsten. Id.
ROUX (T. LE). - De Richardo Bentleio atque de ratione eius critica. Id.
PRINSEN GEERLIGS (P.J.). - De zeeverzekering tegen molest en vrij van molest. Id.
HAAN (J.I. DE). - Rechtskundige significa en hare toepasssing op de begrippen:
‘aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekeningsvatbaar’. Id.
SCHRöEDER (J.A.). - De amoris et psyches fabella apuleiana nova quadam ratione
explicata. Id.
ASSMANN (MARTHA M.). - Mens et animus. Pars I. Amsterdam, 1917.
VERDENIUS (A.A.). - Jacob van Maerlant's Heimelijkheid der Heimelijkheden.
Id.
RICARDO (B. ISRAËL). - De praepositionis NAPA usu atque significatione in
Pentateuchi versione Alexandrina. Amsterdam, z.j. (1917.)
SCHILLINGS (A.J.M.H.). - Vondel en de regeerders van Amsterdam. Id.
TERPSTRA (J. LOUISA A.). - Nijmegen in de Middeleeuwen. Id.
HAALMEYER (B.P.). - Bijdragen tot de theorie der elementairoppervlakken. Id.
GOOSSENS (TH.). - Franciscus Sonnius in de Pamfletten. Bijdragen tot zijne
Biografie. 's-Hertogenbosch, 1917.
SPINOZA CATELLA JESSURUN (J.). - Kiliaen van Rensselaer van 1623 tot 1636.
's-Gravenhage, 1917.
KOLLEWIJN (R.D.). - Het beginsel der openbare orde in het internationaal
Privaatrecht. Id.
BINGER (JULIETTE ALEIDA). - Albrecht Beilinc in de geschiedenis en in de
litteratuur, Z. p. of j. (1917.)
POLAH (RAPHAEL). - Wering van vreemden invloed uit nationale ondernemingen.
Amsterdam, 1918.
NASSY (J.G.). - Verduurzaming van ‘Virus fixe’ in verband met de bestrijding der
hondsdolheid in de Tropen. Id.
VOS (I.H.J.). - De melkvoorziening van Amsterdam. Id.
KUYER (J.M.). - Het vocalisme van Valdemars Saelandske lov. Id.
MANKES-ZERNIKE (A.). - Over historisch-materialistische en sociaal-democratische
ethiek. Id.
DINGER (J.E.). - Bijdrage tot de kennis der schoolmyopie en der emmetropisatie.
Id.
HOOG (G.C. VAN 'T). - Anthonis de Roovere. Amsterdam, z.j. (1918.)
GELDER (H.A. ENNO VAN). - De levensbeschouwing van Corn. Pietersz. Hooft,
burgemeester van Amsterdam. 1547-1626. Id.
KUIPERS (A.H.). - Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het Romeinsche
Recht. Id.
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HILLESUM (H.). - Biographisch onderzoek naar de werking van het
Rijksopvoedingsgesticht voor meisjes en naar de oorzaken der meisjes misdadigheid.
Id.
OFFERHAUS (J.). - Nederlandsch internationaal bewijsrecht. Id.
KRAMER (P.H.). - Orthostatische albuminerie bij soldaten. Id.
KRAMER (M.J.). - De Eerste Kamer in Nederland. Id.
RUSSEL (G.). - De onderneming in het Privaatrecht. Id.
EDEN (P.H. VAN). - Aanpassing in verband met de ongevallenverzekering. Baarn,
z.j. (1918.)
DEINSE (F.J.H. VAN). - Het vraagstuk der venerische ziekten bij de marine. Leiden,
1918.
DAM (J. VAN). - Waarnemingen over het voorkomen van kanker ten platten lande.
Leeuwarden, 1918.
HOEVE (M. VAN DER). - Beschouwingen over het bepalen van den voedingstoestand
van schoolkinderen. Amersfoort, z.j. (1918.)
PRELLER (A.H.), O.P. - Quaestiones Nonnianae. Noviomagi, 1918.
LOON (F.H.), O.B.E. - Pest en pestbestrijding. Amsterdam, 1919.
HENDRIX (A.J.M.). - Bouw-borgtocht, tevens Onderzoek naar het Wezen van den
Borgtocht in het Algemeen. Amsterdam, z.j. (1919.)
DAAL (I. VAN). - Ervaringen uit de praktijk omtrent kindersterfte. Id.
RUINEN (J.). - De oudste handelsbetrekkingen van Holland en Zeeland met
Engeland. Id.
COOPS (G.). - De opheffing der Satisfactie van Amsterdam. Id.
LUBBERS (A.G.). - De bespreking der schadeloosstelling in de
onteigeningsprocedure. Id.
MEIJER (ADOLPHE F.). - Experimenten omtrent suggestibilitett bij zenuw- en
zielsziekten. Id.
KATZ (Dr. J.R.). - Het oudbakken worden van het brood in verband met het
vraagstuk van den nachtarbeid der bakkers. 's-Gravenhage, z.j. (1919.)
MAN (D. DE). - Hier beginnen sommige stichtige punten van onsen oelden zusteren,
naar het te Arnhem berustende handschrift. 's-Gravenhage, 1919.
WITLOX (H.J.M.). - De katholieke Staatspartij in haar oorsprong en ontwikkeling
geschetst. Eerste deel: De Noord-nederlandsche katholieken en de politiek onder
Koning Willem I. 's-Hertogenbosch, 1919.
SCHNEIDER (MR. JAN WILLEM). - Het probleem van den paus in het Volkenrecht.
Id.
JANSSEN (J.). - C. Suetonii Tranquilli vita Domitiani. Groningae, Hagae, 1919.
CAVADINO (FRED.). - Onmogelijkheid van rechtsuitoefening. Bussum, z.j. (1919.)
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KOPERBERG (S.). - Polybii historiarum. Liber XXX. Quoad fieri potuit restitutus.
Campis, 1919.
KNOOP (J.S.A.M.). - De invloed van geestelijken arbeid op de specifiek vrouwelijke
functies. Leiden, 1919.
PLIESTER (A.C.). - Historisch critisch overzicht der methoden ter opsporing van
melkvervalsching. De Rijp, z.j. (1919.)
Verder nog de hieronder volgende uitgaven:
Gids voor de bibliotheek der universiteit van Amsterdam. Met catalogus van
incunabelen en andere verzamelingen. Voorjaar 1919. Amsterdam, 1919.
Bibliotheek der universiteit van Amsterdam. Catalogus der Handschriften IV
(tweede stuk): Brieven, N.Z. Amsterdam, 1916. - IV (derde stuk): Brieven, Lijst van
geadresseerden en corrigenda. Amsterdam, 1919. - VI: Schenking-Diederichs.
Kleinere afdeelingen (Italië, Spanje, Portugal, Hongarije, Turkije, Griekenland,
Indië, enz.). Bewerkt door de Conservator Dr. BERTHA M.V.D. STEMPEL. Amsterdam,
1917.
Id. Catalogus van de Schenking-Quack. Amsterdam, 1915.
Id. Catalogus van de Engelsche, Duitsche en Fransche handbibliotheken
(Seminarium-verzamelingen) opgesteld in het universiteitsgebouw. Amsterdam,
1918.
Id. Catalogus van de Philologisch-Historisch Handbibliotheek opgesteld in de
kamer-BOOT. 1e gedeelte. Amsterdam, z.j.
Id. Aanwinsten 1917. Amsterdam, 1917.
Id. Aanwinsten 1918. Amsterdam, 1918.
Door de Bibliotheek der Technische Hoogeschool te Delft, de hieronder volgende
proefschriften:
NIEUWENBURG (C.J. VAN). - De stabiliteit der mercurohalogeniden. 's-Gravenhage,
z.j. (1914.)
COHEN (W.D.). - Reductie van aromatische ketonen. Delft, 1915.
BERGER (L.G. DEN). - Landbouwscheikundige onderzoekingen omtrent de irrigatie
op Java. Id.
VENING MEINESZ (F.A.) c.i. - Bijdragen tot de theorie der slingerwaarnemingen.
Amsterdam, 1915.
VERKADE (P.E.). - Hydratatie van organiese zuuranhydrieden. Den Haag, z.j.
ROSSEM (A. VAN). - Bijdrage tot de kennis van het vulcanisatieproces. Amsterdam,
1916.
WEERMAN (R.A.). - Over de inwerking van natrium-hypochloriet op amiden van
onverzadigde zuren en oxyzuren. Id.
GOUDRIAAN (F.). - Dissociatie-evenwichten in het stelsel metaalzwavelzuurstof.
Bijdrage tot de theorie der roostprocessen. Id.
VERSLUYS (J.) M.I. - De capillaire werkingen in den bodem. Id.
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GROOT (C.J. DE). - Radio-Telegrafie in de Tropen. 's-Gravenhage, z.j. (1916.)
GROOTHOFF (CH. TH.). - De primaire Tinertsafzettingen van Billiton. Id.
PFEIFFER (J.-PH.). - De waarde van wetenschappelijk onderzoek voor de vaststelling
van technische eigenschappen van hout. Amsterdam, 1917.
HAMBURGER (L.). - Over licht-emissie door gassen en mengsels van gassen bij
electrische ontladingen. Id.
KOREVAAR (A.). - Studies over het mechanisme van het hydreren. Amsterdam,
z.j. (1917.)
GISOLF (W.F.). - Beschrijving van een microscopisch onderzoek van Gabro's en
amfibolieten, herkomstig van Midden-Celebes. Rotterdam, 1917.
SCHERPENBERG (A.L. VAN). - Onderzoekingen naar de constitutie van het
euxanthogeen, de moederstof van het Indisch geel. Amsterdam, z.j. (1918.)
LELY (URSUL PHILIP). - Waarschijnlijkheidsrekening bij automatische telefonie.
Den Haan, z.j. (1918.)
SNOEP (PIETER PERSANT). - Technisch-hygiënische beschouwingen over de
economie van den industrieelen arbeid. Leiden, 1918.
COSTER VAN VOORHOUT (A.W.). - Condensatie-producten van phenol en
formaldehyde. Delft, 1919.
HOEFFELMAN (G.E.). - De acetyleering van nitrophenolen onder den invloed van
eenige katalysatoren. Id.
MANDERS (J.H.M.). - Application of direct analysis to pulsating and oscillating
phenomena. Leiden, 1919.
LOON (CHR. VAN). - Stereochemie der cyclopentaan en der hydrindeen - 1, 2 diolen. Den Haag, z.j. (1919.)
HAEFTEN (F.E. VAN). - De bereiding van de trichloornitro- en de trinitrobenzolen
en de inwerking van natrium-methylaat daarop. Utrecht, z.j. (1920.)
Door de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen, de hieronder volgende
proefschriften:
KEYMAN (J.M.). - Kudrun en Biterolf. Bijdrage tot de bepaling van hun onderlinge
verhouding. Groningen, 1915.
MOLL (W.). - De rechten van den Heer van Bergen op Zoom. Id.
ROESSINGH (D.). - Het gebruik en bezit van den grond bij Germanen en Celten.
Id.
CUPERUS (S.). - Kerkelyk leven der hervormden in Vriesland tijdens de Republiek.
e
1 deel. De Predikant. Id. 1916.
BOSMAN (D.B.). - Afrikaans en Maleis-Portugees. Id.
RHIJN (MAARTEN VAN). - Wessel Gansfort. Id. 1917.
VRIJER (M.J.A. DE). - Henricus Regius. Een ‘cartesiaansch’ hoogleeraar aan de
Utrechtsche hoogeschool. 's-Gravenhage, 1917.
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KLEIN WASSINK (D.). - Persoonlijke Religie in Israel (tot op Jeremia). Groningen,
1918.
Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen. 1913-1914 tot 1918-1919.
Door het Historisch Genootschap (gevestigd te Utrecht). Werken uitgegeven door
het Historisch Genootschap:
Stadsrekeningen van Leiden (1390-1434), uitgegeven door Mr. A. MEERKAMP
VAN EMBDEN. Tweede deel (1424-1434). Amsterdam, 1914.
Aanteekeningen en verbeteringen op het in 1906 door het Historisch Genootschap
uitgegeven Register op de Journalen van Constantijn Huygens den zoon,
bijeenverzameld door JHR. MR. J.H. HORA SICCAMA. Id. 1915.
Gedenkschrift van Gijsbert Jan van Hardenbroeck (1747-1787), uitgegeven en
toegelicht door Dr. A.J. VAN DER MEULEN. Dl. IV: 1782-1783. - Dl. V: 1784-1785
en Dl. VI: 1785-1788, uitgegeven en toegelicht door Dr. F.J.L. KRÄMER. Amsterdam,
1915-1918.
Alperti Mettensis de diversitate temporum, met eene inleiding van wijlen Mr. C.
PIJNACKER HORDIJK, uitgegeven door Dr. A. HULSHOF. Id. 1916.
Bescheiden betreffende de provinciale organisatie der Hollandsche lakenbereiders
(de zgn. droogscheerderssynode), uitgegeven door Mr. N.W. POSTHUMUS (uitgegeven
met subsidie van de Nederlandsche regeering). Id. 1917.
Brieven aan Johan de Witt. Eerste deel: 1648-1660, bewerkt door ROBERT FRUIN,
uitgegeven door N. JAPIKSE. Id. 1919.
De twee reizen van Cosimo de Medici, Prins van Toscane, door de Nederlanden
(1667-1669). Journalen en Documenten uitgegeven door Dr. G.J. HOOGEWERFF,
Secretaris van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. Id. 1919.
Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. 36ste tot 40ste deel.
Verslag van de Algemeene Vergadering der Leden van het Historisch Genootschap,
gehouden te Utrecht op 29 Mei 1917. I Prof. Dr. F. PYPER, Nieuwe studie van het
oudste christendom. II Dr. J.S. THEISSEN, Fruin over Egmont's zending naar Spanje.
Amsterdam, 1917.
Regels voor het uitgeven van Historische Bescheiden vastgesteld door het Bestuur
van het Historisch Genootschap. Id. 1915.
Door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden:
Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden. 1913-1914 tot 1915-1916.
Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden en
Levensberichten harer afgestorven Medeleden. 1916-1917 tot 1918-1919.
Levensberichten der afgestorven Medeleden van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden. 1913-1914 tot 1915-1916.
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Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde uitgegeven vanwege de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. 34ste-38ste deel (1815-1819).
Spelen van Cornelis Everaert, vanwege de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden, met Inleiding en Aanteekeningen uitgegeven door Dr. J.W.
MULLER en Dr. L. SCHARPÉ. Derde (Slot-) Aflevering. Leiden, 1920.
Door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant:
Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
in Noord-Brabant. 1909-1915. 's-Hertogenboch, 1917.
Bijdragen id. 1918. I-V. 's-Hertogenbosch, z.j.
Nieuwe Catalogus der Oorkonden en Handschriften Berustende in de Boekerij
van het Provinciaal Genootschap. Eerste supplement. Samengesteld door het
Bestuurslid Jhr. Mr. A.F.O. VAN SASSE VAN YSSELT. 's-Hertogenbosch, 1915.
Verhaal van hetgeen er onlangs bij de belegering en inneming van Breda is
voorgevallen. 1637. Uit het Latijn vertaald en met een Inleiding en Aanteekeningen
voorzien door L. VAN MIERT S.J. 's-Hertogenbosch, 1917.
Oorkonden betreffende Rixtel, met Aanteekeningen voorzien door Jhr. Mr. A.F.O.
VAN SASSE VAN YSSELT. 's-Hertogenbosch, 1920.
Catalogus der Archeologische verzameling van het Provinciaal Genootschap,
beschreven en met eene Inleiding voorzien door Dr. J.H. HOLWERDA, onderdirecteur
van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, en Mr. J.P.W.A. SMIT, secretaris van
bovengenoemd Genootschap. 's-Hertogenbosch, z.j. (1917.)
Door de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage:
Catalogus van de Pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek,
bewerkt door Dr. W.P.C. KNUTTEL, onder-bibliothecaris der Koninklijke Bibliotheek.
7de deel: 1831-1853. - 8ste deel: Supplement. - 9de deel: Alfabetisch Register van
onderwerpen, 1486-1895. 's-Gravenhage, 1916-1920.
Verslag der Koninklijke Bibliotheek over 1919.
Koninklijke Bibliotheek. Aanwinsten 1920. I. (Januari-Maart.)
Door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Middelburg:
1769-1919. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het anderhalve-eeuwfeest
van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Middelburg. Middelburg, z.j.
Door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid.
Kort begrip der Geschiedenis van het Mirakuleus Beeld van O.L.V. van Hanswyck,
binnen Mechelen. Mechelen, 1897.
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St.-Cassianus, nr 1, 1920 en nr 11, 1920.
Les Collections Van der Straelen-Moons-Van Lerius à Anvers. Volume I-IV.
Catalogue de la Bibliothèque. Tome I-IV. Anvers, s.d. (1884.)
Ons Recht. Vlaamschgezind weekblad. Jgg. 1901-1904 en 17 nrs van de jgg.
1905-1908.
De Klauwaerts. Blad voor Vlaamsche belangen. Jg. 1896 en enkele nrs van de jgg.
1895 en 1897-1901.
De Vlaamsche Wachter. Katholiek maandblad voor Letteren, Vlaamsche Beweging
en Taal. Jg. 1903.
Door Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE, werkend lid:
Voor mijn Land in oorlogsnood, door LEO VAN PUYVELDE. Gent, 1920.
Door den E.H. GAB. CELIS, priester, Heirnislaan, 5, te Gent:
CELIS (GAB.), priester, werkend lid van de Maatschappij van Geschied- en
Oudheidkunde van Gent. - Beschrijving van Gent. Herziene en vermeerderde uitgaaf.
Gent, z.j. (1920.)
Door den heer HERMAN RONSE, bestuurder der Hofbouwschool, te Gent:
Verhandeling over Kunstmatige Teeltkennis, door HERMAN RONSE.
De kleine Tuinbouwer, nr 1, 1920 (1e jg.).
Door den E.H.J. SALSMANS, S.J., Minderbroedersstraat, 11, te Leuven:
Geneeskundige Plichtenleer (Deontologia medica), door J. SALSMANS, S.J., Prof.
in de Zedenleer. Inleiding door Dr. H. DE STELLA, hoogl. te Gent. IIe uitgaaf (herzien
en vermeerderd). Leuven, Gent, Leiden, 1920.
Door de Redactie:
Nederlandsche Bibliographie, nrs 8-9, 1920. - Tooneelgids, VIe jaar, nr 6. - De
Kleine Vlaming, Nov. 1920.
Ruildienst. - Tegen ruiling van de Verslagen en Mededeelingen heeft de Bestendige
Secretaris voor de Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen van de
gewone tijdschriften ontvangen:
Biekorf, nr 10, 1920. - Neophilologus, 6e jg., nr 1. - De Schoolgids, nrs 9-13, 1920. Studiën, November 1920. - La vie diocésaine, Octobre 1920. - Dietsche Warande en
Belfort, nr 10, 1920.
***
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Voor den Aug. Beernaert-Prijskamp (1920-1921) werden de hieronder volgende
boeken ingezonden:
Door Dr. ALB. VANDRIESSCHE, Vooruitgangstraat, nr 1, te St-Niklaas:
Uit vreedzame dagen, door Dr. ALB. VANDRIESSCHE (BERTO VAN KALDERKERKE).
Brugge, 1920.
Eenige losse gedachten over de tering tot onderricht van het volk en plichtbesef
der verantwoordelijken, door Dr. A. VANDRIESSCHE. Inleiding door Professor Dr.
J. DENYS van de Hoogeschool van Leuven. Brugge, 1920.
***

Ingekomen brief. - De Bestendige Secretaris stelt de Vergadering in kennis met den
hieronder volgenden ingekomen brief:
Lidmaatschap der Academie. Verkiezingen van 16 Juni 1920. - Goedkeuring. Brief van 17 November, houdende goedkeuring door Z.M. den Koning, van de
hieronder volgende verkiezingen tot briefwisselend lid der Academie:
Heer Dr. A. VAN HOONACKER, hoogleeraar bij de Universiteit te Leuven, tot
vervanging van den heer Jos. Jacobs, tot werkend lid bevorderd;
Heer Dr. FRANS DAELS, hoogleeraar bij de Universiteit te Gent, tot vervanging
van den heer Prof. Dr. Lod. Scharpé, tot werkend lid bevorderd.
En van de verkiezing tot buitenlandsch eerelid van den heer Dr. JOS. SCHRIJNEN,
hoogleeraar bij de Universiteit te Utrecht, tot vervanging van Prof. Dr. J. Verdam,
overleden.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Te Deum. - Brief van 3 November, waarbij de Weled. Heer Gouverneur der
provincie Oost-Vlaanderen de Academie verzoekt tot het Te Deum dat, ter gelegenheid
van het Patroonfeest des Konings, Maandag 15 November, 's middags, in de hoofdkerk
van
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Sint-Baafs zal gezongen worden. - Hebben de plechtigheid bijgewoond de heeren
Prof. A. DE CEULENEER, Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE en Mejuffrouw VIRGINIE
LOVELING. De heer Bestendige Secretaris liet zich verontschuldigen.
2o) Comiteit voor het praalgraf Peter Benoit. - Bij brieve van 20 October, werd
de Koninklijke Vlaamsche Academie uitgenoodigd tot de onthulling, op Zondag 7
November, van het praalgraf opgericht te Antwerpen, tot nagedachtenis van den
grooten Meester. - De heer O. WATTEZ heeft aangenomen de Academie bij deze
plechtigheid te vertegenwoordigen.
3o) Solemneele mis voor de gesneuvelden voor het Vaderland. - Uitnoodiging
vanwege den Generaal Opperbevelhebber van de plaats te Gent, voor het Beheer der
Academie, om die mis (in Sint-Pieterskerk, op 2 November) bij te wonen. - De
Bestendige Secretaris heeft de Academie bij die plechtigheid vertegenwoordigd.
4o) Verjaardag van de verlossing der stad Gent van de Duitsche Bezetting. - De
Academie werd door den Generaal Opperbevelhebber van de Plaats te Gent
uitgenoodigd tot de plechtigheid, die te dier gelegenheid, den 13 November, zal
plaats hebben.
5o) Jaarboek voor 1921. - Voor dit Jaarboek is ingekomen het levensbericht van
Jhr. FERDINAND VAN DER HAEGHEN, binnenlandsch eerelid der Academie, door Prof.
J. MANSION.
6o) Ingekomen prijsantwoord voor 1921. - ZEEVISSCHERIJ. - Den 13 November is
ingekomen een antwoord, met kenspreuk Piscator III, op de prijsvraag hieronder,
voor 1921 uitgeschreven: ‘Een verklarend Nederlandsche vakwoordenlijst van de
Zeevisscherij. (Voor de gewestwoorden wordt aanwijzingvan de streek vereischt.)
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Mededeelingen namens Commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. - De heer
Prof. Dr. J. MANSION, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering
door de Commissie gehouden:
Zijn aanwezig de heeren: Mr. LEONARD WILLEMS, voorzitter, EDW. GAILLIARD,
Prof. A. DE CEULENEER, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS, IS. TEIRLINCK, Dr. A.
FIERENS, leden, en Prof. J. MANSION, lid-secretaris.
De Heer KAREL DE FLOU is verhinderd de vergadering bij te wonen.
Aan de dagorde staat als tweede punt:
Lezing door den heer Mr. WILLEMS: De Axelsche Rederijkers-kamer van
Sinte-Barbara en haar deken Jacob De Hondt (1467-1528). - De Rederijkers-kamer
van Axel is verschenen op het landjuweel te Gent in 1539. Haar naam is tot hiertoe
onbekend. De heer L. Willems onderstelt dat zij heette ‘Gilde van Sinte-Barbara’,
Dit gilde heeft als deken gehad een pastoor van Axel JACOB DE HONDT, wiens
gedichten door den heer Nap. de Pauw uitgegeven werden. Mr. L. Willems bespreekt
deze gedichten en maakt enkele verbeteringen op den tekst. Hij onderzoekt de
bronnen, en toont aan dat de Sproke der drie papegaaien door J. DE HONDT uit het
Latijn werd naverteld.
- De Commissie stelt voor deze mededeeling op te nemen in de Verslagen en
Mededeelingen. - Door de Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.
2o) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch. De heer GUSTAAF SEGERS, secretaris, legt verslag ter tafef over de morgenvergadering
door de Commissie gehouden:
Zijn aanwezig de heeren: Dr. LEO GOEMANS, voorzitter, Kan. MUYLDERMANS, Prof.
A. DE CEULENEER, Kan. AM. JOOS, OMER WATTEZ, leden, en G. SEGERS,
lid-secretaris.
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Aan de dagorde Staat:
Lezing door den heer OMER WATTEZ: Over tweetalig lager onderwijs in Brussel en
voorsteden. - De heer WATTEZ spreekt over het tweetalig onderwijs, dat hij in de
plaats zou willen zien van het bestaande stelsel der Fransche en Vlaamsche klassen
in Groot-Brussel.
Met dit stelsel gaat het Vlaamsch onderwijs elken dag achteruit. De toestanden
zijn ellendig. De Vlaamsche klassen verdwijnen en in de Fransche klassen wordt
bijna geen Vlaamsch onderwijs gegeven. Alle dagen rijzen klachten op vanwege de
Vlamingen.
In het Brusselsch dagblad Het laatste Nieuws werd de toestand scherp onderzocht
in eene reeks artikelen. De heer WATTEZ leest enkele dezer stukken, blijkbaar
geschreven door een man van het vak.
Verder deelt hij mede het antwoord van den Minister van Wetenschappen en
Kunsten op eene vraag van volksvertegenwoordiger Doms nopens den toestand van
de Fransche en Vlaamsche klassen in Brussel en zijne omgeving.
De medegedeelde tafel werpt een helder licht over dien ellendigen toestand. Hij
is in de hoogste mate nadeelig voor de Vlamingen, en het blijkt dat onze taal gansch
op den achtergrond wordt gesteld in het Brusselsch onderwijs met zijn onvoldoende
getal Vlaamsche klassen.
In plaats van die indeeling in Fransche en Vlaamsche klassen zou de heer WATTEZ
overal tweetalige klassen willen zien, omdat bij de laatste volksoptelling de
Brusselsche bevolking in meerderheid verklaard heeft tweetalig te zijn.
De wet op het gebruik der talen in bestuurlijke zaken maakt van Groot-Brussel
een ‘middenland’, waar het bestuur tweetalig zal moeten zijn, in tegenstelling met
de Vlaamsche en Waalsche gewesten, waar het eentalig zal zijn.
De abnormale toestand van eene sterk gemengde bevolking in Groot-Brussel
vereischt abnormale maatregelen, n.l. tweetalig onderwijs, behalve voor de twee of
drie eerste schooljaren, gedurende dewelke het kind min of meer behoorlijk zijne
moedertaal zal moeten leeren, die in het tweetalig onderwijs toch altijd overwegend
zal blijven.
De heer WATTEZ geeft de punten, welke hij besproken heeft, in overweging aan de
leden der Commissie voor Onderwijs.
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De heer voorzitter stelt voor de lezing van den heer Wattez in de Verslagen en
Mededeelingen op te nemen. - Deze voordracht geeft aanleiding tot eene bespreking
onder de leden der Commissie. De voorzitter drukt den wensch uit, dat Spreker zijne
lezing zou aanvullen met een ontwerp over de wijze waarop het tweetalig stelsel in
Groot-Brussel zou dienen toegepast.
- Het voorstel omtrent die lezing wordt door de Academie in pleno vergaderd
goedgekeurd.
- De heer G. SEGERS wenscht Dr. HUGO VERRIEST, namens de Commissie, hartelïjk
geluk naar aanleiding van zijn tachtigsten verjaardag. Ook dankt hij hem voor de
diensten, die ons geacht medelid gedurende zijne lange loopbaan aan ons onderwijs
en aan de Nederlandsche letterkunde heeft bewezen.
- Op de Januari-vergadering der Commissie zal Kan. A. Joos een voordracht houden
over: Onze folklore in de school.
3o) Bijzondere Commissie voor de zaak Eupen. - De heer SCHARPÉ, waarnemend
secretaris, legt verslag ter tafel, over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden:
Zijn aanwezig de heeren: Prof. LOD. SCHARPÉ, Prof. J. MANSION en Dr. A. FIERENS.
De heer Dr. LEO GOEMANS werd uitgenoodigd om aan de beraadslaging deel te
nemen.
Aan de dagorde staat:
Bespreking van de briefwisseling betreffende de zaak. - Voorbereiding van het
antwoord te sturen aan den Heer Eersten Minister te Brussel. - Professor Mansion
geeft kennis van een ontwerp van antwoord, ter terechtwijzing van de oppervlakkige
en verkeerde voorstellingen in het schrijven van Generaal-Majoor Baltia; hij neemt
op zich dat antwoord bij te werken met nog enkele belangwekkende gegevens meer,
zoodat het zou klaar zijn om aan de Academie in de eerstkomende zitting voorgelegd
te worden.
***

Comiteit van het Praalgraf Peter Benoit. - De heer O. WATTEZ, afgevaardigde der
Academie,
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geeft het hieronder volgende verslag over de plechtigheid:
Op Zondag 7 November 1920 had te Antwerpen op het Kielkerkhof de onthulling
plaats van het gedenkteeken voor PETER BENOIT. Door den Bestendigen Secretaris
der Koninklijke Vlaamsche Academie aangeduid om deze te vertegenwoordigen bij
de plechtigheid, heb ik mij op gezegden dag naar Antwerpen begeven. Om 10 1/2
uren werden de uitgenoodigden ontvangen op het stadhuis te Antwerpen door het
inrichtingskomiteit onder het voorzitterschap van den heer Wambach.
Daar waren tegenwoordig de heeren voorzitter en leden van den Antwerpschen
provincie-raad en der bestendige deputatie; de heer Mathieu, bestuurder van het
muziekconservatorium te Gent; de afgevaardigden der Koninklijke Vlaamsche
Academie, der Koninklijke Academie van België en der Koninklijke Academie van
Schoone Kunsten, enz., enz.
De heer E. Wambach stelde vervolgens aan Burgemeester en Schepenen en leden
van den gemeenteraad der stad Antwerpen de uitgenoodigden voor. Hij bedankte
voor de plechtige ontvangst op 't stadhuis.
De heer burgemeester J. de Vos antwoordde op deze rede en zegde gelukkig te
zijn de Vlaamsche kunstenaars, geleerden en vereerders van den grooten toondichter
te mogen ontvangen op den heugelijken dag der onthulling van het praalgraf van
Peter Benoit.
Daarna nam de heer Louis Franck, gemeenteraadslid, minister van koloniën, het
woord en in eene schitterende improvisatie, ingegeven door de muurschilderingen
van het stadhuis en het beiaardlied, dat op slag van 11 uur op Antwerpen's toren
klonk, bracht hij hulde aan Peter Benoit en de Vlaamsche kunst.
Daarna reden de overheden met de uitgenoodigden naar de begraafplaats van het
Kiel.
Rondom het gedenkteeken schaarden dezen zich, omringd door talrijke vlaggen
van Antwerpsche genootschappen. De heer Mathieu voerde de eerste het woord in
naam van de Belgische toondichters. Na hem hield de heer Wambach eene rede over
het werk van den grooten Vlaamschen meester Peter Benoit en zijne medewerkers,
vooral dichter Emanuel Hiel, en in naam van het inrichtingskomiteit verzocht de
spreker het Antwerpsch stadsbestuur het gedenkteeken onder hare hoede te willen
nemen. Op dit oogenblik viel het doek van het beeld.
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De heer Burgemeester bedankte den heer Wambach en al de aanwezigen voor het
monument en voor de hulde aan Peter Benoit. Toen hief een groep zangers met zware
mannenstemmen, begeleid door een kwartet van koperspeeltuigen, onder de leiding
van meester Wambach het ‘Onze Vader’ van Benoit aan. Plechtig klonk dit
godsdienstig stuk op de begraafplaats en iedereen was diep geroerd. De vaandels
wuivend deden daarna de ronde van het praalgraf, bronzen beeld van den beeldhouwer
Pierre, voorstellende de zingende Maagd van Vlaanderen, beschermd door een genius.
Om half een uur was de echt Vlaamsche plechtigheid afgeloopen.

Dagorde.
1o) Verkiezing van Bestuurder en Onderbestuurder voor het jaar 1921. - In
geheime vergadering gaat de Academie over tot de verkiezing van haar Bestuurder
en van haar Onderbestuurder voor het jaar 1921. - Tot stemopnemers worden
aangewezen de heeren IS. TEIRLINCK en Dr. GOEMANS. - Worden met eenparige
stemmen verkozen:
tot bestuurder, de heer Prof. Dr. C. LECOUTERE,
tot onderbestuurder, de heer OMER WATTEZ.
- Deze verkiezing zal ter bekrachtiging aan Z.M. den Koning worden voorgelegd.
2o) Lezing door den heer G. Segers: Dr. Matthias de Vries' eerste eeuwfeest. - De
heer SEGERS spreekt eene lofrede uit op Professor M. DE VRIES, naar aanleiding van
het eerste eeuwfeest van dezen grondlegger van de wetenschappelijke beoefening
van het Nederlandsch, buitenlandsch Eerelid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Spreker huldigt DE VRIES beurtelings als geleerde, als taalkundige, als lexicograaf;
ook als een onzer voornaamste letterkundigen. De heer SEGERS wijst op de
dankbaarheid, die onze taalgenooten, inzonderheid de Vlamingen, den stichter van
het ‘Woorden-
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boek der Nederlandsche taal’ verschuldigd zijn. Hij geeft een beknopt overzicht van
dit werk, waarvan de eerste aflevering in 1884 verscheen. Wij vernemen uit deze
voordracht hoever het met dit werk stond, wanneer ons betreurd medelid, THEOFIEL
COOPMAN, den 27 Juni 1901, ter plechtige zitting van de Koninklijke Vlaamsche
Academie, over het ‘Woordenboek’ handelde, hoever het was gevorderd, als in
Augustus 1914 de Wereldoorlog uitbrak, en wat sinds den Wapenstilstand tot op
onze dagen van dit standaardwerk verscheen.
Ten slotte brengt de heer SEGERS hulde aan Professor DE VRIES, den warmen
beminnaar onzer taal, den voorstander der samenwerking van Vlamingen en
Nederlanders op taal- en letterkundig gebied.
- Namens de Academie zegt de Bestendige Secretaris den heer SEGERS hartelijk dank
voor de belangwekkende mededeelingen, die hij over MATTHIAS DE VRIES gedaan
heeft en stelt voor de voordracht van den heer SEGERS in de Verslagen en
Mededeelingen op te nemen - Goedgekeurd.
***
Bij de laatste omvraag wordt het hieronder volgende punt besproken:
3o) Geneeskundige dienst bij het Leger. - De heer SCHARPÉ vestigt de aandacht
der Leden op zekere zinsneden uit het Ontwerp van wet op het gebruik der talen bij
het Leger. In de Memorie van toelichting dienaangaande aan de Kamer der
Volksvertegenwoordigers (vergadering van 27 Februari 1913) door Minister CH. DE
BROQUEVILLE voorgelegd, lezen wij: ‘Verscheidene malen reeds heeft de pers de
Vlaamschonkundigheid gebrandmerkt, die zekere geneesheeren aan den dag zouden
leggen. Men heeft gezinspeeld op zekere gevallen waarin zieke Vlaamsche soldaten,
die geen Fransch verstonden, behandeld zouden zijn ge-
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worden voor kwalen, andere dan die waaraan zij werkelijk leden en zulks omdat de
geneesheer, die hen verzorgde, geen Vlaamsch kende en hen niet grondig had kunnen
ondervragen... De Regeering wil, dat al de kinderen die de Natie haar toevertrouwt,
op een gegeven oogenblik de meest oplettende zorgen genieten... en... dat een, in
een hospitaal... liggende soldaat... in zijne moedertaal kunne worden opgebeurd door
een welwillend geneesheer. Met die gedachten en die gevoelens bezield, stelt de
Regeering voor, aan de geneesheeren, die bij den geneeskundigen dienst van het
Leger wenschen aangenomen te worden, een proef over de kennis der Vlaamsche
taal te doen afleggen... Nochtans, om de Vlaamsche bevolking alle waarborg
betreffende het ernstige dezer proef te geven, zal de jury worden bijgestaan door een
geneesheer, welken de Minister op een driedubbele, door den VOORZITTER DER
VLAAMSCHE ACADEMIE hem voorgelegde lijst, zal kiezen...’.
Dientengevolge werd, den 2 Juli 1913, de hieronder volgende wijziging aan de wet
op het gebruik der talen bij het Leger toegebracht:
Service de santé.
ART. 10.

Geneeskundige dienst.
ART. 10.

L'alinéa 2 de l'article 5 de la loi du 28 juin
1899, réorganisant notamment le
personnel du service de santé de l'armée,
est complété comme suit:

Alinea 2 van artikel 5 der wet van 28 Juni
1899, houdende namelijk nieuwe
organisatie van het personeel van den
geneeskundigen dienst in het leger, wordt
aangevuld als volgt:

‘et qui comprend notamment une épreuve
pratique surla connaissance de la langue
flamande. Cette épreuve consistera en
l'interrogation

‘en bevattende namelijk een practische
proef over de kennis der Vlaamsche taal.
Deze proef zal bestaan uit het
ondervragen van twee
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de deux soldats flamands malades
ignorant le français et souffrant
respectivement d'un mal interne et d'un
mal externe. Le récipiendaire aura à
indiquer et à expliquer en flamand le
traitement à suivre.

zieke Vlaamsche soldaten die geen
Fransch kennen en onderscheidenlijk aan
een inwendige en een uitwendige kwaal
lijden. De recipiendus zal gehouden zijn,
in het Vlaamsch de te volgen behandeling
aan te duiden en uit te leggen.

Pour cette épreuve spéciale, le jury sera
assisté d'un médecin choisi par le
Ministre, dans une liste triple présentée
par le président de l'Académie royale
flamande.’

Voor dezebijzondere proef zal de jury
worden bijgestaan door een geneesheer,
door den Minister gekozen op een
driedubbele lijst hem voorgelegd door
den voorzitter der Koninklijke Vlaamsche
Academie.’

Cette mesure entrera en vigueur le 1er
janvier 1915.

Deze maatregel zal op 1 Januari 1915 in
werking treden.

Het spreekt vanzelf dat er in Januari 1915 daarvan geen spraak kon zijn. Maar wij
schrijven December 1920 en de wet moet nageleefd worden.
De heer SCHARPÉ stelt voor dat een afvaardiging bij den heer Minister van Oorlog
zou gaan. Van die afvaardiging zouden de heeren Minister HELLEPUTTE, FRANS VAN
CAUWELAERT en Mr. LEONARD WILLEMS, leden der Academie, deel uitmaken.
- De Academie sluit zich bij dat voorstel aan.
- De vergadering wordt te 3 1/2 uur gesloten.
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Dr. Matthias de Vries
1820-1920
Door Gustaaf Segers
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Leve de eendracht tusschen
België en Nederland.
M. DE VRIES.
Den 9en November van dit jaar was het eene eeuw geleden, dat MATTHIAS DE VRIES
te Haarlem geboren werd. Hij was misschien de grootste geleerde, waarop de
Nederlandsche taalwetenschap roem mag dragen; ja, volgens de treffende uitdrukking
van Professor Verdam, was hij ‘de grondvester van de wetenschappelijke beoefening
van het Nederlandsch’.
DE VRIES was de stichter van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Op het
Zesde Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres, den 11den, 12den en 13den
September 1860 te 's Hertogenbosch gehouden, riep de vrome man Gods zegen in
over den reuzenarbeid, die hem te wachten stond: ‘O mogt er hoogere zegen op onzen
arbeid rusten! Is de spraak het “zintuig der rede”, de schoonste gave door God aan
het menschdom verleend, de kweeking en veredeling der taal is het nederig dankoffer
dat den sterveling betaamt(1)’.
Door het tot stand brengen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal hebben
DE VRIES en zijne medewerkers en opvolgers, wellicht, op wetenschappelijk gebied,
aan gansch den Nederlandschen stam de grootste weldaad bewezen, waarin wij ons
in den loop der eeuwen mochten verheugen. Op de eenheid der gemeenschappelijke
taal van Noord en Zuid heeft stellig geen werk zoo krachtig, zoo zegenrijk ingewerkt.
Niemand heeft onze

(1) Handelingen, blz. 172.
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taal in al haren weelderigen rijkdom zoozeer beheerscht; niemand heeft de hooge
waarde der moedertaal, in een nationaal en pedagogisch opzicht, zoo heerlijk doen
uitschijnen; geen buitenlander had de Vlamingen zoo lief, geen hunner begreep onzen
taalstrijd zoo goed, heeft zooveel bijgedragen om de vriendschapsbanden, niet alleen
tusschen de Vlamingen en de Nederlanders, maar tusschen België en Nederland
nauwer aan te sluiten dan Professor DE VRIES. Hij was niet alleen een beroemd
taalkundige, maar ook een onzer welsprekendste redenaars en tevens een onzer
sierlijkste letterkundigen; men mag dus zonder overdrijving zeggen, dat weinigen
zoozeer ter verheerlijking onzer dierbare moedertaal hebben bijgedragen. Voeg daar
bij, dat DE VRIES tot de reeks der eerste buitenlandsche eereleden der Koninklijke
Vlaamsche Academie behoorde, en dat hij aan dit lidmaatschap den grootsten prijs
hechtte, bewijst de hartelijke brief, dien hij vier dagen na zijne benoeming aan onze
Koninklijke Instelling schreef(1). Wij beschouwen het als een duren plicht hem op
het eerste eeuwfeest zijner geboorte dankbaar te herdenken.
In de plechtige openbare vergadering van 27 Juni 1901 der Koninklijke Vlaamsche
Academie sprak de heer Bestuurder, ons diep betreurd medelid Coopman, eene
merkwaardige redevoering uit over het Woordenboek der Nederlandsche Taal(2). De
geschiedenis der stichting van dit werk werd daarin verhaald, en de lof werd aan
hem, die het tot stand bracht, en aan allen, die er hunne medewerking aan verleenden,
niet karig toegemeten. De hooge waarde van het Woordenboek werd in een helder
daglicht gesteld. Het lag niet op den weg van den heer Bestuurder, DE VRIES als
professor, als redenaar en letterkundige, als ijveraar voor de moedertaal, breedvoerig
te bestudeeren. Ik zal mij dus veroorloven eenige trekken om het beeld van dezen
buitengewonen man te schetsen; tevens wensch ik een overzicht te geven van wat
het Woordenboek in Juni 1901 was, wanneer Coopman zijne redevoering uitsprak.
Enkele persoonlijke beschouwingen, aangaande den inhoud en de bewerking, zal ik
mij veroorloven.
***

(1) Zie Verslagen en Mededeelingen, jaarg., blz.
(2) Id., jaarg., blz.
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VRIES was eerst en vooral geleerde, universiteitsprofessor.
Op eene vergadering van hoogleeraars onzer vier universiteiten vroeg onlangs een
der redenaars aan de aanwezigen of zij Duitsche of Fransche wetenschap verlangden.
Zoo stel ik mij den hoogleeraar niet voor. Volgens mijne opvatting neemt hij de
Duitsche, de Fransche en nog andere wetenschap in zich op; maar indien hij het
daarbij liet, zou hij, in den rechten zin des woords, op den naam van harmonisch
ontwikkeld man geene aanspraak mogen maken, over welke verbazende stofmassa
hij ook mocht beschikken. Zeker zou hij althans, als professor, weinig invloed op
zijne studenten uitoefenen en tot het bevorderen der wetenschap zelf zou hij schier
niets vermogen bij te dragen. Hij moet de wetenschap, welke hij links en rechts in
zich opneemt, verwerken, zoodat zij geheel met hem vergroeit, zijn persoonlijk
eigendom wordt, deel uitmaakt van zijne personaliteit, ja, zijne persoonlijke
eigenschappen, zijn persoonlijk karakter heeft aangenomen.
Van der Palm heeft daarover eene heerlijke bladzijde geschreven. Hij spreekt over
Elias Borger(1). Zet in dezes naam MATTHIAS DE VRIES, en men zal eene der
hoofdredenen kennen, waarom hij zulken overwegenden invloed op de studie der
taalwetenschap uitoefende:
DE

‘Het zijn dergelijke geesten alleen, door wie wetenschappen en letteren niet maar
den stand blijven bewaren, dien zij bereikten, maar met en door wie zij voorwaarts
gaan, en hare grenzen wijder uitzetten. En waarlijk, het baat ons niet veel, of men,
uit een schat van belezenheid, niets meer aan het licht weet te brengen dan in de
gelezen boeken te vinden is; zou zelfs het edel vocht niet noodwendig aan geuren
en kracht verliezen, wanneer het slechts uit het eene vat in het andere, al is het van
verschillenden vorm, wordt overgegoten? Het is de genie, die hetgeen uit boeken
wordt opgezameld, in zich, als lichtstralen, in een brandpunt vergadert, of in zich
opneemt als beken die in eenen rivierboezem samenvloeien: die nog meer doet dan
dit: die het aldus bijgebrachte zich eigen maakt, eerst samenvangt, of kleinst, als het
ware, en versmelt als het gezonde voedsel in het dierlijk lichaam, en dan het edel
vocht door buizen en kanalen verspreidt, om overal leven en wasdom voort te brengen.
Zoo eerst verkrijgen wij niet het gelezene en opgezamelde, onbekookt en onbearbeid
en onverteerd, slechts in een afzichtiger gedaante terug, maar

(1) Geb. 1784, gest. 1820.
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gelijk in BORGERS (lees: DE VRIES') geschriften, den fijnsten en keurigsten geest van
hetzelve, bezwangerd, als het ware, en vruchtbaar gemaakt, door hetgeen de eigen
geest des onderzoekers daaraan toevoegde, en van het zijne daaronder mengde, om
nieuwe gevolgen daaruit af te leiden, om vroegere of hedendaagsche dwalingen te
bestrijden, en het gebied der eeuwige waarheid uit te breiden of te bevestigen. Waartoe
zou de werkzaamheid der nijvere bijen ons dienen, indien zij, azende op duizend
bloemen, het sap, uit elk gezogen, ons teruggaven, gelijk zij het daaruit trokken?
maar daardoor dat zij het in zich bewaren, en in zich bearbeiden, en tot een nieuw
en heilzaam voortbrengsel verwerken, daardoor eerst leveren zij ons honig’(1).
VRIES was een persoonlijk wetenschappelijk genie. Vandaar, ik herhaal het, een
der voornaamste redenen van zijne wetenschappelijke macht, van zijnen invloed als
professor op zijne leerlingen, als geleerde, als redenaar op ons allen.
De wereldberoemde Tacitus, sprak, negentien eeuwen geleden, over het
beheerschen der wetenschap bijna in denzelfden zin als Van der Palm. Ik erken
zonder aanstellerij, dat ik den Franschen tekst van Jean Louis Burnouf volg, waarvan
een Duitsche schrijver verklaart, dat deze vertaling der werken van wellicht den
grootsten aller geschiedschrijvers tot heden niet werd overtroffen(2). Ik onthoud mij
dus dezen Franschen tekst door eene Nederlandsche omwerking nog te verzwakken.
DE

(1) Borgers Genie, blz.
(2) BURNOUF (JEAN LOUIS), beroemde Fransche philoloog; geboren in 1775, gestorven in 1844.
‘Unter seinen übrigen Werken ist die Uebersetzung der Werke des Tacitus (6 Bde 1827-1833),
zuletzt 1869 hervorzuheben, die bis jetzt noch nicht übertroffen worden ist’. (BROCKHAUS,
Conversations-Lexikon, IV, blz. 132.) Het uittreksel is ontleend aan Dialoque sur les orateurs.
Wel wordt beweerd, dat dit werk niet door Tacitus geschreven werd. BURNOUF zegt daarover:
‘Je crois fermement, sans oser pourtant affirmer, que le Dialogue est de Tacite, et que c'est
son premier ouvrage. Il est digne à tous égards de ce grand écrivain’. (Ceuvres complètes de
Tacite, traduites en français, avec une introduction et des notes, par J.L. BURNOUF. Paris,
1872, Introduction,) ‘Die Autorschaft der fünften unter seinen Werken erscheinende Schrift,
des Dialogus de oratoribus ist bestritten, doch sprechen überwiegende Gründe dafür, dast
die dem jugendlichen, noch nicht mit eigenem fertigen Stil schreibenden Tacitus zuruckweisen
is’. (BROCKHAUS, op. cit, XIV en 326.)
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‘Qu'on ne dise pas qu'il suffit de se faire donner au moment du besoin une instruction
spéciale et restreinte à un seul sujet. D'abord, nous n'usons pas d'un bien qui nous
est prêté comme s'il nous était propre; et c'est une chose extrêmement différente de
posséder ce qu'on emploie ou bien de l'emprunter. Ensuite la variété même des
connaissances nous fournit des beautés que nous ne cherchons pas; lorsqu'on y pense
le moins, elle éclate et frappe les regards. Et ce n'est pas seulement l'auditeur éclairé
par le savoir et le goût, c'est le peuple même qui est sensible à ce mérite. Aussi
d'unanimes éloges proclament-ils aussitôt que celui qui parle a fait des études
complètes, qu'il a parcouru tous les degrés de l'éloquence, en un mot qu'il est orateur.
Et je soutiens qu'on ne peut mériter, que jamais on ne mérita ce titre, qu'à une
condition; c'est que, pareil au guerrier qui marche au combat pourvu de toutes ses
armes, on descende au Forum, armé de toutes les sciences(1).
't Is bijna twintig eeuwen geleden, dat op den invloed der voorbereidende studie, op
de wetenschappelijke loopbaan werd gewezen, en het werd, bij mijn weten althans,
sindsdien niet treffender gedaan.
Het wordt niet betwist, dat de afstamming van den kunstenaar, zijne eerste
huiselijke opvoeding, de omgeving, waarin hij zijne kinder- en jongelingsjaren
doorbracht, zich zijn levenlang doen gevoelen, en zelfs zeer dikwijls de richting
zijner kunst bepalen.
De geschiedenis is daar om te bewijzen, dat dit insgelijks waar is, wat de mannen
betreft, die in de wetenschap uitblinken.
In dit opzicht mocht MATTHIAS DE VRIES zich bij uitstek gelukkig achten. Zijn vader,
Abraham de Vries, den 20 April 1775 te Amsterdam geboren, en den 3 November
1862, op zeven-en-tachtigjarigen ouderdom te Haarlem overleden, was een veelzijdig
ontwikkeld man, In het vaderlijk huis ademde de jeugdige MATTHIAS de liefde tot
de Nederlandsche taal, tot de ernstige studie in; hij werd in den huiselijken kring,
gezamenlijk met zijnen twee jaar ouderen broeder, Gerrit, door zijnen vader ter
academische loopbaan opgeleid. Eene eigenschap, die MATTHIAS DE VRIES
onderscheidde, en waaraan zijne heerlijke uitslagen in het onderwijs, in de wetenschap,
in ruime mate te danken zijn, had hij van zijn vader geërfd. Geestdrift, medesleepende
geestdrift,

(1) OEuvres complètes de Tacite, blz. 704.
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kenmerkte zijne lessen, zijne academische redevoeringen, zijne verslagen over de
voorbereidende werkzaamheden van het Woordenboek, alles wat hij schreef, sprak
of deed. Deze geestdrift wist hij aan zijne leerlingen mede te deelen; zij straalt door
in al zijne werken. Zonder deze geestdrift ware het Woordenboek der Nederlandsche
Taal nooit tot stand gekomen.
Welnu, Abraham de Vries legde diezelfde geestdrift aan den dag in het nastreven
van zijn ideaal. Bij hem stond de overtuiging ankervast, dat Laurens Coster de
wezenlijke uitvinder der boekdrukkunst was, en hoewel weinige geleerden zijne zijde
hielden, besteedde hij een groot gedeelte van zijn leven om de eer van zijn vaderland
op te houden, en dat met eene overredingskracht, die waarlijk aanstekelijk werkt.
Roerend is de hulde, die de professor aan zijnen vader bewees in zijne redevoering
ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Hoogeschool te Leiden. In de Aula
der Universiteit, zoo beroemd om de historische herinneringen, die er aan verbonden
zijn, om de beroemde mannen, die zij te allen tijde aan de wetenschap heeft geleverd,
is het talrijke leeraarskorps, zijn de hoogste vertegenwoordigers van het bestuur, zijn
de honderden studenten vergaderd.
De drie en dertigjarige geleerde, sinds vier jaar hoogleeraar, reeds een sieraad der
Nederlandsche wetenschap, spreekt eene redevoering uit, die aller bewondering
afdwingt. Wat zijne voordracht betreft, wordt hij door niemand overtroffen.
Onder de aanwezigen bevindt zich de tachtigjarige vader, naast zijnen vijf en
dertigjarigen zoon Gerrit, den jurist, die negen jaar later een invloedrijk lid van een
der eerbiedwaardigste colleges van den lande, van den Raad van State, zou worden.
Hun zoon en broeder staat op het spreekgestoelte. Hij heeft over zijne wetenschap
gesproken; hij heeft aan zijne oud-leeraars en collega's zijnen dank betuigd. De
gansche vergadering is onder den indruk dezer grootsche plechtigheid, dezer
ongeëvenaarde welsprekendheid.
De zoon richt zich tot zijnen vader:
‘Is er iets, dat mijne vreugde op dezen dag verheft tot een zalig gevoel, het is uwe
tegenwoordigheid, lieve Vader! Als ik u aanzie en in uwe trekken lees, wat er omgaat
in uwe ziel, dan welt er een stroom van aandoeningen in mijnen boezem op. Daar
verrijst vóór mijne verbeelding mijn geheele leven, van mijne geboorte tot op
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heden, en het bevat niet een enkelen dag, die niet doorweven is van uwe teedere
liefde, van uwe trouwe zorg, van uwen wijzen raad. Maar het heilig gevoel van
eerbied, van liefde, van dankbaarheid, het uit zich niet in woorden in het openbaar
gesproken: het geeft zich lucht in den huiselijken kring, of in de stille eenzaamheid,
als het volle gemoed zich uitstort voor Hem, die in het verborgen ziet. Hij, de algoede
God, heeft uwe gebeden verhoord, en uwe opofferende vaderlijke trouw met eene
uitkomst bekroond, die uwen hoogen ouderdom met verkwikkenden zegen omstraalt.
Want wellust moet het U zijn voor het harte, U, die uw hoogste geluk steeds in uwe
kinderen steldet, nu gij uw beide zonen op een standpunt geplaatst ziet, waarop zij,
door het betrachten uwer wijze lessen, nuttig werkzaam kunnen zijn voor het
vaderland, dat wij door U leerden liefhebben, voor de wetenschap, waarvoor gij ons
gemoed in vurigen ijver ontvlamdet. Wellust moet het U zijn voor het harte, den
oudste van ons beiden aan uwe zijde te zien, door het vertrouwen zijner medeburgeren
tot deelneming aan het staatsbestuur geroepen, en den jongste te zien optreden om
eene taak als deze te aanvaarden, hier aan de Leidsche hoogeschool, die gij steeds
zoo hoog hebt geëerd, die zoovelen uwer beste vrienden als hare sieraden telde, wier
roem onze onvergetelijke Kemper door den zijnen verhoogde. De vreugde, in dit uur
u geschonken, storte een zachten balsem in uw hart, nog bloedende van de wonde,
die het verlies van een teerbeminden broeder u sloeg(1). De zegen, u genadig verleend,
blijve uw deel tot in lengte van dagen. Uw raad en uwe leering blijven mij voorlichten
in mijne nieuwe roeping; uw vaderlijke zegen zij mij tot bemoediging en steun; uw
gebed stijge voor mij op, dat het God behage mij de krachten te verleenen, om de
plichten, waartoe ik mij heden verbind, getrouw te vervullen(2)’.

(1) Jeronimo de Vries werd geboren te Amsterdam den 9 April 1777 en stierf aldaar den 1 Juni
1853. Hij was een talentvol letterkundige. ‘Stond met Bilderdijk in nauwe betrekking en
bewees dezen groote diensten, vooral in het tijdvak van zijn ballingschap en onder de Fransche
overheersching’. (Biografisch Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche Letterkunde,
door J.G. FREDERIKS en F. JOS. VAN DEN BRANDEN, tweede omgewerkte druk, blz. 857.)
Hij was een boezemvriend van onzen Jan Frans Willems, en onderhield met hem eene drukke
briefwisseling. Zie Keus uit de Dicht- en Prozawerken van Jan Frans Willems, door MAX
ROOSES, uitgegeven door het Willemsfonds, en Brieven aan Jan Frans Willems, uitgegeven
door JAN BOLS, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
(2) De Nederlandsche Taalkunde in haren aard en hare strekking. Redevoering ter aanvaarding
van het hoogleeraarsambt aan de Hoogeschool te Leiden, den 29 October 1853, door Dr.
M. DE VRIES, Haarlem, 1851, blz. 117.
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Deze ontboezeming is in de hoogste mate karakterschetsend voor DE VRIES, die
gelijk Grimm, bij al zijne verbazende geleerdheid, tot het einde zijns levens, veel
kinderlijks bleef behouden.
***

Den 28 April 1837 werd DE VRIES student te Leiden. Hij, zoowel als zijn broeder
Gerrit, waren typen van flinke, en tevens rijkbegaafde studenten; dit blijkt o.a. uit
eenen brief van Jan Frans Willems aan Jeronimo de Vries, broeder van Abraham de
Vries.
MATTHIAS promoveerde den 13 December 1843 in de letteren: hij werd leeraar
aan het gymnasium der academiestad en zes jaar later professor aan de
Rijksuniversiteit te Groningen. Daar bleef hij slechts vier jaren; van 1853 tot 1891
was hij een sieraad der aloude Leidsche hoogeschool.
De redevoeringen, die hij bij het aanvaarden dezer betrekkingen uitsprak, behooren,
zoowel in een wetenschappelijk als in een letterkundig opzicht, tot de heerlijkste
meesterstukken onzer taal. DE VRIES vertoont zich daar reeds in al de pracht van zijn
talent. Reeds vroeger zegde ik, dat zijne macht, zijn invloed toe te schrijven zijn aan
zijne beheersching der wetenschap, ook aan de manier, waardoor hij zich die heeft
eigen gemaakt, aan zijne eerste opvoeding, aan zijn karakter, dat zich bij hem, evenals
bij alle kunstenaars, in zijnen stijl lucht geeft. Buffon, in zijne beroemde academische
redevoering over den stijl, merkt zeer te recht aan, dat slechts die werken, welke zich
door de schoonheid van den stijl onderscheiden, tot het nageslacht overgaan. De
ondervinding heeft dan ook bewezen, dat de uitstekendste geleerden door hunnen
stijl uitblinken, en ook dat hunne werken, niet het minst door hunnen stijl de
wetenschap bevorderen. Macaulay, Curtius en Pasteur zijn niet minder beroemd als
schrijvers, als letterkundigen, dan als geleerden. Evenzoo MATTHIAS DE VRIES. Ik
ga verder: hij is in den vollen zin des woords een kunstenaar, een artist; ja een dichter,
een onzer grootste dichters. Hier ook, gelijk in vele andere opzichten, is hij nauw
verwant met Jacob Grimm. Nicolaas Beets, sprekende over den stichter van het
Deutsches Wörterbuch, en den verzamelaar der Kinder- und Hausmärchen, haalt in
zijn voortreffelijk opstel over Kinderboeken, Gesprek met Crito, Eene voorlezing,
de woorden van DE VRIES aan, welke de
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Nederlandsche geleerde in zijne Toespraak ter opening der Algemeene Vergadering
der Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden; den 16 Juni 1864, ter
nagedachtenis aan Grimm wijdde(1): ‘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’.
Dat is DE VRIES zelf voortreffelijk geteekend. De Nederlandsche taalkundige
spreekt ook over Grimm, namelijk in de inleiding van het Woordenboek. Hij zet de
reden uiteen, waarom de Duitscher, wat de verklaring der woorden en uitdrukkingen
betreft, eene methode volgt, die gansch met het karakter van den geleerde
overeenkomt: ‘Ongetwijfeld getuigt deze inrichting, gelijk alles wat Jacob Grimm
sprak of schreef, van zijnen dichterlijken geest. Men had niet anders kunnen
verwachten van den man, die al heeft hij geen enkel vers nagelaten, zeker een van
Duitschlands eerste dichters is geweest(2)’.
De overeenkomst tusschen beide geleerden is inderdaad treffend: evenals Grimm
erkent DE VRIES het hooge nationaal belang der moedertaal; evenals de Duitscher
dringt de Nederlander diep in de geheimen der spraak, der volksspraak; evenals
Grimm, zoekt en ontdekt DE VRIES in het karakter der spraak het karakter van het
volk; evenals hij, heeft hij zijne nasporingen hoofdzakelijk aan de historische
ontwikkeling der spraak gewijd, en komt hij tot het besluit, dat altijd en overal de
ontwikkeling van een volk gelijken tred houdt, met de ontwikkeling zijner spraak,
‘dat de taal al de lotgevallen en wisselingen (volgde) die de tijd aan onze vaderen
aanbracht; dat zij (beurtelings gerezen

(1) Jacob Grimm, geb. 1785, gest. 1863. Zijn Duitsche biograaf getuigt van hem, wat geheel en
al op MATTHIAS DE VRIES toepasselijk is: ‘Alle Werke Grimm's zeugen von einem mächtigen
Massen bezwingenden Fleiss, grossartiger Gelehrsamkeit, tiefdringendem, ordnendem
Verstand, von sicherm Gefühl für den Gang historischer Entwickelung und vom frischestem,
ebenso kräftigem als zartem Sinn, ohne welche es niemals gelingt, die Heimlichkeiten des
Sprachgeistes zu ergründen’. (BROCKHAUS, VII, blz. 650.)
(2) Verscheidenheden meest op letterkundig gebied, door NICOLAAS BEETS, eerste deel, blz.
260.
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en gedaald), deelde in hunnen voorspoed en bloei, maar ook in hun teruggang en
verval; en (dat) van alles wat in den loop der tijden ons volk heeft gedaan en geleden,
gedacht en gevoeld in haar (de taal) de onafwischbare sporen afgedrukt zijn(1)’.
MATTHIAS DE VRIES is de wetenschappelijke broeder van Jacob Grimm, omdat
hij, tevens een groot geleerde en een groot dichter was. Hij is een groot dichter, een
wezenlijk kunstenaar om zijne rijke verbeelding, om zijn kinderlijken zin, en diep
gevoel. Ook om zijn beeldend vermogen, om zijn talent om zelfs de meest abstracte
zaken vast, scherp omlijnd, treffend gekleurd, voor te stellen, te groepeeren, als
levende wezens in onze onmiddellijke nabijheid te brengen.
Men zal dezen karaktertrek reeds in de aanhalingen hebben opgemerkt; luistert
welke hulde de professor aan Bilderdijk, den koningsdichter, brengt:
Wees meester van de taal; gij zijt het van 't gemoed.
‘Ziedaar de uitspraak van Nederlands zanger bij uitnemendheid, van hem die het
meesterschap der gemoederen met het meesterschap der taal in zeldzame mate
vereenigde. Of was het niet Bilderdijk, wiens bezielde stem met onweerstaanbare
kracht het gemoed aangreep, overmeesterde en in verrukking wegsleepte? Zijt gij
koud voor recht en voor waarheid, hij spreekt: en een edel vuur doorgloeit u de borst.
Zijt gij verzonken in de genietingen der wereld: daar klinkt zijn lied, en uwe ziel
herneemt hare veerkracht. Droomt gij u de rampen des tijds in zorgelooze kalmte
weg: hij heft de jammerklagt aan, en met angst schrikt gij op uit uwe rust. Of wel,
als gij wanhoopt aan het lot van uw vaderland: hoor zijne prophetische stem, en blijde
juicht gij der toekomst te gemoet. Elke gedachte, die in zijn hoofd woelt, dringt ook
in uwen geest door; elke aandoening, die zijn hart doorstroomt, stort zich in uwe ziel
over; en hetzij hij u opwekt of ter nederslaat, hetzij hij u juichen doet of treuren,
altijd wordt u de bekentenis afgeperst: Ja, Bilderdijk was meester van 't gemoed!
En de taal? Ook daarin was hij meester, geheel en al meester. Ziet, hoe die
onmetelijke schat van woorden, vormen en wendingen hem steeds op zijn wenk ten
dienste staat; hoe hij ze steeds met juisten blik uitkiest, buigt en plooit, verbindt of
vaneenscheidt, of wel nieuwe te voorschijn roept, en ongekende krachten doet werken;
hoe de telkens wisselende gedachte zich altijd vertoont in dat kleed,

(1) De Nederlandsche Taalkunde, u.s.
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dat met hare fijnste wijzigingen het geestigst overeenstemt; en dat alles, niet met
inspanning en afmatting, niet door den arbeid van het verstand met moeite en vlijt
bijeengezocht(1), maar als door een tooverwoord in het leven geroepen. Twijfelt gij
aan de voortreffelijkheid onzer moedertaal, ziet gij wellicht met minachting op haar
neder, slaat de werken van Bilderdijk op, en ziet wat die taal in de hand van een
meester worden kan. Wat al weelderige rijkdom en kwistige verscheidenheid, wat
al forsche kracht en lenige buigzaamheid, wat al kloeke stoutheid en zoete
liefelijkheid, wat al zinrijke wijsheid en dartele luim, straalt en tintelt u daar op elke
bladzijde tegen. Uw twijfel is vervlogen, uwe minachting voor bewondering geweken,
en terwijl gij er trotsch op zijt, dat zulk eene taal ook de uwe is, erkent gij het tevens
volmondig, dat in het meesterschap der taal niemand Bilderdijk evenaarde(2)’.
Zelfs in zijne wetenschappelijke beschouwingen straalt de artistieke, dichterlijke
geest van DE VRIES door, treft ons zijne beheersching over de stof enden vorm, staan
wij in bewondering voor zijnen rijken geest en zijn warm gemoed, voor zijne
uitgebreide wetenschap en zijn diep, fijn gevoel, voor de helderheid zijner voordracht,
en de schoonheid van zijnen stijl.
DE TAAL IS HET BEELD VAN DEN MENSCH, DE TAAL IS GANSCH HET VOLK:
‘Zoo is dan de taal eene hoogere gave, getuige van het goddelijke in den mensch,
en, als uitdrukking zijner gedachten en gewaarwoordingen, ontvloeisel en afspiegeling
tevens van zijnen geest en zijne ziel. Daarin bestond reeds van den oorsprong af hare
hooge waarde, maar die waarde is door den loop des tijds, door de ontwikkeling van
ons geslacht, nog oneindig verhoogd. Terwijl het denken en gevoelen allengs door
ruimere stof en veelzijdiger werking zich oefende, vormde en veredelde, en van
onbewust vermogen tot het volle besef der wijsbegeerte rijpte, volgde de taal die
ontwikkeling in evenredige mate, en nam aanhoudend toe in omvang en diepte, in
rijkdom en verscheidenheid, in kracht en beweging. Oorspronkelijk de schilderende
uitdrukking der zinnelijke wereld, nam

(1)

....Geen ijdel kunstgewrocht,
Door arbeidzaam verstand met moeite en vlijt gezocht.
(BILDERDIJK, De Dieren.)

(2) De heerschappij over de taal, het beginsel der welsprekendheid. Redevoering ter aanvaarding
van het hoogleeraarsambt aan de hoogeschool te Groningen, den 28sten November 1849
uitgesproken door Dr. M. DE VRIES. Groningen. De Waard, 1850.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

892
zij allengs den geheelen inhoud ook van het bovenzinnelijke in zich op; elke
ontdekking op het gebied der gedachte, elke ondervinding in het rijk des gevoels
goot zich in den taalstroom uit, om er harmonisch mede zamen te smelten, en op
hare beurt een nieuw beginsel van ontwikkeling en leven te worden. Zoo is de taal
de onbedriegelijke spiegel, waarin de geest, zoowel als de ziel niet van één mensch,
maar van het menschelijk geslacht, getrouwelijk en volkomen weerkaatst: in één
woord de taal is het beeld van den mensch.
Gelijk echter het beeld des menschen zich niet slechts in onveranderlijke eenheid,
maar ook vooral in duizendvormige verscheidenheid vertoont, zoo moest het beeld,
waarin zich dat wezen uitdrukte, die eenheid en die verscheidenheid gelijkelijk
afspiegelen. Vandaar het verschil der talen. Éene enkele menschelijke taal, voor allen
toereikende, is even ondenkbaar als eene volstrekte gelijkheid van inborst. Wel
hebben alle talen een gemeenschappelijken grondslag, want het algemeene kenmerk
der menschheid was nooit of nergens aan eenig sterveling ontzegd. Maar zoo dikwijls
zich in eene afdeeling der menschen eene eigenaardige verscheidenheid openbaarde,
van karakter, van gezindheid, van denkwijze; zoo dikwijls zich eene als afzonderlijk
volk van anderen afscheidde, en in luchtstreek, in lotgevallen, in ontwikkeling en
beschaving, in behoeften en begeerten van alle overigen verschilde, zoo dikwijls
ontsprong uit den menschelijken boezem, eene nieuwe of althans vernieuwde taal,
die van dat alles de getrouwe uitdrukking bevatte. Maar wat spreek ik van
verschillende volkeren en verschillende talen? Kent gij, in één en hetzelfde volk,
twee menschen, wier taal volkomen dezelfde is? Neen, even verscheiden als de
mensch is in zijne veelsoortige vormen, even gewijzigd is het leven der taal, waarin
zich die vormen openbaren. Het gebruik heeft die bijzondere uitdrukking van ieders
eigenaardig karakter met den naam van stijl bestempeld, en slechts aan de uiting van
een geheel volk den naam van taal gelaten. Welnu, indien er waarheid is in het woord
van den wijsgeer: de stijl is de mensch(1), niet minder waarheid is er in de spreuk, die
een broedervolk zich koos als vaderlandsche leuze: de taal is gansch het volk(2)’.

(1) Dit woord van Buffon wordt dikwijls aangehaald. De beroemde man zette in zijne redevoering
bij zijn ontvangst in de Académie française de stelling uiteen (1753), dat slechts werken, die
in een schoonen stijl geschreven zijn tot het nageslacht overgaan. Wetenschap, belangrijke
feiten, zelfs nieuwheid volstaan niet. Deze dingen liggen buiten den mensch: slechts de stijl
hoort hem toe: Ces choses sont hors de l'homme, le style est l'homme même
(2) De heerschappij over de taal.
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Wat ons hier vooral treft, is, dat zulke verheven zaken op zulke duidelijke, heldere
wijze worden verklaard. Dat is een bewijs van de macht, van de beheersching der
stof, welke den redenaar kenmerkt. De treffende waarheden worden ook op aangename
wijze voorgedragen. Wij smaken een wetenschappelijk, en tevens een poëtisch genot.
Dit is te wijten aan het bekoorlijk karakter, aan de poëtische geaardheid, aan de
bevallige personaliteit van den man der wetenschap. Hij is een edel, deugdzaam en
geleerd mensch, Hij geeft ons zijne schoone persoonlijkheid ten beste. Hij spreekt
schoon over zaken, waar wij gaarne over hooren spreken. Zulke stukken hoeven, nu
meer dan ooit, onder ieders oog, onder het oog der leerlingen en studenten gebracht
te worden. Zij zullen er een weinig geëvenaard genoegen aan smaken, en c'est en
profiter que de savoir s'y plaire.
De taalkundige weet als weinigen het belang der letterkunde te waardeeren:
‘Letteren en taal! twee woorden van den innigsten zamenhang en nauwelijks van
elkander te scheiden. Wat ware er van de laatste zonder de eerste geworden? Wat
anders dan eene onbevallige, boersche spraak, den naam van taal onwaardig? Het
was de kunst, die de taal met haren adem bezielde; die het zaad in haren schoot deed
ontkiemen tot vruchtbaren wasdom; die haar vormde en veredelde, verrijkte en
beschaafde, en haar verhief tot den hoogen rang, dien zij onder hare zusteren bekleedt.
De kunst, wier invloed zoo krachtig werkte, dat somtijds het genie van een enkelen
meester voldoende was om de taal met nieuwe levensgeesten te doordringen(1)’.
Wanneer DE VRIES te Groningen als hoogleeraar optrad, was hij slechts negen en
twintig jaar oud. Wel is waar, bleef zijn hart jong tot op zijnen ver gevorderden
ouderdom; doch de lessen van zulk een bewerktuigden professor, die zoo hoog boven
de studenten staat door zijne wetenschap, en zoo dicht bij hen is door zijne jaren,
door zijn gemoed, door zijn innerlijk leven,

(1) De redenaar doet verder het belang der letterkunde voor den taalvorscher uitschijnen. ‘Hem
is het te doen, de taal in hare geschiedenis te kennen, om te weten welke toestanden zij
achtervolgens doorieefde. Daarom ziet hij in iederen schrijver een getuige van zijnen tijd.
‘Een schoon woord, een waardig tegenhanger van Grimm's: ‘Elk woord heeft zijne
geschiedenis’. Zie De Nederlandsche Taalkunde u.s.
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moeten als dauw op een klaverveld op die jonge gemoederen gewerkt hebben. Nog
eens, ik begrijp, ik voel den invloed van DE VRIES op zijne studenten, op het onderricht
van zijn vak, niet alleen aan de hoogeschool, waar hij werkzaam was, maar zelfs
buiten zijn land, ja aan de gansche Nederlandsche taalwetenschap.
Hij richt zich rechtstreeks tot de studenten:
Met betrouwen richt ik het woord ook tot U, edele jongelingen, die het sieraad zijt
van deze hoogeschool. Hartverheffend is de gedachte, dat gij allen, in den bloeitijd
des levens, uit verschillende oorden des vaderlands naar ééne plaats zijt
zamengevloeid, door geene andere begeerte gedreven dan de edelste, die den mensch
kan bezielen, de zucht naar vermeerdering uwer kennis, naar ontwikkeling van uw
verstand, naar beschaving van uwen geest. En streelend is mij het denkbeeld dat ook
aan mij de eervolle taak is opgedragen om U in het voldoen aan die begeerte
behulpzaam te zijn. Welk een rijk en heerlijk veld ligt daar voor onze blikken
uitgestrekt! De vaderlandsche taal, letteren en geschiedenis!... Waarlijk, zoo ooit een
leeraar recht had op algemeene belangstelling in de hem toevertrouwde wetenschap
te rekenen, mij is dat recht dubbel verzekerd. Welaan dan, schenkt mij uw vertrouwen,
en aanvaarden wij moedig onze taak. Daartoe noodig ik U uit als een vriend, die in
al uw streven belang stelt, als een ouder medebroeder, die uwe behoeften kent, en
wien het nog niet vreemd geworden is in uw midden te leven. Ik weet het, gij aarzelt
niet die roepstem te volgen, en gelijk ik mij bereid verklaar om van nu af aan mij
geheel aan u te wijden, zoo zult gij ook de verwachting niet beschamen, die ik van
U durf koesteren(1)’.
***

Men kan wel denken, dat de naam van Dr. MATTHIAS DE VRIES dikwijls in mijne
klasse uitgesproken werd, en op welke wijze daarover werd gesproken; in welken
zin zijne stukken werden ontleed, die in de Bloemlezing voorkwamen, zal elkeen
beseffen. Ook wat de leerlingen over dezen man dachten, wat zij voor hem voelden.
De leerlingen denken en voelen overal gelijk de leeraar denkt en gevoelt.
In het jaar 1889 werd Dr. DE VRIES' veertigjarig jubileum, als professor, in
Nederland plechtig gevierd. Ik sprak te dier

(1) De heerschappij over de taal, u.s.
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gelegenheid aan mijne leerlingen over den buitengewonen man, en drukte op de
onwaardeerbare diensten, die hij aan de Nederlandsche taalwetenschap had bewezen.
Ik wenschte hem, in ons aller naam, geluk, en ontving het volgend antwoord, dat tot
nu toe niet werd uitgegeven, en waarop thans meer dan ooit de aandacht dient
gevestigd:
‘Leiden, 18 December 1889.
WAARDE HEER EN VRIEND,
Van ganscher harte zeg ik U dank voor Uw vereerend en verplichtend schrijven bij
het schoone jubelfeest dat ik onlangs mocht vieren, en voor den hartelijken
gelukwensch, daarin door U zoo welwillend uitgedrukt. Bij al de bewijzen van
belangstelling en genegenheid, die ik op dien merkwaardigen gedenkdag mocht
ontvangen, was het mij eene bijzondere vreugde ook zoovele welgemeende
betuigingen van de Vlaamsche Broeders te mogen vernemen. Eendrachtige
samenwerking met de Vlamingen, in het belang onzer gemeenschappelijke taal en
letterkunde, bevestiging van de eenheid der taal van Noord en Zuid, en daardoor
bezieling en verheffing der Nederlandsche nationaliteit, dat is altijd een hoofddoel
van mijn streven geweest, en met de talrijke Vlaamsche broeders, in wier vriendschap
ik mij vroeger en later mocht verheugen, heb ik naar vermogen getracht dit schoone
doel te bereiken. Rijke zegen heeft op onze pogingen gerust, en onze eenheid is thans
gegrondvest op eene wijze, zooals in vroeger jaren niet te verwachten was, terwijl
het “Nederlandsch Woordenboek”, het onderpand onzer vereeniging meer en meer
begint te vervullen. Dien heerlijken uitslag kan ik niet dankbaar genoeg erkennen,
en diep treffen mij de hartelijke woorden, mij zoo welgemeend door Vlaamsche
broeders toegesproken. Ook U, hooggeschatte Vriend, betuig ik mijn oprechten en
diepgevoelden dank.
Wat aan Uwen broederlijken gelukwensch voor mijn gevoel nog hoogere waarde
geeft, is de vriendelijke instemming van uwe leerlingen, waarvan Uw schrijven zoo
aandoenlijk getuigt. Dat is voor mij een onschatbaar voorrecht van het jonger geslacht.
Dringend verzoek ik U uwen leerlingen in de klasse mijn oprechten dank te willen
betuigen voor hun hartelijken gelukwensch, en hun de verzekering te geven, dat ik
in hunne gevoelens een schoon voorteeken zie voor de toekomst onzer taal en van
onzen stam. Van het jonger geslacht moet de kracht uitgaan om die toekomst te
vestigen en te handhaven. Zeg hun, dat ik op hen reken, en vertrouw, dat zij altijd
de banier der vaderlandsche taal en letteren hoog zullen hou-
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den en met moedige toewijding de zaak der Vlaamsche Beweging zullen verdedigen
en handhaven. Dat zal tevens de duurzame bevestiging zijn der eenheid van Zuid en
Noord OP TAAL- EN LETTERKUNDIG GEBIED.
Met deze gevoelens, Waarde Vriend, jegens U en jegens de veelbelovende
leerlingen der Normaalschool van Lier, bied ik U en hun mijne beste wenschen aan,
en met herhaalden dank blijf ik steeds hoogachtend en vriendschappelijk.
Uw
M. DE VRIES’.
Zoo sprak de bijna zeventigjarige professor, nadat hij veertig jaren zijnen leerstoel
van vaderlandsche taal- en letterkunde had opgeluisterd. Men ziet het: de toon is nog
even opgewekt, het hart is nog even jong als toen hij, als negen en twintigjarige, ‘als
de vriend der studenten, als hun oudere medebroeder’ zijne inwijdingsredevoering
te Groningen uitsprak.
De man wijdde zijne zeldzame krachten aan de studie onzer letteren, de beoefening
onzer taal en den reuzenarbeid onzer taalkundige lexicographie, totdat de wettelijk
gestelde leeftijd een einde maakte aan zijn schitterend volbracht openbaar ambtelijk
leven, en hij met welverdiende onderscheiding van zijn hoog leeraarsambt ontslagen
werd den 25sten September 1891(1).
Andermaal zond ik in naam mijner leerlingen, aan den ons zoo sympathieken
geleerde onze hartelijke gelukwenschen. Gelijk uit zijn antwoord blijkt, leed hij toen
reeds aan de ziekte, die hem ten grave zou sleepen. Geen jaar zou hij zijne rust mogen
genieten: en nog zou die rust, gelijk hij verhoopte, geene volstrekte rust zijn; deze
was voor den noesten werker ondenkbaar. De opgewekte toon van den professor,
die zulk schitterend verleden achter zich heeft, en wiens einde zoo nabij is, zal elkeen
treffen:
‘Leiden, 17 November 1891.
WAARDE HEER EN VRIEND,
Reeds veel eerder had ik U willen schrijven om U dank te zeggen voor Uwen zoo
hartelijken brief van 7 October, maar eene ongesteldheid heeft mij dat onmogelijk
gemaakt. Kort na de ont-

(1) Biographisch Woordenboek, U.S., blz. 856.
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vangst van uwen brief werd ik opnieuw door een hevigen aanval van asthma aangetast,
die mij eenige dagen bedlegerig maakte, en wel allengs geweken is, doch zoo, dat
ik nog lang mij slap gevoelde en kracht noch lust had om mij aan 't schrijven te zetten.
Nu ik mij daartoe weer in staat zie, is een mijner eerste brieven aan U gewijd, om
U, Waarde Vriend, hartelijk te danken voor de lieve woorden, mij door U
toegesproken bij gelegenheid van mijn aftreden uit het Hoogleeraarsambt, dat ik 42
jaren lang (4 jaren te Groningen en 38 te Leiden) mocht bekleeden. Niet dankbaar
genoeg kan ik al het goede waardeeren, dat mij in mijn werkkring is te beurt gevallen,
en ik erken het als een grooten zegen met zooveel voldoening op de vruchten van
mijnen arbeid te mogen terugzien. De omstandigheden hebben mij daarbij krachtig
geholpen, en voor hetgeen ik zelf misschien heb mogen verrichten tot verwezenlijking
van mijn ideaal: den bloei onzer Nederlandsche taal en de bevestiging der eenheid
van Zuid en Noord, OP HET GEBIED VAN TAAL EN LETTEREN, vind ik ruime belooning
in de hartelijke gevoelens van zoovele leerlingen en vrienden, die mij van hunne
genegenheid zoo dikwijls de treffendste bewijzen hebben gegeven. Ook Uw brief
getuigt van diezelfde hooggewaardeerde gevoelens, en het is mij eene ware behoefte
U in gedachten de hand te drukken en U nogmaals te danken voor dit nieuwe blijk
van Uwe vriendschappelijke gehechtheid.
De rust, die mij nu geschonken is door het ontslag uit mijn ambt, zal, hoop ik,
geen volstrekte rust zijn, indien ten minste mijne gezondheid het veroorlooft. Met
den woordenboeksarbeid ga ik naar mijn beste vermogen rustig voort, al gaat het
werk niet meer zoo vlug en gemakkelijk als vroeger in jeugdiger en gezonder leeftijd.
De laatste aflevering der A, die gij onlangs ontvangen hebt, heeft U reeds doen zien,
dat ik het afgeloopen jaar niet werkeloos heb doorgebracht. Gelukkig dat ik thans,
nu mijne loopbaan ten einde spoedt, mij mag verheugen in de krachtige hulp, die ik
ondervind van de ijverige jonge medewerkers, die nu met en nevens mij werkzaam
zijn. Nog in den loop van dit jaar zullen twee nieuwe afleveringen verschijnen: eene
van de O en eene van de G. De eerste ligt reeds gereed, maar de uitgevers stellen de
verspreiding nog een paar weken uit, omdat zij het aardig vinden nu eens twee
afleveringen te gelijk te laten verschijnen.
Wat gij mij schrijft omtrent uwe leerlingen, hunne belangstelling in onze taal en
letteren en hunne welwillende wenschen, mij te gelijk met de Uwe, door U zoo
vriendelijk overgebracht, heeft mij innig verheugd. In de gezindheid van het jongere
geslacht ligt de toekomst van Nederland. Vooral in Vlaanderen is aller hoop op de
jeugd gevestigd om eenmaal voor goed de vaderlandsche zaak te doen zegevieren.
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Wel U, die met zooveel warmte en zooveel geestdrift Uwe jongeren weet te bezielen.
Met ware hoogachting en vriendschap blijf ik steeds
Uw toegenegen
M. DE VRIES(1).’
Het kan geenszins op mijnen weg liggen zelfs een beknopt overzicht van de
ongeëvenaardige werkzaamheid van MATTHIAS DE VRIES op taal-, letterkundig- en
historischgebied te willen geven. In 1843, aldus op drie en twintigjarigen leeflijd.
hetzelfde jaar dat hij promoveerde, gaf hij het geestig blijspel Warenar van HOOFT,
met inleiding en aanteekeningen uit, dat dezer dagen in tal onzer steden met grooten
bijval opgevoerd werd. DE VRIES bewerkte de twee eerste afleveringen van het
Middelnederlandsch Woordenboek; - schreef verscheidene verslagen over de
voorbereidende werkzaamheden der redaktie van het Woordenboek der Nederlandsche
Taal, te zamen met Dr. L.W. Te Winkel: De grondbeginselen der Nederlandsche
Spelling; - gaf den Lekenspiegel van Boendale, met inleiding en glossarium uit; gezamenlijk met Verwijs, Den Spiegel Historiael van Maerlant; - sprak talrijke
feestredenen uit, o.a.: De Vader des Vaderlands. Gedenkrede, den 10 Juli 1884 in
de Nieuwe Kerk te Delft, Aan Nicolaas Beets, 15 September 1884 (ter gelegenhied
der zeventigste verjaring van den dichter); - Feestrede bij de onthulling van het
gedenkteeken van Leiden's ontzet, den derden October 1884; - Toespraak bij

(1) De brief van 6 September 1885, waarin Professor DE VRIES in mijnen pennestrijd met Dr.
Hansen over de Dietsche Beweging mij zoo krachtdadig ter zijde trad, werd in het tijdschrift
voor opvoeding en onderwijs De Toekomst afgedrukt. Ook in het levensbeeld, dat ik in het
Jaarboek der Koninklijke Vlaamsche Academie voor 1920 heb geplaatst, wordt daarover
gesproken.
Het schrijven van 21 September 1890 kan ik niet in 't licht geven. DE VRIES spreekt daarin
over mijne Vondelstudiën, en overdrijft de waarde daarvan al te zeer. Hij had dan ook de
gewoonte de verdiensten van anderen te overdrijven, gelijk men dit kan zien in zijne talrijke
toespraken ter opening der algemeene vergaderingen van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden, waarin hij de afgestorven leden herdacht. Het is overigens eene
uitstekende eigenschap, niet alleen in het onderwijs, om belangrijke uitslagen te verkrijgen.
Niets werkt zoo neerdrukkend als in alles de zwarte kanten te willen zien.
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de onthulling van Jacob van Maerlants standbeeld te Damme, 1862(1), enz.
Het WOORDENBOEK DER NEDERLANDSCHE TAAL was echter het hoofdwerk van DE
VRIES: daaraan heeft hij gedurende de veertig laatste jaren van zijn leven zijne beste
krachten gewijd. Een reuzenarbeid, men mag het wel zeggen. Wat al wilskracht,
onbezweken moed, ontembare geestdrift hij daaraan te koste heeft gelegd, werd
zelden geëvenaard. Men weet, dat op ons eerste taal- en letterkundig congres het tot
stand brengen van een Woordenboek werd voorgesteld. De verslagen van Snellaert
en Bormans en o.a. waren erg ontmoedigend. Volgens hen had zulke onderneming
weinig kans van slagen. In geheel anderen toon was het verslag van professor David(2),
een merkwaardig, sierlijk geschreven stuk:
‘Maer en hiermede ga ik over tot het tweede vraegstuk - is de tyd gekomen om het
werk van een algemeen tael- en letterkundig woordenboek te ondernemen? Deze
vraeg, Mijne Heeren, meen ik bevestigend te mogen beantwoorden. De vorderingen,
welke de linguistiek sinds eene halve eeuw gemaekt heeft, zijn zoo groot, dat veel,
ja zeer veel, wat in Weilands tijd nog duister, onoplosbaer was, thans verklaerd, en
op eene voldoende wijze uitgelegd worden kan. Naest dit groote voordeel bezitten
wij een ander van geen minder belang, namelijk dat de meeste en beste voortbrengsels
der middeleeuwsche literatuer, vroeger niet voorhanden, maer verborgen in zeldzame
en veelal gebrekkelijke handschriften, heden niet

(1) MATTHIAS DE VRIES, Verspreide Taalkundige opstellen, uitgekozen en herdrukt onder toezicht
van Dr. S.G. DE VRIES, verschenen te Leiden in 1894. De uitgever verklaart in het Voorbericht,
dat zijn vader, kort na zijn aftreden, een aantal van zijne opstellen over taalkunde, tot een
bundel vereenigd opnieuw wilde uitgeven; hij hoopte dat zij voor jongere vakgenooten nuttig
konden zijn, ‘hetzij om de daarin verkregen uitkomsten, hetzij om den vorm waarin zij waren
gekleed’. Wel een bewijs, dat MATTHIAS DE VRIES het grootste belang aan den vorm hechtte.
(2) Proffessor DE VRIES brengt in de Inleiding (blz. XXV) van het Woordenboek eene treffende
hulde aan Professor David: ‘Den 24 Maart 1866 werd hij aan zijn gezegenden werkkring
onttrukt. Zijn naam zal in eere blijven, zoolang de Nederlanders van Zuid en Noord hunne
taal en hunne geschiedenis liefhebben. Mij blijft zijne nagedachtenis dierbaar, als die van
den trouwen bondgenoot, aan wiens diepe kennis en schrander oordeel ook de zaak van het
Woordenboek veel te danken heeft’.
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alleen door den druk gemeen zijn gemaekt, maer vergezeld gaen van critische
aenmerkingen en woordenlijsten, waerdoor de werken der ouden met het meeste
gemak kunnen benuttigd worden. De bouwstoffen zijn dus grootendeels in gereedheid;
wat zou ons dan beletten de hand aen het werk te slaen, en onze poogingen te
vereenigen, tot het daerstellen, tot het oprigten van een tael- en letterkundig
gedenkstuk? De vrees toch van het onvoltooid te laten, moet ons niet wederhouden.
Het ligt in den aert van zulk werk dat het nimmer volmaekt zij, maer altijd vatbaer
blijve voor verder ontwikkeling en verbetering, wanneer het slechts ontworpen is en
de eerste grondslagen gelegd zijn’(1).
Ook aan den heer Jozef Alberdinck-Thijm is het in ruime mate te danken dat de zaak
doorgedreven werd. Hij kenschetste met een enkel woord de hoofdvereischte van
het ontworpen woordenboek, en omschreef het taalgebied, waarover het zich zou
uitstrekken:
‘Dit Nederlandsch Woordenboek zij geene verzameling van voorschriften,
emaneerende van eene instelling als die der Fransohe Academie, ten doel hebbende,
op grond eener niet bewezene autoriteit, het gebruik van sommige woorden uit te
sluiten, de aanvaarding van andere te gelasten. Neen, het zij in de eerste plaats eene
afspiegeling van de levende volkstaal.....
Maar men moet wel grenzen trekken, en waarom zou men daarin niet eenigszins
willekeurig te werk gaan? Alle grenzen zijn willekeurig, want het Hoog-duitsch is
evenzeer verwant aan het daarin overvloeiend plat-duitsch, als het plat-duitsch
overgaat in het in het in Holland en België gesproken Nederlandsch: maar wij maken
een woordenboek voor het volk van de landen, die thans door den naam van Holland
en België gescheiden, gerekend kunnen worden Nederland uit te maken, voor de
Nederlanden van Karel V, voor de Nederlanden van koning Willem I; dat zijn de
Nederlanden die aanspraak hebben op een Woordenboek, omdat zij eene eigen en
eigenaardige letterkunde gevestigd hebben, eene eigen volkscharakteristiek en
nationale beschaving wisten te ontwikkelen, en daardoor in enger verbintenis met
elkander getreden, hooger rechten dan hunne plat-duitsche geburen kunnen doen
gelden op eene schatkamer eener gemeenschappelijke taal (Toejuichingen).
Konsequentie of geene konsequentie, grenzen behooren er getrokken te worden, en
dan stel

(1) Handelingen van het Tweede Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres te Amsterdam
(16, 18 September 1850), blz. 109.
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ik voor om ons te bepalen BIJ DE STAATSOMKREITSEN VAN DE BEIDE RIJKEN HOLLAND
(1)
EN BELGIË’ .
Men weet, dat ten slotte Dr. M. DE VRIES en Dr. L.A. TE WINKEL met de redaktie
werden belast. Te Winkel stierf reeds den 24 April 1868. Talrijke medewerkers
stonden sinds dien Dr. DE VRIES ter zijde, en zetten na dezes dood het werk voort.
In de Inleiding van het Woordenboek (blz. 14) werden de grenzen van den tijd
vastgesteld, waarvan het den woordenschat zou verklaren:
‘Wilden wij dus aan ons gekozen beginsel getrouw blijven, zonder door overdrijving
de taal te verarmen, hare historische rechten te miskennen, en de heilzame werking
van het Woordenboek te verzwakken; dan moest de chronologische grens niet strikt
bij het tegenwoordige, noch zelfs bij den aanvang dezer eeuw getrokken worden,
maar moest zij zich verder achterwaarts uitstrekken. Wij moesten een terminus a
quo vaststellen, die den kring van het Woordenboek tot den nieuweren tijd beperkte,
maar toch genoegzame ruimte liet, om ook aan het vroegere, waar 't blijken mocht
in het belang der taal te zijn, eene verschuldigde plaats te verleenen. In het ontwerp
was voorgesteld het aanvangspunt te bepalen op of omtrent het jaar 1637. Het was
in dat jaar dat de Statenvertaling des Bijbels het licht zag, die op het Nederlandsche
proza zulk een beslissenden invloed gehad heeft; en kort daarop verschenen Hooft's
Nederlandsche Historiën, die de ontwikkeling van dat proza, in eene andere richting,
niet minder krachtig bevorderden. Op het gebied der poëzie had de taal eene hoogte
bereikt, waarop zij zich sedert niet even zeer heeft weten te handhaven. In zooverre
was dat tijdstip inderdaad niet ongelukkig gekozen. De ondervinding heeft ons echter
geleerd, dat de gestelde grens niet te streng kon worden gehandhaafd, maar eenige
verruiming, of althans in de practijk zooveel mogelijk onbekrompen toepassing
behoefde. Het tijdvak van de herleving onzer letteren, omstreeks 1580 tot op den
bloeitijd van HOOFT is voor onze nationale ontwikkeling, ook uit een

(1) Deze inleiding, XCVI, in-fol. groot, geheel van de hand van Dr DE VRIES, is zeer zeker een
onzer wonderste meesterstukken van taalwetenschap. In het opzicht van den stijl is dit kapitaal
stuk niet min merkwaardig. Ik beken, dat ik mij geweld moet aandoen om er niet talrijke
brokken uit aan te halen: een drietal zal men mij ten goede houden, daar elkeen moet overtuigd
zijn dat zulke modellen den gunstigsten invloed op het onderricht onzer taal zullen uitoefenen.
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taalkundig oogpunt, van te groot gewicht geweest, om bij de bewerking van het
Woordenboek met minder aandacht te worden bejegend. Het levert een schat van
woorden en vormen op, die van het uiterste belang zijn voor de geschiedenis onzer
taal, en waarvan dus met alle zorg partij moet worden getrokken. Het was derhalve
noodig, onzen kring zooverre uit te breiden, dat ook aan de eerste jaren van het
Gemeenebest der Vereenigde Nederlanden alle recht kon geschieden, en niets van
hetgeen de geschriften uit dien tijd merkwaardigs behelzen, voor ons oogmerk verloren
ging.
Met deze zoo ruim genomen chronologische grens van het gebied, dat het
Woordenboek omvat, stellen wij, in overeenstemming met ons hoofddoel, de taal
van den nieuweren tijd op den voorgrond, zonder aan de rechtmatige eischen van
den vroegeren te kort te doen. De namen van Coornhert, Visscher en Spieghel van
Cats, Hooft, Vondel en Huygens, van Bredero, Coster en Starter, van Zevecote,
Poirters en zoovele andere sieraden van Noord en Zuid, nemen de eereplaats in, die
hun toekomt. Elk hunner levert zijne bijdrage tot den nationalen taalschat(1)’.
De woorden worden door omschrijving verklaard. Doch elke omschrijying kan de
beteekenis van een woord slechts bij benadering verklaren. Om er het volle licht op
te doen schijnen, zijn aanhalingen onmisbaar, voorbeelden, aan de werken van
vaderlandsche schrijvers ontleend. De aanhalingen moeten talrijk zijn en in volledige
zinnen voorkomen:
‘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.
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. Dat bereikt men door passende voorbeelden uit de dagelijksche spreektaal
gegrepen, of uit geschriften aangehaald. Daar ziet men het woord in leven en werking.
Met welke andere woorden het pleegt samen te gaan, en met welke het afwisselt,
welke wijzigingen van vorm het aanneemt, welke attributen er aan worden toegekend;
binnen welke grenzen de beteekenis, enger of breeder opgevat, zich beweegt; welke
spelingen en schakeeringen het toelaat; kortom alles wat strekken kan om het in al
zijne eigenaardigheid te doen kennen(2), dat vertoonen de gezamen(1) Inleiding, XL.
(2) Bij het inzien der Vakwoordenlijsten, der werken over Gallicismen, Germanismen, Proeven
van taalzuivering, enz., die ons als prijsantwoorden werden toegezonden, heb ik dikwijls
betreurd dat de gewraakte woorden en uitdrukkingen zonder meer door andere werden
vervangen. Zelden wordt de beteekenis aldus geheel juist weergegeven, worden de nuancen
scherp aangeduid. Aldus dragen die werken niet in de mate tot uitbreiding van den taalschat,
tot de taalzuivering bij, als wij dit zouden mogen verwachten. Zoover als de Redacteurs van
het Woordenboek der Nederlandsche Taal hoeven de schrijvers van Vakwoordenboeken en
Idioticons niet te gaan, wat de aanhalingen in volledige zinnen betreft; doch ik raad allen
aan de schrijvers van De Keure van Hasebroeck, van het Waasch Idioticon, van het
Zuid-Oostvlaandersch Itioticon na te volgen. DE VRIES spreekt over de bruikbaarheid, over
de leesbaarheid van zijn hoofdwerk. Ik, die een leek ben in zake middeleeuwsche geschiedenis,
middelnederlandsch, en dialektstudie, sla deze werken na; ik lees die als een boeiend verhaal
en leer er veel. Dit ligt stellig aan den inhoud doch ook ruimschoots aan den vorm en aan de
ophelderingen in talrijke volledige zinnen, vooral volksspreuken. Zij worden dikwijls in het
Woordenboek aangehaald. Dit geeft mij de gelegenheid om de hoop uit te drukken dat het
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lijke citaten in een aanschouwelijk tafereel. De voorafgegane omschrijving heeft
enkel de hoofdtrekken geschetst; de aanhalingen

Zuid-Oostvlaandersch Idioticon zoo spoedig mogelijk afgedrukt worde; de Redacteurs van
het Woordenboek zouden er eene kostelijke mijn in vinden, om aan ons Vlaamsch taaleigen
in al zijnen rijkdom, recht te laten wedervaren. Het Waasch Idioticon bevat tal van volksliedjes
en folkloristische bijdragen. Terloops haal ik hier een rijmken aan:
Ieken, bieken, Borgerhout,
Is er iemand op de straat,
Die kan zeggen dat ik lieg!
Wilde gij wetten voor een vlieg,
Wilde gij wetten voor een vaan,
Dat er vijf en twintig schreefkens staan?
Geschotelen, gemesten,
Gevijven, gezessen.
(Blz. 66.)
In mijn geboortedorp zingen de kinderen met eene lichte variante:
Ieken, bieken, berkenhout,
Is er eene man zou stout,
Die kan zeggen, dat ik lieg!
Willen m' eens wette voor een vlieg,
Wille m' eens wette voor een zwaan,
Dat er vijf en twintig schrabbekens staan?
Op de Keure van Hasebroeck vestig ik bijzonder de aandacht mijner collega's van het
Middelbaar Onderwijs, en ook van de letterkundigen, die de kracht zouden voelen den
historischen roman uit den grooten Vlaamschen tijd aan te durven.
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voegen er de fijnere tinten en toetsen aan toe, en voltooien het beeld. Zij schilderen
voor het oog van den geest wat geene bepaling kan uitdrukken en wat toch
kenmerkend is voor het juiste begrip. Men gevoelt, dat zij, om aan deze bestemming
te voldoen, niet te karig toegemeten mogen worden. Er moet verscheidenheid wezen
om iederen trek te doen opmerken, die tot de volledige voorstelling behoort, en den
waren aard des woords getrouw af te spiegelen. Daarom moeten zij ook met oordeel
en smaak gekozen zijn, altijd duidelijk en treffend, best kort en puntig, geestig van
inhoud en zuiver van vorm. Zoo wordt aan de dorre woordverklaring leven en
frischheid bijgezet, en het geheel, nu met het licht van dichtkunst en welsprekendheid
bestraald, bevredigt niet alleen het verstand, maar verheldert en veredelt het
taalbewustzijn, en maakt een weldadigen indruk op het gemoed. Zoo verkrijgt tevens
de letterkunde haar recht, en aan het talent der schrijvers, die van den rijkdom der
taal het volle gebruik wisten te maken, wordt rechtmatige hulde bewezen(1)’.
In ons land werd er herhaaldelijk op gewezen, dat in het Woordenboek met ons
Vlaamsche taaleigen geene rekening genoeg werd gehouden, en ook, dat de
aanhalingen uit Vlaamsche schrijvers te zeldzaam waren. Deze klachten waren bij
den aanvang niet ongegrond. Het heeft stellig aan DE VRIES niet aan pogingen
ontbroken om het Vlaamsch materiaal uit te breiden. Op het Vijfde Nederlandsch
Congres, den 15den en 16den Augustus 1856 te Antwerpen gehouden, drukte hij met
aandrang op de noodzakelijkheid van Vlaamsche medewerking:
‘Het verjongde Vlaanderen heeft immers menig sieraad der letterkunde aan te
wijzen, wiens werken aan het Woordenboek groot gewin konden geven... En levert
ook hier het praktische leven geen overvloed van kunsttermen op? Welaan dan,
Vlamingen, neemt onze zaak met verhoogden ijver ter harte! Draagt vlijtig het uwe
bij, opdat ook aan de Vlaamsche taal in het Woordenboek recht worde gedaan. Des
te meer zal het een gedenkteeken zijn onzer broederlijke eendracht(2).’
Reeds vroeger had de meester op het hooge belang van ons taaleigen voor het
Woordenboek gewezen. Na te hebben verklaard, dat in Vlaanderen de geschreven
taal meer dan elders de afspie-

(1) Inleiding, LXV.
(2) Tweede Verslag.
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geling is van de gesprokene, en dat de gesprokene taal zich minder in verspreide en
versnipperde dialekten verliest dan in Holland, maar meer aan het geheele volk
behoort, gaat hij voort: ‘En wat volgt hieruit voor de vereischten van het
Woordenboek? Wat anders dan dat de levende taal van Zuidelijk-Nederland daarin
eene bijzondere behartiging verdient, en dat, hoezeer ons beginsel om idiotismen
buiten te sluiten, natuurlijk evenzeer op Belgie van toepassing is, toch de rijke
volkstaal der beide Vlaanderen zorgvuldig geraadpleegd en ter verrijking van den
gemeenschappelijken taalschat aangewend, kan en moet worden, zonder vrees voor
inconsequentie. Niet schaarsch zullen de voorbeelden zijn van woorden en vormen,
uit die oorden verzameld, die voor het Noord-Nederlandsch eene aanwinst of
verbetering kunnen opleveren. Het Woordenboek zal het voertuig zijn, om ze ten
Noorden van Schelde en Maas ingang te doen vinden(1).’
Waarlijk, zulke taal, in den mond van zulken meester, klinkt ons wat aangenamer
in het oor dan wat wij zoo dikwijls van eigen landgenooten moeten hooren: Een der
dwalingen bij de Noord-Nederlanders algemeen, is het geloof dat in Vlaanderen een
beschaafde spreektaal zou bestaan. Een groot deel van de Zuid-Nederlandsche
letterkunde van dezen tijd, hoe frisch en krachtig ook, moet als eene doorloopende
cacographie beschouwd worden.
Ik vind wel eenig bezwaar in al deze bijzonderheden te treden, wat het doel, de
strekking en de bewerking van het Woordenboek betreft, maar dit overheerlijk werk,
hetwelk zich in handen van allen zou moeten bevinden, wien het met de studie onzer
taal, met den bloei onzer letterkunde ernst is, is hier te lande veel te weinig bekend.
De omvang, en zelfs de titel schrikt velen af; ik heb de vaste hoop, dat ik er in zal
slagen niet weinigen hunne dwaling te doen inzien.
Het werk van DE VRIES en zijne medewerkers en opvolgers is iets heel anders dan
wat wij gewoon zijn een woordenboek te noemen. Wat is het dan? Luistert:
‘Op den titel van een werk, aan de Nederlandsche taal gewijd, een vreemd woord te
gebruiken, ging niet aan. Wij zouden het

(1) Vijfde Nederl. Taal- en Letterkundig Congres, Handelingen, blz. 120.
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anders gaarne “Nederlandsch Taalmuseum” genoemd hebben. Dat is de ware naam,
die ons plan in zijn wezen en karakter schetst. De naam is afkomstig van den heer
Alberdingk-Thijm, die bij de beraadslagingen in de beide eerste Congressen beter
dan anderen de bestemming voorzag van een Woordenboek, zooals de natie behoefde.
Hij wenschte “eene schatkamer van al de rijkdommen onzer moedersprake”, een
“Nationaal Museum der taalvormen”(1). Wij hebben er eerlijk naar gestreefd den
wensch te vervullen van den man, die in enkele trekken zoo goed den weg had
gewezen, want die wensch was ons uit het hart gesproken. Een “Nederlandsch
Taalmuseum”. De naam moge menigeen vrcemd klinken, maar de zaak zelve heeft
aanspraak op de goedkeuring van al wie de hoogere belangen van Nederland
waardeert. Men richt musea op voor verschillende zaken van wetenschap en kunst,
kostbare verzamelingen, met zorg aangelegd en beheerd. Men heeft ze voor dieren,
planten en delfstoffen, voor oudheden, voor schilderijen, beeldhouwwerken, enz.
Men stelt ze open voor het publiek, om aan iederen begeerige de gelegenheid te
geven zich te goed te doen aan dien rijkdom van leering en kunstgenot. En men zou
dan geene schatkamer wijden aan het dierbaarste wat de natie bezit, aan de taal, die
wetenschap en kunst zusterlijk vereenigt? de taal, die “de ziel der natie”, die “gansch
het volk” is, dat heerlijk erfdeel ons door onze vaderen nagelaten, het merkteeken
onzer zelfstandigheid, den spiegel van onzen eigen geest; de taal, die aan de
wetenschap een onafzienbaar veld van kostelijke kennîs aanbiedt, en die zelve “een
verheven, een uitmuntend kunststuk” is, eene der opmerkelijkste uitingen van den
verheven kunstzin, het menschdom door den Vader Daarboven ingestort’(2)!
Het Woordenboek is een wetenschappelijk werk, zeker; de naam van den stichter en
die zijner medewerkers moesten daar borg voor staan. Het is stellig een der heerlijkste
werken, welke de Nederlandsche wetenschap, misschien mag men zelfs zeggen de
wetenschap in gansch Europa heeft voortgebracht. Maar het was het eenig, zelfs het
hoofddoel van DE VRIES niet de wetenschap bevorderlijk te zijn. Hij legde deze
verklaring zelf herhaalde malen af. Den 10 September 1862 schreef hij, dat ‘hoezeer
ook gezind om de eischen der wetenschap te bevredigen, hij, met dit doel voor oogen,
den moed niet zou gehad hebben om zich zulk

(1) Zie Handelingen van het Eerste Congres, blz. 90, en van het Tweede Congres, blz. 150.
Verg. ook Dietsche Warande. VI, 47.
(2) Woorden van de heer Alberdingk Thijm, in Handelingen van het Tweede Congres, blz. 144.
Inleiding, LXXV.
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eenen arbeid en zooveel offers te getroosten. Het moet eene bron wezen, waaruit
zich de geheele natie aan den levenden taalstroom laven kan’(1).
De geleerde bespreekt de mogelijkheid een volledig werk te vervaardigen, ‘dat
ook de verouderde en gewestelijke woorden bevatte, en het bezwaar der spelling
gelukkig vereffende; dan ware er, ja, een heerlijk gedenkstuk voor onzen nationalen
roem verheven; maar zouden ook de meest dringende behoeften van het letterlievend
publiek bevredigd zijn? Is het niet te denken, dat een zoo uitgebreid werk, uit ettelijke
lijvige kwartijnen bestaande, slechts aan weinige bevoorrechten in handen zou komen?
Het zou eene goudmijn zijn voor geleerden, maar niet eene bron waaruit zich de
geheele natie aan den levenden taalstroom kon laven. En juist hieraan wordt de
behoefte het meest alom gevoeld. Bij de besmetting, die dagelijks over de grenzen
binnen dringt, bij de algemeene onzekerheid in zoo menig punt van taal en stijl, is
voor het beschaafde publiek niets zoo dringend noodzakelijk, als een practisch en
bruikbaar woordenboek; niet om met oppermachtig gezag beslissende wetten op te
dringen, en de vrije keuze te belemmeren, maar om volledig, ordelijk en duidelijk
de schatten ten toon te spreiden, waarover men bij die keuze kon beschikken(2).’
Het Woordenboek moet een wetenschappelijk werk, een kunstwerk, en tevens een
populair werk, in den verhevensten zin, ja, een leesboek zijn:
‘Meer dan eens sprak ik van de lezers van het Woordenboek. Het zou mij niet
verwonderen, zoo die uitdrukking menigeen vreemd in de ooren klonk. Wie iets in
een Woordenboek opzoekt, nu, ja, die leest er in, zoo ge wilt, maar dat is toch niet
wat men in den eigenlijken zin door een lezer verstaat. En wie zal ooit op het
denkbeeld komen, een woordenboek geregeld te lezen? Zoo vraagt wellicht deze of
gene, die over den aard en het doel van ons werk niet heeft nagedacht. Ik antwoord
onbeschroomd: dat is toch wel degelijk de bestemming van het boek, door onze
taalgenooten gelezen te worden. Men bezoekt een museum, niet alleen, om bij eene
bepaalde

(1) Zie COOPMAN, Het Woordenboek der Nederlandsche Taal, in Verslagen en Mededeelingen
der Koninklijke Vlaamsche Academie, Jaargang 1901, blz. 618.
(2) Handelingen van het Zevende Congres, blz. 125.
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gelegenheid een enkel voorwerp na te kijken, maar men vertoeft er een tijdlang om
op zijn gemak het geheel te overzien, de onderdeelen van nabij te beschouwen, te
vergelijken en te genieten. Waarom zou men niet hetzelfde doen in eene schatkamer
der taal? Het boek staat u ten dienste, zeker, wanneer gij iets hebt na te slaan, wanneer
gij omtrent eenig punt van spelling, spraakkunst, beteekenis of afleiding, eene
oogenblikkelijke inlichting verlangt. Maar daarmede heeft het niet afgedaan. Het
noodigt u ook uit tot eene minder vluchtige kennismaking. Het biedt u ruime stof
aan tot gezette lezing, en die stof is uwe aandacht overwaardig, want onze taal bevat
een onuitputtelijken rijkdom van onschatbare leering voor ieder, die zich de moeite
getroosten wil er eenige oplettendheid aan te wijden. Meent iemand, dat die lectuur,
bij alle belangrijkheid der stof, toch niet anders dan dor en vervelend kan zijn, wij
wagen het niet hem gerust te stellen. Het meer of minder aantrekkelijke hangt af van
den smaak, van het talent der schrijvers, en daaromtrent kunnen wij geen waarborg
geven. Wij kunnen slechts in oprechtheid verklaren, dat wij gepoogd hebben onze
artikelen te bewerken in leesbaren vorm. Elk woord zoodanig te behandelen, dat al
die verklaringen, aanhalingen en opmerkingen een samenhangend tafereel uitmaken,
waarin de afzonderlijke trekken, die achtereenvolgens worden geschetst, zich
vereenigen tot een helder beeld; ziedaar, watwij ons moestenvoorstellen. Zijn wij bij
die poging niet al te ver beneden het peil van billijke eischen gebleven, dan mogen
wij hopen, dat het Woordenboek, in overeenstemming met de bedoeling, niet alleen
bij voorkomende behoeften opgeslagen, maar ook wel eens gelezen zal worden(1)’.
Dat is het.
Wat zal ik zeggen van de wetenschappelijke waarde van het Woordenboek der
Nederlandsche Taal? Alleen dit: dat ik in bewondering, ja, in eerbied opga - het
woord is niet te sterk - voor de meesterlijke wijze, voor de logische orde, waarmede
de vaak uitgebreide artikelen verklaard worden, voor de keurige schifting der
verschillende beteekenissen, hoe uiteenloopend zij ook zijn, voor de fijne nuanceering
der talrijke schakeeringen, voor de citaten, waarvan elk eene schakeering opluistert,
en niet het minst voor den meesterlijken stijl, waarin de artikelen zijn opgesteld.
Indien ik ergens eene echt Nederlandsche taal aantref, zonder Hollandschen of
Vlaamschen weerschijn, gelijk dit in een wetenschappelijk werk betaamt, dan is het
in het Woordenboek.

(1) Inleiding, LXXXIV.
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‘Gesproten uit de broederlijke vereeniging der Nederlanders van Noord en Zuid, is
het van den aanvang af bestemd geweest om te getuigen van de eenheid van spraak,
die alle telgen van den Dietschen stam aan elkander snoert(1).’
Er is iets anders.
Bijna drie eeuwen geleden, ‘- lees ik in de Inleiding - schreef Jos Scaliger zijn
bekend epigram, In lexicorum compilatores getiteld: “Heeft iemand het strengste
vonnis verdiend, - zoo luidt het ongeveer, - straf hem dan niet met dwangarbeid in
het tuchthuis, of in de mijnen; neen, laat hem woordenboeken schrijven, want alle
mogelijke kwellingen zijn in dat ééne werk begrepen.” En thans, nu wij omtrent het
wezen der taal geheel anders zijn ingelicht, komen de schrijvers van een woordenboek
erkentelijk getuigen, dat die arbeid hun eene ruime bron is geweest van waarachtig
genot(2).’
Niet alleen zijn wij daarvan overtuigd, wij gevoelen dit bij het lezen van elke
bladzijde, De heldhaftige vreugde, die de kunstenaar bij het scheppen zijner werken
gevoelt, heeft zich ook van deze wetenschappelijke mannen meestergemaakt. Hun
blijde geest waait ons toe. En, om niets te verzwijgen van wat mij op het hart ligt:
niet alleen de man der wetenschap, de kunstenaar, spreekt tot mij door die artikelen;
maar ook de mensch, de rijk ontwikkelde, edeldenkende, fijnvoelende mensch. Hij
is diep overtuigd; hij komt ons nader, hij meent het goed met ons. Welke eigenaardige
karaktertrekken de verschillende Redacteurs ook mogen hebben, hoe scherp hunne
wetenschappelijke en artistieke personaliteit moge zijn, deze geest waait door het
gansche werk, en hij waait den lezer verfrisschend, veredelend en verheffend toe.
Het is de geest van MATTHIAS DE VRIES, die in die medewerkers en opvolgers is
gevaren en het gansche werk bezielt.

(1) Inleiding, LXXXVIII.
(2) Inleiding, LXXXVIII. Bol, de fameuze Bol, uit De Lotgevallen van Klaasje Zevenster, geeft
ons ook zijne diatribe tegen de woordenboeken ten beste: ‘Met woordenboeken wordt taal,
spelling, stijl, alles in één woord, tot eene vervelende en noodlottige eenvormigheid gebracht’,
zegt de dominee. (Derde hoofdstuk.) Het is waar, de schrijver zelf noemt Bol een liefhebber
van paradoxen, en Jan ten Brinck noemt hem heel te recht een raisonneur. (Geschiedenis
der Nederlandsche Letterkunde, blz. 618.)
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Zoo zal men begrijpen, dat, indien het lezen van Woordenboeken doorgaans een
weinig verkwikkelijk werk is, het genot, dat men bij de lezing van het werk van DE
VRIES en zijne opvolgers smaakt, zelden geëvenaard wordt.
Het overgroot getal aanhalingen, het kruim onzer letterkunde sinds hare gouden
eeuw tot op onze dagen, bevat eenen schat van levenswijsheid en poëzie, die er de
waarde en aantrekkelijkheid niet weinig van verhoogt. Ons volk leeft daarin door de
eeuwen heen.
Men heeft gezien, dat MATTHIAS DE VRIES zich geene moeite ontzag om den
Vlaamschen citatenschat uit te breiden, en de latere Redacteurs zijn daarin nog verder
gegaan dan de stichter. Toch kon wellicht ons Vlaamsch volksleven en onze
Vlaamsche letterkunde aanzienlijker materiaal opleveren, al ware het maar om de
alzijdige beteekenis van sommige woorden en uitdrukkingen, die niet zelden ten
onzent afwijkt van de Noordnederlandsche, nader te bepalen, iets, waarop overigens
herhaalde malen in het Woordenboek wordt gewezen.
Intusschen zijn wij, Vlamingen, de Redactie dankbaar om de eer, die zij aan onzen
Vlaamschen arbeid bewijst. Het is dan ook onze plicht aan de gansche Rcdactie den
tol onzer erkentelijkheid te betalen; de Redacteurs, die DE VRIES zijn opgevolgd,
zijn, ieder in het bijzonder, meesters in de taalwetenschap, sieraden van onzen stam;
zij hebben zich evenzeer door hunnen opofferingsgeest, door hunne belangloosheid,
als door hunne wetenschap onderscheiden; gezamenlijk hebben zij ons een
wetenschappelijk werk geschonken, dat, ik herhaal het, in zijnen aard, door geen
ander, in onze taal wordt geëvenaard.
Is eene korte uitweiding mij hier geoorlooid? Een geleerde, hoewel hij door den aard
zijner wetenschap, door zijn temperament hemelsbreed met Dr. MATTHIAS DE VRIES
verschilt, heeft de treffendste overeenkomst met hem, wat beider verbazende
geleerdheid, bunne zorg voor een sierlijken stijl en hunne aantrekkelijke
persoonlijkheid betreft: ik bedoel den Franschen geschiedschrijver AUGUSTIN
THIERRY. Sinds mijne jeugd behooren: Histoire de la conquête de l'Angleterre par
les Normands, Dix ans d'études historiques, Lettres sur l'histoire de France, Récits
des temps mérovingiens, tot mijne lievelingsboeken. Om dezelfde redenen als die
van Dr. DE VRIES. De studieijver van Thierry
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om de stof, die hij behandelen wilde, te beheerschen, werd zelden geëvenaard: de
schoonheid van zijnen stijl en de beminnelijkheid zijner persoonlijkheid zullen elkeen
treffen:
‘Au plus fort de l'hiver je faisais de longues séances dans les galeries glaciales de la
rue de Richelieu, et plus tard, sous le soleil d'été, je courais, dans un même jour, de
Sainte-Géneviève à l'Arsenal, et de l'Arsenal à l'Institut, dont la Bibliothèque, par
une faveur exceptionnelle, resta ouverte jusqu'à près de cinq heures... A force de
dévorer les longues pages in-folio, pour en extraire une phrase et quelquefois un mot
entre mille, mes yeux acquirent une faculté qui m'étonna et dont il m'est impossible
de rendre compte, celle de lire, en quelque sorte, par intuition et de rencontrer presque
immédiatement le passage qui devait m'intéresser. La force vitale semblait se porter
toute entière vers un seul point. Dans l'espècc d'extase qui m'absorbait intérieurement,
pendant que ma main feuilletait le volume ou prenait des notes, je n'avais aucune
conscience de ce qui se passait autour de moi. La table où j'étais assis, se garnissait
ou se dégarnissait de travailleurs. Les employés de la bibliothèque et les curieux
allaient et venaient par la salle; je n'entendais rien, je ne voyais rien; je ne voyais que
les apparitions évoquées en moi par ma lecture(1)’.
De Fransche geschiedschrijver kent de oud-Germaansche taal, hij kent het belang
der talen en dialecten, in een nationaal en etnographisch opzicht, hij zegt dingen, die
velen hier te lande niet eens vermoeden, en die het ons, Vlamingen, aangenaam is,
in den mond van zulken gezaghebbenden Fransche historicus te hooren:
‘Si j'avais pu connaître et rencontrer l'abbé Velly, je lui aurais conseillé aussi
respectueusement que possible d'échanger toutes ces belles connaissances contre
l'intelligence d'une douzaine de mots germaniques. - “Mais, m'aurait vivement répliqué
quelque dame spirituelle du temps”, est-ce que pour écrire notre histoire, il ne suffit
pas de savoir notre langue?’.
‘Sans doute notre langue suffit pleinement à notre histoire d'aujoud'hui, mais non
pour écrire notre histoire d'autrefois. Si l'on remonte jusqu'au règne de Saint Louis;
il faut connaître la langue de Saint Louis, qui n'était pas tout à fait la nôtre. Si l'on
remonte jusqu'au temps de Charlemagne, il faut connaître la langue de Charlemagne.

(1) Dix Ans d'Éiudes historiques par AUGUSTIN THIERRY, préface, blz. 14.
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Or, quelle était cette langue? Voici ce que répondent les auteurs contemporains: Il
donna des noms aux mois dans son propre idiome, car jusqu'à son temps les Franks
les avaient désignés par des mots en partie latins en partie barbares. Les mois eurent
les noms suivants: Janvier wintarmanoth, - février hornung(1), - mars, lentzinmanoth,
- avril ostarmanoth, - mai winnemanoth, - juin brachmanoth, - juillet hennimanoth,
- août aranmanoth, - septembre wintumanoth, - octobre windumemanoth, - novembre
herbistmanoth, - décembre heilagmanoth.
Louis le Débonnaire n'est pas le dernier de nos rois qui ait parlé un langage
entièrement étranger au nôtre. Dans la seconde moitié du neuvième siècle la langue
de la Cour de France, sinon celle du pays, était purement tudesque(2).
De groote geleerde hechtte aan den stijl evenveel belang als aan den inhoud:
‘J'ai souvent ajouté, souvent retranché et fait de nombreuses corrections, soit pour
donner plus de relief aux circonstances du récit, soit pour rendre le langage plus net
et plus coulant... A mon avis, toute composition historique est un travail d'art autant
que d'érudition; le soin de la forme et du style n'y est pas moins nécessaire que la
recherche et la critique des faits(3)’.
‘Thierry's geheele leven’ - zegt Samuel Smiles, die den grooten Franschman terecht
onder de helden van Self-Help, rangschikt, - ‘is een toonbeeld van volharding, ijver,
zelfbeschaving en volkomen toewijding aan de wetenschap. Hij verloor er zijn gezicht,
zijne gezondheid bij, maar nimmer zijne liefde tot de waarheid(4)’.
Nog ééne aanhaling.
De schrijver van zoovele werken, die het verleden vóór onze oogen doen verrijzen,
de wondere stijlist, de sympathieke

(1) In het Woordenboek der Nederlandsche Taal, Zesde deel, Zevende aflevering. Kol. 1116,
bewerkt door Dr. A. Beets, lees ik HORENMAAND, znw. vr. Mnl. horen, hoermaert; verg.
hgd. höremonat. Een naam voor October, November en Februari, doch gewoonlijk voor
December. Het eerste lid wordt opgevat als hore; dan is de bet.: slijkmaand.
(2) Lettres sur l'Hisloire de France, par AUGUSTIN THIERRY, Leetre III.
(3) Histoire de la Conquète de l'Angleterre par les Normands par AUGUSTIN THIERRY.
Avertissement pour la troisième édition.
(4) Help u Zelf, door SAMUEL SMILES. Naar het Engelsch, blz. 306.
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mensch, legt er ons zijne schoone ziel bloot. Zijne prachtige verheerlijking van de
studie, van het geluk, dat zij den armen lijder heeft verschaft, moet de
onverschilligsten ter harte gaan. DE VRIES en AUGUSTIN THIERRY zijn niet alleen de
luister van; zij zijn eene weldaad voor het menschelijk geslacht, vooral in onzen
somberen tijd:
‘Si, comme je me plais à le croire, l'intérêt de la Science est compté au nombre des
grands intérêt nationaux, j'ai donné à mon pays tout ce que lui donne le soldat mutilé
sur le champ de bataille. Quelque soit la destinée de mes travaux, cet exemple, je
l'espère, ne sera pas perdu. Je voudrais qu'il servit à combattre l'espèce d'affaissement
moral qui est la maladie de la génération nouvelle; qu'il pût ramener dans le droit
chemin de la vie quelqu'une de ces âmes énervées qui se plaignent de manquer de
foi, qui ne savent où se prendre et vont cherchant partout, sans le rencontrer nulle
part, un objet de culte et de dévouement. Pourquoi se dire avec tant d'amertume, que
dans le monde constitué comme il est, il n'y a pas d'air pour toutes les poitrines, pas
d'emploi pour toutes les intelligences? L'étude sérieuse et calme n'est elle pas là? et
n'y a-t-il pas en elle un refuge, une espérance, une carrière à la portée de chacun de
nous? Avec elle, on traverse les mauvais jours sans en sentir le poids, on se fait à
soi-même sa destinée, on use noblement sa vie. Voilà ce que j'ai fait et ce que je
ferais encore, si j'avais à recommencer ma route; je prendrais celle qui m'a conduit
où je suis. Aveugle, et souffrant sans espoir et presque sans relâche, je puis rendre
ce témoignage, qui de ma part ne sera pas suspect: Il y a au monde quelque chose
qui vaut mieux que les jouissances matérielles, mieux que la fortune, mieux que la
santé elle-même, c'est le dévouement à la science(1)’.
Geleerden, stijlisten, menschen als MATTHIAS DE VRIES als AUGUSTIN THIERRY
moeten onze studenten leeren kennen en liefhebben.
***

Nog een woord over het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Groot is het aandeel
dat MATTHIAS DE VRIES daar rechtstreeks aan heeft gehad. Het eerste deel werd
bewerkt door Dr. MATTHIAS DE VRIES en Dr. L.A. TE WINKEL. Deze laatste stierf
reeds den 24 April 1868, zoodat bijna gansch het eerste deel het werk van DE VRIES
is.

(1) Dix Ans d'etudes historiques, par AUGUSTIN THIERRY, préface, blz. 24.
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Wat verder van zijn hand is, deelen ons zijne opvolgers in de Redactie mede. Zoo
lezen wij in het Voorbericht van het vierde deel:
‘Dr. Cosyn en Dr. Verwijs hebben, onder leiding van Dr. DE VRIES, de eerste
afleveringen bewerkt. Zij begonnen in 1871, en waren in 1878 gevorderd tot het
artikel Gelegenheid. Toen werd de arbeid gestaakt; Dr. Cosyn, benoemd tot
hoogleeraar te Leiden, had andere plichten te vervullen, en Dr. Verwijs moest om
redenen van gezondheid de Redactie verlaten. Als eenig Redacteur overgebleven,
ging Dr. DE VRIES voort met de bewerking der letter A, en in 1882 mocht hij het
eerste deel ten einde brengen, waaraan eene Inleiding op het geheele werk werd
toegevoegd.
Eerst in 1885 verscheen eene nieuwc aflevering der G, bewerkt door Dr. de Vries
en Dr. Kluyver. Deze laatste was sinds 1882, aan de Redactie verbonden, en om hem
tot het voortzetten der G te bekwamen, was Dr. de Vries genoodzaakt het vervolg
der A een tijdlang te laten rusten....
Nadat Dr. de Vries aan drie afleveringen zijne medewerking had verleend, kon
hij in 1887 het vervolg der G overlaten aan zijn helper(1)’.
Voorberichl van het Xde deel: O-OOILAM:
‘Een groot aantal jaren is verloopen tusschen het oogenblik, waarop dit deel werd
begonnen en dat waarop het is voltooid. Van de bewerkers, op den titel genoemd,
zijn er reeds twee overleden en een van hen is de Vries. Den 9den Augustus 1892
hebben wij hem verloren. Bij de aflevering, die een paar weken na zijn dood
verscheen, voegden wij een In Memoriam, waarin gezegd werd(2):
Hij wist sedert lang, dat hij de voltooiing van zijn werk niet zou zien, maar hij
ging steeds voort in de hoop en in de overtuiging, dat zijne leerlingen het zouden ten
einde brengen.
Mocht het ons gegeven zijn die hoop te vervullen! De herinnering aan onzen
geliefden meester zal ons bemoedigen.
Eene uitweiding over zijne verdiensten zou in dit korte Voorbericht misplaatst,
bovenal onnoodig wezen. De verdiensten van DE VRIES ziju gehuldigd, en beter nog
zullen zij in het oog vallen, wanneer het verloop van den tijd ons wat verder van hem
zal hebben verwijderd.
Van dit tiende deel is de grootste helft bewerkt door hem en Verwijs tusschen de
jaren 1869 en 1876; zij voltooiden negen afle-

(1) Woordenboek, VIe deel, 1889, Voorbericht.
(2) Woordenboek, Xe deel, O. Ooilam, 1893, Voorbericht.
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veringen, en kwamen tot Onderrichten. Het is bekend, dat noch de heer Cosijn, die
in 1877 tot hoogleeraar werd benoemd, noch Verwijs, wiens leven ten einde ging,
verder aan de redactie kon deelnemen. DE VRIES moest terugkeeren tot de letter A,
en toen hij nauwelijks aan het Tweede Deel was begonnen, moest hij in 1883 zijn
tijd beschikbaar stellen voor de onderrichting van een jongeren medewerker(1)’.
Voorbericht van het tweede deel. Eerste Stuk. (AKANT-BERISPELIJK):
‘Op 31 Maart 1882 voltooide DE VRIES de Inleiding, die aan het eerste deel werd
toegevoegd, maar reeds in 1881 had hij de eerste aflevering van het tweede deel doen
verschijnen. In dezen tijd was hij geheel zonder hulp, en van daar dan ook dat de
tweede aflevering eerst in 1884 gereedkwam.
Intusschen had hij een medewerker gekregen, die onder zijne leiding de G
voortzette, en ten gevolge daarvan werd de arbeid aan het tweede deel alwederom
vertraagd. De derde aflevering verscheen in 1889, toen de gezondheid van DE VRIES
reeds bij herhaling was geschokt, maar nog vond hij kracht om voort te gaan, en in
1891, éen jaar vóór zijn overlijden, verscheen ook nog de vierde aflevering, loopende
tot ARGWAAN(1)’.
Dankbaar herinneren wij ons op dit eeuwfeest van Dr. DE VRIES'geboorte, het
onweerdeerbaar goede, dat wij aan wijlen het eerelid der Koninklijke Vlaamsche
Academie, den Stichter van het Woordenboek der Nederlandsche Taal, den Ridder
in de Leopoldsorde, een der edelste vertegenwoordigers der Nederlandsche
Taalwetenschap, der Nederlandsche Letterkunde en zelfs van den Nederlandschen
stam verschuldigd zijn. Wij huldigen Dr. DE VRIES om zijne warme belangstelling
in onzen taalstrijd, dien weinige Nederlanders zoo goed begrepen als hij; wij huldigen
in hem den vriend van Vlaanderen, van België, den diep overtuigden voorstander
van de hartelijke, vriendschappelijke betrekkingen tusschen de Belgen en de
Nederlanders, die een onzer uitstekendste officieren, Kolonel de Bray, onlangs onze
broeders van het Noorden noemde, met wie hij hand in hand wenscht samen te gaan;
en wien een onzer medeburgers zulke roerende hulde bracht om de liefderijke

(1) Woordenboek, tweede deel, Eerste Stuk (AKANT-BERISPELIJK), 1898, Voorbericht.
(1) Woordenboek, tweede deel, Eerste Stuk (AKANT-BERISPELIJK), 1898, Voorbericht.
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hulp die zij tijdens de bange dagen der vijandelijke bezetting aan honderd duizenden
uitgeweken Belgen brachten(1). Wij huldigen Professor DE VRIES om de ontboezeming,
waarmede hij zijne toespraak bij de onthulling van Jacob van Maerlants standbeeld
te Damme, in 1862 besloot(2):
‘Maar, bedrieg ik mij, of heeft het feest, dat wij heden vieren, nog een dieper zin,
nog een schooner beteekenis? Is het een feest voor Vlaanderen alleen, of voor het
geheele Nederland, voor het Noorden zoowel als voor het Zuiden? Ja, zoo is het.
Want de groote Vlaming, dien wij hier vereeren, behoort niet enkel aan u, Belgen,
hij behoort ook aan ons, Bataven; hij behoort aan den Dietschen stam, waaruit wij
allen ontsproten. Hij sprak de taal, die nog leeft en bloeit in ons aller hart. Zijne stem
werd niet alleen gehoord aan de oevers der Schelde, maar weerklonk aan de boorden
van Maas en Rijn. De beginselen, door hem gepredikt, het zijn dezelfde, waaraan
Holland, niet minder dan Vlaanderen, zijnen roem en zijne grootheid had te danken
De geest, die zijne werken bezielt, straalt en tintelt op elk blad van het gedenkboek
van Neerlands letterkunde. Daarom wordt zijn naam ook ginds in eere gehouden als
die van den ‘Vader der Dietsche dichteren algader’, en is hem, ook ginds, in de
uitgave zijner geschriften, een waardig gedenkteeken gesticht. Daarom is dit feest
een feest voor geheel Nederland. Wel heeft de macht der staatsstormen ons van
elkander gescheiden, maar dertig jaren zijn over die scheiding heengegaan en de
‘Oude veeten zijn vergeten’. Al wonen de broeders niet meer in een huis, eendrachtig
vervolgen zij hunnen weg. België en Noord-Nederland zijn meer dan ooit in trouwe
vriendschap verbonden. Welaan dan, van dien geest zij ook de plechtigheid van
heden getuige en onderpand. Met het oog op een grootsch verleden, vernieuwen wij
het besluit, om gezamenlijk naar eene grootsche toekomst te streven. Aan den voet
van het standbeeld van Maerlant heeft Vlaanderen aan Holland de hand gereikt;
Holland beantwoordt van harte dien handdruk, en eenparig verheffen wij den kreet:
‘Leve de eendracht tusschen België en Nederland’.

(1) Brief aan het dagblad La Libre Belgique. Nummer van 30 Juni 1920.
(2) Zie: Nederland als vriend der Belgen, door GUSTAVE JASPAERS.
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Tweetalig lager onderwijs voor Brussel en voorsteden,
door Omer Wattez, Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche
Academie.
In eene der laatste zittingen onzer Commissie werd door ons geacht medelid, den
heer GUSTAAF SEGERS, eene lezing gehouden over moedertaal, voertaal bij het lager
onderwijs. Het zal niet noodig zijn te zeggen dat elk schoolman van de waarheid dier
stelling overtuigd is, die in alle beschaafde landen als algemeene regel geldt.
Toch opperde ik de vraag of in Brussel en zijne omgeving, en in sommige dorpen
aan de taalgrens, daarvan niet mocht afgeweken worden in 't belang der tweetalige,
of laten wij liever zeggen, zeer gemengde bevolking.
In Brussel en voorsteden wonen vele Vlamingen, meer Vlamingen dan Walen; doch
moest men hun vragen - en de besturen doen dat - in welke taal hunne kinderen goed
moeten onderwezen worden, men mag er zeker van zijn, dat zij zouden antwoorden:
in het Fransch. Daarbij denken zij het volgende: Vlaamch kunnen onze kinderen al;
zij spreken het thuis, en met Fransch moeten zij hier hun brood verdienen. Want daar
komt het op aan bij de meeste menschen, die geen paedagogen zijn: met welke taal
is hier iets te bekomen? Welke taal moet ik goed kunnen lezen en schrijven?
Nu, de openbare besturen, en naar hun voorbeeld, de handel en de nijverheid
hebben het er, in de hoofdstad vooral, zoo naar aangelegd, dat er zonder het Fransch
weinig te bekomen en te verdienen is. Daarom veronachtzamen de Vlamingen in die
plaatsen hun eigen taal, kennen ze meestal niet dan onder den vorm van dialect,
kunnen ze zelfs maar weinig lezen, en nog minder schrijven, en verkiezen dan voor
hunne kinderen opleiding en
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onderwijs in eene vreemde taal, die zij dan meestal ook niet voldoende leeren. Daaruit
ontstaat bij de volksklasse die Belgische taal, die men ‘Beulemansch’ heet.
Uit dien abnormalen toestand trekken de verfranschers het voordeel, dat de
taalverbastering den achteruitgang van het Vlaamsch onderwijs bewerkt, ja, het zelfs
onmogelijk maakt. Dat noemt men het stelsel van de vrijheid van den huisvader,
waarvan alle vijanden onzer taal hardnekkige voorstanders blijken te zijn.
De vrijheid van den huisvader bestaat hierin, dat hij voor het onderwijs zijner
kinderen de taal zal verkiezen, die hem door besturen en schoolinrichtingen en
abnormale toestanden wordt opgedrongen.
Nog altijd is de methode van het oude Rome voor Gallië in zwang, die hierin
bestond: ‘La terreur et la faveur furent employées simultanément pour romaniser la
province’(1). Zoo werd Gallië verlatijnscht, zoo wil men thans België verfranschen.
Tegen abnormale toestanden, moeten wel abnormale maatregelen worden getroffen
om aan eene bevolking, met verbastering bedreigd, dienst te kunnen bewijzen. Ik
bedoel tweetalig onderwijs voor iedereen, voor eene gemengde bevolking van
Vlamingen en Walen, gelijk te Brussel en voorsteden van de lagere school te beginnen,
behalve de twee of drie eerste jaren, opdat iedereen er in staat zou zijn de twee talen
te gebruiken, lezen en schrijven, het Nederlandsch, zoowel als het Fransch.
Het lager onderwijs zou dus zijn wat het voor ons, Vlamingen, in vele gestichten
van middelbaar onderwijs is geweest en nog is in de Vlaamsche gewesten: het eene
vak in het Nederlandsch, het andere in het Fransch, met afwisseling voor de
achtereenvolgende studiejaren. Waar de bevolking overwegend Vlaamsch of Waalsch
is, zou dit onpaedagogische stelsel niet worden toegepast. De kleine minderheid heeft
zich maar te schikken naar de groote meerderheid en de vrijheid van den huisvader
moet wijken voor het algemeen belang, tenzij die huisvader zelf het onderwijs zijner
kinderen inricht en betaalt, en het niet vergt van openbare besturen. In dit geval is
hij volkomen vrij.

(1) PETIT DE JULLEVILLE, Notions générales sur les origines et sur l'histoire de la langue
française.
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Wij, Vlamingen, hebben bij een tweetalig stelsel, ingezien de toestanden in de
hoofdstad en omgeving, alles te winnen. Dan zullen de Vlaamsche kinderen ten
minste in scholen zitten waar zij iets van eigen taal zullen leeren, wat nu het geval
niet is. De toestand in Groot-Brussel, wat het Vlaamsch onderwijs betreft, is
erbarmelijk en verergert van dag tot dag. De huisvaders verkiezen Fransch onderwijs,
men weet om welke reden; men dient ze Fransch en niets dan Fransch op voor hunne
kinderen, al kende en sprak hunne moeder te huis niets dan Vlaamsch. Zoo passen
de besturen in Groot-Brussel den stelregel toe: moedertaal, voertaal bij het lager
onderwijs. Men heeft de besturen daarop opmerkzaam gemaakt. Zij antwoorden: de
ouders vragen het.
Bladen en paedagogische tijdschriften klaagden over dien toestand. De
Vlaamschgezinden slaakten kreten van verontwaardiging; maar de besturen bleven
doof. De heele bevolking van Brussel en voorsteden wordt stelselmatig verfranscht.
Met boos opzet wordt de Vlaming verbasterd. Met ‘gunsten en met bedreiging’ leidt
men hen naar de ontaarding. Elk jaar vermindert in Groot-Brussel in de scholen het
getal Vlaamsche klassen, welke alleen nog in zeker getal in enkele grensgemeenten
van Brussel bestaan.
Ik voeg hier bij de tafel, onlangs medegedeeld aan den heer volksvertegenwoordiger
Doms door den minister van kunsten en wetenschappen; en de nota, erbij gevoegd
door het Brusselsch blad Het laatste Nieuws, waarin nu en dan door een vakman de
erbarmelijke toestanden van het Brusselsch onderwijs voor de Vlamingen worden
blootgelegd.
VRAAG van den heer DOMS:
De heer minister gelieve mij te zeggen welk het aantal Vlaamsche, tweetalige en
Waalsche klassen is in de gemeentelijke, aangenomen en aanneembare scholen te
Anderlecht, Audergem, Berchem, Brussel, Elsene, Etterbeek, Evere, Jette, Koekelberg,
Laken, Molenbeek, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Oode, Sint-Gillis,
Sint-Lambrechts-Woluwe, Ukkel, Vilvoorde, Vorst, Boschvoorde en Watermaal.
ANTWOORD: Het achtbare lid vindt de gevraagde inlichtingen in volgende tabel.
Opgave van Vlaamsche, tweetalige en Waalsche klassen in de gemeentelijke,
aangenomen en gesubsidieerde private scholen van de volgende gemeenten:
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Vl. kl.
Gemeenten g.
a.

ges.

Tw. kl.
g.
a.

ges.

W. kl.
g.

a.

ges.

Anderlecht 104

-

29

-

-

13

87

-

15

Audergem 5

-

11

-

-

-

13

-

-

S-A
t gahte-Berchem 5

-

4

-

-

-

-

-

-

Brussel 1

-

-

-

-

-

394

-

174

Etterbee 9

4

-

-

-

-

51

43

-

Evere 5

-

3

3

-

3

-

-

-

Vorst

-

-

5

81

-

5

-

-

20

Elsene -

-

-

-

-

-

170

-

65

St-Pieters-Jete 17

-

-

5

-

-

-

-

-

Koekelberg 19

-

7

2

-

-

1

-

3

Laken -

-

16

43

-

10

56

-

15

S-Jtans-Moelnbeek 97

-

38

-

-

-

43

-

8

St-Gillis -

-

-

-

-

-

124

-

39

S-tJoos-ten-Oode -

-

-

-

-

-

66

-

10

Schaarbeek -

-

-

-

-

-

194

-

79

Ukkel 20

-

22

45

-

-

12

-

11

Vilvoorde 37

-

24

2

-

-

-

-

-

Waem
tr aB
-loschvoodre 8

-

5

-

-

-

9

-

3

SL
-tamberchsW
-t oulwe 6

-

2

-

13

6

-

-

-

S-tPeietrs-Woulwe 8

2

-

2

1

-

-

-

-

ONZE NOTA. - Als men de optelling maakt komt men tot den verbijsterenden
uitslag, dat voor de overwegende Vlaamsche bevolking van Brussel en omstreken
er slechts 513 Vlaamsche tegen 1715 Waalsche klassen zijn. Van de 234 zoogenaamd
tweetalige klassen zullen we dan nog niet spreken, hoewel de Brusselsche
tweetaligheid niet moeilijk te rangschikken valt: ze is namelijk niet veel minder dan
uitsluitend en alleen Fransch! Om zich een denkbeeld te vormen van de wijze waarop
het verstand, den geest en het denkvermogen der kleine Vlamingen verknoeid worden
in Brussel en voorsteden, weze het voldoende op te merken, dat er te Elsene, St-Gillis,
Schaarbeek en St-Joost-ten-Oode nog geen schijn van Vlaamsche klas bestaat, dat
er in de stad Brussel zelf maar één enkele Vlaamsche klas is aangegeven, zeker voor
de rariteit! De toestand is te ongezond, laten we maar zeggen te anti-demokratisch
en anti-vaderlandsch om nog langer geduld te worden.
Wij hopen dan ook, dat er eindelijk naar praktische middelen zal uitgezien worden,
om de Vlaamsche schoolkinderen te Brussel en omstreken niet langer geestelijk te
laten verstompen.
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Een ander artikel, in hetzelfde nieuwsblad, onlangs verschenen, is getiteld: Moedertaal
- Onderwijstaal. Artikel 21 der wet op 't lager onderwijs wordt er in besproken. De
schrijver licht ons in over de wijze waarop in Groot-Brussel dit veelbesproken artikel
der wet wordt toegepast. Daaruit kunnen wij leeren hoe de wet wordt verkracht ten
nadeele van de Vlamingen en van hunne taal. De vrijheid van den huisvader bestaat
eenvoudig hierin, dat hij op alle wijzen aangespoord wordt om te verlangen dat zijn
kind Fransch zou leeren, Fransch alleen.
Schoolhoofden, onderwijzend persooneel, schoolcomiteiten, ‘amitiés françaises’
van allen aard, drukken den huisvader op het hart, dat het Fransch leeren niet kan
gebeuren, tenzij in eene Fransche klasse, waar niets anders dan Fransch wordt geleerd.
Dit komt alles overeen met wat ik hooger zegde.
Die soort van recruteering van Vlaamsche kinderen, bestemd voor de verfransching,
gebeurt dagelijks. Alles is in Groot-Brussel werkzaam om de taal der Vlamingen uit
te roeien.
Een officiëel stuk, uitgaande van het bestuur der stad Brussel: ‘Enquête sur l'emploi
des langues française et flamande dans l'agglomération bruxelloise,’ beroemt er
zich op dat het Nederlandsch te Brussel beschouwd wordt als eene vreemde taal, dat
het volk er niets spreekt dan zijn ‘patois,’ een mengelmoes van Brabantsch dialect
en Fransch, en volstrekt wars is van letterkundig Nederlandsch. De heeren der
‘enquête’ zeggen niet gansch de waarheid, 't is te zeggen: er wordt niet bijgevoegd,
dat de openbare besturen alles in 't werk stellen, dat zij alles doen om het volk in die
meening te houden, om het afkeerig te maken van den beschaafden vorm zijner eigen
taal, en volstrekt weigeren degelijk onderwijs in die taal te geven.
Dat officiëel stuk werd gestuurd in 1917 aan den Duitschen kanselier, als protest
tegen de taalverordeningen van den gouverneur-generaal van het bezette België.
Het bezadigde Vlaamsch nieuwsblad Het Nieuws van den Dag (17-5-19) noemde
het een stuk waar ‘schromelijk veel op te zeggen valt, en dat van het begin tot het
einde is opgesteld met de vurige begeerte het Vlaamsch op den achtergrond te
schuiven’.
Laten wij maar vrank zeggen uit te roeien.
Daarvan vinden wij, onder andere, het bewijs in de verdwijning van de Vlaamsche
klassen, die in Brussel zelf zoo goed als niet meer bestaan. Ziet maar eens op de
bijgaande tafel.
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De Vlamingen willen nu op de Vlaamsche ouders werken en vragen dat deze
Vlaamsch onderwijs zouden verlangen in Vlaamsche klassen, waarin dan toch ook
Fransch zou geleerd worden.
Als het zoo is dan zijn die zoogenaamde Vlaamsche klassen tweetalige klassen,
en de Fransche klassen blijven uitsluitend Fransch. Daarop steun ik om overal en
voor iedereen tweetalige klassen te vragen.
De meerderheid der Brusselsche bevolking is tweetalig, spreekt twee talen; zij
heeft het door de volksoptelling verklaard.
Wij wenschen dus dat die bevolking in de twee talen in alle openbare scholen
worde onderwezen om ze behoorlijk te kunnen lezen en schrijven, en dat de thans
bestaande, zoogenaamde Waalsche en Vlaamsche klassen, afgeschaft worden.
November 1920.

Kleine verscheidenheden.
I.
Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
414. Bieren: ghebiert zijn.
Beteekent, inzonderheid met het oog op zeker privilegie van de stad Oostende te
allen tijde van bier voorzien te zijn: Fr. ‘Furnir (la ville) de cervoises, tellement que
ung chascun en seroit souffissamment pourveu’ (Op. ut infra, blz. 105, uit eene akte
van 20 Mei 1504). Ook nog ‘Voorsien ende stofferen van goeden drynckelicken
biere’, zooals hieronder:
Ed. Vlietinck, Cartulaire d'Ostende, blz. 108: ‘Dat indien dezelve pachter negligent
ende inne ghebreke ware dese stede te voorsiene ende te stofferene van goeden
drynckelicken biere, ende dat nochtans de stede vander Nieupoort wel ghebiert waere,
zo zoude dezelve pachtere ghehouden wesen te betaelen...’ (5 Febr. 1515 n.s.)
Id., id., blz. 108: ‘Hoewel men niet bevinden en zoude, dat ten tyden als deze stede
onghebiert es ghezyn, de stede vander Nieupoort ghebiert es gheweest...’ (Id.)
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415. Antiffenare.
Naar het Latijn ANTIPHONARIUM. Men lette op de hieronder volgende beschrijving
van zulk boek:
Staatsarchief te Brugge, Fonds Damme, Charters, oud nr 366, voorloopig blauw nr
2371: ‘Eenen gheheelen antiffenare in tween bouken, te wetene een zomerdeel ende
een winterdeel; jnde welke twee bouken... staen zal een comune sanctorum..., alle
de ymnen te vesperen ende te lauden, ende alle de sanctorum die men ghecostumeert
ende gheploghen heift te houdene inde kerke van..., met haren propren zanghen ende
ymnen elc in zine stede daert behooren zal zonder eenich require te zoukene vanden
eenen bouke inden anderen.’ (Akte van 19 December 1433.)

416. - Enen ghelyc doen.
Beteekent Hem voldoen, Hem recht doen, Vergoeding, Voldoening geven. Zie bij
Verdam, vo Gelijc 4o, II, kol. 1241, alwaar een enkel voorbeeld uit een oorkonde van
23 Maart 1529 o.s. Hier volgt er een ander uit een register van 1467-1473:
Staatsarchief te Brugge, Fonds Proostsche van Brugge, Register nr 828, of ‘Ferieboek’
van 1467-1473, fol. 1: ‘Jan f. Obrechts Yvoryen, oud xxv jaer, partyen niet bestaende,
zeide by eede dat... Zeide voord. dat hy daer by ende an was(1), daer de weduwe
Aernoud Zanghers zeide in huer doodbedde(2): “Rycquaerd, doed uwer zuster ghelyc.
Ghy hebt de geheele handelinghe van mynen goede langhe ghehadt”. Ende Rycquaerd
zeide: “Moedere, zyt te vreden(3): myn zustere ende ic zullen tsamen tbeste doen”.
Ende heift voord der moedre ghehoord zegghen, dat Rycquaerd een fel man was.
Ende weet ooc wel dat Rycquaerd alle de handelinghe hadde vanden goede ende de
moeder niet. Anders en weet hij niet.’
Zie ook: Goed bescheedt doen.

(1) DAER BY ENDE AN ZIJN = Tegenwoordig zijn.
(2) IN HUER DOODBEDDE = Op haar doodbed, Op haar sterfbed. Twee voorbeelden bij Verdam,
vo Dootbedde en een vo Dodebedde.
(3) TE YREDEN ZYN = Gerust zyn (Er niet mede bekommerd zijn). Zyt te vreden = bij de
West-Vlamingen: Stel uw herte gerust.
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417. - Goed bescheedt doen.
Iemand GOED BESCHEEDT DOEN is Hem geven waarop hij recht heeft, Hem recht
doen, recht laten wedervaren. Vgl. bij Verdam, Bescheit 11:
Staatsarchief te Brugge, Fonds Proostsche, Register nr 828, of ‘Ferieboek’ van
1467-1473, fol. lij: ‘Gillis vanden Hemine... zeide by eede dat... hy daer by was ten
tiden als de weduwe Aernoud Zanghers berecht was, ende hoorde dat zoe zeide toot
Rycquaerde hueren zone: “Rycquaerd, doed uwer zustren goed bescheedt, dat
begheeric an hu”. Doen zeide Rycquaert toot zynder moedere: “Moeder, zyt te vreden,
ic hope ic zal zo doen als dat mijn zuster wel te vreden wesen zal”. Anders ne weet
hy niet’.

418. Brouck.
Is niet door Jachère te vertalen, maar wèl door Prairie. Over BROEC, zie men bij
Verdam, Broec 1o, en bij De Bo, vis Broek en Broekagie.
D. Berten, Cout. des Seigneuries enclavées Vieuxbourg Gand, blz. 184: ‘Item, dat
niemant naer halfmaerte en zal vermoghen zijne peerden... te dryven in ander lieden
meersschen ofte broucken, up de boete van...’ (1501.)

419. - Dievels jaerghetijde en cloppen.
Men zie over die uitdrukking ons Gloss. Invent. Archives Bruges, blz. 55-56. In den
hieronder volgenden tekst, beteekent CLOPPEN niet ‘Leven maken, Zooveel mogelijk
leven maken’, zooals Verdam meent (vo Cloppen, III, kol. 1586), maar wel Kleppen
(Fr. Tinter), De Klokken luiden (nl. fr.: à toute volée):
Belgisch Museum, VI, blz. 188:
Wie dat ontsiet den donderslach,
Clopper jeghen al dat hi mach...

‘Van dat si luden in een ongheweerte dat zy heeten Dievels jaerghetyde’, leest men
in Inv. Arch. Bruges, Introd., blz. 122.
EDW. GAILLIARD.
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achterplat

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.
VIJFDE TIJDVAK:
1920-1921.
Mededingende werken mogen aan den Bestendigen Secretaris gezonden worden.
De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop van elk tweejarig tijdvak
uitgegeven of geschreven werden.
Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van het Aug. Beernaert-Fonds,
in de Verslagen en Mededeelingen der Academie, jaarg. 1912, blzz. 884-885.
Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van hun werk of werken, naar
den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, 18, te Gent - (met vermelding
op het adres: Voor den Aug. Beernaert-prijs), te zenden.
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Vergadering van 15 December 1920.
Zijn aanwezig de heeren: Prof. Dr. C. LECOUTERE, onderbestuurder, waarnemend
bestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren: Prof. Dr. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. JAC.
MUYLDERMANS, Kan. AM. JOOS, IS. TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS, Prof. Dr. J.
MANSION, OMER WATTEZ, Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPÉ,
Prof. J. VERCOULLIE, Prof. Dr. A. VERMEYLEN en Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE,
werkende leden;
de heer Dr. FIERENS, briefwisselend lid.
De heeren KAREL DE FLOU, Dr. HUGO VERRIEST, Mr. LEONARD WILLEMS en J.
JACOBS, werkende leden, en Prof. Dr. FRANS DAELS, briefwisselend lid, hebben laten
weten dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.
***
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de November-vergadering, dat wordt
goedgekeurd.
***

Aangeboden boeken. - Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van
de boeken aan de Academie aangeboden:
Door de Regeering:
Royaume de Belgique. Ministère de l'Industrie, du Travail et du Ravitaillement.
Le Travail industriel aux Etats-Unis. Rapports de la Mission d'Enquête. Tomes I-II.
Bruxelles, 1920.
Id. Inspection du Travail et Service de haute surveillance des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes. Rapports annuels de l'Inspection du Travail.
20me année (1919). Bruxelles, 1920.
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Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège. Fasc.
XXV. Plaute. Les Captijs. Texte revu avec apparat critique, introduction, traduction
littéraire et commentaire par J.P. WALTZING, Professeur à l'Université et Membre
de l'Académie royale de Belgique. Liège-Paris, 1920.
Cartegéologique de la Belgique, à l'échelle du 160.000me. 12 feuilles.
Woordenboek der Nederlandsche Taal. Zevende deel, 11de afl. Kap-Kapucijn,
bewerkt door Dr. A. BEETS.
Tijdschriften. - Arbeidsblad, Nrs 19-20, 1920. - Bibliographie de Belgique. 1re partie:
Livres et Périodiques nouveaux. 45e année, Nos 2-4 (169-528) et Table alphabétique
(I-CXIV). - Revue Néo-scolastique de Philosophie, Novembre 1920.
Door de Commissie voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën:
Jaarverslagen 1919 van de Commissie voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatiön
en van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. 's Gravenhage, 1920.
Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit, uitgegeven door Dr. P.C.
MOLHUYSEN. Vierde deel: 18 Febr. 1682-8 Febr. 1725. 's Gravenhage, 1920.
Door het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte, te Rotterdam:
Verslag der voordrachten van Leden van het Genootschap. Bundels I-VI (Winters
1914-1920).
Door den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas, te Sint-Niklaas:
Annalen, 1920.
Door de ‘Académie Royale d'Archéologie de Belgique’, te Antwerpen:
Bulletin, I-II, 1920. - Annales, 6e série, t. VIII, 1e-2e livr.
Door de ‘Société de Littérature wallonne’, te Luik:
Annuaire, 1920.
Door Prof. Dr. C. LECOUTERE, bestuurder der Academie voor het jaar 1921:
Inleiding tot de Taalkunde en tot de Geschiedenis van het Nederlandsch, door Dr.
C.P.F. LECOUTERE, Hoogleeraar in de Nederlandsche Philologie, te Leuven. Tweede,
omgewerkte druk, met arbeeldingen en taalkaarten. Brussel, 1921.
Door Prof. Dr. J.W. MULLER, buitenlandsch eerelid:
Levensbericht van J. Verdam, door J.W. MULLER. Leiden, 1920. (Overgedrukt uit
de Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
1919-1920.)
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Toespraak ter opening van de Algemeene Jaarlijksche Vergadering van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, den 9den Juni 1920, gehouden
door den voorzitter J.W. MULLER. Leiden, 1920. (Herdrukt uit de Handelingen van
de Maatschappij, 1919-1920.)
Aernouts en Everaerts Broeders. (Door J.W. MULLER.) (Overgedrukt uit het
Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde. Dl. XXIX, afl. 1 en 2.)
Door den heer KAM. VAN CAENEGHEM, eere-schoolopziener, te Aalter:
Een bundel stukken betrekking hebbende op de inrichting en werking van den
eersten Vlaamschen Katholieken Landsbond. 1890-1897. Deze stukken zullen hun
plaats vinden in de nog uit te geven deelen van de Bibliographie van den Vlaamschen
Taalstrijd.
Door den E.H.A. GEEREBAERT S.J., St-Michielscollege, te Brussel:
Livius. XXIe boek. De oorlog tegen Hannibal. l. Van Saguntum tot de Trebia,
vertaald door A. GEEREBAERT S.J. Standaard-Bibliotheek. Brussel, 1920.
Door den heer P. GEYL, LIT. D., te Londen:
Holland and Belgium. Their common history and their relations. Three lectures
given at University college, London, on February 10, 17 and 24, 1920, by P. GEYL,
LIT. D., professor of Dutsch studies in the University of London. Leiden, 1920.
Door den heer HERMAN RONSE, bestuurder der Staatstuinbouwschool, te Gent:
De Kleine Tuinbouwer, nr 2, 1920.
Door den heer EDW. GAILLIARD, bestendigen secretaris:
Histoire et généalogie de la Famille de Hemptinne, par l'Abbé A. DE RIEMAECKER.
Gand, 1894.
Chartes et Documents concernant la famille van Vaernewyck. 1re partie: Xe siècle
à 1400. Gand, 1899.
Le Chartrier de la Maison de Diesbach. Gand, 1889.
Dictionarium Ambrosii Calepini, postremo nunc supra omnes hactenus editiones
magna omnis generis vocum accessione A. V... Una cum Onomastico sive proprium
nominum, serie numerosissima. Cum Caes. Maiest. gratia et Privilegio. Basileae, z.j.
Het Oude Oostende en zijne Driejarige Belegering (1601-1604). Opkomst, Bloei
en Ondergang, met de beroerten der XVIe eeuw, door EDW. VLIETINCK. Met
teekeningen, plattegronden, zichten, enz. 1897, Oostende.
Oorkondenboek van Holland en Zeeland, uitgegeven van wege de Koninklijke
Academie van Wetenschappen. Eerste afdeeling tot het
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einde van het Hollandsche Huis, bewerkt door Mr. L.PH.C. VAN DEN BERGH. 2 dln.
Amsterdam, 's Gravenhage, 1868-1873.
Chronique et Cartulaire de l'abbaye de Bergues-Saint-Winoc de l'ordre de
Saint-Benoit, par le R.P. ALEXANDRE PRUVOST de la Compagnie de Jésus, membre
de plusieurs sociétés savantes de Belgique et de France. 2 parties, Bruges, 1875-1878.
Het Recht Domaniael van Syne Majesteyt in desen Hertoghdomme van Brabant...
By een gevoeght door den Greffier der selver Camere D.F. MARTINEZ. Brussel. 1692.
Sigilla Comitum Flandriae et inscriptiones diplomatum ab iis editorum cum
expositione historica OLIVARI VREDI Juris-Consulti Brug... Brugis Flandrorum,
1639.
Cartulaire de l'Abbaye de Saint Pierre de Loo, de l'Ordre de Saint Augustin,
1093-1794, publié par LEOPOLD VAN HOLLEBEKE, attaché aux Archives générales
du Royaume. Bruxelles, 1870.
Chronica monasterii Sancti Andreae, juxta Brugas, ordinis Sancti Benedicti ab
ARNULPHO GOETHALS, ejusdem monasterii monacho conscripta, nunc primum
accurate e codice bibliothecae Brugensis cruta. Edidit W.H. JACOBUS WEALE. Brugis,
1868.
Cartulaire de l'abbaye d'Eename, publié par CHARLES PIOT, archiviste général
adjoint du Royaume, membre de l'Académie royale de Belgique et de la Commission
royale d'Histoire. Bruges, 1881.
Troubles religieux du XVIe siècle dans la Flandre maritime, 1560-1570. Documents
originaux par ED. DE COUSSEMAKER. Bruges, 1876. Twee dln.
Cartulaire d'Ostende. Texte original avec notes et additions, précédé d'une
introduction historique, par ED. VLIETINCK, avocat. Anvers, 1910.
Lisseweghe, son Eglise et son Abbaye, par LEOPOLD VAN HOLLEBEKE. Bruges,
1863.
Geschiedenis van Middelburg in Vlaenderen, door KAREL VERSCHELDE,
bouwkundige, werkend lid der Maetschappij ‘La Société d'Emulation’, te Brugge.
Brugge, 1867.
Inventaires des objets d'art qui ornent les églises et les établissements publics de
la Flandre occidentale, dressés par des commissions officielles et précédés d'une
Introduction ou Précis de l'Histoire de l'Art dans cette province. Par ALEXANDRE
COUVEZ. Bruges, 1852.
Historia aliquot martyrum anglorum maxime octodecim Cartusianorum sub rege
Henrico Octavo, ob fidei confessionem et summi Pontificis jura vindicanda
interemptorum, a V. Patre Domno MAURITIO CHAUNCY, Monstrolii, 1888.
Résumé historique de la Numismatique brugeoise par ALPH. DE SCHODT, président
de la Société Royale de Numismatique, membre d'honneur des Sociétés d'Emulation
et d'Archéologie de Bruges, etc. Bruges, 1888.
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Vente des Collections: Joh. W. Stephanik d'Amsterdam, Chev. P.H. Delacourt
d'Anvers, J.I. Boas Berg d'Amsterdam. Amsterdam, 1905.
Vente. Bibliothèque Chev. Gust. van Havre d'Anvers. Première partie. Id.
Histoire de la Magistrature brugeoise par M.L. GILLIODTS-VAN SEVEREN,
archiviste de la ville de Bruges, membre de la Commission Royale d'Histoire. Bruges,
1888.
La réforme des humanités anciennes et modernes. Rapport présenté au congrès
international d'expansion économique mondiale de Mons, par M. DE CEULENEER,
Professeur à l'Université de Gand, Membre du Conseil de perfectionnement de
l'enseignement moyen. Bruxelles, 1905.
Caveaux avee peintures murales, découverts au cimetière de l'église Notre-Dame
à Bruges les 25 Novembre 1895 et 29 Janvier 1896. Notiee descriptive par JULES
COLENS, conservateur des archives de l'Etat. Bruges, 1896.
Gaspar de la Torre, XXXIIIe prévôt de Notre-Dame à Bruges. Son Testament. par
le Chanoine A.C. DE SCHREVEL. Id. 1892.
Jean Brito, prototypographe brugeois. Conférence donnée aux membres de la
Société d'archéologie de Bruges, par le Chanoine HENI ROMMEL, le mardi 5 Avril
1898. Id. 1898.
Jean le Breton. Prototypographe Français. (James Weale.) S.l.n.d.
Geschiedeuis der gemeente Berchem door J.B. STOCKMANS, archivaris der
gemeente. Antwerpen, 1896.
Règles à suivre dans l'Etude des noms de lieux, par EDGAR DE MARNEFPE. Extrait
du Bulletin du XIIme Congres Historique et Archéologique tenu à Malines en 1897.
Malines, 1898.
Les remaniements de la hiérarchie épiscopale et les sacres épiscopaux en Belgique
au XIXme siècle, avec de courtes notes biographiques sur les prélats sacrés durant
cette période, par le Chanoine E. REMBRY. Bruges, 1904.
L'église Saint Jean à Bruges. Ses tombes polychromées. Notice historique et
archéologique accompagnée de quatre planches, dont trois hors texte, par JULES
COLENS, conservateur des archives de l'État. Id. 1894.
Jaerboek der Koninklijke Gilde van Sint Sebastiaen, te Brugge (door Dr. IS. DE
MEYER). Id. 1859.
Geschiedenis van Gheluwe door EMIEL HUYS, secretaris der gemeente. Kortrijk,
z.j.
Cartularium van kerk en armendisch van Sint Michiels. Met tafel en aanteekeningen
uitgegeven door KAREL DE FLOU. Brugge, 1896.
Histoire du Séminaire de Bruges par A.C. DE SCHREVEL, licencié en théologie de
l'Université catholique de Louvain, secrétaire de sa Grandeur Mgr. l'Evêque de
Bruges, chanoine titulaire de la cathédrale de Saint Sauveur. Tome I: première partie.
Bruges, 1895. Tome II: Documents. Id. 1883.
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Vredius (Olivier de Wree). Notiee biographique par le Baron BETHUNE, Membre
effectif de la Société Royale de Numismatique. Bruxelles, 1898.
Het ressort van Mechelen of de Geschledenis der Gemeenten Heist-op-den-Berg,
Boisschot, Hallaer en Gestel, door LODEWIJK LIEKENS. 2e deel. Heist-op-den-Berg,
1903.
François-Joseph de Mulder, le dernier esclave brugeois. Sa captivité, sa délivrance,
son retour à Bruges, par le Chanoine E. REMBRY. Avec une phototypie du tableau
de J. GAREMYN, représentant le débarquement de De Mulder à Dunkerque. Bruges,
1905.
Saint Ignace de Loyala à Bruges. Une page d'histoire locale, par le Chanoine E.
REMBRY. Id. 1898.
Un livre de Raison, par ALFRED RONSE. Id. 1898.
Spelling in de Brugsche Stadsrekening van 1302 ten oorbore van een
middelvlaamsche spraakkunst, door AUG. VAN SPEYBROUCK, lid van de Academia
gli Arcadi te Rome. Id. 1887.
SCHARPÉ (L.) - Sunte Elizabetten legende. (Overgedrukt uit Leuvensche Bijdragen.)
Lier, z.j.
SCHARPÊ (L.) - De Rovere's spel van Quicumque vult salvus esse. I. Tekst. (Id.)
Lier, z.j.
Geschiedenis en Beschrijving der gemeente Westende-ter-Zee, bij Nieuwpoort,
door ROBRECHT DE BEAUCOURT VAN NOORTVELDE, Schrijver van verscheidene
geschiedkundige Werken. (Met verscheidene teekeningen in den tekst) Oostende,
1898.
Vocabulaire des noms wallons d'animaux, de plantes et de minéraux, par CH.
GRANDGAGNAGE. Liége, 1857.
Vocabulaire des poissardes du pays de Liége (Liége, Verviers, Spa, Malmédy),
par ALBIN BODY. Liége, 1871.
Inventaire analytique des archives de la chapelle du St.-Sang à Bruges, précédé
d'une Notice historique sur la chapelle, par JOSEPH CUVELIER, docteur en sciences
historiques, conservateur-adjoint des Archives de l'Etat à Bruges. Bruges, 1900.
De taal der militaire strafrechtspleging in België, door ALFRED DE GROOTE,
Substituut-Krijgsauditeur voor Oost-Vlaanderen en Henegouw. Antwerpen, 1908.
Justice Militaire. La langue des Plaidoiries et des Réquisitoires, par ALFRED DE
GROOTE, Substitut des Auditeurs militaires de la Flandre Orientale et du Hainaut.
Bruxelles, 1908.
L'Eglise paroissiale de Sainte-Anne au métier de Straten (Saint-André-lez-Bruges).
Obituaire du seizième siècle publié par le Baron ALB. VAN ZUYLEN VAN NYEVELT,
docteur en droit. Bruges, 1895.
Uit een Hs. der Stadsboekerij te Brugge, door L. SCHARPÉ, Commies-opsteller in
het Ministerie van Binnenlandsche Zaken. Lier, 1896.
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(L. SCHARPÉ.) - Oude Gebedenboeken. Z. pl. of j.
Het Mirakelbeeld van Onze Lieve Vrouw vereerd in Sint Janskerk te Poperinghe.
Brugge, 1899.
(RONSE ALFRED.) Où Memline est-il né? Z. pl. o.j.
Repertorium van de Artikels betrekking hebbende op de Germaansche Philologie.
In de Belgische Tijdschriften verschenen tot 31 December 1900, door MARTEN
RUDELSHEIM, Doctor in de Germaansche Philologie, Antwerpen. Liége. 1903.
Le tombeau de Jacob van Maerlant à Damme, par le Bon JEAN DE
BETHUNE-DE-VILLERS. Bruxelles, 1889.
Proeve eener critiek op het Woordenboek van Kiliaan, door A. KLUYVER.
's-Gravenhage, 1884.
Oudste rekening der stad Antwerpen (1324). Medegedeeld door F.H. MERTENS.
Utrecht, 1857.
Poperinghe en Omstreken tijdens de godsdienstberoerten der XVIe eeuw of den
geuzentijd, door J. OPDEDRINCK, onderpastoor te Poperinghe, werkend lid van het
Geschiedkundig Genootschap ‘Le Comité flamand de France’. Brugge, 1898.
Documents concernant le métier des orfèvres à Bruges, publiés par J.M.E. FEYS,
chevalier de l'Ordre de Leopold, professeur à l'Athénée Royal de Bruges. Bruges,
1880.
Une page d'Histoire de l'ancien couvent des FF. Mineurs Capucins de Bruges,
par le R.P. CÉLESTIN DE WERVICQ. Bruges, 1867.
Open brief aan den heer Visart, burgemeester der stad Brugge door Mr. ODILON
PÉRIER, advocaat. Gent, 1886.
Environs de la ville de Bruges. I. Le Beverhoutsveld, situé dans la commune
d'Oedelem, par A. VAN SPEYBROUCK. Bruges, 1885.
De oude Brugsche Bouwtrant en de Vlaamsche Renaissance door ARTHUR VAN
DE VELDE, met teekeningen van HENDRIK VAN HULLE. Brugge, 1901.
Notice sur le Projet de Restauration de la Porte des Bandets à Bruges. Z. pl. of
j. (Bruges, 1898.)
Fr. de Potter en Dr. H. Claeys. Ter gelegenheid hunner benoeming in de
Koninklijke Vlaamsche Academie en het aanbieden van hun portret. Feestrede
uitgesproken den 22 November 1886, door A. SIFFER. Gent, 1887.
Geschiedenis van O.L. Vrouw van Viven. Heerlijkheid, Kapel, Wonderbeeld,
Proostdie, Kerk, Pastorie, Kloosters, Parochie, door A. VAN BECELAERE, eersten
proost te Viven. Rousselaere, z.j.
Discours prononcé par Monsieur ADOLPHE DE VRIÈRE, dans la séance de son
installation comme Président de l'Académie Royale des Beaux-Arts de Bruges, le 7
février 1841, précédé de la harangue prononcée à cette occasion par Monsieur
VINCENT COPPIETERS, membre de la Jointe académique, faisant fonction de président.
Bruges, s.d.
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Oosterlingen. Verklarende lijst der Nederlandsche woorden die uit het Arabisch,
Hebreeuwsch, Chaldeeuwsch, Persisch en Turksch afkomstig zijn door R. DOZY,
hoogleeraar te Leiden. 's-Gravenhage, Leiden, Arnhem, 1867, Vlaemsche Commissie.
Instelling, Beraedslagingen, Verslag, Officiëele oorkonden, onder toezicht van leden
der Commissie uitgegeven. Brussel, 1859.
Le collège de Saint-Louis (de Bruges), et ses agresseurs devant l'opinion publique.
Février 1859. Bruges.
Réparations des églises dans la Flandre maritime après les Troubles religieux du
XVIe Siècle, par M. IGNACE DE COUSSEMAKER. (Extrait des ‘Annales du Comité
flamand de France’.) Dunkerque, 1888.
Etude sur les privilèges, lois et coutumes de la ville de Bailleul, par M. IGNACE
DE COUSSEMAKER. (Id.) 1887.
Vocabulaire liégeois des serruriers, par JACQUEMIN. Liège, 1880.
Haven van Brugge en van Blankenberghe. Verslag over de Zee- en
Binnenscheepvaart in 1886. Brugge.
De Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, verkromd door
Prof. Dr. Jan ten Brink, en anti-critisch weer kaarsrecht hersteld door Dr. J. NOLET
DE BRAUWERE VAN STEELAND. Gent, 1887.
Breidel-Commissie. Algemeene Rekening 11 Juli 1890. Brugge.
Hans Memlinc, door MEDARD VERKEST. Tongeren, 1905,
Aspects de la preuve testimoniale en Flandre aux XIIIe et XIVe siècles, par JULES
LAMEERE, membre de l'Académie Royale de Belgique. Bruxelles, 1907.
XXX gezangen voor congregatiön, door P. BUSSCHAERT, pr. Brugge, 1870.
Stad Brugge. Vijfde groot festival ingericht door het Muziekcomiteit van
West-Vlaanderen, met ondersteuning van Staats- Provincie- en Stads-bestuur op 19
en 20 Oogst 1878, om 3 1/2 ure. Brugge, z.j.
Handleiding tot het onderwijs der aanvankelijke muziekleer bij middel der
liedersolfege van Em. Hiel en L. van Gheluwe, door L. VAN GHELUWE, Afgevaardigde
van den Staat voor het toezicht der Muziekscholen van België, Bestuurder van het
Conservatorium te Brugge. Tweede uitgaaf. Brugge, 1881.
Het Afrikaansch. Bijdrage tot de Geschiedenis der Nederlandsche taal in
Zuid-Afrika, door D.C. HESSELING. Uitgegeven vanwege de ‘Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden’. Leiden, 1899.
JEHAN DE BRUGES. (ALFRED DE SMET.) Il n'y a pas de langue Flamande. Bruxelles,
1889.
Beschrijving van den opgank, voortgank en ondergank der Brugschen
koophandel,.... Door d'Heer ende Mre PATRICE BEAUCOURT, Heere
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van Noortvelde, Advocaet Fiscal van haere Majesteyts Thollen etc. Brugge, 1775.
Catalogue du Musée de l'Acadêmie de Bruges. Notices et descriptions avec
monogrammes, etc. par W.H. JAMES WEALE, membre correspondant de la
Commission Royale des Monuments etc. Bruges-Londres, 1861.
15 juin au 15 septembre 1902. Exposition des Primitifs flamands et d'Art ancien.
Bruges. Première section: Tableaux. Catalogue.
Musée royal dantiquité et d'armures. Catalogue de la collection de poids et de
mesures par RAYMOND SERRURE, Rédacteur du Bulletin mensuel de Numismatique
et d'Archéologie. Bruxelles, 1883
Hôtel de Gruuthuuse. Exposition d'Art Ancien. Guide du visiteur. Bruges, 1905.
Le Menuisier pratique, contenant la manière de débiter les bois, des modèles
d'outils perfectionnés, un traité du chantournage, des assemblages, des joints, des
travaux ordinaires et courants, des modèles pour évaluer les travaux de in nuiserie
et en dresser les Mémoires par ET. LANOA, Architecte, et DELAMARRE, Menuisier.
Paris, s.d.
The Bells of Notre Dame of Bruges. By the Rev. MICHAEL P. HORGAN, Cheeseburn
Grange, Stamfordham, Newcastle-on-Tyne. London and Leamington, 1804.
Etude sur le mot Pasquèie, nom générique de la chanson wallonne. Liége, 1867
Handboek van den slotmaker. Brussei, 1854.
Histoire de Wenduyne-sur-Mer, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours,
par EUGENE ROCHE, suivie d'une Note sur l'ancienne topographie de Wenduyue. par
L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Archiviste de la ville de Bruges. Bruges, 1892.
Panorama der bekende kerkdienaers van Onze Lieve Vrouw, te Brugge, door den
Kanonik G.F. TANGHE. Brugge, 1864.
La langue verte. Dictionnaire d'Argot et des principales locutions populaires par
JEAN LA RUE. précédé d'une Histoire de l'Argot par CLÉMENT CASCIANI. Paris, s.d.
Exposition de Bruges 1837. Notice des ouvrages de Peinture, Sculpture,
Architecture, Gravure, Ciselure, Lithographie et Dessin, exposés au salon ouvert
par l'Académie Royale de Peinture, Sculpture et Architecture pour l'encouragement
des Beaux-Arts, le 24 Septembre 1837. Bruges.
Oorkondenboek der graafschappen Gelre en Zutfen tot op den slag van Woeringen,
5 Juni 1288, door Mr. L.A.J.W. Baron SLOET. oudofficier der Staten van Gelderland.
's Gravenhage, 1872-1876.
Inventaire analytique et chronologique des archives de la ville de Saint-Trond par
FRANçOIS STRAVEN, docteur en Philosophie et Lettres. Saint-Trond, 1886-1899. Au
Tome III manquent la 3me livraison et les suivantes.)
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Verder nog een twintigtal catalogussen van boekhandelaars en boekverkoopingen
uit Noord- en Zuid-Nederland.
Door de Redactie:
Bulletin philologique et historique, no 9, 1920. - Hageland. Gedenkschriften, 1ste-3de
afl. - Tijdschrift der Gemeentebesturen, nrs 11-12, 1920. - Tooneelgids, nr 7, 6e jaar.
- De kleine Vlaming, Dec. 1920.
Ruildienst. - Tegen ruiling van de Verslagen en Mededeelingen heeft de Bestendige
Secretaris voor de Boekerij der Academie de laatstverschenen afleveringen van de
gewone tijdschriften ontvangen:
Biekorf, nr 11, 1920. - De Opvoeder, nr 31-33, 1920. - De Schoolgids, nr 14-16, 1920.
- St.-Cassianusblad, nr 12, 1920. - Studiën, Dec. 1920. - La vie diocésaine, Novembre
1920. - Dietsche Warande en Belfort, nr 11, 1920.
Ingekomen boek. - Voor de Boekerij der Academie is ingekomen:
Le calendrier populaire wallon. Us et coutumes. - Croyances. - Pélerinages. Processions; Tours; Marches et Chevauchées. - Fêtes, Ducasses et Kermesses. Fêtes populaires. - Ripailles et Plats traditionnels. - Hagiographie wallonne. Commémorations. - Confréries, Gildes et Corporations. - Remèdes populaires. Météorologie. - Fastes populaires. - Dictions, complaintes et Enfantines, etc. Etude
de Folklore, par RODOLPHE DE WARSAGE. 1920. Anvers.
Voor den Aug. Beernaert-Prijskamp (1920-1921) werden de hieronder volgende
boeken ingezonden:
Door den heer E. AMTER, Vlamingstr. 51, te Leuven:
AMTER (E.). - De Geestjes in ons. Voor grooten uit het bedrijf der kleinen. (nr 195
der uitgaven van het Davidsfonds.) Brugge, 1920.
Door den heer ALFONS VERKOYEN, Prinsenplein 19, te Leopoldsburg:
Hugo Vredig, een Roman door ALF. VERKOYEN. (Handschrift, 1 ex.).
***

De heer Dr. A. Fierens, briefwisselend lid der Academie, tot ridder in de
Leopoldsorde benoemd. - Bij Koninklijk Besluit van 24 November, werd onze
geachte Collega de heer Dr. A.
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FIERENS, leeraar aan het Koninklijk Atheneum te Brussel, tot ridder in de
Leopoldsorde benoemd. - Het Bestuur wenscht hem geluk met die onderscheiding.
(Toejuichingen.)
***

Mededeelingen aan de Academie, bij de laatste omvraag te doen. - De heer
Bestuurder vestigt de heel bijzondere aandacht der Leden op het bericht, onderaan
de eerste bladzijde van de uitnoodiging voor de December-vergadering, geplaatst.
Om den regelmatigen gang der zaken te verzekeren, is het noodzakelijk dat het
Bestuur, vóór de vergadering, schriftelijk in kennis gesteld worde met de
mededeelingen of voorstellen, van welken aard ook, door Leden aan de Academie
voor te dragen. De Bestuurder spreekt den wensch uit dat, in het vervolg, genoemd
bericht niet uit het oog verloren worde.

Mededeelingen namens Commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. De heer Prof. J. VERCOULLIE, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel
over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Zijn aanwezig de heeren: Kan. AM. JOOS, voorzitter, EDW. GAILLIARD, Prof. Dr. C.
LECOUTERE, IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. J. MANSION, leden, en Prof. J. VERCOULLIE,
lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
a] Vervanging van den heer Lecoutere, gedurende zijn bestuursjaar, als lid der
Commissie voor het Salsmans-Fonds.
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Art. 5 van het Reglement van het Salsmans-Fonds (zie Jaarbock, 1912, blz. 140)
luidt als volgt: ‘Wordt een lid der Commissie van beheer tot bestuurder der Academie
benoemd, dan zal door de Commissie die hem heeft afgevaardigd, voor zijn
bestuursjaar, een ander lid worden aangewezen’. - Het is thans het geval met den
heer LECOUTERE, die onze Commissie bij genoemd Fonds vertegenwoordigt. Er
dient dus in zijn ververvanging voorzien. - Wordt aangewezen de heer Dr. LEO
GOEMANS.
b] Etymologisch Kleingoed, door Prof. J. VERCOULLIE. - Voortzetting: aal, ool; imker, kooiker; - roopaard; - daar zat het hem; - katrol; - lariefarie.
Aat, ool, Eng. oats, is een Anglo-Friesch woord, waarvan de Ndl. vorm cete zou
zijn. Het behoort wellicht bij On. eitill = klier, (boom)knoest, Ohd. en Mhd. eiz =
buil, zweer, en verder bij etter.
Spreker vraagt om de behandeling van imker, kooiker, uit te stellen wegens aan
te vullen documentatie.
Roopaard is met de bijvormen rolpaard en rappaart een vervorming van rampaart,
Fr. rempart.
Daar zat het hem is dezelfde constructie als wat weet 'k ik, waarin het
pronomen-onderwerp tweemaal voorkomt, eens in enclytischen onbeklemtoonden
vorm, daarna in absoluten beklemtoonden vorm.
Katrol is ontleend van Zuidromaansch cadrolle = vierlooper.
Lariefarie bevat de aanduiding van den eersten (la-re) en van den tweeden kerktoon
(fa-re).
c] KLEINE VERSCHEIDENHEDEN, door den heer EDW. GAILLIARD medegedeeld: De
Donckermessen. Teksten uit de 16de en 17de eeuw. - Geren = Begeeren (het verlangen
uitspreken). Tekst uit 1397. - Gewoonheyt, Gewoonte = ‘Costume’ of ongeschreven
wet. 1571 en 1578. - Savoor, Chavoir, vervormd. uit Fr. Sauvoir. 1539 en 1692. Broodzack (Bedelzak). 1471. - Bezwaren met kinde (zwanger maken). 1546. - De
zegels in d'hand hebben. - Ballinc zijn bi... 1412 - Gaende ende staende = Sensuum
et intellectus compos. 1549, 1561, 1571, 1600 enz. - * Houte. Te lezen: goude. - *
Huushouc. Te lezen: huuszouc. - Enen sine handen vervullen = Voldoening geven.
1348. - Haestichede (Haestige sieckte). 1513 en 1547. - Gote: Waterloop ofte gote.
1656. - Bewaeren de ghetijden. 1496.
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De Commissie stelt voor beide reeksen mededeelingen in de Verslagen en
Mededeelingen op te nemen.
- Door de Academie in pleno vergaderd wordt dit voorstel aangenomen.
2o) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. - De heer OMER
WATTEZ, secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Zijn aanwezig de heeren: IS. TEIRLINCK, voorzitter, Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS,
GUSTAAF SEGERS, Dr. A. VERMEYLEN, leden, en OMER WATTEZ, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
a] Lezing door den heer Prof. A. VERMEYLEN: Dichter Prosper van Langendonck.
- De heer VERMEYLEN houdt eene voordracht over PROSPER VAN LANGENDONCK
en zijn werk. - De Commissie verzoekt hem zijne voordracht te willen schrijven
om ze in de Verslagen en Mededeelingen te kunnen opnemen.
b] Lezing door den heer GUSTAAF SEGERS: Amsterdamsche schetsen uit Vondel's
werken. - De heer SEGERS leest eene verhandeling waarin hij voornamelijk het
schilderend vermogen van JOOST VAN DEN VONDEL staaft, door talrijke
uittreksels uit de werken van den grooten dichter.

De Commissie spreekt den wensch uit dat de lezing van M. SEGERS insgelijks in de
Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
- De Academie in pleno vergaderd keurt de genomen beslissingen goed.
3o) Commissie voor Rekendienst. (Het Bestuur, met de heeren Kan. AM. JOOS,
Prof. J. VERCOULLIE en Mr. LEONARD WILLEMS.) - Rekening over het dienstjaar
1919. - De Commissie heeft den 14 December vergadering gehouden. Waren aanwezig
de heeren: Prof. Dr. C. LECOUTERE, waarnemend bestuurder,
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EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris, Kan. AM. JOOS en Prof. J. VERCOULLIE,
leden.
De Bestendige Secretaris gaf lezing van de algemeene rekening door hem voor
het jaar 1919 opgemaakt: deze werd door de Commissie goedgekeurd.
4o) Bijzondere Commissie voor de Zaak Eupen. - De heer Prof. Dr. L. SCHARPÉ,
waarnemend secretaris, legt het hieronder volgende verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Zijn aanwezig de heeren: Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr. J. MANSION, Dr. A. FIERENS,
leden, en de heer Dr. LEO GOEMANS, hospiteerend lid.
Aan de dagorde staat:
Bespreking van de briefwisseling betreffende de zaak. - Voorbereiding van het
antwoord te sturen aan den Heer Eersten Minister, te Brussel. - Mededeeling van
het ontwerp aan de Academie.
Het antwoord op het betoog van den heer Luitenant-Generaal BALTIA, opgesteld
door Prof. Dr. J. MANSION, met benuttiging van de wenken en gegevens door de
andere leden, wordt goedgekeurd. De vergadering zal verzocht worden, na
kennisneming, dit antwoord in de Verslagen en Mededeelingen te laten opnemen.
- Door de Academie in pleno vergaderd goedgekeurd.

Dagorde.
1o) Salsmans-Fonds. Wetenschappelijke reis. - Verslag van den heer R.
PARMENTIER, stadsarchivaris te Brugge, over de reis door hem, op kosten van het
Fonds, naar Frankrijk gedaan. (Tot de eerstvolgende vergadering verschoven.)
2o) Salsmans-Fonds. - De Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taalen Letterkunde stelt voor den heer Dr. LEO GOEMANS aan te wijzen om, den heer
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Dr. C. LECOUTERE, gedurende zijn bestuurdersjaar, bij de Commissie van Beheer
van het Salsmans-Fonds te vervangen. - (Goedgekeurd.)
3o) Fonds ‘Pro Academia’. - Dit Fonds werd opgericht den 5 Augustus 1908, met
het doel gelden bijeen te brengen tot het stichten van fondsen ten bate der Koninklijke
Vlaamsche Academie. De werkingen van het Fonds werden bij het uitbreken van
den oorlog geschorst. Thans stelt de Bestendige Secretaris voor die, met Januari
aanstaande, te hernemen. Zoo de heeren Leden daarmede vrede hebben, zal derhalve
met Januari,
a] elk lid maandelijks een frank van zijn presentiegeld laten aftrekken;
b] bij het aanvaarden van het lidmaatschap eener bestendige commissie, afstand
doen van het presentiegeld der eerst bijgewoonde commissie-vergadering.
c] Elk nieuw benoemd lid der Academie zal het bedrag in de kas storten van het
verschuldigde presentiegeld voor de eerste gewone maandelijksche vergadering,
die hij zal bijwonen.

- (Dit voorstel wordt met eenparigheid aangenomen.)
4o) Wetenschappelijke werken in handschrift. VOORSTEL DOOR DEN BESTENDIGEN
SECRETARIS. - Men leest in het verslag over de November-vergadering van de
Académie Royale de Belgique, Klas van Wetenschappen (Staatsblad, 1920, blz.
9337): ‘Le Ministre des Sciences et des Arts prie l'Académie de lui présenter une
liste de dix noms pour la constitution d'un Comité de lecture, appelé à classer les
manuscrits d'ouvrages scientifiques, dont la guerre a empêché la publication et qui
paraîtraient dignes d'être publiés sous le patronage du Gouvernement’.
- De Academie stelt de heeren Staatsminister HELLEPUTTE, Volksvertegenwoordiger
FR. VAN CAU-
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WELAERT en Prof. Dr. C. LECOUTERE, waarnemend bestuurder, aan, om bij den heer

Minister om inlichtingen te gaan.
5o) Voorwaardelijke bekroning van prijsantwoorden in Juni 11. - De bekroonde
stukken moeten uiterlijk 10 December aan de Academie worden teruggezonden. Op hun verzoek, wordt aan de heeren ALFONS MOORTGAT, kapelmeester te Tieghem
(Germanismen), en ACH. QUICKE, bestuurder der Middelbare School, te Boom
(Lakenweverij), tot 10 Maart 1921 voor het wederinleveren van hun stuk uitstel
verleend.
6o) Wedstrijden voor 1921. Ingekomen prijsantwoord. - Op de vraag: ‘Eene
verklarende Nederlandsche vakwoordenlijst van de Zeevisscherij’, werd een antwoord
ingezonden, onder kenspreuk: Piscator III. - Worden tot leden van den keurraad
aangesteld de heeren Prof. J. VERCOULLIE, Prof. Dr. C. LECOUTERE en Prof. Dr. L.
SCHARPÉ.
7o) Staatsprijskamp: Driejaarlijksche wedstrijd voor Nederlandsche Letterkunde.
VEERTIENDE TIJDVAK: 1918-1919-1920. - BENOEMING VAN DE JURY. - Om te voldoen
aan de voorschriften van de Koninklijke Besluiten van 10 Maart 1914 (zie Jaarboek
voor 1919-1920, blzz. 189-192) en van 28 Augustus 1919 (zie Id., blzz. 192-193),
doet de Koninklijke Vlaamsche Academie, aan den heer Minister van Wetenschappen
en Kunsten de hieronder volgende voordracht van een dubbele lijst van vijf leden:
In de Academie, de heeren Prof. Dr. C. LECOUTERE, OMER WATTEZ, Prof. Dr. J.
MANSION, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Dr. JULIUS PERSYN en
Dr. A. FIERENS. - Buiten de Academie, de heeren ELEBAERS, MULS en VAN DEN
OEVER.
8o) Lezing door den heer Omer Wattez: De Oudgermaansche heldensage in de
nieuwere Engelsche letter-
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kunde: William Morris. - Spreker houdt eene lezing over den Engelschen dichter,
schilder en taalgeleerde WILLIAM MORRIS, met John Ruskin, eene der grootste en
schoonste figuren in de nieuwere Engelsche letteren. Morris herinnert ons aan
Chaucer, den dichter der Canterbury Tales wat betreft voorstelling en uitbeelding
van personen en tooneelen, en sedert Milton heeft niemand als Morris zulke prachtige
epische poëzie in het Engelsch geschreven.
Hij schreef zijn werk in het Engelsch der XVe eeuw, vooral zijn prozawerk, en
bezat eenen woordenschat, zoo aanzienlijk als dien van Spenser. Morris is romantieker
en sedert Walter Scott werden zulke romantische tafereelen den Engelschen lezer
niet meer voorgetooverd. Morris schreef tal van werken over kunst, uit een sociaal
oogpunt beschouwd. Hij vertaalde de Odyssea en de AEneïs in verzen. Zijn hoofdwerk
is echter The Story of Sigurd the Volsung, een heldendicht in vier boeken, veertig
hoofdstukken en ongeveer tien duizend verzen in anapaestische maat. Morris voelde
zich aangedreven tot het dichten van dit grootsche werk, nadat hij met een Noorsch
geleerde, M. Erikr Magnusson, de saga's van het Noorden, de IJslandsche
heldendichten en de Edda-zangen had vertaald.
In de voorrede van The Völsunga Saga wordt aan het Engelsche volk voorgehouden
hoe zij weinig kennen van de geschiedenis en de letteren hunner voorvaderen uit het
Noorden; maar daarentegen veel weten over de geschiedenis van Griekenland en
Rome. Daar wordt ook gezegd door Morris, dat de geschiedenis van Sigurd zou
moeten zijn voor de volkeren van het Noorden wat de geschiedenis van Troje was
voor het Zuiden, en hij voegt er bij dat het Gudrun-lied een der schoonste gedichten
is, welke bestaan en dat elk volk er fier op zou wezen het te bezitten.
De heer WATTEZ ontleedt vervolgens het heldendicht van Morris in zijne onderdeelen,
stelt de voor-
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naamste tafereelen in 't licht en vestigt de aandacht op de grootsche beeldspraak van
den dichter. Daarna doet hij uitschijnen den invloed, welken de poëzie uit het Noorden
heeft gehad op de latere literatuur in de Scandinavische landen, in de Rijnlanden en
in Engeland, invloed die zich niet alleen deed gevoelen in de letteren, maar ook in
de beeldende kunsten en in de bouwkunst der Middeleeuwen.
De Karolingische beschaving der Rijnlanden heeft niet alleen verwerkt wat uit
Athene en Rome kwam, maar ook wat uit het Noorden en 't Westen kwam, van
Germanen en Kelten, en die beschaving is de onze geworden. Uit haar werden de
literaturen van 't Noorden geboren, de eene na de andere. IJsland heeft de oudste
gedenkstukken bewaard van wat eens de algemeene taal der oude Germanen was.
Gelijk William Morris deed voor de Engelschen, zet de heer WATTEZ de
Vlamingen, - volk van denzelfden oorsprong als de Engelschen - aan dit niet te
vergeten, en te weerstaan aan degenen, die ons uitsluitend zouden willen naar den
geest gevoed zien met ‘Culture latine’.
Iedereen zal deze wel naar waarde schatten, zoo besluit de lezer, maar dit is geene
reden om onze eigen traditiën te miskennen en onder de voeten te trappen de kultuur,
die op eigen bodem ontstond.
- De waarnemende bestuurder wenscht den heer WATTEZ geluk over zijn zoo boeiende
lezing en stelt voor die in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
(Toejuichingen.)
- De vergadering wordt te vier uur gesloten.
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Zaak Eupen.
Brief, namens de Koninklijke Vlaamsche Academie, aan den Heer
Eersten Minister te Brussel gestuurd, als antwoord op het betoog
van den Heer Luitenant-Generaal Baltia, in zake het Vlaamsch
karakter der volkstaal te Eupen.
In haar brief van 27 Februari 11. aan den Heer Eersten Minister gericht, had de
Academie met klem van redenen betoogd dat de volkstaal in het gebied van Eupen
Nederlandsch is, en doen uitkomen hoe wenschelijk het bijgevolg zou zijn, Onderwijs
en Bestuur aldaar overeenkomstig dit feit in te richten. Als antwoord op ons schrijven,
heeft de gouverneur Luit.-Generaal BALTIA, Hooge Commissaris des Konings, aan
den Heer Minister eenen brief laten geworden, waarin hij de stelling door de Academie
verdedigd, tracht te weerleggen door eene reeks argumenten van practischen,
taalkundigen en historischen aard.
Tegenover dit betoog van Lt-Generaal BALTIA moet de Academie tot haar spijt
bevestigen, dat zij bij haar eerst ingenomen standpunt blijft; met de opvattingen van
den Heer Hoogen Commissaris kan ze het onmogelijk eens worden, daar zij aan de
door hem gebezigde argumenten niet de minste bewijskracht kan toekennen.
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I.
Onder het hoofd ‘Arguments linguistiques’ verdedigt Lt-Gen. BALTIA de volgende
stelling:
Te Eupen is de volkstaal in den grond gelijk met die van Aken; ze is Hoogduitsch
en enkele uit het Vlaamsch overgenomen woorden of woordvormen doen aan het
Hoogduitsch karakter van den tongval niets af.
Deze beweringen worden gestaafd:
1o door de getuigenis van dorpsgeleerden uit de streek (des érudits de la région
d'Eupen);
o door verklaringen van leden van den Hoogen Raad als vertegenwoordigers van
2
den openbare meening in het district Eupen;
o door uittreksels uit één enkel boek, H. RITTER, Rheinisches Grenzland;
3
4o door een paar woorden en taalvormen uit het Eupensch dialect.

Hiertegen moet de Academie doen opmerken dat de vraag, of de Eupensche tongval
tot de Hoogduitsche dan wel tot de Nederlandsche taal behoort eene wetenschappelijke
vraag is, niet zulk éene, die door de openbare meening of door leden van plaatselijke
letterkundige sociëteiten kan opgelost worden. Wat te Eupen of elders onwetenden
en onbevoegden over wetenschappelijke vragen mogen denken, onze rol als Academie
brengt het juist mede dat wij dwalingen bestrijden en ongeleerden voorlichten. Wij
moeten hen dus op het feit opmerkzaam maken, dat er eene taalwetenschap bestaat
en dat de wetenschappelijke methode het middel verschaft om taalkundige vragen
op te lossen, waarmee de openbare meening geen raad weet.
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Er wordt door ons dus uitsluitend gesteund op wetenschappelijke bewijsgronden,
ontleend aan werken van gezaghebbende geleerden uit Duitschland, Holland en
België. Ten overvloede zullen wij aantoonen, dat de door Lt-Gen. BALTIA ingeroepen
getuigenissen, o.a. die van H. RITTER, als men ze in hun waar daglicht stelt, verre
van voor onze stelling ongunstig te zijn, de juistheid er van bewijzen of bevestigen.

A. - Het boek van H. Ritter.
Verschenen in de reeks Deutsche Erde, Bücher der Heimat, waarvan het het derde
deel uitmaakt, is het Rheinisches Grenzland van H. RITTER (Berlin 1912), niets anders
dan een in letterkundigen stijl geschreven reisgids, een Baedeker met bellettristische
strekking. Dat het in politiek opzicht den zuiversten pangermanistischen geest ademt,
hoeft nauwelijks betoogd. Men zie b.v. zijn pleidooi voor de annexatie van onzijdig
Moresnet (blz. 300-302), zijne verachting voor alles wat niet Duitsch is, zijne
geringschattende uitlatingen over België, ‘ein künstlich geschaffenes Gebilde’ (blz.
302). De schrijver gewaagt van geen enkelen wetenschappelijken titel, hij is zeldzamerwijze voor een Duitscher - noch Doctor noch Professor; zijne historische
en aardrijkskundige kennis reikt niet ver. Voor hem is alles wat aan Duitschland
grenst ‘die Provinz Limburg’; het oude hertogdom Limburg weet hij van de huidige
provinciën Belgisch en Hollandsch Limburg niet te onderscheiden (blz. 302). Vooral
op taalkundig gebied geeft hij blijk van zijne onwetendheid. Het boek krielt van
tegenspraken en ongerijmdheden, waar taalkundige vragen aangeraakt worden. Na
op blz. 231 erkend te hebben dat de volkstaal van Eupen wezenlijk (wesentlich) van
die van Aken verschilt, beweert hij op blz. 232 dat ze ‘in ihrem Grundstamm’ met
deze laatste gelijk is. Op dezelfde bladzij wordt de Eupensche tongval met
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dien van Aubel, Welkenraedt, enz. gelijkgesteld, en dat alles wordt door hem ‘deutsch’
genoemd. Het Eupensch heeft de karakteristieke consonanten van het Nederduitsch
(vertellen tegenover erzählen, make tegenover machen). ‘Die flämische Form vieler
Worte ist fast unverändert erhalten geblieben’ (blz. 233). Voorbeelden: geheel, steert
en talrijke andere. Na al deze tegenstrijdige mededeelingen is het niet wonder dat H.
RITTER niet weet te besluiten. Hij drukt den wensch uit dat een Germanist eens de
dankbare taak op zich moge nemen, de verschillende taalelementen in het Eupensch
en in de andere dialecten van den linker Rijnoever te ontleden en te beschrijven (blz.
233).
Het kan ons niet anders dan in hooge mate bevreemden dat tegenover het welgestaafde
standpunt der Academie, die verschillende Germanisten en dialectologen van naam
telt, de opvattingen van een pangermanistischen commis-voyageur ingeroepen worden.
Hier past werkelijk het woord paradoxaal.

B. - De uittreksels uit H. Ritter.
Lt-Gen. BALTIA deelt in zijn antwoord een paar citaten uit het boek van H. RITTER
mee, waaruit zou blijken dat het Eupensch Hoogduitsch is. Wie het ook zij die deze
uittreksels aan den heer Gouverneur heeft verschaft, hij is ofwel geheel onbekwaam
Duitsch te lezen en te verstaan, ofwel pleegt hij willens en wetens eene vervalsching.
1e uittreksel: ‘Drüben spricht man Plattdeutsch, das sich von dem der Aachener
Gegend nur durch reichlicher eingestreute flämische Brocken unterscheidet’ (H.
RITTER, blz. 526). Drüben beteekent hier niet N.O. der Provinz Lüttich, zooals in
het schrijven van Lt-Gen. BALTIA bij wijze van commentaar bijgevoegd wordt, maar:
daar ginder in den trein. De schrijver
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beschrijft het gezelschap waarmee hij van Bleiberg naar Aubel reist. De verschillende
groepjes spreken ieder wat anders: die ginder de bedoelde soort ‘Plattdeutsch’; zijn
buurvrouw kent alleen Vlaamsch en een weinig Fransch; achter hem zitten er een
paar in 't Waalsch te praten. - Van welk belang is dit voor de taalkwestie te Eupen?
2e uittreksel: ‘Die in Aubel schon im 65. Jahrgange erscheinende Zeitung ist berechnet
für die vom Kantonsorte nach der deutschen Grenze hin liegenden 13 reindeutschen
Dörfer, deren Sprache der des angrenzenden deutschen Gebietes gleich ist und nur
hier und da etwas mehr eingeschleppte flämische Brocken als diese zeigt’ (H. RITTER
blz. 527-528; in het schrijven van Lt-Gen. BALTIA niet volkomen juist afgedrukt).
Deze uitspraak over de taal van dertien Belgische dorpen is niet van H. RITTER,
maar zij geeft de opvatting weer van den redacteur der Fliegende Taube, een
Duitsch-Belgisch krantje te Aubel uitgegeven. Het klinkt ongelooflijk: een
dorpsjournalist uit een achterhoek van Oud-Limburg wordt hier aan de Academie
voorgehouden als autoriteit in moeilijke dialectvragen! Wiejaren van zijn leven aan
dialectologie, aan historische studie van Nederlandsch en Duitsch gewijd heeft, moet
hier onderdoen voor een santjesverkooper (zie H. RITTER blz. 527) die tevens
krantenschrijver is: risum teneatis!
Evenmin als RITTER, kan de Aubelsche journalist geen tegenspraak vermijden.
Voor hem is de taal van Eupen Duitsch. Nochtans leest men op blz. 528: ‘die
Volkssprache von Maastricht und Eupen klingt ziemlich gleichartig’. - Is Eupensch
Nederlandsch of is Maastrichtsch Duitsch?

C. - Eenige stalen van het Eupensch dialect.
In het boek van H. RITTER is niet alles zonder waarde. Hoe Duitschgezind hij ook
moge wezen, toch deelt hij eenige onvervalschte staaltjes mee van de
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Eupensche volkstaal. Deze heeft hij aan goede bronnen ontleend; o.a. is de heele lijst
spreekwoorden door hem aangehaald letterlijk overgenomen uit het Wörterbuch der
Eupener Sprache van Tonnar en Evers. Deze uittreksels bewijzen juist afdoende wat
overigens alle taalgeleerden weten, nl. dat het Eupensch Limburgsch is en geen
Hoogduitsch. In de aangehaalde woordenlijsten, spreekwoordelijke gezegden, liedjes,
enz. is geen enkel woord te vinden dat onze stelling tegenspreekt. Niet alleen is de
vorm van alles Nederlandsch of ten minste Nederduitsch (d.w.z. niet-Hoogduitsch),
b.v.: vertellen, make(n), geheel, steert, spijt, getuige, haag, verbaasd, schepsel,
schathever, kermen, luisteren, omtrent, plooi, zuiver, zonder weerga...; maar de
woordenschat vertoont hoopen woorden die bepaald Nederlandsch en niet
Hoogduitsch zijn, als: deesem, ruzie, zeissel, bom (= bodem), musch, merel, dek (=
dikwijls), kallen, novenant, mouw...
Dat enkele dezer woorden te Aken of Keulen bekend zijn, doet aan onze bewering
niets af. Waar RITTER, in plaats van verwarde en zichzelf tegensprekende uitlatingen
over dialectologie uiteen te zetten, het echte en tastbare materiaal voorlegt, dan
bevestigt zijn boek op schitterende wijze, hetgeen ieder onbevooroordeeld deskundige
reeds lang weet, nl. dat de Eupensche tongval met het Hoogduitsch niets gemeens
heeft maar integendeel bij de Oost-Limburgsche dialecten der Nederlandsche taal
moet gerekend worden.

II.
‘Les exemples cités dans l'annexe de la lettre de l'Académie, - zegt Lt-Gen. BALTIA,
- sont contredits par de plus probants:
(1) “Tous les mots renfermant les sons st et sch ne se prononcent pas comme st et
sch en flamand, mais bien cht et ch comme en allemand (Stuhl - Schule, etc...)”.
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De uitspraak (fra.) ch voor s in de st-verbindingen en in sch is eigen aan talrijke
Nederlandsche dialecten. Voor st heerscht deze uitspraak in geheel Hollandsch
Limburg; dezelfde klank voor sch wordt aangetroffen in de helft van Belgisch
Limburg, te Leuven, te Brussel. - Naar deze redeneering zouden alle deze plaatsen
Duitsch zijn.
(2) “Dans la conjugaison des verbes à la 2e personne du singulier la forme du a été
conservée; elle a été supprimée en flamand”.
Ndl. du is bewaard in een groot gedeelte van Belgisch en in geheel Hollandsch
Limburg. - Zijn dan Maastricht, Valkenburg, Sittard, Roermond, enz. Duitsche
gemeenten?
(3) La terminaison ie (provincie, statie) qui se rencontre dans les mots étrangers
employés en flamand, n'existe pas dans le patois local qui prononce provinz, station,
etc...’.
De hier aangehaalde vreemde administratiewoorden - niet volkswoorden - zullen wel
in het Eupensch aan het Duitsch ontleend zijn. Maar hoe kan het anders in eene streek
waar nog voor kort geheel het beheer Duitsch was? En welke waarde hebben zulke
vreemde termen voor de dialectbegrenzing? Trouwens gansch Holland door zegt
men station.
(4) ‘Quelques mots du patois local: fl. ik, all. ich, Eupen eech, enz.’.
ich, ech, eech met ch voor ik, ooch voor ook zijn algemeen Limburgsch en deze
vormen worden tot Tienen toe gehoord. Deze stad zal dus Duitsch zijn!!
woar (ndl. was), gegangen (ndl. gegaan) komen te Maastricht voor; naas (ndl. neus)
is in geheel Limburg verbreid; blie (lood) bestond reeds in het Middelneder-

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

950
landsch als bli. Dat back (niet baach) en aap (niet aft) Eupensche vormen zijn, zal
men moeten blijven gelooven zoolang niet bewezen is, dat de Eupenaars A. TONNAR
en W. EVERS hun Wörterbuch der Eupencr Sprache geschreven hebben zonder kennis
van hunne eigen taal. Of het volk te Eupen werkelijk zegt flicht, spazeere, nötzlich
moet nog nagegaan worden; in elk geval bewijzen zulke ‘eingeschleppte
HOCHDEUTSCHE Brokken’ niets tegenover de overweldigende meerderheid van zuiver
Nederlandsche woorden, die in het dialect voorhanden zijn. Te Hasselt zegt men ich
ik, mich mij, auch ook, uch u, hitse hitte, niksnutser in den zin van hgd. Nichtsnutzer.
- Wie echter zou durven beweren dat de hoofdstad van Limburg Duitsch van taal is?
Over deze en andere eigenaardigheden der Limburgsche dialecten vindt men gegevens
bij:
J. VAN GINNEKEN, Handboek der Nederlandsche taal I, Nijmegen 1913.
HOUBEN, Het dialect der stad Maastricht, Maastricht 1905.
RUTTEN, Bijdrage tot een Haspengouwsch Idioticon, Antwerpen 1890.
GROOTAERS, Het dialect van Tongeren (Leuvensche Bijdragen, VIII-IX).
TONNAR und EVERS, Wörterbuch der Eupener Sprache, Eupen 1899; enz., enz.
Al deze werken zijn wetenschappelijke studiën, welker waarde oneindig hooger
staat dan die van het dilettantische gepraat van H. RITTER.

III.
Welke zijn de uitspraken van de wetenschap aangaande de onderscheiding tusschen
Nederlandsch en Duitsch en inzonderheid aangaande de plaats van het Eupensch
dialect?
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Het verschil tusschen Hoog- en Nederduitsch en, met het oog op de Rijnstreek,
tusschen Hoogduitsch en Nederlandsch, wordt bepaald door de klankverschuiving
(hgd. Lautverschiebung), inzonderheid door den overgang van t tot z (ndl. tijd, hgd.
zeit).
De scheidingslijn tusschen de twee gebieden is bekend als BENRATHER LINIE.
Deze loopt ten Oosten van Eupen en ten Westen van Aken: Eupen is dus
Nederlandsch, Aken Hoogduitsch.
Zie hier eenige uittreksels uit wetenschappelijke werken over deze vraag.

A. - In Duitschland.
Prof. O. BEHAGHEL, hoogleeraar te Giessen, behandelt de zaak in zijne Geschichte
der deutschen Sprache, 3e uitgave in 1911 verschenen in het eerste deel van den
Grundriss der germanischen Philologie van H. PAUL. Aan genoemden Grundriss
hebben de eerste taalkundige specialiteiten uit Duitschland en Oostenrijk, deels ook
uit Holland en Engeland meegewerkt. Men leest aldaar op blz. 40. ‘Die Scheidung
zwischen Niederdeutsch und Hochdeutsch bezeichnet eine ungetähr von West nach
Ost gerichtete Linie, die von Wenker den Namen BENRATHER LINIE erhalten hat.
Sie beginnt an der französischen Grenze [d.w.z. aan de taalgrens tusschen Fransch
en Germaansch] südlich von Limburg [Limbourg bij Verviers], geht um Eupen
herum, das niederdeutsch bleibt..., zieht westlich vorbei an Aachen... enz.’
Aken is dus Hoogduitsch, Eupen niet.
Dr. WENKER, bewerker van den Sprachatlas des deutschen Reiches, verklaart dat de
Benrather linie tusschen Eupen en Aken loopt (zie Bijlage van onzen eersten brief).
Ook specialiteiten in het Eupensch zelf, A. TONNAR en W. EVERS leggen in het
Wörterbuch der Eupener
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Sprache nadruk op de overeenkomsten tusschen het Eupensch en het Oud- of
Nieuw-Nederlandsch (zie vorigen brief, bijlage).
Bij deze namen zijn te voegen die van Prof. BRAUNE, F. WREDE, O. BREMER, W.
WILMANNS, die in talrijke werken en opstellen hunne instemming met de hierboven
uiteengezette voorstelling hebben doen kennen. Geen enkel geleerde in Duitschland
zou durven beweren dat te Eupen Hoogduitsch gesproken wordt. Zoo zegt Prof.
FRINGS, hoogleeraar te Bonn: ‘Das Eupener Gebiet südlich Aachen und auf südlicherer
Breite als Köln, hat bekanntlich KEINE LAUTVERSCHIEBUNG. Es gehörte eben politisch
weder zu Köln noch zu Jülich, sondern zum Herzogtum Limburg und den
spanisch-österreichischen Niederlanden’ (Paul u. Braune's Beitr. XLII, blz. 562
[1917]). Ieder student weet dat keine Lautverschiebung beteekent buiten het
Hoogduitsch taalgebied.
Wanneer Duitsche geleerden, tegen hun eigen belang in, bekennen dat Eupen noch
historisch noch taalkundig gesproken Duitsch gebied is, dan verdienen ze wel ons
vertrouwen.

B. - In Holland.
Prof. J. SCHRIJNEN, hoogleeraar te Utrecht, geboren Limburger en uitstekende kenner
der Oostelijke dialecten van het Nederlandsch, heeft in verschillende opstellen de
Benrather linie bestudeerd. In 1909 deelde hij het resultaat zijner persoonlijke
nasporingen mede in de Leuvensche Bijdragen (VIII, blz. 259 vlg.). Hij betuigt aldaar
uitdrukkelijk: ‘Nederduitsch blijven Gemmenich, Moresnet-Kapel... EUPEN en
Membach. Hoogduitsch zijn Aken. Burtscheid...’ (t.a.p. blz. 260).
J. VAN GINNEKEN en J. ENDEPOLS bespreken in hun boek De regenboogkleuren
van Nederlands taal
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(Nijmegen 1917) de honderden schakeering en van de Nederlandsche dialecten. Na
de aanrakingspunten tusschen het Limburgsch en het Hoogduitsch uitvoerig besproken
te hebben besluiten de schrijvers als volgt: ‘Niettegenstaande deze overeenkomsten,
verschillen in andere opzichten de Limburgsche dialecten en het Duitsch zoo sterk,
dat er op het oogenblik van een éénheid geene sprake meer kan zijn. Bijna het geheele
Limburgsche taalgebied is door de Benrather linie en de normaal-linie scherp
afgescheiden van de Duitsche dialecten’ (t.a. pl. blz. 74).
Men kan hiertegen niet doen gelden, dat van Ginneken en Endepols voor hun eigen
belang als Nederlanders spreken. Zij erkennen volmondig dat Vaals, Simpelveld enz.
(in Holl. Limburg) Duitsch zijn, daar zij ten Oosten van de Benrather linie liggen.

C. - In België.
Prof. G. KURTH, eene autoriteit op historisch en philologisch gebied, erkende het
Nederlandsch karakter van de volkstaal te Gemmenich, Aubel, enz. Dat die zelfde
KURTH voor de uitbreiding van het Hoogduitsch ijverde, is ons wel bekend. Lt-Gen.
BALTIA vindt het ‘paradoxaal’ dat we zijne getuigenis inroepen, aangezien hij eene
heel andere richting toegedaan was dan de onze. Onze houding is zoo zonderling
niet, want wat de FEITEN betreft is onze opvatting dezelfde als de zijne. KURTH ijverde
voor de handhaving van de Duitsche taal in de gewesten van Luxemburg, waar het
volksdialect werkelijk Hoogduitsch is. En voor deze Belgisch-Duitsche beweging
had hij steun gezocht in de enkele dorpen van Oud-Limburg, waar het Hoogduitsch
als schrijftaal binnengedrongen was. Maar het kon hem niet ontgaan dat in deze
streek de taal eigenlijk Nederlandsch en niet Hoogduitsch is en dat heeft hij ook
volmondig erkend. Kan nu deze vroegere vriendschappelijke hou-
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ding van KURTH tegenover Duitschland en de Duitsche cultuur tegen ons op den
huidigen dag worden opgeworpen? Zou KURTH heden niet de eerste zijn om ze te
verloochenen, zooals al wie hem in de laatste dagen zijns levens van nabij zag, kan
getuigen dat hij ze in 1915 veroordeelde? Wat vóor den oorlog voor eene onschuldige
letterkundige liefhebberij kon doorgaan, zou nu moeten heeten, de germanisatie in
de hand werken en den vijand in de kaart spelen. Nooit zou de groote vaderlander
die KURTH was, na 1914 voor zulk een spel te vinden geweest zijn. Van onzen kant
moeten wij het zonderling vinden dat Duitschgezindheid ons als vaderlandsliefde
wordt voorgehouden. KURTH kon in 1899 nog illusies hebben over Duitschland; dat
Lt-Gen. BALTIA in 1920 handelt alsof hijzelf die illusies koestert is ons onbegrijpelijk.
Prof. LANGOHR (Tongeren), een grondig onderlegde kenner van de Oostelijke grens
verklaart: ‘La ligne de Benrath séparait et sépare encore la terre limbourgeoise
flamande du territoire linguistique haut-allemand’ (A notre frontière de l'Est, Liège
1920, blz. 9). ‘Le canton d'Eupen et Moresnet-neutre’ noemt hij ‘une contrée... en
réalité flamande, superficiellement allemandisée...’ (Ibid., blz. 10). Het Nederlandsch
heet in de streek Brabantsch en Limburgsch (Brobensch, Lemmergisch), wat duidelijk
naar het Westen, niet naar Duitschland wijst (blz. 10).
Daar Eupen tot 1813 tot het hertogdom Limburg, dus tot België behoord heeft,
zou het waarlijk wonder zijn dat het in taal iets anders dan Limburgsch was. Over
deze historische feiten is men het overal eens. Zie FRINGS, Paul u. Braune's Beitr.
XLII, blz. 562, hierboven; LANGOHR, t.a.p. blz. 4, 5 volg.
Hoe nu verklaard dat plaatselijke ‘geleerden’ en notabelen van Eupen van hun dialect
eene voorstelling geven, die regelrecht in strijd is met de uitkomsten der
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wetenschap? Hierop geeft H. RITTER een zeer aannemelijk antwoord. ‘Überall verdirbt
die hochdeutsche Schriftsprache die einheimische Mundart, nehmen die rein
mundartlich sprechenden Familien ab und macht sich ein hässlicher Mischmasch
aus alter Volkssprache und verdorbenem, mundartlich umgewandeltem Hochdeutsch
bemerkbar’ (Rheinisches Grenzland, blz. 233). Blijkbaar hebben vijftig jaren
Pruisische germanisatie hun spoor achtergelaten. Of de berichtgevers van Lt-Gen.
BALTIA dien ‘hässlichen Mischmasch’ als het waar Eupensch beschouwen of niet,
is ons niet bekend. Maar wij beschikken over genoeg betrouwbare stof om met alle
beslistheid en zonder iemand te ontzien onze meening staande te houden: de volkstaal
is te Eupen Nederlandsch, niet Hoogduitsch.

IV.
Welke practische besluitselen vallen er nu uit de boven uiteengezette feiten af te
leiden? Lt-Gen. BALTIA is zoo goed ons op het verschil tusschen volksdialect en
cultuurtaal aandachtig te maken. ‘Il ne faut pas faire confusion entre patois et langue,
travers dans lequel tombe l'Académie’. De cultuurtaal is te Eupen, zooals in geheel
Duitschland, tot hiertoe het Hoogduitsch geweest en, naar de heer Hooge Commissaris
ons mededeelt, wenscht de bevolking hierin geene verandering gebracht te zien. Wij
zijn niet bevoegd om over de wenschen der inwoners van den kreits Eupen te
oordeelen en in elk geval verlangen wij niet dat het Nederlandsch met Pruisische
dwangmaatregelen worde opgedrongen aan eene bevolking, die er afkeerig van is.
Maar aangezien het Fransch in Malmédy onmiddellijk ingevoerd werd op grond van
de bevinding dat de volkstaal daar Waalsch is, hoewel te Malmédy juist gelijk te
Eupen het Duitsch tot voor korten tijd de eenige cultuurtaal was in de school, in de
kerk, in het bestuur; aangezien
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er dus groote overeenkomst bestaat tusschen de taaltoestanden in de twee jongst
aangeworven gebieden, vragen wij ons af, of de rol die het Fransch te Malmédy moet
spelen om de toenadering tusschen het nieuwe gebied en het Belgische vaderland te
bewerken, of deze rol te Eupen niet in dezelfde maat en op dezelfde wijze kan vervuld
worden door het Nederlandsch. Gelijk het Fransch, is het Nederlandsch eene nationale
taal; het beantwoordt te Eupen aan de volkstaal gelijk het Fransch aan het Waalsch
te Malmédy. ‘La langue littéraire, - zegt prof. A. COUNSON, - qui est par elle-même...
la plus capable de refouler et d'évincer les patois est celle qui a la même grammaire
que ces patois: c'est la langue littéraire néerlandaise pour les patois flamands, comme
c'est la langue française pour les patois picards, wallons, lorrains. Il faut promouvoir
la langue néerlandaise...’ enz. (La question des langues en Belgique, Gand, Impr.
Plantijn, p. 9). Het gezond verstand eischt dus dat het Nederlandsch de cultuurtaal
wordt in Eupen evenals in al de andere Nederlandschsprekende gewesten van ons
land. Bestaan er dan ernstige redenen om deze nationale taal, de taal van de
meerderheid der Belgen ook te Eupen tot de rol van Asschepoester te verwijzen en
haar achter het Fransch, achter het Duitsch als eene minderwaardige te stellen?
Moeten de Nederlandsch-sprekenden van Eupen gaan gelooven dat het aanleeren
van hunne eigen taal eene luxe is, die ze zich eerst zullen mogen veroorlooven nadat
zij het Duitsch, de taal onzer vijanden, en het Fransch, eene voor hen alleszins
vreemde taal, zullen machtig geworden zijn?
Een orgaan als de Gazette de Liège, die zeker niemand van overdreven
flamingantisme zal verdenken, deed voor kort opmerken in een artikel ‘Les bons
comptes font les bons amis’, dat Eupen in het verleden zuiver Nederlandsch was.
‘La langue officielle d'Eupen
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était le brabançon(1), le plus pur dialecte thiois, il était enseigné dans les écoles, usité
dans les actes publics et privés’. Waarom dus nu het Nederlandsch gebannen? ‘Rien
ne s'opposerait à l'enseignement de nos deux langues nationales dans le cercle d'Eupen,
- zoo gaat de schrijver voort -. La pédagogie, l'histoire, l'ethnographie y trouveraient
leur compte. Ce serait même une prudence bien entendue, car l'égalité actuelle que
l'on attribue à l'allemand n'est qu'une occasion donnée aux pangermanistes..... de
revendiquer non seulement le pays d'Eupen mais aussi bien la frontière de l'Est de
la Belgique’ (Gazette de Liège, 28-29 November 1920). Het is dus geen bekrompen
schoolvosserij als wij de Eupensche bevolking, als Nederlandsch-sprekend, voor het
Vlaamsche taalgebied opeischen, maar veeleer bezielt ons eene diepe vaderlandsche
overtuiging.
Wij bevestigen het eens te meer met nadruk, wij vragen geene dwangmaatregelen
voor onze opvatting; maar evenmin kunnen wij dulden dat tegen ons dwang wordt
uitgeoefend. Wil of kan men het Hoogduitsch niet verbannen, men sluite dan ten
minste het Nederlandsch niet buiten. De Nederlandsche taal behoort in den kreits
Eupen de eerste plaats te hebben; laten, zooals ons verzekerd wordt, de
tijdsomstandigheden niet toe, haar deze te verleenen, hieruit volgt nog geenszins dat
zij met de allerlaatste plaats genoegen zou moeten nemen en zich gedwee als eene
indringster laten verbannen. Waar den Vlamingen thans zoo dikwijls, en zoo zeer
ten onrechte, eene onvaderlandsche houding wordt verweten, moeten wij hier doen
opmerken dat ons

(1) Dit is onnauwkeurig, daar te Eupen Limburgsch gesproken wordt. Maar zooals boven
opgemerkt, heet de taal in den volksmond Brabantsch.
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ditmaal zulk een verwijt geenszins kan treffen. Eupen loopt gevaar een brandpunt
van Duitschgezindheid en vijandigheid tegen België te zullen zijn en te blijven; alles
wat de betrekkingen met Duitschland begunstigt, werkt in deze richting. Wij zijn het
in elk geval niet, die dezen toestand trachten te bestendigen door tegen de taalfeiten,
tegen de geschiedenis, tegen het gezond verstand in, de Hoogduitsche taal in
bescherming te nemen.
Gent, 31 December 1920.
De Onderbestuurder,
OMER WATTEZ.
De Bestuurder,
Dr. C. LECOUTERE.
De Verslaggever,
Prof. Dr. J. MANSION.
De Bestendige Secretaris,
EDW. GAILLIARD.
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Etymologisch kleingoed
Door Prof. J. Vercoullie, Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche
Academie.
Aat, oot.
Aat, oot is in vele Ndl. dial., ook in de vormen ate en ote, de naam van de wilde haver
of vloghaver. In het Groot Woordenboek vindt men het woord als oot, waar ook de
verschillende vormen opgegeven worden, die men echter op hun alphabetische plaats
niet aantreft.
Voorts leest men er: ‘Van de verschillende vormen... moet ate de oorspronkelijke
zijn... Waarschijnlijk is dit ate hetzelfde woord als ags. áta... eng. oat(s).’
Dat is blijkbaar een vergissing. De oorspronkelijk Nederlandsche vorm moet eete
zijn, daar aan Ags. á Ndl. scherplange e beantwoordt. Ate, aat zijn dan Friesche
vormen, en ote, oot verbeelden een uitspraak aot(e) daarvan.
Het woord is dus Anglo-Friesch. De etymologie is onbekend.
Skeat gist dat het bij den Idg. √eid = zwellen, waarbij etter, kan behooren. Dit
wint aan waarschijnlijkheid, als men let op On. eitill = klier. (boom)knoest, Ohd. en
Mhd. eiz = zweer, buil.

Roopaard.
Roopaard = scheepsaffuit, met bijvorm rolpaard. Daarvan zegt Van Wijk, i.v.
roopaard: ‘'t Synonieme rolpaard zal wellicht de oudere vorm zijn’. Ik schreef in
mijn Etym. Wdbk.: ‘Roopaard, o., met bijvormen 2. rampaard en rolpaard: oorspr.
onb.’. Dat komt me nu onbegrijpelijk voor, daar een der drie aangehaalde vormen,
nl. 2. rampaard, me de juiste oplossing moest aan de hand doen. Rampaard immers
is Prov. rampar(d), Fr. rempart = wal, van rampara, remparer = beschutten,
versterken. Het vertoont zich in 't Hgd. als rampert, rap(p)ert, De. rapert,
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Zw. rappert. Het Port. zegt daarvoor reparo, repairo, dat zoowel wal als scheepsaffuit
beteekent. De beteekenisontwikkeling wordt duidelijk, als men op den vorm van het
scheepsaffuit let. Roopaard en rolpaard zijn dan volksetymologische vervormingen.
Er zijn in Europa twee zeetalen, de Germaansche, juister de Anglo-Friesche van
de Noordzee, en de Romaansch-Grieksche van de Middellandsche Zee; beide hebben
aan malkaar ontleeningen gedaan(1).

Daar zat het hem.
Van dit hem zegt het Groot Woordenboek, i.v. hij A6): ‘men kan er bij denken aan
een denkbeeldig persoon die als voorwerp wordt gedacht’. Ik kan me noch bij dit,
noch bij de andere aldaar aangehaalde voorbeelden, zoo een persoon voorstellen.
Voor mij staat deze wending op één lijn met wat weet 'k ik, 't is te zeggen dat het
pronomen-onderwerp tweemaal uitgedrukt wordt, een eerste maal in enclytischen
toonloozen vorm, een tweede maal in absoluten beklemtoonden vorm.
Onze Vlaamsche dialecten dulden geen beklemtoond pronomen onmiddellijk
nevens het werkwoord. Van daar hoort men voor beklemtoond ik zal, overal 'k zal
'k ik, met een pro- en enclytisch 'k, eer het beklemtoonde ik verschijnt. Zoo in den
3den persoon Wvl. je gaat-en-hij, Oostvl. ij zal-e-j-ij (eerste ij zeer kort), Brab.-Antw.
ij zal-em-hij. Dit en, e, em is het demonstr.
den, dem; vergelijk Wvl. isten hij = is-den-hij? Daar het onz. pron. 't geen
beklemtoonde vormen bezit, gebruikt men daarvoor de beklemtoonde vormen van
hij. Zoo zegt men voor beklemtoond hét zal in het Gentsch 't zal-e-j-ij, en zoo is in
het zit hem daar of in daar zit 't hem, hem (eigenlijk dem) te beschouwen als
beklemtoonden vorm van 't.

Katrol.
Dit woord wordt algemeen als een vorming van kat beschouwd; zoo ook Van Wijk,
die aarzelt tusschen een samenstelling kat-rol en een afl. van kater. Ik stelde 't in
mijn Etym. Wdbk. gelijk met Wvl. katrol = kater. Maar beide Wvl. woorden zijn
niet dezelfde; wel is kater katrol, maar het blok heet katrolle.

(1) Cf. een mededeeling van mij aan M. Sabbe in zijn Dierkennis en Diersage bij Vondel,
Antwerpen, 1917, blz. 84.
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Nu viel ik eens bij toeval, in HUGUES LE ROUX, Les jeux du cirque et la vie foraine,
Paris, Plon, op den volgenden volzin: ‘L'ensemble de l'appareil est fixé par une
“cadrolle” de poulies (blz. 158)’. Er is spraak van het spannen van het koord der
koordedansers.
Daarmee was de Romaansche oorsprong van katrol ontdekt. Maar wat is cadrolle
en wat beteekent het? Het lijkt een Zuidromaansche afleiding van Lat. quatuor =
vier te zijn en te beteekenen takel of vierlooper, Fr. palan, en het zou dus weer een
zeewoord zijn, aan de Middellandsche-Zeetaal ontleend. Maar, waar ik ook zocht,
er was nergens iets te ontdekken. Alleen het Prov. carello = blok en Sp. cuadernal
= vierschijfsblok gelijken er op.

Lariefarie.
Van dit woord zegt het Groot Woordenboek dat het stellig geen samenstelling is met
larie B, d.i. larie = onbeduidend gepraat, van welks oorsprong niets met zekerheid
te zeggen is. Voor Van Wijk, die lariefarie niet geeft, is larie waarschijnlijk
onomatopoëtisch. Ik wees reeds in mijn Etym. Wdbk. op een citaat dat bij WEIGAND,
i.v. larifari, voorkomt en volledig luidt als volgt: ‘im 15 Jh. bei Fichard Archiv 3,
204: dâ sungen sie (Bruder Konrad und eine Nonne) die messe terribilis la re fa re
ut in excelsis’.
Voor Weigand schijnen we dus hier een vorming met muzieknoten te hebben.
Maar als men opmerkt in welk tekstverband die hier voorkomen, denkt men aan den
kerkzang en men vindt dan zonder moeite dat la re de aanduiding is van den eersten
kerktoon of Dorischen modus (dominante la, finale re) en fa re van den tweeden
kerktoon of hypodorischen modus (dominante fa, finale re).
Larie en lariefarie kunnen onafhankelijk van mekaar gevormd zijn; larie kan ook
uit lariefarie geabstraheerd zijn, dat men als een soort van verdubbeling gevoelde.
Dat is larie of lariefarie zal dan oorspronkelijk wel beteekend hebben: Dat is al
zoo onverstaanbaar als een Latijnsch kerkliedje.
Het is overbodig er aan te herinneren dat in 't It. la re fa gezangtonen zijn, die ons
in het bekende lori fa van Hertog Jan I tegenklinken, - of dat re-fa-la-re een oude
aanduiding is van re.
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Dichter Prosper van Langendonck
Door Prof. Dr. Aug. Vermeylen,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Op 7 November ll. is PROSPER VAN LANGENDONCK gestorven. In afwachtng dat van
hem een vollediger beeld ontworpen worde, willen we hier in enkele woorden den
man gedenken, die met zijn niet zeer omvangrijk werk zoo onschatbaar veel voor de
ontwikkeling van de Vlaamsche letterkunde en den Vlaamschen geest beteekent.
Hij was geboren op 15 Maart 1862, - enkele jaren dus na Albrecht Rodenbach (1856)
en Pol de Mont (1857) in Vlaanderen, Jacques Perk, Willem Kloos en Hélène Swarth
(1859) in Holland. - Hij komt wellicht het dichtst te staan bij Hélène Swarth, die toen
in België verbleef: eenige verwantschap met haar zal hij bij 't begin van zijn loopbaan
wel gevoeld hebben, meer dan met de hem eerst later bekend geworden dichters Perk
en Kloos.
De eerste verzen die hij in zijn bundel van 1900 opnam dagteekenen van 1883. In
de volgende jaren liet hij gedichten en enkele kritische opstellen in de ‘Nederlandsche
Dicht- en Kunsthalle’ verschijnen. Die werden gewoonlijk eerst door hem voorgelezen
in het Brusselsch kunstgenootschap ‘De Distel’, waar hij grooten invloed op jongere
geesten verkreeg, en tot hun vorming zeer veel bijdroeg. Zijn voornaamste kritische
daad, in dien tijd, was het aandeel dat hij nam in den pennetwist tusschen Max Rooses
en Pol de Mont. Max Rooses verweet Pol de Mont, dat hij nietige stof tot onderwerp
van zijn gedichten koos, en den vorm koesterde om den willle van den vorm zelf;
Pol de Mont beweerde integendeel, dat poëzie niets te maken had met wat men
doorgaans verheven onderwerpen noemt. Van Langendonck mengde zich in den
strijd en bewees
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dat beider standpunt eenzijdig en eng was. Zijn opvatting van poëzie was van den
beginne af op hechten en breeden grondslag gebouwd. Zoo was hij aangewezen om
in zake beschouwing der dichtkunst door de jongeren als leidsman erkend te worden;
en toen in 1892 ‘Van Nu en Straks’ gesticht werd, nam hij plaats in de redactie. Hij,
de rijpere geest, wist waar we naartoe moesten: hij was de eerste om duidelijk in te
zien en te zeggen, dat onze poëzie, omhoog-groeiend met heel ons herwordend volk,
en met benuttiging van al wat het buitenland ons geven kon, in hoofdzaak zich weer
aansluiten moest bij de Vlaamsche traditie van Albrecht Rodenbach en Guido Gezelle.
Hij, in de eerste plaats, heeft de nieuwe beweging haar gezonde ontwikkeling
verzekerd. Ik herinner me, met welk een begrijpende liefde hij ingezonden werk
keurde, aandachtig speurend naar het minste teeken van oprechtheid en
oorspronkelijkheid, om geen enkelen scheut leven verloren te laten gaan. En er hoorde
wel eenige moed toe, om in ‘Van Nu en Straks’ zoo eenvoudig te doen, wat hij zijn
plicht achtte: VAN LANGENDONCK was katholiek, ambtenaar van de katholieke
regeering, terwijl zijn vrienden al hun revolutionair vuur lieten uitslaan. Dat die hem
erg in opspraak konden brengen, daar heeft hij zich nooit om bekreund, - die edele
natuur kende geen kleinzieligen angst om zijn onmiddellijke belangen, waar het een
ideaal gold.
Niet zeer vele gedichten heeft hij voortgebracht, maar er is er geen enkel dat niet het
kenmerk der noodzakelijkheid draagt. Men is dan ook telkens verbaasd, als men zijn
werk weer ter hand neemt, er zulk een verscheidenheid en overal zulk een
levensvolheid in aan te treffen. Ik zou hier alleen willen aanduiden, wat er volgens
mij de voornaamste eigenaardigheid van uitmaakt. VAN LANGENDONCK is het, die
naast Hélène Swarth aan het Vlaamsche vers dien innerlijken rijkdom, die vastheid
en die zuiverheid van den uitbeeldenden vorm gegeven heeft, die in Holland door
Jacques Perk en Willem Kloos veroverd werden, - in een tijd dat er nog geen merkbare
invloed uitging van den miskenden en haast vergeten Guido Gezelle. Maar bij VAN
LANGENDONCE strekt die innerlijke rijkdom, die vastheid en zuiverheid van den vorm
tot uiting aan een nieuwe wereld van aandoeningen. VAN LANGENDONCK is de eerste
geweest, die in het Vlaamsche vers sommige geestes- en gemoedstoestanden van
den modernen Europeeschen mensch
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heeft weergegeven: den mensch, die in zich eeuwen van beschaving draagt, het
worstelperk geworden is van alle tegenstrijdigheden, die niet meer voelen kan zonder
er bij te denken, en twijfelt, en lijdt in zijn gedachten, van binnen verscheurd, en
hakend toch naar zekerheid, - den mensch in wien ongekende mogelijkheden zijn
opengegaan, wiens hevig verlangen een nieuwen cosmos vullen wil, en toch, hoe
grooter dat verlangen, des te pijnlijker zijn onmacht voelt. Dat is het drama dat in
het werk van VAN LANGENDONCK kan gevolgd worden, een drama van schrijnende
smart, waarboven altijd, ongetaand, de fiere waardigheid van zijn innerlijkste ziel
blijft staan. En dat zich nooit dan in schoonheid uitspreken kon. Want het is een
wonder hoe daar, tot in de minste onderdeelen, de wereld van de zinnen, de wereld
van het hart en de wereld van den geest ineenluiden. Wat ook het uitgangspunt van
het gedicht zijn mag, werkelijkheid van natuurindruk, warmte van het gemoed,
licht-en-donker van de gedachte spelen er steeds door elkander, onafscheidbaar
verbonden. In ieder vers hoort ge altijd de stem van een volledig mensch.
In dat zwakke gestel, zoo aangrijpend menschelijk in zijn samengesteldheid, leefde
diep-in een schoon edel wezen, dat steeds onaangetast bleef, en waarvan dat klein
boekje verzen een onvergankelijk monument is.
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Amsterdamsche schetsjes uit Vondels werk,
door Gustaaf Segers,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Elkeen weet dat de gelegenheidsdichten een niet onaanzienlijk deel van Vondels
werk uitmaken. Het aantal zijner opdrachten, huwelijks- en lijkdichten is groot. Geene
blijde of droeve gebeurtenis mocht zijne nabestaanden of vrienden overkomen, of
hij wijdde er zijn ‘liedje’ aan. Voor alles wat op politiek en artistiek terrein, niet
alleen te Amsterdam, zijne woonstede, maar in Nederland, zelfs in Europa voorviel,
had hij een open oog, zoodat men zonder overdrijving mag zeggen, dat hij, die de
personen en feiten, door Vondel bezongen, goed zou kennen, het in de
wereldgeschiedenis al heel ver zou gebracht hebben.
Het plaatselijk leven te Amsterdam, het zoo bedrijvige Amsterdam der zeventiende
eeuw, kan men bezwaarlijk aanschouwelijker, zelfs vollediger dan in Vondels werk
leeren kennen. Hij beschrijft de personen en plaatsen; hij verhaalt de feiten; hij doet
meer: hij schildert. Wel is hij prat op Amsterdam: wel gaat hij op in den roem der
wereldstad; wel bezingt hij, met medesleepende geestdrift, de Nederlandsche
zechelden; maar hij is en blijft Vlaming, Antwerpenaar van afkomst, van temperament;
hij is een der eigenaardigste, der karakteristiekste vertegenwoordigers der groote
Antwerpsche Schilderschool: hij is de eigen broeder van Rubens.
Dit Vlaamsch, Antwerpsch koloriet zal elkeen op de tafereelen treffen, die ik hier
ophang: voor mij zijn het niet alleen letterkundige meesterstukken: ik vestig er ook
de aandacht onzer leeraars op, daar hunne pedagogische waarde zelden geëvenaard
wordt. De tafereelen zijn aan het Amsterdam der zeventiende
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eeuw ontleend. Een enkel maakt uitzondering: het Eskuriaal(1). Filips II liet dit gebouw
oprichten ter herinnering aan de overwinning, in 1557 door de Spanjaarden op de
Franschen behaald. Het gebouw heeft den vorm van eenen rooster: de overwinning
werd op den feestdag van den heiligen Laurentius behaald, die op eenen rooster
gemarteld werd.
Daar rijst een groot gevaart, een hemelhooge kerk,
De wereld door geroemd, het achtste wonderwerk,
In 't vlek Eskuriaal, gelegen weinig uren
Van 't koninklijk Madrid; de pracht der trotsche muren
Uitheemsche wandelaars als voor het voorhoofd slaat;
't Zij 't oog in 't meesterstuk van binnen weiden gaat,

(1) Eskuriaal (El Escoriál) is de naam van het paleis en klooster San-Lorenzo el Real, in de
Spaansche provincie Madrid, 48 kilometers van deze stad, 1100 meters boven den zeespiegel,
in de onmiddellijke nabijheid van het vlek Eskuriaal. Het werd ingevolge eene gelofte van
Filips II, ter gelegenheid van den slag van Sint-Quintijn (10 Augustus 1557) tusschen de
jaren 1563-1584, door Juan-Bautista van Toledo en Juan van Herreragebouwd, en ‘geen
ander paleis evenaart het in grootte en pracht’. Het is 240 meters lang en 190 meters breed,
en heeft 7 torens en 15 poorten. Het dient terzelfdertijd tot paleis en tot klooster met 200
cellen. Het gansche gebouw is uit zware granietblokken opgebouwd. De hoofdkerk, naar het
plan der Sint-Peterskerk te Rome, heeft, buiten het hoofdaltaar, onder den indrukwekkenden,
honderd vijftig meters hoogen koepel, 48 altaren en 2 orgels. Men bewondert er prachtige
fresko's van Giordano, Carduchi, Pellegrini en andere Italiaansche meesters. Links en rechts
heeft men twee groote biddende groepen in verguld brons; zij stellen Karel V en Filips H,
met hunne gemalinnen en bloedverwanten voor. Onder het hoofdaltaar bevindt zich de
begraafplaats van het Koninklijke Huis. De deur is in verguld brons, de vloer in jaspis en
marmer, de koepel in brons. Het prachtig, achthoekig oratorium, Pantheon genaamd, bevat
een groot met diamanten en andere edelsteenen versierd kruisbeeld. In de gangen zijn 28
zwart marmeren kisten met de laatste overblijfsels der Spaansche koningen en koninginnen
sedert Karel V, ter uitzondering van Filips V en Ferdinand VII, die te Madrid begraven zijn.
De bibliotheek werd door Filips II aangelegd: zij bevat kostelijke handschriften uit de
Arabische letterkunde. Het koninklijk paleis, in eenen zijvleugel, is niet groot, doch prachtig
versierd. De voornaamste gedeelten zijn de kamers, waarin Filips bijna als een monnik leefde,
zijn bidstoel, zijn werkkabinet, de kamer waarin hij stierf. Het heerlijkste kunstwerk van het
Eskuriaal is een levensgroote Christus aan het kruis, in marmer, door Benvenuto Cellini. Zie
Brockhaus' Konversations-Lexikon, VI, 242.
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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;
Wat zilver en rood goud, ten mijnen uitgegraven,
Filippe's goudzucht zwelgt met spilling veler slaven,
Dat dijt hier voedsel toe, tot heugnis van den slag,
Waarin de Lelievorst zijn adel sneven zag.
Sint Laurens, om 't geloof, geroost op gloênden rooster,
Hier zijn autaren heeft en rijkgezegend klooster.
De Koning zijn paleis, 't welk éen ding slechts ontbeert,
Dat namelijk de poort geen zorgen buiten keert(1).

*
Van Madrid naar Amsterdam.
In het jaar 1655 was deze stad tot toppunt van macht en handelsgrootheid gestegen.
In dit jaar werd het schoone stadhuis ingehuldigd, ingewijd zou Vondel zeggen, dat
men nu nog op den Dam bewondert, en thans tot koninklijk paleis dient. Vondel
vervaardigde te dezer gelegenheid een zijner prachtigste lierzangen. Hij is niet minder
dan 1380 verzen lang: zijn schilderend vermogen komt zelden treffender uit; het
krielt van stadsgezichten, die men waant in werkelijkheid vóór zich te zien. - De
drukte der kooplie op de Beurs:
Hier wordt Merkuur gediend, gevierd en aangebeen
Met zijnen slangestok en vleuglen aan de hielen,
Hier zweet het koopmansbrein, gepropt van vrachten, kielen,
Papieren, wisselkanse, en winste en beurskrakeel,
En winnige en verlies: elk grijpt naar 't beste deel
In schipbreuk, haverij, verzekert kist en pakken,
En bergt zijn have en 't lijf op kisten en op wrakken.
De weiflende Fortuin smijt blindling 's werelds goed
Te grabbel in den drang. De rijkdom stijft den moed
Des koopmans, door het lot zoo rijk hem toegevallen,
Dan steigeren, om strijd de gevels, poort en wallen,
En torens, hemelhoog. De Staat- en burgerdracht
Getuigen van 't geluk door schattingen en pracht.
Gewinzucht propt de breede en lange galerijen,

(1) Geboorteklok van Willem van Nassau, eerstgeboren zoon der doorluchtigste prinsen Frederik
Hendrik en Amelia, door Gods genade prinsen van Oranje, Geboren met de zon, den 27 van
Mei 1626, in 's Gravenhage.
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Die brommen in 't vierkant, gelijk een korf vol bijen
En uitgelezen geur, gewonnen op het veld(1).

*
In een ander gedicht: Zeemagazijn, hangt de dichter ons een niet min treffend tafereel
op van de bedrijvigheid en de handelsgrootheid van Amsterdam:
Al wat ons dreigde is in zijn waterschulp gekropen.
De wereld is nu veil: men valle alom aan 't koopen
En aan 't verkoopen, aan 't bevrachten. Werkt en wint.
Nu pakt, nu zakt, en slaaft en draaft, en weeft en spint,
En schrijft en wrijft: de nacht is tot geen rust geboren.
Krioelt, en woelt, en vliegt: de schrijfpen tusschen d'ooren.
De Warmoesstraat, de Dam, de lange nieuwe Dijk,
En 't Water, huis bij huis, de winkels worden rijk.
De lakenreederij ziet andren in de kaarten,
En slijt haar fijne stof en wol op alle vaarten.
De kruidenier verteert een gansch Oostindisch huis.
De zijdewinkel ruischt gelijk een volle sluis
Van trekgetouwen en van goude passementen.
De rentenier besteedt zijn geld op hooger renten.
De Beurs valt veel te nauw. De Wisselbank vertelt(2)
Een schat van Krezus aan 't gereede wisselgeld.
De Waag is afgemat van waren af te wegen,
En roept om arbeidsvolk tot aan den hals verlegen.
De Spaansche Zilvervloot wordt hier aan geld vermunt,
In 't aanzien van den haat, die niemand zegen gunt.
Nieuw Nederland(3) bezaait, belooft ons macht van koren.
Een ander Polen schijnt voor Holland daar geboren.
De Geldersman, en Sticht, en IJssel, Maas en Waal,
En Rijn, en Merwe, en Eems, de steden allemaal,
Gedijen bij den oogst der Zeevaart. Alle menschen
Begroeten Amsterdam(4).

*

(1) Inwijding van het Stadhuis t'Amsterdam. Toegeëigend aan de EE. Heeren Burgemeesteren
en Regeerderen derzelve Stede. 1655.
(2) Vertelt, telt uit.
(3) Nieuw-Nederland, de volksplanting, in Noord-Amerika, waarin Nieuw-Amsterdam (later
New-York was gelegen, en dat toen aan Nederland behoorde). Zie De Werken van J. Van den
Vondel, uitgegeven door Mr J. Van Lennep. Herzien en bijgewerkt door H.J.W. Unger,
1657-1660, blz. 72.
(4) Zeemagazijn. Gebouwd op Kattenburg t' Amsterdam. Aan de Weledele en Mogende Heeren
Zeeraden ter Admiraliteit in de gemelde stad.
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Inwijding verscheen in 1655; Zeemagazijn in 1658. De man die deze heerlijke
lierzangen schreef, was in dit laatste jaar een en zeventig jaar oud: de dichter, die
zoo fier was op den rijkdom van zijne stad, kampte met broodsgebrek, en was suppoost
bij de Bank van Leening. Mag hij niet als een type van burgerzin aangehaald worden?
Op het Damplein is het vooral druk; dit plein, zegt Vondel, wijkt zelfs Sint
Markusplaats (te Venetie), ja, zelfs het Veld van Mars, niet, hetwelk nochtans zoo
befaamd bij de Ouden was.
Het eene tafereel volgt op het andere.
‘De Amsterdamsche Heeren, Wethouderen en Raad, bekommerd met regeeren’,
wandelen op en af. De kooplie vernemen daar politiek nieuws:
Hier is de wandelstreek van Amsterdamsche Heeren,
Wethouderen en Raad, bekommerd met regeeren
En deftig staatsgesprek. De koopman luistert hier
Naar luchten uit der zee en zamelt uit papier
Den zin der letteren van overal geschreven.
Dan valt, dan rijst de merkt. Hier is een schip gebleven,
En ginder een beland, dat met Turkije sloeg,
En roofgaleien brandde of binnen Tunis joeg,
En 't roofnest uit Algiers, nooit zat van 't schepeplonderen,
Dan hoort men hier van 't Y een oorlogsman opdonderen,
Of vloten uit de State of van de Spaansche kust:
Dan groeit het koopmanshart, nu zeker en gerust
In zijne bekommeringe, en dankt Gods weer en winden,
En waatren, die bij storm zoo menig schip verslinden(1).

Het optrekken der Stadswacht:
Hier trekt de Stads-soldaat
Op trommelslag ter wacht naar 't wachthuis toe, en staat
s'Wachmeesters oog ten dienst; hij zelf ontvangt de leuze,
Het woord der nachtwacht, van des Burgemeesters keuze,
En orde tot een merk en veiligheid der wacht,
Om alle misverstand te schuwen in der nacht.
De vlijt en bezigheid der burgerambtenaren,
Die ieder hunnen plicht bekleeden en bewaren,
Vermeerdert hier den zwerm van 't Raadhuis af en aan.
Hier wacht de burgerij, hier oefent zij haar vaan,
De wapens en 't geweer(2).

*

(1) Inwijding.
(2) Id.
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De koopers en verkoopers, de sjouwers. Het tafereel is mijns inziens uitstekend
geslaagd:
Hoe luchtig kan men nu op 't merktveld adem scheppen,
En ieder 's werkdags zich op zulk een ruimte reppen,
In alle stallingen en inkoop en verkoop;
Daar volk en burgerdrang en huisman, in den hoop
Vast veilen, loven, biên, en afslaan en besteden,
Verkochte waren laân op burriën en sleden,
Of torsen op den hals, of onder hunnen arm,
Of kruien op het rad. Geen wakkre bijenzwarm
Is drokker op het veld, en in de honigkorven,
Wanneer de boekweit bloeit, die dood lag en gestorven,
In d'aarde, eer klont en zon en dauw haar leven schenkt,
En naar dien eedlen geur de honigzuigers wenkt(1).

*
Ook de nieuwsgierigheid van het volk, de toeloop om de bruidegoms en de bruiden
te monsteren, de praat- en bedilzucht der volksmenigte geven aanleiding tot een
levendig en kleurig tafereeltje. In dit opzicht, denk ik, verschilt onze Antwerpsche
en Brusselsche volksklas weinig met de Amsterdamsche uit Vondels dagen:
Hier leest men de geboôn
Der ondertrouwden af, die op den zondagstoon
Naar hnnne trouwboei treên, met onverzaad verlangen,
Terwijl de drang des volks en toeloop vast de wangen
Der bloode bruiden verft bij 't op en nedergaan
Van 't Raadhuis naar hun straat, bestrooid met pallemblaân,
En goude looveren door eene straat van menschen,
Die 't nieuwgetrouwde paar den schoot vol zegen wenschen;
Of wegen onderling de bruid en bruidegom,
Te rijk, te vrek, te lang, te kort, te wijs, te dom(2).

Tout comme chez nous.
*
Den 18 Juni, 1660 deed de Prins van Oranje een rit door de stad, dien Vondel in een
zijner schoonste gedichten beschreef; neen, ik kan er niet genoeg op drukken,
schilderde. De prins, in 1650, acht dagen na den dood van zijnen vader geboren, was
tien jaar oud. Hij zou in 1688 zijnen schoonvader onttronen, het hoofd der Triple
Alliance, een der beroemdste vorsten der wereldgeschiedenis worden. Vondel was
drie en

(1) Inwijding.
(2) Id.
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zeventig jaar oud, en nog altijd werkzaam aan de Bank van Leening. Mij dunkt, ik
zie den kloeken grijsaard den schitterenden stoet gadeslaan, terwijl hij zich tusschen
den volksdrom bevindt. Het prinselijk kind, geëscorteerd door de burgervendels van
De Graaf, Waveren en Tulp, de groote burgemeesters uit dien grooten tijd, draaft
voorbij. Het gedicht heeft eene lichte klassieke tint: de Ridderschap van Troje zijn
natuurlijk de Amsterdamsche ruiters.
De Ridderschap van Troje wordt herboren,
En oefent zich langs onzen Amstelstroom;
Daar zit zij op, en noopt het paard met sporen,
Het brieschend paard, gewend naar roede en toom
Te luisteren in 't steken der trompette;
Prins Willem draaft alle Amstelridders voor,
Verbonden aan Graafs Standerd en Kornette.
Heer Waveren en Tulp bewaren 't spoor
Des Prinsen, als geoefende manhaften.
Zoo volgen zij de straten van de stad,
De cingels en de schaduwrijke graften,
Langs huizen, volgepropt van weelde en schat,
Door wolken van veel duizend burgerijen
En Bataviers van Zuid en Noord vergaard.
Zoo plag de zon alle oogen te verblijen,
Als jonge Oranje, op zijn schuimbekkend paard,
Een schooner dag den sterfelijken menschen
Hier toevoert, en zijn grootvaârs naam ververscht,
Op 't juichende geschal van zooveel menschen,
Te dicht opeengedrongen en geperst.
Lang leef Oranje, en handhaaf 't recht der Staten,
De vrijheid en de rust van 't vaderland,
Ten schimp van al, die Hollands welvaart haten,
Zoo blink hij, als in goud een diamant.
De Ridderschap lost hierop haar pistolen.
Is 't voorspel goed, hoe kan het hoogtijd dolen?(1)

*
Nog een tafereel: een binnenzicht.
Peter Rooms, Heer van Arelanderveen, die ‘om te zien wat vreemd is en
uitheemsch, om de zeden, het volk en tongen t' onderscheiden’, Londen en Parijs
had bezocht, hoopt ‘zijne bruid te kennen door een merk, dat hem gebiedt zijn

(1) De Ridderschap van Amsterdam onder Zijne Koninklijke Hoogheid Willem van Oranje,
prins van Oranje en Nassau enz.
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trouw en jeugd aan de edele Beatrix Adriana van Schalckwyck op te dragen’(1). Met
die gedachten spoedt hij vurig naar de kerk...
Daar komt Beatrix met haar moeder aangetreden,
Gelijk een morgenstond, en voert den morgenstraal
In 't voorhoofd, en een glans van schoonheid en van zeden,
Het blonde haar om 't hoofd, de lelie en de roos,
Vol levens en vol geurs, op lippen, mond en kaken,
Getuigen hoe Natuur den morgenstond verkoos
Tot voorbeeld, om door deze een edel hart te blaken.
Zij hoeft geen tooisel, noch geen uiterlijke pracht
Van rijk borduursel, noch gesteente, noch gewaden:
Dees schoonheid, rijk genoeg, en in haar volle kracht,
Dit lichaam, schoon van leest, ontleent hier geen sieraden.
Maar als zij vóór 't altaar godvruchtig nederknielt,
Zich zegent met Gods kruis en toegevouwe handen,
Haar oogen slaat op God, die al 't geschapen zielt(2),
En d'oogen schooner dan de zilvren lampen branden;
Dan schijnt ze hem geen mensch, maar eer een Serafijn,
Wiens gloed zijn hart ontvonkt. ‘O sterfelijke menschen,
Waar ben ik? wie verschijnt mij hier in dezen schijn,
Gewis een Zaligheid op d'aarde om na te wenschen?’
Zoo spreekt hij, en een galm van 't heilig kerkgewelf
Schijnt hem, alleen en stil, te luisteren(3) in d'ooren:
‘Dat is uw halve ziel, dat is de liefste zelf,
Uw vrijheerschap door 't lot des hemels toebeschoren.’
Nu staat hij, als verrukt, vereenigt zijn gebêen
Met haar gebed en zang, en edele manieren,
Hij wierookt Gode in 't harte, omdat hem dees verscheen,
Die alle harten trekt, en ketent aan haar zwieren.
Zij rijst eerbiediglijk, ten leste aan 's moeders zij,
En scheidt van hier, en daalt van d'ingewijde trappen,
Vol aandachts, onverzaad van 't feest en jaargetij,
Gevolgd van 's Rijks baron op 't spoor van hare stappen.’

Had ik het recht niet te zeggen, dat Vondel een der eigenaardigste, der karakteristiekste
figuren uit de Antwerpsche Schilderschool is?

(1) Ter Bruilofte van den hoogen edelen gestrengen heer Peter Nooms, baron des H.R. Rijks,
heere van Arelanderveen, en de hoog edele Juffer Beatrix Adriana, Stam van Schalckwyk.
(2) Zielt: bezielt.
(3) Luisteren: fluisteren.
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De Axelsche rederijkersgilde van Sinte-Barbara en haar deken Jacob
de Hondt (1487-1529)
door Mr. Leonard Willems,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Reeds op het einde der 15de eeuw bestond te Axel een rederijkersgilde over wier
ontstaan en verdere geschiedenis wij bitter weinig bescheiden bezitten.
Wij weten dat zij in 1496 deelnam aan het groot landjuweel van Antwerpen(1).
Wij weten ook dat zij op 20 April 1539 deelnam aan het refereinfeest door de
Fonteijne te Gent ingericht en eenige weken nadien aan het luisterrijk landjuweel
van 1 Juni.
De Refereinen int vroede, int zotte, int amoreuse door Axel voorgedragen, werden
in 1539 door Joos Lambrecht in zijn bundel Refereynen(2) gedrukt, evenals opgenomen
werd in den bundel Spelen van Sinne van den zelfden uitgever (1539) het spel door
Axel vertoond.
Bekend is het dat zoowel op dit refereinfeest als op het landjuweel, niet min dan
19 Kamers naar den prijs mededongen, maar de eigenlijke namen van een gedeelte
der concurreerende genootschappen zijn ons niet bekend: de uitgever Joos Lam-

(1) Belg. Mus., I, 150. Zij kwam met het twaalfde lot aan de beurt om te spelen: zij vertoonde
‘dat Godt menschelick vleesch ontfinck’ en won twee schalen en een rozenhoed (bl. 152).
(2) In den herdruk van de Vlaamsche Bibliophilen (1877), door Heremans bezorgd, zijn de
refereinen van Axel te vinden bl. 30, 90 en 150.
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brecht heeft zich vergenoegd bij het werk door iedere Kamer ingeleverd, vooraan te
stellen de stad waar de rhetorica gevestigd was, en hare kenspreuk.
Zoo lezen wij bij hem:
Brussel: ‘Om beters wille’. - Bedoeld wordt de Kamer het Boek.
Brugge: ‘Mijn werk is heymelick’. - Bedoeld wordt de Kamer van den Heyligen
Geest.
Thielt: ‘Gebloeyt int wilde’. - Bedoeld wordt de gilde van Sint-Jan-Baptiste,
bijgenaamd de Roos.
Enz., enz.
Volgens A. de Vlaminck (Vaderl. Mus. [1863], V, 88) zijn er van de 19 Kamers, 13
wier namen ons van elders bekend zijn: zoo dat wij daar in staat zijn de bij Lambrecht
ontbrekende inlichtingen aan te vullen.
Er blijven echter, volgens dien geleerde, een 6-tal Kamers over, wier kenspreuk
vaststaat, doch waarvan de naam ontbreekt. In alphabetische volgorde zijn het: Axel
- Caprijcke(1) - Edingen (Henegouwen) - Meesen - Nieukerke - Tienen (Braband)(2).
Sedert 1863 zijn er nog enkele van die namen aan het licht gekomen, zooals blijkt
uit de bibliographische beschrijving, welke de Bibliotheca Belgica (voce Spelen van
Sinne) van het werk van J. Lambrecht geeft. Volgens de schrijvers der Bibliotheca
zou de Axelsche Kamer den naam dragen van De vier melkstoopen: Hunne bron
geven zij niet op. Maar het lijdt geen twijfel dat dit niet anders kan zijn dan de bijnaam
der rhetorica.
De kenspreuk van Axel was ‘Godt ontcommer elcx herte’.
In de volgende bladzijden wordt door mij eene poging aangewend om achter den
eigenlijken naam van de Axelsche Kamer

(1) In de lijst der aanwezige Kamers, welke voorkomt in de Geschied. Nedl. Letterk., II4, 466,
schrijft Jonckbloet Camerijcke!
(2) Wie het zich gemakkelijk heeft gemaakt, is prof. Heremans, welke in den herdruk van 1877
(inleid. II) de tabel der 19 Kamers volgender wijze opstelt: ‘Op den bepaalden dag verschenen
19 Kamers: Leffinghe, met kenspreuk Altoos doende. - Brugge, met kenspreuk.....’. De lezer
heeft dan maar elders te gaan zoeken welke Kamers dit wel mogen zijn!
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te komen en ter loops het een en ander over hare werkzaamheden mede te deelen:
hoofdzakelijk over Jacob de Hondt, deken der rhetorica.
***
***

In zijn Middel-Nederlandsche gedichten, II, 313-421, heeft de heer Nap. de Pauw
uittreksels medegedeeld uit een handschriftelijke Kroniek van Vlaanderen, in het
eerste kwart der 16de eeuw samengesteld door zekeren Jacob de Hondt (Jacobus
Canis), pastoor van Axel.
De kroniek op zichzelf is het uitgeven niet waard: enkele plaatselijke berichten
daargelaten, bevat zij niets anders dan mededeelingen die ons van elders beter bekend
zijn. Maar tusschen zijn historisch proza in, heeft de Hondt allerlei gedichten van
hem ingelascht en van een anderen Axelschen pastoor, Anthonis Stalin (1430-1475).
En het zijn deze stukken welke de heer de Pauw uitgegeven heeft.
Jacob de Hondt, te Axel geboren 1487, werd door Marie van den Berghe, vrouwe
van Axel (gestorven 1500) met de kapelrij van Axel begiftigd. In 1510 werd hij tot
priester gewijd: hij was tevens organist der kerk. In 1516 woont hij te Brussel de
feestelijkheden bij van de 19de bijeenkomst van het kapittel van het Gulden Vlies.
Daarenboven, volgens eene mededeeling van Nap. de Pauw (bl. 315) zou hij ‘van
1517 tot 1519 deken zijn geweest van de gilde van SS. Sebastiaen en Barbele’(1).
Zeer beleefd wensch ik den heer de Pauw te doen opmerken dat deze laatste
inlichting stellig verkeerd is. Wel is waar wordt in een aanmerking, door den uitgever
medegedeeld, gesproken van ‘maken de tabernakele van der ghulden Sente Sebastiaen
ende Sente Barbele’. Maar nu is het de vraag of door dit ‘ghulden’ bedoeld wordt
een enkelvoud of een meervoud. De heer de Pauw schijnt dit als enkelvoud te willen
opvatten: maar zeer zeker wordt een meervoud bedoeld; want in dit zelfde stuk is er
sprake van Jan van Dijcke, deken van St.-Sebastiaen, alsook van Jan de Bil en Pieter
de Neve, bezorgers dier gilde;

(1) De datum van de Hondt's dood is onbekend. Maar in de inleiding op zijne kroniek (bl. 317)
zegt hij dat hij stof verzameld heeft tot 1529: Hij was dus toen nog zeker in leven. (Aliqua
collegi, in hanc formam redegi incipiendo ab anno Domini... XVc XXIX). Zijn kroniek gaat
echter niet verder dan 1526.
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en verder van heer (= priester) Jacob de Hondt, deken van Sinte-Barbara, van heer
Jan Lauwaert en Willem Lauwaert, bezorgers dier gilde.
Wij vernemen ook dat in 1519 de deken van St.-Sebastiaan Jacob Neuyt heette,
en de deken van Sinte-Barbara Arent de Poertere.
Er zijn dus twee verschillende reeksen van dekenen en van bezorgers. Diensvolgens
twee verschillende gilden. Jacob de Hondt was in 1517 en 1518 deken van
Sinte-Barbara. Nooit is hij deken van St.-Sebastiaan geweest.
St.-Sebastiaan te Axel, evenals overal elders, was de gilde der schutters.
Maar welk was de werkkring van Sinte-Barbara? Ik gis dat het antwoord hierop
moet luiden: dit was de gilde der Axelsche rederijkers. En de kenspreuk van deze
gilde was, zooals Joos Lambrecht ons mededeelt, ‘Godt ontcommer elcx herte’.
Om ons tot Vlaanderen te bepalen, hebben wij gezien dat de Souvereine Kamer
te Gent een outer had van Sinte-Barbara en deze Heilige als hare patrones vierde.
Wij hebben verder rhetorica's van Sinte-Barbara te Sint-Pieter bij Gent, te Kortrijk,
te Veurne, te Meenen, te Roesselaere, te Belle en op nog andere plaatsen van
Vlaanderen.
Wij mogen dus gerust aannemen dat Sinte Barbara ook de patrones der rederijkers
van Axel is geweest. Dit des te meer daar iemand als J. de Hondt, een van de weinigen
die in dit dorp aan letterkunde deden, natuurlijk lid van de rederijkersgilde moet zijn
geweest en dat hij de aangewezen man was om er als deken der rhetorica op te treden.
Het valt zeer te betreuren dat de Hondt ons in zijne kroniek niet laat weten op
welken datum de gilde van Sinte-Barbara werd gesticht, noch aan welke wedstrijden
zij deel heeft genomen noch hoe ten harent de werkzaamheden ingericht werden.
Volgaarne zouden wij het grootste gedeelte van zijne Kroniek van Vlaanderen
missen, zoo hij maar aan de plaatselijke geschiedenis van Axel een ruimer aandeel
had geschonken.
***

Vergis ik me niet, dan heeft de Hondt de meeste van zijne gedichten in zijne
Sinte-Barbara-Gilde voorgedragen en ongetwijfeld heeft hij meer dan eens zijne
gildebroeders hartelijk doen lachen.
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Tijdens een uitstapje te Brugge, is de Hondt een kermistent gaan bezoeken: hij heeft
een ‘dockespel’ bijgewoond en vertelt nu aan zijne medeleden wat hij daar al
merkwaardigs te zien kreeg (nr LXXV):
Ic sach eens te Brugghe in een dockespel
Twee scimminkelen(1) dobbelen, dat weet ic wel.
Al waren zij scimminkelen, zij en waren niet dwaes:
Zij kenden wel quater-troye(1) voer sincke-haes(2).
Doen ghevielt, alsoo my dochte,
Dat ze om haer kanse vochten.
Zij hadden knijven op haren rug ghegort;
Daer gaefsi malcanderen menighen hort(3),
So dat die eene sceen wesen doot;
Maer zij en hadde van den live gheenen noot.
Dit gaf mij wonder harde zeere
Dat men alzoo mochte beesten leeren.
Ic sach een paert, zij hu becant,
Dat over een tafele door een houp(4) spranck,
Die twee starcke mannen te samen hilden.
Het spranck er duere alzoo dicke alst wilde.
Daarna ghinckt op eenen solder ten steegher(5) uppe
Ende quam weder neder al zonder gluppen(6).

Terloops zij hier aangemerkt dat Verdam dockespel weergeeft door ‘poppenspel,
poppenkast, marionnettenspel’. En het schijnt dat het Mned.-Duitsch dockespel, en
het O H D. Tockenspil deze beteekenis hebben. (Ik heb de zaak niet verder
onderzocht.)

(1) Apen.
(1) Apen.
(2) De verschillende teerlingworpen droegen in het Mid.-Nederl. Fransche benamingen: ‘deus-aes,
sijs’, enz. - Sincke-aes staat bij Verdam niet aangeteekend. Kiliaan kent ‘cinck int spel
(bedoeld wordt het dobbelspel) pentas’. - Vocab. cop.: ‘sinck, quinio’. Quatertroie ontbreekt
ook bij Verdam. Ik onderstel dat dit beteekent een worp van viermaal (quater) drie (trois).
Toch zeker niet quarante-trois?
(3) Steek.
(4) Hoepel, dit laatste woord nieuw-Nederlandsch.
(5) Trap.
(6) Niet bij Verdam aangeteekend. Misschien glupen = verschrikken? Waarschijnlijk staat het
gelijk met nieuw Nederlandsch glippen = uitglijden. De vraag is of gluppen en glupen
etymologisch niet het zelfde woord zijn. Doch O. Eng. schijnt dit tegen te spreken.
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Doch klaarblijkelijk geldt deze omschrijving niet voor den tekst van de Hondt. De
nauwkeurige beschrijving van hetgeen hij te zien kreeg, laat ons toe het woord beter
te bepalen: Blijkbaar bedoelt de Hondt hierdoor hetgeen wij thans een ‘cirkus van
gedresseerde dieren’ zouden noemen. Nicolaas Beets gebruikt in zijn Camera Obscura
het woord beestenspel, maar bedoelt hierbij meer bizonder eene ménagerie.
Hoe wij het woord dienen te interpreteeren in de twee voorbeelden bij Verdam
aangehaald (het zijn uittreksels uit rekeningen) staat niet vast. Ik ben eerder geneigd
in het dockespel, dat de heer van Blois ging bijwonen, een cirkus te zien (zooals bij
de Hondt) en niet een poppenkast. Het is bekend dat zij die met getemde beeren of
gedresseerde apen rondzwierven, bij den adel in de middeleeuwsche kasteelen steeds
goed onthaald werden.
De overgroote meerderheid van de Hondt's gedichtjes zijn half Latijn, half Vlaamsch:
hij schijnt in het mengelen van beide talen in een en denzelfden volzin een bizonder
behagen te hebben geschept:
Blz. 322. O Martine, mi vicine,
Mildelic scynet ons den wijn;
Lava lotum repentine,
Spoelt den pot ende loopt om wijn.
Nichil erit de Martino
Daer goede ghesellekijns sijn,
Cum festum sit sine vino.
Laet ons altoos vrolic sijn
Quia vita parum durat;
Laet ons leven sonder sorghen
Periat qui crastina curat.
Wij en hebben gheenen morgen:
Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum
Sic vita nostra JUBILAT in potu vinorum
In taberna veniens,
Daer goede ghesellekijns sijn
Potare vinum recens,
Al wies si op den Rijn.
Si quis me sepeliret
Nullus mecum iret;
Al waer die weerelt mijn.

N. de Pauw drukt inbilat, maar zooals ik gistte, heeft het hs. wel degelijk iubilat.
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Hij drukt wies si, en dit ten onrechte - want zoo die woorden vaneen gescheiden
worden, moet men schrijven wies hi, hetgeen overigens blijkt uit de herhaling dezer
verzen welke voorkomt in stuk XXVIII (bl. 339):
Quid valet vita presens
Al zonder blide zijn?
Potare(1) vinum recens
Al wyes hij op den Rijn.
Si quis nos sepeliret - nullus nobiscum iret:
Dat is ons liedeken.

Het aangehaalde versje geeft ons een tamelijk trouw beeld van 's dichters inborst:
hij doet zich aan ons voor als een Pater Goeleven, liefhebber van een goed potje bier
en een goed glaasje wijn. Overigens een vroom man, die gaarne moraliseert: hij
waarschuwt ons tegen de vrouwen, tegen de kaarten, de teerlingen, enz. Hij bestrijdt
alle mogelijke ondeugden. Doch waar het een lekkere brok geldt of een flinke teug
van uit het patersvaatje, daartegen is hij niet bestand... en hij bekent het volmondig.
Hij brengt het zelfs zoo ver dat hij, uit loutere pocherij, dingen schrijft die hij zeker
niet meent:
Bl. 369. Qui bona vina bibit
Paradisum tutus ibit(2).

Of wel aan het einde van een Latijnsch stukje, te lang om hier in zijn geheel
opgenomen te worden:
Bl. 325. Magis quam ecclesias diligo tabernam:
Illam nullo tempore sprevi, neque spernam
Donec sanctos angelos venientes cernam
Cantantes pro ebriis Requiem eternam!

(1) De Pauw leest portare: zoo staat wel in het hs., maar onder de r komt een punt voor dat in
vele middeleeuwsche hss. als doorhalingsteeken geldt.
(2) Zeer zeker heeft J. de Hondt het Vlaamsch gedicht gelezen, uitgegeven door N. de Pauw,
Mid. Gedichten, t. I, bl. 645, de deucht van den wine:
Ic segghe dat goeden wijn sekerlike
Brinct die ziele in hemelrike.
Waar de Vlaamsche dichter het zelfde betoogt als onze Axelsche pastoor.
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Laat ons hopen dat de brave man zich vergenoegde zulke dingen in zijn schrijfboek
neer te pennen, en dat hij in zijne sermoenen aan zijne parochianen eene andere klok
liet hooren!
Ziehier nog een leuk versje, in een ander genre, dat uit zijn pen vloeide:
Bl. 368. Als die mans te vesperen gaen
(Hoc est in senectute)
Ende paerden alleene te water gaen
Sine servitute,
Ende lichtewijfs(1) spinnen bij den colen
Panem sic lucrantes
Ende scoelmeesters selden in scolen
Scolares non curantes:
So hebben dese viere - so wij ghewaghen
In recta veritate Gheleden al haer beste daghen
Cum jocunditate.

Jammer is het dat wij bij het lezen van de weinige welgeslaagde stukjes, die bij de
Hondt te vinden zijn, zoo vaak in ons genot gestoord worden door verzen die het
tegendeel zeggen van hetgeen wij verwachten. Nochtans verwittigt ons de heer de
Pauw dat hij het autographon zelf van den dichter te zijner beschikking heeft gehad.
De copist, van wien wij in onze critische uitgaven den grooten zondebok plegen te
maken, kan hier dus niet aansprakelijk gesteld worden. Maar dan moet die de Hondt
toch zeker een echte specialist zijn geweest van den lapsus calami - zoo dacht ik bij
mij zelven - ten zij natuurlijk de uitgever zijn handschrift niet juist heeft afgedrukt.
Ik had bij het lezen allerlei verbeteringen ex conjectura op den rand van mijn
exemplaar opgeteekend. Toen ik echter van den eigenaar van het handschrift, den
heer advocaat Ladislas van Hoorebeke, inzage vroeg en verkreeg van de plaatsen
die mij verdacht voorkwamen, bleek het dat omtrent acht tienden der verbeteringen
die ik aan den tekst wilde toebrengen, zich eigenlijk in het hs. bevonden - al bleek
het dan ook dat de Hondt zich meer dan eens aan een lapsus calami bezondigde.

(1) In één woord in hs. - Bij de Pauw, in twee woorden: een verandering die volslagen onnoodig
is.
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Eenige voorbeelden mogen hier, tot staving mijner gezegden volgen.
In het zelfde reeds aangehaalde stukje XXVIII, lezen wij nog:
Laet alle zorghe(1) lijden
Festum Bacchi colimus - letari nos volumus.

Zoo het hs. In de gedrukte uitgave staat: non volumus, hetgeen op deze plaats onzin
is.
In een ander stuk (XLVI, bl. 351) lezen wij:
Ic wiste een huus daer men ontfinck
Multos egenorum.
Men arberchder(2) al dat quam en ghinc
Pro Deo celorum.
Doe quammer een dief, die stal een dinc,
Quod(3) tulit ad forum.
Hij was gevaen datti er(4) om hinc
Cum collo ad lorum.
Recht cesseert [wille regneert
Ubicumque locorum
Symonie regiert](5) clergie wert besceert
In honestate morum.

Een tegenhanger van bovengemeld wiessi = wies hi, vinden wij bl. 373:
Menich es nochtans harde rijcke
Et bene prosperatur
Eert avont es so essijt quite Sic tunc infortunatur.

Zoo het hs., dat hier onberispelijk is: de Pauw drukt es sijt. Zoo men de woorden
vaneen scheidt moet het natuurlijk zijn: es hijt.

(1) hs. Bij de Pauw: zorghen.
(2) arberchder staat voor harberchder, met de in het Vlaamsch gewone athetese der h =
herbergder er. Bij de Pauw: arbeithder. Ik moet bekennen dat ik hier de juiste lezing niet
gevonden had en den tekst eerst dan begreep, toen ik het hs. onder de oogen kreeg.
(3) de Pauw: quia, dat hier min past.
(4) Het hs. heeft hier datter, natuurlijk een lapsus calami van de Hondt.
(5) De verzen tusschen haakjes overgeslagen door den heer de Pauw.
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Lees verder XLV, vs. 21: ‘Men brincter spijs’ met het hs.; de Pauw: ‘men brincte
spijs’.
XLVI, vs. 52: ‘mali jam principantur’ met het hs.; de Pauw: ‘principatur’.
LXXIX, vs. 1, vlg.:
Ten boort(1) nyemans te commen in den choor
Divina dum cantantur.

Met het hs.; de Pauw leest ‘cantatur’.
Lees in de Historische gedichten (bl. 388) het versje dat onder het Gentsche volk
verspreid werd, anno 1452:
O Ghent, Ghent scone
Dune(2) zijst niet weert een croone
Want du(3) zults di laten hoonen
Ten zij datti regiert Lieven Boone.

Het historisch lied van 1455 over Lieven Boone, dat de Hondt (bl. 390) mededeelt
(het ontbreekt bij P. Fredericq, Historische liederen) is zooals wij uit het woord
‘carmen’ (lied) kunnen verwachten, een strophisch gedicht: de strophe is gebouwd
op het schema: a, a, b, c, c, b. - Bij de Pauw wordt het ten onrechte in doorloopenden
tekst gedrukt: het zijn echter 3 strophen van 6 verzen.
Ik meen dat het in de bedoeling ligt van den heer de Pauw nog een aanhangsel te
laten verschijnen op de 2 deelen Middel-Nederl. gedichten door hem uitgegeven:
vele van de door hem medegedeelde stukken verdienen ruimschoots van naderbij
nog bestudeerd te worden, zooals ik in latere opstellen uitvoerig aantoonen zal. In
alle gevalle wat de Hondt's gedichten betreft, is een nalezing hier, dunkt mij,
gewenscht: de door mij aangehaalde voorbeelden zullen volstaan om te bewijzen dat
een nieuwe collatie van het hs. zich opdringt.
De interpunctie van de uitgave laat hier en daar ook te wenschen over. Op menige
plaats komt het mij voor dat de

(1) = behoort.
(2) hs. ‘Den’ (zoo ook de Pauw).
(3) hs. ‘di’ (id. de Pauw).
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heer de Pauw zijn tekst anders verstaat dan ik. Een gedeelte van die verkeerde
interpunctie is overigens misschien aan drukfouten te wijten.
Met aandachtig te lezen zal de lezer meestal verbeteren hetgeen te verbeteren is.
Zoo b.v. bl. 361 uitg.
Zij zijn ziender hooghen blent;
Verloren zij, die zij waren ghescent;

Lees natuurlijk: ‘verloren zij die,.....’
B.v. bl. 387 de komma's op het einde van vs. I, 5, 7 moeten weg: de zin loopt door.....
enz.
Maar er zijn ook gevallen waar het twijfelachtig is hoe de interpunctie gesteld moet
worden en waar ik mij moeielijk met de interpunctie van den heer de Pauw vereenigen
kan.
Een voorbeeld bl. 363:
O moeder ende maghet van ons lieden, helpt
Discoort, verdriet in elcker wise.

Letterlijk genomen, schijnt onze brave pastoor hier zoo onbeschaamd te zijn geweest
om zich tot de Moeder-Maagd te wenden ten einde van Haar te verkrijgen dat zij
‘discoort ende verdriet’ in elker wise zou helpen. En dit ware van zijnentwege heel
kras; en dit heeft hij stellig niet bedoeld.
Maar moet er niet gelezen worden:
O moeder ende maghet, van ons li[e]den helpt
Discoort, verdriet in elker wise.

= ‘helpt discoort en verdriet... zich van ons verwijderen’. Liden beteekent eigenlijk
in het Mid.-Ned. voorbijgaan (het simplex bestaat in ons Nederlandsch niet meer,
maar wel overlijden, overleden) en bij uitbreiding zich verwijderen; hetgeen
voorbijgaat en zich voort blijft bewegen, natuurlijk, verwijdert zich.
Voorbeelden: Hs. Bijbelvertaling van 1348, Evang. Matth. 26, 39: ‘Heere, lide deze
kelc van mi, nochtan niet als ic wille, maar alstu...’ Als vertaling der vulgaat: ‘transeat
a me calix ista’, hier letterlijk weergegeven: ‘dat deze kelk zich van mij verwijdere...’
Ruusbroec V, 212: ‘Vader, en mach dese kelct van mi niet liden, ic en salne
drinken, soo ghescie dijn wille.’
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Deze teksten toonen aan dat in het Mid.-Ned. een kelk van iemand ‘liden’ kan. Dan
kunnen natuurlijk op dezelfde wijze: ‘discoort ende verdriet van iemand liden’.
Ik houd het ervoor dat de Hondt zich juist tot de Moeder-Maagd heeft gewend
opdat dit geschieden zou.
Er staat in het hs. wel lieden: maar ik verdenk onzen pastoor zich eens te meer
aan een lapsus te hebben bezondigd.
Zooals uit mijne aanhalingen blijkt, heeft de heer de Pauw in den regel de Latijnsche
verzen, midden in de Nederlandsche gedichten, afgedrukt naar het hs. Maar in enkele
gevallen heeft hij goed gevonden het Dietsch gedeelte alleen te publiceeren zonder
de Latijnsche toevoegsels. Hij zegt het overigens in zijne inleiding (bl. 316): ‘Ik geef
al zijne Nederlandsche rijmdichten, doch den Latijnschen tekst daar alleen waar het
noodig is’. Op zichzelf genomen is deze handelswijze zeer verstaanbaar. Doch zijn
er een paar gedichten waar wij den Latijnschen tekst nu moeten missen, en waar
deze, naar mijne meening, niet mocht weggecijferd worden.
Zoo b.v. nr XXV, een gedicht waar ik enkele verkeerde conjecturen had gemaakt,
omdat ik de volgorde der gedachten niet goed begreep, en dat ik enkel een
onvolledigen tekst onder de oogen had.
Het hs. luidt:
Tes recht, tgheeft redene ende het behouft
In morum honestate
Die eenen goeden vrient heeft, dat hine prouft
In necessitate.
Vintine(1) ghetrauwe, tes recht dat hine minne
Cum omni diligentia,
Want ghetrauwe vrienden die zijn nu dinne
In assistencia.
Ghetrauwe vrienden moeten nu dolen
Ubicumque locorum.
Sij zijn verdreven huuter scolen
Invidia malorum.
Tes claghelic, verdrietelic dat se zijn verdreven
Justi et recti corde.

(1) hs. Vinten - natuurlijk een lapsus calami van de Hondt.
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Ic duchte noch dat God zal wreken
In infernali sorde
Ghetrauwe herte en brac(1) noyt broot,
Want God versiet altoos in der noot.
Ghetrauwe herte en brac noyt broot
In necessitate.
Sijt ghetrauwe, al hebdijs noot(2)
Pro Christi bonitate.
God die sal hu daglicxs gheven
Panem cotidianum
Daer ghij soetelic sult moghen op leven
Servando corpus sanum.
Voort sal hu gheven dat eewich broot,
Panem angelorum,
Dat tontfane in der laetster noot
Pro regno celorum.
Die vrienden zijn ter noot, ter doot
Illi sunt veraces;
Maer dyes ofgaen in sulker noot
Illi sunt fallaces.
Die menighe scijnt goet vrient altoos
Ad mensam dum vocatur,
Maer ter noot es hij trauweloos
Cum ei nihil datur.
Warachtig vrient int jeghenspoet
Fidelis approbatur;
Die hulpe gheeft alst wel es noot
A Deo commendatur.

Schrap uit dit stuk de Latijnsche verzen, zooals de heer Nap. de Pauw het doet, en
heele gedeelten van het gedicht zullen, naar mijn oordeel, volkomen onverstaanbaar
worden.
De zelfde opmerking geldt voor een paar andere nummers, waar insgelijks het Latijn
ter zijde wordt gelaten. Zoo b.v. stuk LXIII, een zoogenaamd glosselied, dat
grootendeels onverstaanbaar geworden is doordien de Pauw den Latijnschen tekst
weglaat, waarvan het Nederlansch slechts de glosse is.
***

(1) = ontbrak.
(2) Zoo hs. - Bij de Pauw: broot.
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J. de Hondt voelde wel dat hij geen dichter was door God's genade. Rijmen is voor
hem niets anders dan tijdverdrijf, zoo verzekert hij ons herhaaldelijk in 't Latijn en
in 't Nederlandsch. Zijn eenig doel is hiermede ledigheid en verveling te verjagen:
Blz. 326.

Jacobus Canis hec collegit
Et in formam hanc redegit
Ne vacaret ocio

Of nog:
Blz. 363.

Istud Canis sic dictavit
Et in scriptis sic formavit
Ne vacaret ocio
In suo sacerdotio.
Quia ocia dant vicia
Fugias(1) ergo procul illa.

Blz. 396.

Magno labore collegi
Et in unum opusculum redegi
Amore audientium(2)
Ne vacarem ocio
In meo sacerdocio,
Quare ocia
Dant vicia.

Blz. 345.

Dit hebbic ghedicht ende ghesereven
Amore clericorum
Omdattic niet ledich zoude wezen
In honestate morum.

Blz. 341.

Omdat ic niet ledich en soude zijn
So hebbic dit aldus gedicht:
Som eyst Duytsch, som eyst Latijn:

(1) Bij de Pauw: ‘Jugias(?)’. Ik meen in het hs. een F te kunnen lezen. De verbetering ligt
overigens voor de hand
(2) Dus wel om voorgedragen te worden.
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Blz. 359.

Omdat ic niet ledich en soude wezen
Zoo heb ic dit gedicht ende ghescreven.

Blz. 345.

Dit hebbic gheraept huut vele boucken
Bidt voer mij in alle houcken.

***
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Deze bekentenis - dat hij geraapt heeft uit ‘vele boeken’ - brengt mij tot het laatste
punt dat ik nog wensch te bespreken: namelijk de bronnen van Jacob de Hondt.
Herhaaldelijk komt in zijn handschrift den naam van Boetius voor: Hij heeft er
heele Latijnsche brokken van uitgeschreven. Of hij echter de Vlaamsche vertaling
van Boetius heeft gekend welke in 1485 te Gent bij Arent de Keysere is verschenen,
heb ik niet verder onderzocht: ik veronderstel van ja.
Hier en daar meen ik in zijne gedichten een reminiscentie te hooren van Antonis
de Roovere († 1482), maar van de ‘vele boeken’ die hij gebruikt heeft, is, vrees ik,
slechts weinig overgebleven: ik sta onder den indruk dat de modellen, die hij in zijne
half-Latijnsche, half-Duitsche gedichten volgde, verloren zijn geraakt.
Het gedicht over ‘de Deught van den wine’, waarover ik hooger gesproken heb (bl.
979), daargelaten, ben ik nog in staat op een tweede bron te wijzen - ik bedoel de
bron van het Latijnsche verhaaltje nr XVI (bl. 331).
Ziehier den tekst van J. de Hondt:
Legitur quod quidam Brugensis habuit tres phytacos, diversa ydeomata loquentes,
quorum unus loquebatur teutonicum, alter gallicum, tercius latinum. Contigit quod
iste Brugensis peregre profectus erat, uxore sua domo manente, et continuo quidam
juvenis accessit ad eam, qui eam in ulnis accipiens et concubuit cum ea. Hoc videns
primus phytacus, qui loquebatur teutonicum, [et] dixit:
Dat en betaemt niet eender goeder vrauwen
Haren man te doene alsulke ontrauwen.

Et uxor mariti, hoc audiens, timens ut faceret palam marito suo, occidit cum.
Hoc videns alter phytacus, qui loquebatur gallicum, dixit in gallico:
Sub caritate
Par Diu le dite veritate!

Et uxor, que hoc intelligebat, statim cum occidit, timens quod palam faceret suo
marito de incontinentia, eo invito.
Tercius, videns quod ambo consocii sui occisi fuerant pro veritate et fidelitate,
timens eciam sic occidi, decibat in latino:
Audi, vide, tace,
Si tu vis vivere pace!
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Et iste non fuit occisus.
Hierop volgen eenige Dietsche en Latijnsche verzen; en dan komt het slot:
Istam parabolam audivi sic narrare,
Idcirco volui sic latinizare.

Men gelieve op te merken dat het verhaaltje dat de Hondt ons hier doet, in het Dietsch
nog bestaat in een gedicht van 82 verzen: Het komt voor in een der van Hulthemsche
hss. te Brussel(1) en werd door Serrure uitgegeven in zijn Vaderlandsch Museum, I
(1855), bl. 47-50. De titel luidt:
Dits een exempel vrayen
Betekent bi drie papegayen.

Tusschen den Latijnschen tekst en het Dietsch gedicht, is er menig verschil. En wij
zouden bijna genoopt zijn te gelooven dat De Hondt een andere Nederlandsche
bewerking heeft gekend dan deze die wij bezitten, ware het niet dat hij ons verzekert
dat hij deze grap eenvoudig heeft hooren vertellen (audivi narrare).
Het geheugen van den verteller zal hem dan misschien hier en daar in den steek
gelaten hebben, en uit eigen beweging heeft hij er wellicht ook het een en ander aan
toegevoegd.
Zoo bij voorbeeld, is bij De Hondt het verhaal te Brugge gelocaliseerd (quidam
Brugensis), terwijl er, in het Dietsch, van Brugge geen sprake is.
Volgens het gedicht bezit een ‘goet man’ drie papegaaien.
Dese man hadde sijn herte ghekeert
Ten voghelen, ende heeft hem gheleert
Te sprekene redelike wale
Elc een(2) sonderlike tale:
Deen sprac provinciaeles, die ander latijn,
Die derde fransoys.....

Zooals wij gezien hebben spreekt bij de Hondt de eerste papegaai Dietsch
(teutonicum), de tweede Fransch (gallicum -

(1) Mone, Uebersicht nr 135 (blz. 139).
(2) Het Brusselsch hs. heeft: eelken (de dobbele e op een verkeerde plaats aangebracht). Serrure
stelt voor te lezen elken. Deze conjectuur houdt geen steek.
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maar wij zullen zien dat het ook provençaalsch is) en de derde Latijn.
De ‘goet man’ gaat op reis, en nu komt een ‘clere’ in het huis ‘die de voghele
wilde sien’; wij raden allicht wat er met de eegade gebeurt....
Mettien helsdise ende custe...
Niet wel en wetic wat hem(1) luste.

De eerste vogel die ‘desen toer’ gezien heeft, kan niet nalaten zijn Fransch eens te
luchten
‘On fayt tort nostre sinjoer!’

roept hij uit.
Bij De Hondt verstaat de vrouw de verschillende talen, welke door de papegaaien
worden gesproken.
In het Dietsch echter heeft zij telkenmale eene vertaling noodig en de ‘clerc’ belast
zich hiermede.
‘Vrouwe, dese voghel seit al slecht,
Dat wi sinen here doen onrecht’.
- ‘Ay mi!’ seit si, ‘soe benic gheonteert,
Leeft hi als mijn here keert.’

De vrouw besluit hierop den eersten papegaai te dooden, om zich van een gevaarlijken
getuige te ontmaken.
De tweede papegaai kan nu zijne verontwaardiging niet verkroppen. In zijn
provençaalsch roept hij uit:
Pour dire la veritate
Est mort nostre frate!

De klerk belast zich deze snuggere opmerking van onzen papegaai aan de vrouwe
te vertolken.
Natuurlijk is nu de dood de straf voor zijne onbetamelijke houding.
De derde papegaai (een filosoof, zoo het schijnt) laat zich die les ten nutte strekken
en in zijn Latijn roept hij uit:
Audi, vide, tace,
Si tu vis vivere pace!

(1) = hun.
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En deze wijze conclusie doet den klerk hartelijk lachen:
- ‘Vrouwe,’ seit hi, ‘dese derde
Voghel moet hebben verde(1)’.
- ‘Ay mi!’, seit si, ‘wat seit hi dan?’
- ‘Ic segt u, vrouwe, als ic best can:
Die met ghemake leven wille,
Hore, sie ende swighe stille!’
Die vrouwe sprac: ‘Ghi segghet waer,
Van mi en(2) verliest hi sijn lijf dit jaer!’

De Latijnsche uitroep van den derden papegaai is dezelfde bij De Hondt. En de
conclusie van het verhaal komt overeen.
Men gelieve op te merken dat veritate, en frate geen Fransche rijmen zijn en dat
hier wel degelijk door ‘provinciales’ het Provençaalsch bedoeld wordt. Bij De Hondt
spreekt de tweede papegaai gallicum (Fransch), maar hij ook zegt veritate - zoo dus
ook Provençaalsch.
Natuurlijk neem ik het Provençaalsch der beide papegaaien niet voor mijne
rekening. Zooals wij in het plat Vlaamsch zeggen: het is Provencaalsch ‘met haar
op’.
‘Pour dire’ zou moeten luiden ‘por dire’ enz.
Terloops nog eene opmerking: Het feit dat in beide verhalen de taal van Zuid-Frankrijk
gesproken wordt, lijkt mij wel een bewijs dat dit sprookje uit het Fransch stamt: Een
Nederlander zou, denk ik, aan Provençaalsch voor zijne papegaaien niet gedacht
hebben.
Ik heb echter in de Recueils de fabliaux dit vertelsel niet teruggevonden: hetgeen
niet wil zeggen dat het niet te vinden is: maar de Gentsche Bibliotheek is voor
onderzoekingen van dien aard zeer slecht ingericht.
Een uitgebreid onderzoek, ingesteld door iemand die goed op de hoogte is der
literatuur uit het einde der 15de eeuw en het begin der 16de, zou waarschijnlijk nog
enkele andere bronnen voor de Hondt's gedichten doen ontdekken.
Maar ik meen niet dat men op schitterende uitslagen rekenen mag.
***

(1) = vrede.
(2) De negatie door mij ingevoegd: zij dunkt mij onontbeerlijk. Het geeft geen zin aan de vrouw
te doen zeggen dat zij dien papegaai in dit jaar nog vermoorden zal.
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Uit een zuiver esthetisch en literair oogpunt zijn J. de Hondt's gedichten geene groote
aanwinst voor onze letterkunde. En niet te min zijn zij geenszins van belang ontbloot
en moeten wij den heer de Pauw zeer dankbaar wezen onze aandacht er op gevestigd
te hebben.
Gedichten uit het eerste kwart der 16de eeuw bezitten wij slechts in kleinen getalle
en het weinige dat bewaard gebleven is, komt uit de Rederijkerskamers der groote
steden of is van onbekenden oorsprong.
Werk dat voorgedragen werd in de rhetorica's van het platteland bezaten wij om
zoo te zeggen geen. En nochtans wisten wij door het Théâtre villageois van E. Vander
Straeten welke groote belangstelling in de letterkunde er op vele kleinere plaatsen
te vinden was; hoe aldaar voor het tooneel in 't bizonder geijverd werd en hoe vlijtig
factors, dekenen en gildebroeders zich oefenden in het referein-maken en in
liederen-wedstrijden.
Hoe het er eigenlijk toeging was onbekend, en van het voorgedragen werk scheen
schier alles verloren.
Doch dank zij de uitgave van den heer de Pauw bezitten wij thans een voorbeeld
van hetgeen op het platteland voorgedragen werd. En nu mogen wij zeggen ab uno
disce omnes!
De indruk, dien wij verkrijgen, is geenszins ongunstig. Jaren geleden placht men
over het middeleeuwsch tijdvak te spreken als ‘de donkere nacht der middeleeuwen’.
En zeker hebben wij sindsdien in menig opzicht op allerlei gebied groote vorderingen
gemaakt.
Maar of heden ten dage in Vlaamsche dorpen de belangstelling in de letterkunde
nog even groot zou zijn?... Of er van daar uit werken te verwachten zijn, even
merkwaardig als de gedichten van J. de Hondt? Wie zou dit beslist durven bevestigen?
Ik althans betwijfel het ten zeerste!...
Hof-ter-Meere, November 1920.
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Kleine verscheidenheden.
I.
Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
420 - Beteren: Schapen beteren.
Onder nr 369, hebben wij, op blz. 472, een tekst opgenomen, waarin er spraak is ‘van
meer schaepen up den upstal der selver prochie (Destelbergen) ghebeteert thebbene
dan...’. Dit ghebeteert hebben wij door het woord sic laten volgen, alsof er, naar onze
meening, ghebetert diende gelezen.
De heer Herman Ronse, bestuurder der Hofbouwschool te Gent, doet ons opmerken
dat bedoeld woord niet met beteren, klemtoon op be, - maar met een woord beTEren,
klemtoon op te, in verband hoeft gebracht. En hij wijst op teeren, teren = bij Kiliaan
Repaistre, manger, waarvan beTEren zou gevormd zijn.
De beteekenis Laten grazen blijft echter onaangeroerd.
Wij bedanken gaarne den heer Ronse voor zijne mededeeling. Thans evenwel zijn
wij - wat wij best vroeger hadden gedaan - het oorspronkelijk stuk (Register
Destelbergen, nr 522, fol. 62) op het Staatsarchief te Gent te rade gegaan: zonderling
genoeg, er staat aldaar GEVETEERT geschreven, niet GEBETEERT. En diezelfde
lezing komt terug, in hetzelfde stuk, fol. 63, in een vonnis dat uitgesproken werd,
niet tegen ‘Pierre Voet’, zooals gezegd wordt in Cout. des Seigneuries enclavées
dans le Vieuxbourg de Gand, blz. 165, maar wel tegen zekeren ‘Pieter Vaet’, die
verder ‘Pieter vander Vaet’ genoemd wordt.
Wat echter GEVETEERT is, vanwaar het woord voorkomt, weten wij niet. Alleen
zij er hier op gewezen, dat genoemd stuk zeer duidelijk en met zorg geschreven is
en dat er van een verkeerde lezing geen spraak zijn kan. Naar andere voorbeelden
hebben wij in genoemd register vruchteloos gezocht, alsook in de Registers nr 521
en 523 van het Staatsarchief alsboven.
EDW. GAILLIARD.
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William Morris.
De Oud-Germaansche heldensage in de nieuwere Engelsche letteren,
door Omer Wattez,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Ik wil U spreken, hooggeachte heeren Voorzitter en Leden der Academie, over
WILLIAM MORRIS, eene der grootste figuren in de geschiedenis der nieuwere
Engelsche letteren. Hij was dichter, schilder, taalgeleerde, en heeft veel geschreven
over kunst, beschouwd uit een sociaal oogpunt. Geboren in 1834, stierf hij te Londen
in 1896. Het werk, door hem nagelaten, is aanzienlijk, en staat in waarde zoo hoog
als dat van John Ruskin, zijn tijdgenoot, en geestverwant in menig opzicht.
John Ruskin, de grootmeester van het Engelsche proza in de voorgaande eeuw:
WILLIAM MORRIS, de vorst der epische poëzie in hetzelfde tijdvak en, sedert Milton,
de grootste der Engelsche epische dichters. Al de geschiedschrijvers der Engelsche
letteren zijn het eens om hem te noemen: een voortreffelijk schilder met de taal; de
eenige dichter, die sedert Chaucer in zijn beroemde Canterbury Tales, zoo levendig
personen en tooneelen met het woord kon malen en uitbeelden.
Luisteren wij naar eenige getuigenissen: ‘his pictorial power - the power of bringing
a person or a scene fully and adequately before one's eyes by the aid of words alone
- is as great as that of Chaucer. Clearness, strenght, musie, picturesqueness and easy
flow are the chief characteristics of Morris's style(1).’

(1) Prof. MEIKLEJOHN, The English language. Grammar, history, literature.
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WILLIAM MORRIS zelf bekent bij Chaucer ter school te zijn geweest. Hij zegt van
den dichter der Canterbury Tales:
Thou, my master still,
Whatever feet have climbed Parnassus' hill.

Dat Chaucer zijn meester is geweest, bewijst hij door zijne prachtige reeks verhalende
gedichten The Earthly Paradise.
***

Over de taal van MORRIS werd destijds veel gekibbeld, getwist. In zijne prozawerken
schreef hij Engelsch, gelijk het in de 15e eeuw werd geschreven.
- ‘In all his prose works he used a dialect which may be described as English prose
of the fifteenth century, strongly dashed with Scandinavianism - a dialect which, like
Spenser's, offended pedants ands purists as “no language”, but which was exactly
suited for the purpose(1).’
Pedanten en puristen zijn overal en in alle tijden dezelfde. Gevoelloos voor
schoonheid in kunst en letteren, vatten zij niet dat de dichter zich de taal schept of
kiest, die hij voor zijn onderwerp noodig acht. Zoo deed in Engeland WILLIAM
MORRIS, zoo deden hier Charles De Coster voor zijne Légende de Thyl Ulenspiegel
en Gezelle voor zijn dichtwerk.
- ‘MORRIS's stores of language are as rich as Spenser's; and he has much the same
copious and musical flow of poetic words and phrases(2).’
Zeggen wij dat het voor den kunstkenner een genot is Morris' dichtwerk zoowel
als zijn proza te lezen, al zij het dan ook Engelsch uit de XVe eeuw, of herinnert de
vorm aan Chaucer, die in de veertiende eeuw leefde. Het is een genot dat werk te
lezen voor de taal alleen. Bij MORRIS is het Engelsch eene echt Germaansche taal,
verre verwijderd van het koopmans-Engelsch van onzen tijd in de ‘newspapers’, en
het verwaterde Engelsch uit de ‘magazines’.

(1) Prof. SAINTSBURY, A short history of English literature.
(2) Prof. MEIKLEJOHN, The English Language.
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En wat nu den inhoud betreft: WILLIAM MORRIS is een romantieker, doch geen
romantisch romantieker gelijk Byron. Hij is een klassiek romantieker, gelijk
Shakespeare. Hij weet zelfs beter dan deze zijne passie in te toomen. Kunst is bij
hem geen passie, gelijk een der ‘tachtigers’ in Nederland zei, maar ‘bezonken passie’,
gelijk Adama van Scheltema verbeterde. Het romantism van MORRIS gelijkt meer
op dat van Scott in zijn gedichten: The Lay of the last Minstrel, The Lady of the Lake,
dan op dat van Byron.
- ‘On the whole, there is perhaps no poet of the century, since Scott, who has given
such a volume of Romantic pleasure to his readers as WILLIAM MORRIS, while there
is also none who at his own best is his superior in individuality and poignancy of
charm.’
Zeggen wij vluchtig een woord over het deel van het werk van WILLIAM MORRIS,
datgene dat hem niet werd ingegeven door de Oud-Germaansche sage, de IJslandsche
poëzie. Wij spraken zooeven van The Earthly Paradise. Het boek bestaat uit vier en
twintig verhalende gedichten, twaalf van klassieken, twaalf van romantieken
oorsprong. In dit boek komt reeds zijne voorliefde voor de poëzie van het Noorden
te voorschijn. Het stuk The Lovers of Gudrun is het beste van den bundel, zoowel
wat den vorm als den inhoud betreft.
***

MORRIS vertaalde in verzen de Odyssea en de AEneis. Het was een vrije vertaling
naar Homeros en Virgilius, die minder de philologen beviel dan de estheten en
dichtlievende lezers.
Hij bewerkte in verzen The Tale of Beówulf, het Angelsaksische heldendicht,
afstammend van de Noorsche sage, gelijk ook eeuwen later de Middelhoogduitsche
epen Der Niblunge Nôt en Gudrun. In 1873 verscheen Love is enough, dat minder
bijval genoot dan The Earthly Paradise. Toen keerde MORRIS voor goed terug tot
de poëtische wereld van het Noorden. In 1869 begon hij, met de medehulp van een
Noorsch geleerde: Eirikr Magnusson, een reeks vertalingen uit het IJslandsch. Er
verschenen achtereenvolgens: The Story of Grettir the Strong en The Völsunga Saga,
en in 1877 het meesterlijk epos The Story of Sigurd
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the Völsung and the Fall of the Niblungs. Het bestaat uit vier boeken I Sigmund, II
Regin, III Brynhild, IV Gudrun. Het is verdeeld in hoofdstukken of zangen, veertig
in getal. Het getal verzen schat ik op ongeveer tien duizend. De uitgave, die ik bezit,
een zesde druk, verschenen in 1898(1), geeft op den rand der bladzijden het getal
verzen niet aan, gelijk het soms voor schooluitgaven wordt gedaan.
Tusschen dichtwerken staan er op de lijst der werken van WILLIAM MORRIS tal
van proza-werken over kunst, letteren, en wat we nu noemen sociologie. MORRIS
was van deze moderne wetenschap een der eerste beoefenaars in Engeland. Stippen
wij aan onder zijne werken in proza: The Sundering Flood, The Water of the wondrous
Isles, The Well at the Worlds End, The Story of the glittering Plain, Hopes and Fears
for Art, Art and the Beauty of the Earth.
Het is mijn doel niet dat werk van MORRIS te bespreken, zei ik hooger. Ik zal mij
ook niet ophouden bij zijn sociaal streven op het einde zijner loopbaan; zijn socialism,
dat meer poëtisch dan politisch was. Toch wil ik er even op wijzen, omdat in zijn
epos dat streven zich lucht geeft. Ik haal de woorden aan van een Engelsch schrijver
over deze strekking bij MORRIS:
- ‘Spiritual questions, betraying a profound interest in the destinies of humanity,
certainly foreign to the mere story-teller. The typical saviour, as conceived by the
elder Northmen, is treated in the spirit of the moderns; and it is unquestionably an
actual fact that henceforwarth MORRIS became every year more absorbed in social
reform. To him the evils of commercialism were revealed through their effects in
the degradation of the art, and his own efforts were largely directed towards the
revival of honest and independent craftmanship. However frankly we acknowledge
the strange lack of moral and spiritual imagination in his outlook, it cannot for one
moment be denied that the socialism, so eloquently upheld by WILLIAM MORRIS,
was eminently practical and essentially altruistic. Personnally he had nothing to gain
by reform, yet he devoted himself with enthusiasm to an ideal of public welfare,
stirred by human suffering(2).’
***

(1) Longmans, Green and Co, London.
(2) W.F. COLLIER, History of English literature.
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Dit gezegd wil ik me nu bijzonder bezighouden de aandacht mijner hooggeachte
toehoorders te vestigen op het streven van WILLIAM MORRIS om in Engeland de
oude litteratuur van het Noorden bekend te maken.
Hoort wat er staat in de inleiding van de Völsunga Saga: ‘the story of the Völsungs
and the Niblungs, with certain songs from the elder Edda, translated from the Icelandic
by Eirikr Magnusson and WILLIAM MORRIS’. Ik vertaal den tekst; hij is belangrijk
genoeg opdat alle geletterde Vlamingen hem zouden lezen en onthouden:
- ‘Het zou betamen voor een volk van het Noorden, wiens taal, wetten en gewoonten
voor het grootste en beste deel aan een Noorschen stam zijn ontsproten, dat het
Noorden zou zijn voor dat volk, zoo niet een heilig land, dan toch ten minste een
oord dat meer wordt vereerd dan om het even welk deel van de wereld daarbuiten;
een land, bewoond door de afstammelingen der voorvaderen, wier geloof en daden
immer de belangstelling zullen wekken en die ook altijd in eere zullen gehouden
worden. De eene oorzaak na de andere heeft nochtans meêgeholpen om onze aandacht
te vestigen op klassieke menschen en landen ten koste van onze eigen geschiedenis.
Wat volkerenkamp betreft, elke schooljongen kent de geschiedenis van Marathon
en Salamis, terwijl het zou moeilijk zijn er een te vinden, die meer zou weten, als hij
het zelfs weet, dan de namen van de heldenkampen van Hafrsfirth en Sticklestead.
Taal en geschiedenis van Griekenland en Rome, wetten en godsdiensten, zijn altijd
gehouden geworden als deel uitmakend van de onmisbare kennis van een welopgevoed
mensch; doch geene moeite geeft men zich om hem in te wijden in de geschiedenis
en de kennis van eigen taal en volk. Zelfs de Engelschman, die Alfred, Bede en
Caedmon zoo goed kent als Plato, Cicero, Caesar of Pericles, zou moeilijk kunnen
antwoorden, werd hij ondervraagd over de groote volkeren van welke wij afstammen:
de krijgstochten van Harold Haarfagre of Sint Olaf, de wikingkoninkrijken in de
westersche eilanden, die thans Groot-Britanië zijn, de nederzetting op IJsland of die
van Normandië. De kennis van al deze dingen zou kleiner zijn dan zij is, ware het
niet, dat er een land is gebleven, waar de oude leering toevlucht vond en in leven
werd gehouden. In Engeland, Duitschland en het oyerige van Europa, wat overbleef
van de traditiën of heidensche tijden, is op duizenden wijzen door vreemden invloed
veranderd, gelijk de volkeren zelven in hunne taal, door den invloed van het vreemde
bloed; doch IJsland heeft de oude taal behouden, die eens de algemeene taal was van
de volkeren in het Noorden en het bewaarde alzoo de groote schatten van vertelsel
en verdichtsel, die nu traagzaam doch eens te
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meer de gemeene erfenis van hunne nakomelingen worden. De echtheid van die
monumenten, de zorg eraan besteed, de literaire schoonheden ervan; het afwisselend
en sterke leven, getoond in vertelling en geschiedenis, en het bewaren van de oude
taal, karakter en overlevering - een afgezonderd volk als de IJslanders waren, - alles
heeft zich vereenigd om tot waarde te maken wat IJsland voor ons behield. Niet vóór
1770, toen bisschop Percy Mallet's Northern Antiquities vertaalde, was hier iets
bekend over IJs'andsch en zijne letterkunde. Alleen in het laatste deel dezer eeuw
werd dat bestudeerd en in de korte boekenlijst, aan het einde van dit werk, zal men
zien het weinige dat tot nog toe gedaan werd. Het wordt nochtans met den dag
duidelijker, en dit voor een immer aangroeiend getal menschen, hoe uiterst belangrijk
IJslandsch is als woordenschat voor de Engelsch-sprekende volkeren en hoe zijne
legende, lied en vertelling, een echter mijn is van edele gevoelens en aantrekkelijke
schoonheid en hooger mannelijk leven. Datgene wat gedaan werd, laten wij hopen,
dat het maar een begin is van eene groote wedergeboorte, die aan onze taal en letteren
zal teruggeven al hetgeen lichtzinnigheid en onwetendheid ons lieftallig uitnoodigen
te vernietigen.’
Zoo wordt er ernstig gesproken tot het Engelsch volk in de inleiding van de Völsunga
Saga van MORRIS en Magnusson. De belangrijkheid ervan zal ons, Vlamingen, niet
ontsnappen, vooral als onze aandacht op het Noorden wordt gevestigd door een man
als WILLIAM MORRIS, een kolos der Engelsche lettenen, door zijn Noorschen
medewerker Magnusson, en door Mr. Halliday Sparling, die de uitgave van 't boek
bezorgde.
De vertalers zeggen nog het volgende in de ‘Translator's preface’, die op de
‘Introduction’ in het boek volgt. Hier gaat het over de waarde van de Sage van Sigurd.
Wij deelen het onvertaald mede:
- ‘In conclusion, we must again say how strange it seems to us, that this Völsung
Tale which is in fact an unversified poem, should never before have been translated
into English. For this is the Great Story of the North, which should be to all our race
what the Tale of Troy was to the Greeks.’
En op een andere plaats: - ‘the first Lay of Gudrun, the most complete and the most
beautiful of all the Eddaic poems; a poem that any age or language may count among
its most precious possessions’.
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De vertaling van de Völsunga Saga door MORRIS en Magnusson is in proza. En welk
proza? Zuiver Engelsch, waarin minder woorden van Latijnschen oorsprong zijn aan
te treffen dan bij andere groote schrijvers. Het is sprookjestaal, kinderlijk eenvoudig,
doch sprekend van beteekenis en krachtig van uitdrukking, zooals alle primitieve
letteren of beeldende kunsten. Het is hier echter geene onwetendheid noch onmacht,
die aan den vorm die naïefheid geeft, doch groote kunst en meesterlijk bezit van het
onderwerp. Men gevoelt het dadelijk: MORRIS is door zijn onderwerp bezield. Hij
spreekt in een voorzang nog eens tot het Engelsche volk:
O hearken, ye who speak the English tongue,
How in a waste land ages long ago,
The very heart of the North bloomed into song
After long brooding o'er his tale and woe!
Hearken, and marvel how it might be so
That such a sweetness so well crowned could be
Betwixt the ice-hills and the cold grey sea.

En nu eenige regelen uit MORRIS' proza. Het is de aanvang van hoofdstuk XX:
Sigurd's meeting with Brynhild on the mountain:
- ‘By long roads rides Sigurd till he comes at the last upon to Hindfeld and wends
his way south to the land of the Franks; and he sees before him on the fell a great
light, as of fire burning, and flaming up even unto the heavens; and when he came
thereto, lo a shield-hung castle before him, and a banner on the topmost thereof: into
the castle went Sigurd, and saw one lying there asleep, and all-armed. Therewith he
takes the helm from off the head of him, and sees that it is no man, but a woman;
and she was clad in a byrny as closely set on her as though it had grown to her flesh;
so he rent it from the collar downwards; ant then the sleeves thereof, and ever the
sword bit on it as if it were cloth.’
Op de drie-en-veertig hoofdstukken der Völsunga Saga, in proza vertaald, met hier
en daar eenige strophen, die het oorspronkelijke, wat den vorm betreft, zoo veel
mogelijk nabijkomen, soms een geheele hoofdstuk als b.v. XXXI in verzen, volgen
enkele zangen uit de oudere Edda:
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Certain songs from the elder Edda, which deal with the story of the Völsungs. Hier
treffen wij aan brokstukken uit de liederen van Helgi, Sigurd, Brynhild, Atli en
Gudrun, meest alle in verzen, met hier en daar een samenvatting in proza, gelijk in
de latere Duitsche vertaling der Edda door Hugo Gering(1). Leerrijk is het de twee
bewerkingen te vergelijken, de Engelsche en de Duitsche. Aan het einde van MORRIS'
Völsunga Saga staat eene lijst van tien bladzijden, in twee kolommen gedrukt, van
al hetgeen in het Engelsch werd geschreven of vertaald over Oud-IJslandsche letteren,
boeken of artikelen in tijdschriften, over land en volk. Dat is veel minder dan hetgeen
in Duitschland en de Scandinavische landen werd uitgegeven over dit onderwerp,
dat in onze Vlaamsche letterkundige beweging zoo weinig wordt aangeraakt, meest
om reden van onbekendheid daarmede of bij gebrek aan belangstelling.
In onze Vlaamsche letteren is er inderdaad weinig werk aan te stippen, dat zijn
ontstaan te danken heeft aan den invloed der letteren van het Noorden. Dat weinige
kan in enkele regels medegedeeld worden: Gedichten van Blommaert, de vertaling
der vier eerste zangen van het Nevelingen-lied door Max Rooses, de vertaling van
Beówulf door ons geacht medelid Dr. Simons, enkele stukken in het dichtwerk van
Pol de Mont en in dat van Rodenbach, die Gudrun dichtte; Starkadd van Hegenscheidt,
en als ik er mijn eigen nederig werk mag bijvoegen: Germaansche Beelden uit de
Heldensagen en Germaansche Balladen, waarover mij destijds aanmoedigend werd
geschreven, in ons land door Dr. Max Rooses en Prof. Vercoullie en in Nederland
door Prof. J. Te Winkel en Dr. J.-B. Schepers, die Bragi heeft gedicht. Van andere
zijde werd het beschouwd als ‘pangermanism’. Doch daar stap ik over.
Ik ben gelukkig geweest bij WILLIAM MORRIS dezelfde gedachten aan te treffen
als degene door mij uitgedrukt in de inleiding voor mijne Germaansche beelden,
alhoewel ik mij geenszins op dezelfde lijn wil stellen als de eposdichter van The
Story of Sigurd the Volsung.
***

(1) HUGO GERING, Die Lieder der sogenannten älteren Edda, nebst einen Anhang: die mythischen
und heroischen Erzählungen der Snorra Edda.
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Doch over bibliographie hebben wij het hier niet; ook niet over talenstudie; wel over
kultuur en esthetiek van het Noorden. Omtrent dit punt wil ik nog aanhalen wat
WILLIAM MORRIS and Magnusson in hun ‘Translators' preface’ voor de Völsunga
Saga zeggen. Ik deel het ook onvertaald mede:
- ‘In offering to the reader this translation of the most complete and dramatic form
of the great Epic of the North, we lay no claim to special critical insight, nor do we
care to deal at all with vexed questions, but are content to abide by existing authorities,
doing our utmost to make our rendering close and acurate, and, if it may be so, at
the same time, not over prosaic: it is to the lover of poetry and nature, rather than to
the student, that we appeal to enjoy and wonder at this great work, now for the first
time, strange to say, translated into English.’
Dat het WILLIAM MORRIS meer te doen was voor de literaire en esthetische waarde
van de letterkunst van het Noorden dan zuiver om taalwetenschap, blijkt vooral uit
zijn later werk. Zijne vertalingen uit het IJslandsch gaven hem zijn epos in, grootsch
van opvatting, zooals er geen enkel episch werk in de Europeesche literatuur
gedurende de XIXe eeuw werd geschreven, en wat den vorm betreft ‘clothed in a
swinging anapoestic metre on which he had stamped his own individuality, and
admirably suited to the subject,’ zegt prof. Saintsbury, hoogleeraar te Edinburg(1).
En nog dit over de grootschheid van het onderwerp der sage: ‘it should have inspired
WILLIAM MORRIS in producing the one great English epic of the century; and Richard
Wagner in the mightiest among his musicdramas’, zegt ons de uitgever der Völsunga
Saga, Mr. Halliday Sparling, in de inleiding van zes en dertig bladzijden, welke de
‘Translator's preface’ voorafgaat.
MORRIS' heldendicht lezen is bij het begin nog al zwaar; het is eene studie, ter oorzaak
van de vele woorden, ontleend aan het Oud-IJslandsch en het Angel-Saksisch, die
den Germanist echter niet vreemd zijn, als hij eenigszins thuis is in de taal van den
oorspronkelijken Beówulf, in Chaucer's Canterbury Tales, in hoogergenoemde
gedichten van Walter Scott, en eenige kennis bezit van Scandinavische talen. Dan
is het eene ver-

(1) G. SAINTSBURY; o.c.
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voering voor den geest die rollende, vloeiende anapoesten van MORRIS te lezen en
zich de beelden onophoudend te laten voortooveren, die met duizenden in de drie
honderd en vijftig bladzijden van het epos, in de zinnen als in de samengestelde
woorden van de taal van MORRIS, als het ware zijn opeengestapeld:
Now gone is the summer season and the harvest of the year,
And amid the winter weather the deeds of the Niblungs wear;
But nought is their joyance worsened, or their mirth-tide waxen less,
Though the swooping mountain tempest howl round their ridge ness,
Thoug a house of the windy battle their streeted burg be grown,
Though the heaped-up, huddled cloud-drift be their very hall-roof's crown,
Though the rivers bear the burden, and the Rime-Gods grip and strive,
And the snow in the mirky midnoon across the lealand drive.

Het anapoestisch metrum, gelijk Saintsbury zegt, dient wonderwel bij het onderwerp,
en schijnt mij toe als nog beter gepast voor het epos dan eene bewerking in Grieksche
hexameters. De steigerende anapoestus schikt zich bijzonder goed voor de schildering
van den Walkuren-rit, de jacht der sneeuwstormen, de tochten der wikings over de
wiegende golven der noorderlijke zeeën; levendiger is hij dan, in hexameters, de
zwaarder vallende dactylus.
***
In het eerste boek van het epos, Sigmund geheeten, wordt ons geschilderd de woon
van koning Völsung, waar het huwelijk wordt gevierd van Signy, zijne dochter, met
Siggeir, koning der Goten. Dan volgen: de tocht der Völsungs naar Gothland en de
val van koning Völsung, de dood van al de zijnen, behalve Sigmund, Signy's zoon,
die in het wilde woud verblijft, de geboorte van Sinfjotli, de dood van Sigmund en
zijne begrafenis aan de zeekust, op een eiland der zeekoningen, de geduchte wikings
der noordelijke zeeën.
In het tweede boek Regin lezen wij de geboorte van Sigurd, zoon van Sigmund en
Hjordis. Sigurd wordt opgevoed door Regin, den smid, die hem zijn ambacht leert,
hem vertelt over zijn geslacht en hem inwijdt in allerlei kunsten:
The smithying sword and war-coat; the carving runes aright
The tongues of many countries, and soft speech for men's delight;
The dealing with the harp-strings, and the winding ways of song.
So wise of heart waxed Sigmund, and of body wondrous strong.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

1003
Hij bezit het paard Greyfell, gift van Odin, en Regin vertelt hem van den goudschat,
die sinds aloude tijden vervloekt was. Sigurd smeedt het zwaard Wrath, dat woede
of geweld beteekent. Hij rijdt naar de brandende heide. Onderweg verslaat hij Fafnir,
de gevaarlijke slang, doodt Regin, den stoker van alle kwaad, neemt den schat van
den Alf Andvari en gaat Brynhild wekken op de vlammende Walkuren-rots Hindfell,
waar zij lag te slapen, gestraft door Alvader Odin of Wodan voor hare
ongehoorzaamheid(1).
In boek III, Brynhild geheeten, hebben wij eerst den droom van Gudrun, Giuki's
dochter, en verder de daden van Sigurd, zijn verblijf bij de Niblungs of Nevelingen
en zijn treurig einde. Sigurd trekt ten strijde, verwerft eer en roem, doch drinkt den
beker, hem door Chrimhild gereikt, en bedwelmd huwt hij Gudrun, nadat hij Brynhild
trouw had beloofd. Vervolgens gaat hij, niet meer bewust zijnde wat hij doet, met
de Nevelingen om Brynhild te werven voor Gunnar, zoon van Giuki. Hierop volgt
de strijd tusschen de twee koninginnen. Gunnar spreekt met Brynhild, die groote
smart draagt en wraak verzint. Sigurd wordt vermoord door Guttorm, aangestookt
door Gunnar, Brynhilds echtgenoot, en zijn broeder Hogni. Groot is Gudruns lijden
en zij klaagt bitter. Hier heeft MORRIS een van de schoonste zangen uit de Edda
verwerkt, geheeten het eerste Lied van Gudrun. Brynhild sterft in den laatsten zang,
na voorzegd te hebben wat er zal gebeuren.
In het laatste boek Gudrun wordt Gunnar's zuster de vrouw van Atli, in welken de
commentatoren der Noorsche heldenliederen den Hunnenkoning Attila willen zien.
De Nevelingen worden uitgenoodigd aan het hof van Attila en Gudrun. Daar heeft
de groote slachting plaats; bladzijden zooals weinig in een epos werden geschreven,
‘furchtbar prächtig’, gelijk gezegd werd van het Nevelingen-lied. Dat is het einde
van de Völsunga Saga en ook van het epos van WILLIAM MORRIS. Dat is het
reuzenonderwerp, dat hij heeft aangedurfd en uitgewerkt op meesterlijke wijze, na
eerst met Magnusson de Völsunga Saga en andere Noorsche heldenliederen vertaald
te hebben.
***

(1) Deze episode heb ik bewerkt in hexameters en voeg ze, als toonbeeld van de Oudgermaansche
heldensage, bij mijne lezing.
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Die stof had men sedert de Middeleeuwen niet meer met de tooverroede der groote
kunst aangeroerd. Die sagen werden al vroeg uit het Noorden door de Scando-Goten
tot aan de Kaspische zee gevoerd; de Angel-Saksers brachten ze naar 't Westen, waar
zij verwerkt werden in Beówulf. In latere eeuwen komen zij te voorschijn in twee
groote Middelhoogduitsche heldendichten, hooger genoemd, in tal van epische
gewrochten in de Europeesche letteren van lateren tijd: de Fritjofs-Saga van Tegner,
de werken van Hebbel, Jordan en Wagner, tot bij ons toe in Gudrun van Rodenbach
en Starkadd van Hegenscheidt, in Godenschemering van M. Emants. Wij vinden die
Noorsche sagenstof niet alleen in de letteren, maar in de beeldende kunsten van
geheel het Noorden en het Westen, in de bouwkunst, de beeldhouwkunst, de
schilderkkunst. Leest daaromtrent de werken van H.A. Guerber: Noorsche Mythen
uit de Edda's en de sagen en Mythen en Legenden uit de Middeleeuwen. Leest al wat
de sagenvorschers daarover hebben geschreven, te beginnen van de gebroeders
Grimm(1), en hunne tijdgenooten tot aan Sophus Bugge(2) en de schaar geleerden van
onzen tijd. Doch om sagenvorsching is het hier minder te doen dan om den invloed
der sage op de kultuur der Germaansche volkeren. Wij vinden dien invloed tot zelfs
in Shakespeare. Het is mij onbekend of er daarvan ooit eene studie werd gemaakt;
doch het is treffend b.v. hoe in Macbeth de bereiding der heksensoep en de moord
van koning Duncan gelijken op de bereiding van den heksenschotel en den moord
van Sigurd in zijne kamer in de Noorsche sage, en niet op jacht, gelijk in het
Nevelingen-lied.
Heeft Shakespeare of hebben degenen aan welke men zijne werken toeschrijft,
Bacon of anderen, de Noorsche sagen gekend? Waarschijnlijk wel. De vloed der
‘Renaissance’ is over de sagen van het Noorden gegolfd en heeft ze langen tijd
overstelpt. Zelfs Shakespeare, die zich aan andere bronnen had gelaafd dan die van
't Zuiden, werd vergeten. De humanisten waren het Noorden vijandig. Het licht kon
van daar niet komen. De Romantiekers haalden Shakespeare weerom boven; de
Middeleeuwen kwamen weer naar omhoog, en met de kunst en

(1) Die Deutsche Heldensage en andere werken.
(2) Studier over de Nordiske Gude-or Heltensagns Oprindelse. Christiania, 1881-1889, en andere
werken.
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letteren uit de Middeleeuwen kwamen ook die van 't Noorden, het oude Noorden
weerom te voorschijn. Herder zette het werk van bisschop Percy voort. Lessing sprak
over Shakespeare. Goethe roemde den grooten Engelschman en riep uit: ‘Shakespeare
und kein Ende’. Scott deed in Engeland de middeleeuwsche ridderwereld herleven.
WILLIAM MORRIS wekte de helden der saga's op. Jörgensen beroemde er zich onlangs
op, dat de Denen zich kinderen der wikings en der sage gevoelden, en zich daardoor
bevrijd hebben van opslorping door Duitschland.
Dat alles kan men Romantism noemen of verdichtsel. Doch verdichtsel is kunst. De
Ilias, de Odyssea, de Legende van Troje zijn ook verdichtsels; maar het is kunst en
kunst wekt leven. Het is de vrucht van de kultuur van een ras of een volk. Iets anders
ziet de estheet, de literator er niet in. Het moge den geschiedschrijver, den wijsgeer
of den politicus behagen er wapenen uit te smeden voor ideologie of strijd,
imperialistischen strijd, gelijk het meer gebeurde, en gelijk thans hier nog gebeurt
met de ‘culture latine’, van welke men aan ons, Vlamingen, meer dan ooit de
alleenzaligmakende wijsheid en schoonheid wil opdringen.
Wij herhalen het voor de zooveelste maal; wij onderschatten niet de waarde der
Latijnsche kultuur, maar de pioniers dier beschaving bewijzen in ons land maar al
te dikwijls, dat zij geene andere kennen, of geene andere willen erkennen. Want het
zijn geene onwetenden die ons in ons geestelijk streven bekampen, willen ontaarden
of vervreemden van onzen oorsprong, het zijn meestal hooggeleerden, welke ons in
ons eigen land geene plaats zouden gunnen, indien zij er de macht toe hadden. Doch
dewijl zij die macht niet bezitten, pogen zij ons op te leiden en te drillen naar hun
goeddunken, uitsluitend op te voeden met ‘culture latine’. Er zijn nog andere kulturen,
die de onze hielpen vormen.
De studie van den Germanist bepaalt zich niet tot de taalkunde en de opsporing
van bronnen. Zij strekt zich uit over de heele kultuur der volkeren van het Noorden:
hunne taal, hunne kunst, hunne letteren, hunne folklore, hunne traditiën, zeden en
gewoonten. En die volkeren zijn Engelschen, Nederlanders, Scandinaviërs, en niet
alleen de Duitschers. Wij, Vlamingen, behooren ook tot den Germaanschen tak van
het Indo-Europeesch ras. De kultuur der Germaansche volkeren mag ons niet vreemd
blijven. Wij willen niet ontaarden.
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Men mag voor zijn eigen volk wenschen wat WILLIAM MORRIS wenschte voor het
Engelsche volk, namelijk, dat het ook het land, het leven en de daden zou kennen
der volkeren van welke het afstamt(1). Beweren dat onze kultuur uitsluitend Latijnsch
moet zijn, of dat zij vroeger uitsluitend Latijnsch is geweest, is bewijzen dat men de
geschiedenis onzer beschaving weinig kent. Zeker is ons een groot deel uit wat men
noemt de Middellandsche beschaving gekomen, uit Athene en Rome vooral; doch
er is ons ook een deel uit de Arabische beschaving gekomen, dat wij in de
wetenschappen, zelfs in de letteren kunnen opsporen. Er is ons een grooter deel uit
het Noorden gekomen met de volkeren, die zich hier hebben neergezet, en die onze
voorvaderen zijn. Onze beschaving, de Karolingische, de Germaansch-Christelijke
beschaving, die elementen uit de hoogergenaamde beschavingen in zich heeft
opgenomen. Werd in de streken van den Rijn, de bakermat der Karolingers, niet de
sagenstof van het Noorden, zoowel als die der Kelten en der Romanen tot epos
verwerkt, in een tijdvak van bloei, zooals geen enkele literatuur in Europa er een
heeft gekend. Er heeft zich in de landen aan den Rijn, van zijnen oorsprong in de
bergen tot aan zijne monding, in de hooge landen als in de lage landen bij de zee,
eene beschaving gevormd, die niet uitsluitend ‘culture latine’ was, gelijk slecht
ingelichte geschiedschrijvers dachten. Zij is begonnen met Karel den Groote, en men
zou ze beter de Rijnlandsche of Frankische of Karolingische beschaving heeten dan
de Latijnsche. De Franken zijn er de verbreiders van geweest, en voor hen moesten
de Romeinen wijken. Ofschoon die Frankische kultuur zich eerst in 't Latijn
openbaarde, toch deed zij zich ook kennen in de volkstaal; ze nam elementen op zoo
goed van 't Noorden als van 't Zuiden. De abdijen in de Rijn- en Maaslanden zaten
vol monniken van ons eigen ras, die 't oor leenden aan wat het volk vertelde. Noemen
wij slechts de abdijen van Sint-Gallen en Fulda, die ons het Walthari-lied en het
Hildebrandslied hebben geschonken. Wat uit het Noorden kwam, het heidensche
Noorden, werd door de monniken verwerkt en kreeg eene Christelijke

(1) Een verheugend feit is de inrichting, aan de Gentsche Hoogeschool in de faculteit der
Germaansche philologie, van een leergang van Oudnoorsch door prof. Bley.
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tint. Men kan het nagaan in den Heliand, in Der Niblunge Nôt, in Gudrun en in menig
ander werk. De literaturen van 't Noorden waren geboren. Neen, alles was niet ‘culture
latine’ in de Middeleeuwen. De Siegfriedsage, de Gudrunsage, de Reinaertsage, de
Faustsage, de legende van Uilenspiegel, vele van onze liederen en sprookjes, onze
middeleeuwsche mystieke kunst en letteren komen niet van Rome noch van Athene,
noch van de Saracenen, maar zijn kultuur van eigen bodem, evenals onze bouwkunst
en onze beeldhouwkunst, onze glasschilderkunst, zelfs onze meerstemmige muziek.
Allen behelzen elementen uit het Zuiden, omdat de volkeren uit het Zuiden, in het
mildere klimaat rondom de Middellandsche zee, ons zijn vóór geweest in de
geschiedenis. Doch wat wij van die volkeren geleerd hebben, hebben wij verwerkt
en hebben op dat werk den stempel gesteld der Christelijk-Germaansche beschaving,
die de onze geworden is. Dat kan toch niet alles ‘culture latine’ worden geheeten.
Niemand wil aan die kultuur afbreuk doen. Wij geven haar de eer, die haar toekomt;
maar het is geene reden om onze eigen kultuur te miskennen of onder de voeten te
trappen. Omdat wij ons naar 't Zuiden voelen aangetrokken, moeten wij 't Noorden
niet verloochenen.
6 December 1920.
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Brynhild.
Een beeld uit de Oudnoorsche sagen, in hexameters bewerkt
door Omer Wattez.
Rustende staat op de steenrots
Brynhild, de schitt'rende schildmaagd,
Heilvol de helden beschouwend
bij 't koene kampen op 't slagveld.
't Pantser geprangd om de lenden,
gevleugeld de helm om de slapen,
Leunend op 't schemerend schild,
vóór zich houdend de spere,
Staat zij, statig, bewond'rend
aan te staren het schouwspel,
Hoog in de lucht zieh ontvouwend,
ook in de diepte ter dalen.
Rijdend op brieschende rossen
varen de wilde Walkuren
Snel door 't geluchte, waar drijven
de logge gevaarten der wolken.
Naar het Walhalla(1) voeren
zij lijken van helden die vielen.
Boven de bloedige velden
stijgen zij stormend ter hoogte.
Hemel en aarderijk dreunen
van 't klinken en 't klett'ren der wapens.
't Woedend gescheeuw in den strijd,
daarboven de schallende juichzang,
Zegevierend gezongen
door Wodans wakk're Walkuren,
Doen de echo's ter diepte
en tegen de rotsen weergalmen.

(1) Spreekt uit: Walh lla.
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Boven het zwichtende zwerk
verdwijnt de stoet in den hoogen.
't Strijden is uit, en allengskens
sterft het gewoel en 't gewriemel
Diep in het dal, en de rust
en de stilte heerschen op 't slagveld.
Mijmerend blijft nog de schildmaagd
staan als een beeld op den bergtop.
Zachtekens zinkt in het westen
de zonne, bemalend de rotsen,
Ver in der bergen verschiet,
met vurigen, bloedigen weerglans.
Langzaam daalt dan het nachtfloers,
terwijl op den top van de steenrots
Steeds nog het scheem'rende beeld staat,
- 't beeld van de mijm'rende schildmaagd,
Wodans verkoren Walkure,
... tot alles zich hult in het duister.
Blakende bliksems verlichten
het zwarte wolkengevaarte;
't Aardrijk davert en dreunt
van het raat'len en rollen des donders.
Razend woeden de winden,
verkonden het komen van Wodan.
Uit het Walhalla, den burg,
de woning van wonne en weelde,
Die de Walkuren en helden
in 't bijzijn der Asen genieten,
Brengt Alvader aan Brynhild,
zijn dochter, een treurige tijding.
Plechtig besloten de Goden,
op 't nijdig verlangen van Fricka,
't Heldengeslacht van de Welsings
gevoelig te slaan in hun hoogmoed.
Siegmund, jeugdige held
van den stam, door Wodan verkoren,
Moet door het zwaard in het kampen
bezwijken. De jager der wouden.
Grimmige Hunding, vervolgt hem
en daagt hem ten bloedigen kampstrijd.
Dood'lijk getroffen, zal Siegmund
vallen, ofschoon hij nu Balming,
't Zwaard van de Goden bezit,
door Wodan den Welsings geschonken.
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Zulks komt Wodan berichten,
bevelende Brynhild, de schildmaagd,
't Lijk van jeugdigen Siegmund
naar 't Walhalla te brengen.
Brynhild is pijnlijk getroffen
bij 't hooren der woorden van Wodan,
Smeekt hem tegen den vijand
den jeugdigen held te beschermen,
Hem te behouden in vrede
voor Sieglind, zijn teederbeminde.
Wodan verwijt nog aan Brynhild
haar medegevoel met de menschen,
't Lot aan het leven beschoren.
De wil der Asen geschiede!
Niettegenstaande voelt Wodan,
dat hij ze teederlijk liefheeft,
Brynhild, zijn bloeiende dochter,
de schoonste, getrouwste Walkure
Onder degenen die 't strijden
der helden bezielen, de dooden
Voeren tot wonnig herleven
bij d'Asen in 't weel'drig Walhalla.
Zal hij voor Brynhild mishagen
aan Fricka, zijn grillige gade?
Zal hij Siegmund, den Welsing,
in 't leven behouden, beschermen
Tegen den wil der Asen?
Gehoorzaam zij Brynhild den Goden!
Wodan omhelst zijne dochter,
ze zoenend op 't zonnige voorhoofd,
Blank als de lelie in 't veld,
die bloeit op den stengel, den slanken.
Weerom woeden de winden,
wen Wodan verdwijnt in de wolken,
Varende naar het Walhalla,
weeld'rigen burg van de Goden.
Brynhild daalt van de steenrots,
stijgende stout op haar strijdros,
Rijdt snel henen om Siegmund
en Sieglind te zoeken in 't oerwoud.
Zacht op het mossige bed
rust Sieglind, en wakende buigt zich
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Siegmund, ze teeder beschouwend,
over zijn slapende liefste.
Brynhild gevoelt als een vuur
in het harte de liefde der menschen,
Welk' in haar leven d'onschuld'ge
dochter der Goden nooit kende.
Brynhild is stille genaderd
tot Siegmund en doet hem een teeken.
Beide verwijd'ren zich snel
om de slapende bruid niet te storen.
Siegmund van Brynhild verneemt,
dat zij hem bij Wodan moet voeren,
Waar hij met Goden en helden
lekkeren mede zal drinken.
Siegmund begrijpt haar niet,
en hij vraagt of zijn teedere Sieglind
Hem vergezelt, doch Brynhild,
verrast, geeft Siegmund tot antwoord:
Neen! daar komen de helden
alleen. En Siegmund: 'k Heb liever
Steeds bij mijn Sieglind te blijven,
waar we gezellig hier wonen.
Brynhild verdwijnt en is treurig,
bedenkend het bittere noodlot.
Siegmund omhelst zijn beminde,
die op het mosbed nog sluimert,
Neemt dan zijn slagzwaard en trekt
in het oerwoud zingend ter jacht uit,
Innig verheugd in het leven,
dat schonk hem zijn schoonste gaven:
Vrijheid, vrede, geluk,
die hij smaakt in den bloei van zijn jaren.
Hunding, de grimmige jager,
die wraakzucht en nijd in het hart draagt,
Rijst in zijn roestige rusting,
op zoek naar den jeugdigen Siegmund.
Lange duurt niet het zoeken
of het komt op een vreeselijk treffen.
Woedend bespringen elkander
de beide geweldige kampers,
Slaan met de blinkende zwaarden
op klinkende pantsers en schilden.
Siegmund zal sneven door Hunding;
zoo luidde 't besluit van de Goden...
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Doch daar daagt eene schildmaagd,
vurig, gezwind ter hulpe,
Valt met geweld op den jager
om hem met haar spies te vellen.
Eensklaps breekt in de wolken
d'orkaan los. Wodan, verschijnend,
Valt met zijn speer in hun midden,
beheerschend den woedenden kampstrijd.
Weerloos wordt de schildmaagd,
weerloos insg'lijks de Welsing.
Balming, het vreeselijk zwaard,
dat de Welsings van Wodan ontvingen,
Breekt plots in stukken en Siegmund
ligt daar, zieltogend, ter aarde...
Wodan verheft zich ten hemel,
en Hunding, verschrikt, is verdwenen.
Weenende staat daar de schildmaagd
't lijk van den held t' aanschouwen.
Zorgzaam neemt ze de stukken
van 't zwaard, bewaart ze voor Sieglind,
Wie ze de smart'lijke tijding
van Siegmund's dood komt brengen.
Sieglind verzonk in gesnik,
toen Brynhild het sterven haar meldde.
Hoe was het moog'lijk, dat Siegmund,
de dappere held, kon bezwijken?
Hij, die het zwaard der Goden,
Balming, had gekregen?
Brynhild vertroostte de droeve
met hart'lijke, zalvende woorden
Zeggende dat zij een zoon
eerlang het leven zou schenken
Die, eens groot, noch de menschen
zou vreezen, noch vreeze zou kennen;
Die met zijn krachtigen arm
Balming, het zwaard, zou hersmeden,
Snoodheid bloedig zou wreken,
den booze met dood zoude straffen,
Koning zou zijn op de wereld,
gevierd om zijn moed en zijn stoerheid.
Plots'ling verdwijnt nu de schildmaagd,
latend de treurende Sieglind,
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Eenzaam zoekend in 't oerwoud
't lijk van rampzaligen Siegmund.
Vrucht'loos zoekt de bedrukte.
Toen nauw'lijks de held was gevallen,
Daald' een Walkure ter plaatse
en voerde hem heen op haar strijdros,
Pijlsnel klievend de wolken,
ten hoogen naar 't weidsche Walhalla.
Stormend door weer en door winden,
verschijnen weer de Walkuren,
Stijgend ter steile rotsklip,
nimmer door menschen betreden.
Brieschende rennen de rossen
en spattende springen de vonken,
Schitt'rend als sterren, uit steenklomp
en ijzer. Schett'rende schallen,
Trillen in 't luchtruim de kreten
schril uit de borst der Walkuren,
Welke bestijgen de rotsen,
waar zij Wodan verwachten,
Heerscher van hemel en aarde,
welke zijn wil zal doen kennen.
Donder en bliksem verkonden
zijn vaart door de lucht en de wolken.
Brynhild, die Siegmund beschermde,
komt hij strenge bestraffen,
Zij, ongehoorzaam en stout,
weerstond de bevelen der Goden.
Nooit meer voert ze gevallene
helden in Wodans Walhalla.
Nooit meer schenkt ze den helden
in gouden schalen den mede.
Uit het weeldig Walhalla
wordt ze voor eeuwig verbannen.
Schamele hutten der menschen
krijgt ze voortaan tot schuilplaats.
Eenzaam zwervend op aarde,
zal zij den eersten behooren,
Dien z' op den weg zal ontmoeten
en die z' als slavinne zal houden
Dat is de straffe voor Brynhild,
verlatene dochter der Goden.
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Wen de Walkuren 't vernemen,
bestijgen ze bang hare rossen,
IJlen door wolken en werpen
haar schrille kreten ter winden;
Kreten van angst en ontzetting
en nijpende vrees, die ze slaken.
Brynhild, gelaten, gevoelde
de woorden als wonden, die branden.
Treurig en tranend richt ze
de sprekende blikken tot Wodan.
Niets kon hem echter bewegen,
noch woorden, noch weenen, noch smarten.
Rotsvast zijn de besluiten
der Asen en onwederroep'lijk.
Brynhild vraagt als een gunste
door vlammen omgeven te worden,
Hoog als een wand. Op een rots
zou ze slapen en willen verwijlen,
Tot er een ridder zou dagen,
die vuur noch gevaren zou vreezen,
Haar zou bevrijden ter plaats,
die geen zwak'ling zou durven te naad'ren.
Wodan, geroerd in het hart
door de taal van de smeekende schildmaagd.
Keurt haar waardig dier gunst,
en herkende de dochter der Goden.
't Stormt in zijn ziel als hij Brynhild
nu leidt naar de rotsige bergspits,
Waar met haar schild en baar speer
en den helm en het schitterend pantser,
Wodan ze zachte neerlegt
op de hoogste der rotsen te rusten.
Teeder aanschouwt hij zijn kind
in zoet en zalig herdenken.
Schoon als een beeld ligt ze daar
in haar sluimer, de jeugdige schildmaagd
Wodan, verheffend zijn speer,
roept Loki, den leider der vlammen...
Stijgend uit kolken en kloven
verheft zich het laaien ten hemel,
Vormend om Brynhild, de schildmaagd,
hoog eenen brandenden ringmuur.
Weer bij het woeden der winden
Wodan verdwijnt in de wolken,
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Blikkend nog even ter bergspits,
wellend omringd door den vuurgloed,
Waar nu de schildmaagd zal rusten,
Brynhild, de dochter der Goden,
Wachtend op Siegfried den held,
Komend om haar te bevrijden,
Kennend gevaar noch vrees,
die voor haar door de vlammen zal varen,
Haar door zijn woord zal wekken,
den zoen op haar mond zal drukken,
Haar met zich mede zal voeren
en zijne gade zal worden.

Kleine verscheidenheden.
I.
Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.
421. - Een negheen.
In den tekst hieronder wijzen de woorden EEN NEGHEEN op de Latijnsche formule
Testis unus testis nullus. De ‘belastynghe’, de beschuldiging door één persoon
uitgebracht, ‘es niet te weghene’, dient niet in aanmerking genomen, moet van geen
gewicht zijn, want ‘EEN NEGHEEN’: d.w.z. de vordering, de aanspraak, door een
enkelen persoon, geldt niet in rechte. De tekst volgt:
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Proostsche van Brugge, Register nr 828, of
‘Ferieboek’ van 1467 tot 1473, fol. iiij vo: ‘Te dien dupliquieren de voors. verwerers
dat zy van aldien niet en weten ende en zal niet bliken; ende men heift, te meer
stonden, wel bevonden dat een persoon den andren in zyne jeghewordichede belastede,
daer omme hy looch, ende dat hy anzegghere niet daer omme bi justicie ghepugnert
was, dat ghevallen hebbende also wel in crime als in civile, zoot wel hier ghescien
zoude moghen. Want nyd, hatye ende afjonstichede zyn wilen de ghone die cause
zyn van andren te bedervene zonder cause, zo te duchten es dat hierin ghescien zoude
moeten. Ende ne es niet te weghene de belastynghe van eenen persoon, want een
negheen vermet in rechte. Concluderende...’
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422. - Dyngheleken vooght.
Fr. Avoué judiciaire, zegt de heer D. Berten: 't Is Hij die aan iemand, aan een
kloosterling b.v., ‘mits dat hem vooghde behoufde’, door de Wet wordt toegevoegd
om een zaak, een geding, voor de wet te voeren. Verdam heet hem Proces-voogd.
Vgl. met de drie teksten aldaar aangehaald en, tot nadere uitlegging, met LEECKE
BISTAENDEN VOOGHT uit ons Gloss. Inv. Arch. Bruges, blz. 169 en 664.
D. Berten, Cout. Seigneurie Saint-Pierre-lez-Gand, blz. 80-81: ‘Dat voor ons commen
es... her Roegeerden Draeyere, religieus, muenc ende als pietanchier vanden cloestere
van Sente Pieters, metgaders eenen dyngheleken vooght hem in dese navolghende
wetteleke saken ghegheven te wette, mids dat hem vooghde behoufde...’ (1431.)

423. - Ghehende.
BUTEN DER GHEHENDE VAN DRIE MYLEN is hetzelfde als Buiten den afstand van drie
mijlen. Het woord wordt in die uitdrukking als zelfstandig naamwoord gebruikt.
Vergelijk met Gehende, als bijwoord, bij Verdam; ook een voorbeeld hieronder:
Archief der stad Brugge, Hallegeboden 1513-30, fol. xviij: ‘Dat niemende en
gheoorlove tmesch ende vulichede, datmen daghelicx binnen deser stede, zo wel
inde meschpaerken daer toe gheordonneirt als anderssins achter de strate gadert,
buten der ghehende van drie mijlen deser stede te voerne..., ten fijne dat tland hier
ontrent deser stede gheleghen te bet zoude moghen ghemescht ende ghevet worden...
Nu es waer ende ghebuert daghelicx, dat diversche personen, wonachtich vive, vj,
vij, viij mijlen ghehende deser stede...’
RONTOMME ENDE GHEHENDE: Binnen der mile rontomme ende ghehende der stede...
van Ypre beteekent In den omtrek van eene mijl rondom de stad Iperen:
L Gilliodts-van Severen, Cout. d'Ypres, I, 642: ‘Dat binnen der mile rontomme ende
ghehende der stede ende scependom van Ypre, niement, wie hy zy, en zal voortaen
moghen doen eenighe neeringhe, negociacie ofte ambochten, dan alleenlic...’
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424. - Thender maete thenden ghelde.
Franche mesure francs deniers, zegt de heer D. Berten in zijne vertaling.
Bovenstaande uitdrukking is nog onder het volk gekend en van dagelijksch gebruik.
In den tekst hieronder, alwaar er spraak is van de verkooping of verhuring van een
leen, is de eigenlijke beteekenis, dat er vanwege den kooper of verhuurder zooveel
geld zal geteld worden als er grond geleverd wordt:
D. Berten, Cout. Vieuxbourg de Gand, blz. 268: ‘Soo wanneer dat eennich leen
verhuert ofte vercocht werdt thender maete thenden ghelde, zonder verclaers van
oudde ofte nyeuwe maete, zoo verstaet men...’ (1563.)
Wij vragen ons af, of het Fr. Au denier la denrée, door La Curne de Sainte-Palaye,
vo Denier aangehaald, niet een Fransche vorm is van onze uitdrukking.

425. - Uutsteken: Een vane uutsteken.
Door UUTSTEKEN (UITSTEKEN) wordt hieronder gewezen op het Uithangen, op het
Hijsschen van een vaandel of vlag; fr. Arborer. In het Vlaamsche land, is dit woord
van algemeen gebruik en is Hijsschen zooveel als onbekend. Men zie nl. bij De Bo.
- Met Insteken, dat in onzen tekst tegelijk voorkomt, wordt het Intrekken van het
uitgestoken vaandel bedoeld.
W.H. James Weale, Les Eglises Doyenné Dixmude, Documents, blz. 9: ‘Betaelt den
gravemakere, vander kermesse vane uut ende in te stekene, iiij s.’ (1489.)

426. - Zijn handt doen van...
Verdam, vo Hant, IIIe deel, kol. 91, haalt een enkel voorbeeld aan van de uitdrukking
SINE HANT DOEN VAN IET, = Zijne hand van iets afhouden, ook Geen aanspraak op
iets maken. Een ander voorbeeld volgt:
Staatsarchief te Brugge, Fonds van het Proostsche van Brugge, Register nr 828, of
‘Ferieboek’ van 1467-1473, fol. xiiij: ‘Dat Salaerdin van Ghistele wel ende wettelicke
beclaecht es, van..., omme gheruumdt thebbene ende zyn handt ghedaen vander
rechter heltscheede van zesse ghemeten...’
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427. - Gheneghen, ghehuldich.
MEER GHENEGHEN ZIJN TE... beteekent Meer genegen zijn voor, Meer genegenheid
hebben voor, in den zin van Voorliefde hebben voor... Fr. Préférer (Avoir des
préférences). Men vergelijke met GENEIGET bij Verdam.
Staatsarchief te Brugge, Fonds Proostsche van Brugge, Register nr 828, of ‘Ferieboek’
van 1467-1473, fol. 1: ‘Lysbette, de weduwe Pieter f. Jans Maes..., oud lxxij jaer,
zeide voord, mids dat zoe daer daghelicx converseirde, dat de weduwe Aernoud
Zanghers meer gheneghen was te Rijcquaerds waerd (haren zoon) dan te huerer
dochter ende dede huerer dochter vele onghenouchten...’
Met dezelfde beteekenis zei men ENEN MEER GHEHULDICH ZIJN; bij Verdam
GEHOUDICH = Genegen, Goedgezind, Goedgunstig:
Id., id., Reg. id., fol. 1: ‘Cornelye, de weduwe Adriaens Clercx..., oud xl jaer..., zeide
by eede dat...; heift voord ghehoren zegghen der weduwe Aernoud Zanghers also
huer dochtre, dat zoe meer ghehuldich was den zuene dan der dochtre, nochtans
claechde zoe datse eenighe cateylen hadde onder Rijcquaerd (den zoon), die zoe niet
ghecrighen en conste. Anders ne weet zoe niet.’
De twee getuigenissen hierboven worden, ten gunste van den verweerder als volgt
uitgelegd:
Id., id., Reg. id., fol. clj: ‘Want elc dienaer es ghehuldich den ghonen daer hij
daghelicx proffijt ende bate of heeft... Biden welken de deposicie vanden voors.
oorconden niet en behoort te commene ter prejudicie vanden voors. verwerere noch
ten voordeele vander voors. weduwe, aenghezien dat de voors. twee oorconden
daghelicx zijn over de voors. weduwe ter stede ende plaetse daer zoe te doene heift.’

428. - Devotaris.
Is gevormd uit het Fr. Dévot en wijst op Vrome (christelijk, godsdienstig) persoon;
Fr. Personne pieuse.
Staatsarchief te Brugge, nr 11554 of Rekening ‘van Onser Vrauwen Kercke in
Ardemburch’ van 1569-1570, fol. liij: ‘sDonderdaechs ten langhen ommeghanghe
deser kercke tHaenkinswerve by den Schyndt, met twee schepenen deser stede, met
noch divers-
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sche prochianen ende andere devotarissen, die de rive van Maria den wech vanden
ommeghanghe helpen draghen ende convoyeeren...’
Fol. liij vo: ‘... metgaders bewys ende betalinghe te doene van tapport ende
offerande byden devotarissen ghedaen...’

429. - Dienen met enen.
In den gewonen zin van Dienen (In iemands dienst zijn), Fr. Servir (comme
domestique). DIENEN MET enen is Bij hem in dienst zijn:
Staatsarchief te Brugge, Fonds Proostsche van Brugge, Register nr 828, of ‘Ferieboek’
van 1467-1473, fol. xcv vo: ‘Ic Loy Zuerijnc, priestere, prochipape van Jabbeke,
certifiere bi deser cedule, dat ic was bi daer een huwelic gheordinert, ghesloten ende
belooft was tusschen Adriaen f. Jacop Blanckaerts, of een zijde, ende Claren fa
Gheeraerd Biens, over ander zijde. Ende aldaer int sluten vanden huwelicke, zo
beloofden ende ghaven Willem vanden Berghe ende Jane zijn wijf, Adriaen Blanckaert
met Claren huerliedere nichten, in huwelick, ter cause van dat Clare met hemlieden
xiiij jaren ghedient hadde ende gheene huere ontfanghen, een stede te wetene land,
huusen ende bomen...’

430. - Galghe.
Dat woord schijnt te wijzen op den Klokstoel, ook Stoel (De Bo), of Klokkestoel,
d.i. op het houten gestel waar eene klok in hangt; fr. Beffroi.
W.H. James Weale, Les églises Doyenné Dixmude, Documents, blz. 37: ‘Metsgaeders
de ghalghe van de zelve groote clocke te rechten ende in de middele te bringhen, die
wel drye vinghers up deen zijde naest dheenen boort stont...’ (Dixmude, 1570.)

431. - Gheduerich.
Spr. van ‘groote leden van muelenen’, d.w.z. de zware stukken, de ‘grondstukken’
daarvan, wijst GHEDUERICH = duurzaam, om zoo te zeggen op ‘bestendig’ zijn, Fr.
avoir un caractère de ‘permanence’, de durabilité; derhalve wordt door de uitdrukking
hierboven gewezen, op de stukken van een molen, die alleen aan kleine
herstellingskosten onderhevig zijn:
D. Berten, Cout. Vieuxbourg Gand, blz. 174: ‘Inde daghelicxsch nootsakelicke cleene
refectie vanden huusen, muelenen...; ende in groote nootsakelicke reparacie ande
huusen die de leenen
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volghen, ghelyckerwys van mueren, balcken(1), groote leden van muelenen, die
gheduerich syn, moet (de weduwe) daerof dooghen tvierde sonder meer.’ (1550.)

432. - Cloppynghe of buisschynghe.
De tekst hieronder heeft tot vrij zonderlinge uitleggingen aanleiding gegeven. Laten
wij dien wat nader verklaren.
D. Berten, Cout. Seigneurie Saint-Pierre-lez-Gand, blz. 158: ‘Den xxvijen Novembre
xvc xxxv, was Willem Balsaert gheinterdiceert zyn huusen staende op de Cleye niet
te verhueren eenighe onghezuwede persoonen of onheerlyck huus houdende, daer
duere cloppynghe of buisschynghe ghebueren mochte, op peyne van ghepuniert te
werden ter discretie van schepenen.’
Heel die tekst komt uit op het verbod, huizen ‘staende op de Cleye’ te verhuren aan
jonge dochters of aan lieden die ‘onheerlyck huus’ houden, waaruit er rumoer zou
kunnen ontstaan.
*ONGHEZUWEDE persoonen is voorzeker ONGHEHUWEDE personen te lezen en zal
aldus niets te maken hebben met ‘personnes n'ayant pas payé leur droit d'issue’.
ONHEERLYCK (ONEERLYCK) HUUS HOUDEN wijst op het houden van Quade,
onredelycke ende onbehoorlicke herberghe, of Onnutte herberghe, ook nog Bedecie
herberghe, waarover bijzonderheden in onze Keure van Hazebroek, II, 70, 80-82, en dus niet op ‘tenir un train de maison inconvenant’.
Wat CLOPPYNGHE OF BUISSCHYNGHE betreft, daardoor is niet te verstaan, ‘des bruits
de martelage ou tapage assourdissant’. Liever is het gerucht bedoeld b.v. door lieden
gemaakt om (in zulke huizen) binnen gelaten te worden en de ergernis die daaruit
voor de geburen zou spruiten. CLOPPEN is: met kracht slaan op eene deur; naar De
Bo, BUISCHEN: een hevige slag met gedruisch o.a. op een deur geven. Het
herhaaldelijk en met geweld aankloppen is evenwel de bedoeling. Zie ook Verdam,
vo Buusschen.
EDW. GAILLIARD,

(1) Variante: Meulenbalcken.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

1021

Vlaamsche Van Eyck-dag op donderdag, 21 october 1920
Te 10 uur vergaderen de heeren Leden in het eeresalon der Academie.
Zijn aanwezig de heeren: Prof. Dr. C. LECOUTERE, onderbestuurder, waarnemend
bestuurder, en EDW. GAILLIARD, bestendige secretaris;
de heeren: Dr. L. SIMONS, Prof. Dr. AD. DE CEULENEER, GUSTAAF SEGERS, Kan.
Dr. JAC. MUYLDERMANS, Staatsminister J. HELLEPUTTE, Kan. AMAAT JOOS, Dr.
HUGO VERRIEST, IS. TEIRLINCK, Dr. LEO GOEMANS, OMER WATTEZ, Prof. Dr. LOD.
SCHARPÉ, Prof. J. VERCOULLIE en Mr. LEONARD WILLEMS, werkende leden;
Juffrouw MARIE BELPAIRE en de heer Dr. A. FIERENS, briefwisselende leden;
en de heer Prof. Dr. H. LOGEMAN, buitenlandsch eerelid(1).

(1) Hebben zich laten verontschuldigen de heeren Prof. Dr. J. MANSION en Prof. Dr. A.
VERMEYLEN, werkende leden; Juffrouw VIRGINIE LOVELING en de heeren A. DE COCK, Dr.
MAURITS SABBE en Dr. FRANS DAELS, briefwisselende leden.
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Zijn ook aldaar aanwezig de Z.E. Vicarisgeneraal DE BOCK, aartsdiaken, als
vertegenwoordiger van Z.D.H. Mgr. SEGERS, bisschop van Gent; de heeren
volksvertegenwoordigers ARTH. BUYSSE en ALF. SIFFER, uit Gent, HAMMAN, uit
Oostende, en HENDRIK HEYMAN, uit Sint-Niklaas; VAN ZELE, oud-senator; Prof.
CAM. DE BRUYNE, schepen der stad Gent; Eerw. L. AERTS, pastoor te Heppen
(Limburg), en JULIAAN DE VRIENDT, bestuurder der Academie van Schoone Kunsten
te Antwerpen, feestredenaars.
***

Te 10 1/2 uur, worden genoemde heeren door het Bestuur, voorafgegaan door den
pedel der Academie, naar de feestzaal geleid.
Nemen plaats aan het bureel: Prof. Dr. C. LECOUTERE, waarnemend bestuurder,
de heeren Prof. A. DE CEULENEER, L. AERTS en JULIAAN DE VRIENDT, alsook EDW.
GAILLIARD, bestendige secretaris.
Zijn verder nog aanwezig de heeren: Alb. de Smet, voorzitter der Melomanen, te
Gent; - Dr. M. Basse, leeraar aan het Koninklijk Athenaeum; - Oscar Bauwens,
eere-algemeen opziener van Bruggen en Wegen; - E.H. Fr. Cap, pastoor van
Sint-Antonius te Sint-Amandsberg; - E.H. Alb. Castille, onderpastoor van O.-L.-V.
Sint-Pieters; - Dr. Arth. Claeys, hoogleeraar, te Sint-Amandsberg; - E.P. Claeys
Boúúaert, S.J., leeraar aan het Sint-Barbaracollege; - Hendrik Coppejans, glasschil-
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der; - Jos. Cornelis, kunstschilder; - Arth. Criel, handelaar; - L.E. de Bont,
bureeloverste; - R. de Brouwere, leeraar aan het College te Ronse; - G. de Bruycker,
handelaar; - E.P. Dechamps, S.J., leeraar aan het Sint-Barbaracollege; - E.H.N. de
Cleene, missionnaris van Scheut; - J. de Decker, vrederechter te Temsche; - J.B. de
Feyter, bestuurder te Sleidinge; - Dr. Deheegher, geneesheer; - C. de Jans, ingenieur;
- V. de Lille, uitgever te Maldegem; - Maurits de Mulder, notaris; - Z.E. Kan. de
Munck, leeraar aan het Seminarie; - De Neef, tooneelkundige; - Dr. H. de Poorter,
te Isegem; - J. de Pourquoi, handelaar; - Em. de Sorgher, eere-leeraar aan de
Normaalschool; - H. de Tracy, kunstschilder; - Maurits. de Vaere, conducteur van
Bruggen en Wegen; - Is. de Vreese, burgemeester te Vinderhoute; - E.H. Des. de
Wulf, onderpastoor te Brugge; - E.H. Fr. de Wolf, pastoor te Mooregem; - Dr. Juliaan
Filliers, geneesheer te Petegem (Deinze); - Jules Gheysens, schoolopziener te
Drongen; - Glorie, ingenieur te Brugge; - E.H. Rich. Goethals, onderpastoor; - Dr.
Jef. Goossenaerts, leeraar aan het Koninklijk Athenaeum; - E.P. Henricus, der
Karmelieten-Discalsen; - G. Hodüm, raadsheer aan het Hof van Beroep; - Jan Kint,
te Sint-Niklaas; - E.H. Lamotte, pastoor te Schauburg (Limburg); - Karel Lateur,
beeldhouwer te Brugge; - Dr. L. Lava, geneesheer; - E.H.J. Leyman, onderpastoor;
- Ed. Loos, studie-prefect aan het Athenaeum te Antwerpen; - L. Loos, hoofdschoolop-
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ziener van het schoolgebied Aalst; - E.H. Mariman, bestuurder te
Sint-Lievens-Houthem; - G. Maryssael, te Brugge; - Eerw. Paters Minderbroeders
Recolletten; - Maurits Neirinckx, te Ledeberg; - E.H.A. Raman, bestuurder der
Jongensnormaalschool te Sint-Niklaas; - Couvent Rogman, te Zeveneecken; - Dom.
Roggen, leeraar aan het Koninklijk Athenaeum; - Leon Sarteel, kunstschilder; - Alb.
Saverys, kunstschilder te Deinze; - Eerz. Broeder Arnold Seeldrayers, leeraar aan
het Sint-Amandsgesticht, met verschillende zijner leerlingen; - B. Seeuws, te Petegem
(Deinze); - W. Siffer, drukker der Academie; - P. Soens, bestuurder van het Hospitaal
te Oudenaarde; - E.H. Ferd. Spittaels, leeraar aan de Jongens-normaalschool te
Sint-Niklaas; - Z.E. Kan. Standaert, leeraar aan het Seminarie; - Leo Uytenhove,
kunstschilder; - Dr. Fern. van den Berghe, geneesheer; - E.H. Aug. van de Putte,
pastoor te Landskouter; - Leo van der Haeghen, leeraar aan het Conservatorium; J.E. van de Velde, apotheker; - P. van de Vyvere, te Brugge; - F. van de Wattyne,
burgemeester te Bassevelde; - J. van Driessche, kloosterbestuurder te Wetteren; - D.
van Hove, opziener van den bijzonderen dienst der plantenziekten bij het Ministerie
van Landbouw; - O. van Kets, onderwijzer te Drongen; - O. van Malleghem,
oud-advocaat-generaal; - J. van Werveke, onderarchivaris der stad Gent; - G. Verbeke,
provinciaal bouwmeester te Brugge; - Th. Vergaelen, bediende; - Th. Vermeire,
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kunstbeeldhouwer te Meirelbeke: - Jos. Vermeulen, steenbakker te Meirelbeke; Verwilghen, raadsheer bij het Hof van Beroep; - J. Viaene, vrederechter te
Sint-Amandsberg; - Vierin, bouwmeester te Brugge; - E.H. Arth. Vuylsteke,
onderpastoor van S.-Walburga te Brugge; - Ferd. Willaert, kunstschilder; - Joz. Wille,
ingenieur te Somergem; - Th. Wylleman, greffier bij de Rechtbank; - Ook de hieronder
volgende heeren reporters: Ph. de Munnynck, voor Het Volk; K. Lybaert, voor De
Gentenaar-Landwacht; Ad. Fordeyn, voor De Standaard; Franz Bundervoet, voor
De Schelde; G. Colle, voor Le Bien public, en Mej. Putte, voor La Flandre libérale.
- Verder een groot getal dames en juffrouwen.
Vanwege verschillende personen heeft het Bestuur der Academie bericht ontvangen
dat het hun spijt den Vlaamschen Van Eyck-dag niet te kunnen bijwonen. Het zijn
de weled. Heer J. Destrée, minister van wetenschappen en kunsten, die schrijft: ...
Vóor enkele dagen heb ik Van Eyck vereerd in 't Fransch, 't is waar; maar ik ben met
het Vlaamsch niet genoeg vertrouwd, om hem opnieuw in deze taal te kunnen
vereeren...; - E. Anseele, minister van openbare werken; - A. de la Kethulle, eerste
voorzitter van het Hof van Beroep; - Am. Casier, senator; - Ridder de Ghellinck
d'Elseghem, senator; - E. de Kerchove d'Ousselghem, senator; - Graaf 't Kint de
Roodenbeke, senator; - Joz. Libbrecht, senator; - A. Ligy, senator; - V. Begerem,
volksvertegen-
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woordiger; - Ad. Buyl, volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Oostende;
- D. Cnudde, volksvertegenwoordiger; - Aug. Huyshauwer, volksvertegenwoordiger;
- J. Maenhout, volksvertegenwoordiger te Lemberghe; - Marck,
volksvertegenwoordiger te Antwerpen; - Dr. A. Peel, volksvertegenwoordiger te
Kortrijk; - L. Pussemier, volksvertegenwoordiger te Eecloo; - luitenant-generaal
Delobbe, bevelhebber van de eerste krijgsomschrijving; - luitenant-generaal Lambert;
- generaal-major Delfosse; - generaal Tack; - Maurits Lippens, gouverneur der
provincie Oost-Vlaanderen; - Em. Braun, burgemeester der stad Gent en
volksvertegenwoordiger; - E.P. Joz. Salsmans, stichter van het Salsmans-Fonds, te
Leuven; - Mevrouw Merghelynck, weduwe van Jhr. Arthur Merghelynck, die aan
de Academie het Beauvoorde-kasteel met zijn prachtige kunstverzamelingen bij
uitersten wil vermaakte; - P. Bruggeman, beambte; - Em. Claus, kunstschilder te
Astene; - Eg. de Backer, apotheker; - aartspriester M. de Baets, vicaris-generaal van
Z.D.H. Mgr. den Bisschop van Gent; - Rod. de Saegher, advocaat; - Edler Hansen,
leeraar aan het Koninklijk Athenaeum te Antwerpen; - M. Heins, gemeente-secretaris;
- Joz. Inghels, griffier der Provincie Oost-Vlaanderen; - Six, medebestuurder van het
Rijksmuseum van schilderijen te Amsterdam; - Arth. van der Linden, lid van de
Bestendige Deputatie der provincie Oost-Vlaanderen; - kapitein-commandant van
Seghbroeck, te Brussel;
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- Em. Wambach, bestuurder van het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium te
Antwerpen.
***

De waarnemende bestuurder opent de vergadering met een hartelijken groet aan al
de aanwezigen. Het feest wordt opgeluisterd door een muzikale uitvoering, door de
Kunstafdeeling van oude muziek der Koninklijke Maatschappij De Melomanen,
onder de talentvolle leiding van den heer ARSCHODT, leeraar aan het Koninklijk
Conservatorium te Gent. De heer ALB. DE SMET, voorzitter der Melomanen, heeft,
te dezer gelegenheid, met de meeste bereidwilligheid de oude speeltuigen van zijn
rijke verzameling ten dienste der Academie gesteld, onder andere een prachtige
klavecimbel met lieve schilderingen uit de XVIIe eeuw: hem zij daarvoor de beste
dank van onze Koninklijke Instelling betuigd.
Hier volgt het programma der vergadering.

= Programma =
Ave Maria, voor gemengd koor, zonder JAC. ARCADELT. 1514-57.
begeleiding
1o) Verklaring van een voorname bijzonderheid van het tafereel Het Lam Gods,
door Eerw. Heer AERTS, pastoor te Heppen (Limburg).
Largo der sonata in B groote terts, voor J.B. LOEILLET. Gent, 1650-1720.
viola di gamba en klavecimbel, door den
Heer ARSCHODT en Mejuffrouw
GOOSSENS.
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Allegro con brio der sonata in D groote J.B. LOEILLET.
terts, voor kleine viola en klavecimbel,
door den Heer H. GADEYNE en
Mejuffrouw GOOSSENS
2o) De invloed der gebroeders Van Eyck op de ontwikkeling der Schilderkunst,
door Prof. AD. DE CEULENEER.
Sonata voor drie in D groote terts, voor
kleine viola di gamba en klavecimbel.
Lento expressivo.
Allegro giocoso

J.B. LOEILLET.

3o) Over Vlaamsche kunst, door den Heer JULIAAN DE VRIENDT, bestuurder der
Koninklijke Academie van Schoone Kunsten, te Antwerpen.
Verzuchting, voor gemengd koor en
klavecimbel

ROL. DE LASSUS. Bergen, 1520-94.

***

Van het muzikaal gedeelte van het feest was Mejuffer MARIE BELPAIRE, ons geëerd
briefwisselend lid, zoo goed een zeer interessante beoordeeling ter beschikking van
het Bestuur te stellen; daarin heeft zij echter ook de drie sprekers begrepen, zoodat
wij niet beter kunnen doen dan haar stuk hieronder op te nemen:

Een onvergetelijke dag.
Hoogtijd was het in Vlaanderen: de blijde intrede te Gent van een onzer kostbaarste
kunststukken in zijn geheel heroverd, het Lam Gods der VAN EYCKEN, de summa in
kleur van heel onzen katholieken godsdienst. Dit Vlaamsche feest zou nu in 't
Vlaamsch gevierd worden. De Academie, in de hoofdstad van Vlaanderen gevestigd,
had de zaak in handen genomen, en of zij erin slaagde den triomf der
gebroeders-schilders op te luisteren!

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

1029
Zeer juist had zij gevoeld dat de kunst éen is, al vindt zij hare uiting onder drie
vormen: de bevleugelde taal der muziek, die van 't menschelijk woord, die van de
uitbeelding in kleur of steen. Daarom werd in het keurig zaaltje Louis XV, waar de
feestzittingen der Vlaamsche Academie plaats nemen, eerst het woord gegeven aan
de muziek.
Rein, luchtig, etherisch klonk het ineens: het Ave Maria van ARCADELT
(1514-1557), a capella, zonder steun van begeleiding, alleen een stemmen-gebouw,
zooals de meesters der zestiende eeuw dat zoo goed wisten aan te leggen: stemmen
als klankzuilen, waarop de anderen berusten om te stijgen, in omstrengeling van
klanken, en eindelijk te sluiten in de omhelzing van 't akkoord. De ‘ogivale toonkunst’
zou men die school kunnen noemen, want gelijk de lijnen onzer kathedralen schieten
die klanken ten hooge, in lenige reinheid, en ontmoeten als de voegen van 't gewelf
in 't eind-akkoord der vereeniging met het opperste doel: God.
In religieuze aandacht werd dit stuk aangehoord en bracht eene stemming over 't
geheel, gaf het eene wijding die niet meer moest wijken.
Mij werd enkel gevraagd het muzikaal gedeelte te beoordeelen, maar hoe zou ik het
kunnen laten hier den held van 't feest te noemen, den Zeer Eerw. Heer AERTS, pastoor
van Heppen, die als de apostel, de verkonder, de vertolker vooral is opgetreden van
't meesterwerk der gebroeders VAN EYCK In korte woorden gaf hij de stof van 't
betoog dat hij 's namiddags, voor 't tafereel zelf, zou uiteenzetten en dat bij de twee
uren al de aanwezigen zou boeien.
Toen hij zweeg, hieven weer hemelsche klanken aan. Ditmaal van speeltuigen, oude,
archaïek, ons terugvoerend naar lang verleden tijden, tijden vol bekoring door het
omfloersende van 't verleden zelf: Largo eener sonate van LOEILLET (Gent
1650-1720). Oh! wat zwol de boezem,
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wat voelde men zich innig en wellig aangedaan bij die zoete klanken vol streeling
en melodij, zachte toovering en als zegenende emotie. Volkomen kweten de artisten
zich van hunne taak: Mejufv. GOOSSENS aan de klavecimbel, de Heer ARSCHODT
met de viola di gamba.
De klank van die oude instrumenten alleen verplaatst u in een andere wereld, met
meer rust en innigheid. Daarna, opgewekt en sprinkelend om zoo te spreken, de
lustige tonen van een Allegro con brio van denzelfden LOEILLET. Eene gelukkige
gedachte mag het heeten de muziek van dien Gentschen meester gekozen te hebben
voor dit Vlaamsch feest bij uitnemendheid. Niet dat de klanken kenmerkend vlaamsch
waren, of de compositie van den zelfden tijd als de vervaardigers van het beroemde
Lam Gods. De muziek is, in hare evolutie, van veel lateren datum als de andere
kunsten; haar middeneeuwsche tijd neemt plaats slechts in de XVIe eeuw, met
meesters zooals PALESTRINA, ROL DE LASSUS, enz. LOEILLET is van latere jaren en
vond juist een gepast kader in het zaaltje waar zijne stukken klonken. Weer de zelfde
volkomenheid van uitvoering in dit allegro, waar de kleine viola bij kwam, gespeeld
door den Heer GADEYNE, eene oude kennis voor degenen die het geluk hadden hem
op het front te hooren, in 't orkest door de zorgen onzer geliefde Koningin
bijeengebracht.
Professor A. DE CEULENEER sprak daarop van den invloed der gebroeders Van Eyck
op de ontwikkeling van de Schilderkunst. De invloed van Giotto, zegt hij, bleef tot
Italië beperkt, terwijl die van de gebroeders Van Eyck tot alle landen en tot alle
kunstscholen doordrong. Als denker staat Hubrecht boven zijn broer; Jan is echter
als schilder veelzijdiger en brengt meesterstukken voort in al de vakken van zijn
kunst; beiden, door de verbeteringen aan de schilderkunst toegebracht, mogen als
baanbrekers beschouwd worden: de eenvoudige achtergronden van vroeger hebben
zij door zeer fijn afgeteekende gebouwen vervangen en door landschappen, die aan
hun gewrochten
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een bijzonder leven bijzetten. Zij weten de perspectief zoo natuurlijk weer te geven,
dat hun schilderijen een echte werkelijkheid vertoonen De olieverf hebben de
gebroeders Van Eyck eigenlijk niet uitgevonden; zij zijn evenwel daartoe gekomen,
kleuren en olie te mengen met een vernis, waarvan de juiste samenstelling ons niet
bekend is, maar waardoor hun werken goed droogden en ook de kleuren hun frischheid
behielden, zoodanig dat zij ons nog voorkomen alsof zij pas geschilderd waren.
Daarna viel weer de muziek in: eene sonate van LOEILLET, voor drie instrumenten,
met Lento expressivo en Allegro giocoso. Weer een feest voor het oor.
Last not least stond een jeugdige grijsaard op: de Heer JULIAAN DE VRIENDT, krachtig,
kernachtig, in eene taal vol geestdrift hulde brengende aan de meesters die zijne
jeugd hebben gevormd, de onsterfelijke gebroeders die ook toonbeeld waren voor
de moderne gebroeders, het doel aanwijzend van de kunst die God moet verheerlijken
en den medemensch stichten.
Lang is het geleden - zei de heer DE VRIENDT -: twee kunstenaars, gebroeders,
Hubrecht en Jan waren in hun werkhuis te Gent ieverig bezig. Aan eene gewichtige
samenstelling waren zij werkzaam: de Aanbidding van het Lam. Hubrecht mocht het
einde niet zien zijner grootsche onderneming. Het kunstwerk werd door Jan voltooid.
De menigte bleef samengedrongen staan voor het voltrokken meesterstuk, vol eerbied
en bewondering. Vijf eeuwen zijn sinds vervlogen en de schepping der gebroeders
Van Eyck staat daar nog in al hare frischheid en pracht.
Het vlaamsche ras is niet materialistisch, het is gevoelig voor de werkelijkheid,
maar ook voor het bovennatuurlijke.
De kunst moet nationaal zijn, de uitdrukking van den geest eens volks, schoonheid
uit het volk en voor het volk.
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De geest der twee oude meesters beheersche den arbeid onzer kunstenaren opdat zij
schoonheid zouden scheppen tot glanzende toekomst van ons herwordende
Vlaanderen.
Een koor van ROL. DE LASSUS sloot de plechtigheid, met de zelfde keurigheid
uitgevoerd door de kunstafdeeling der Melomanen, met dezelfde ingetogenheid
afgeluisterd door de verrukte aanwezigen.
Wezenlijk een onvergetelijke dag, een gezegende dag!
Onder de levendigste toejuichingen van de toehoorders, bedankte Prof. Dr. C.
LECOUTERE de heeren hoogambtenaren voor hun gewaardeerde tegenwoordigheid
op onzen Vlaamschen Van Eyckdag. Tevens sprak hij een woord van innigen dank
uit voor de talrijke aanwezigen die zelfs van verre waren gekomen, en voor de vele
dames en juffrouwen die het feest hadden bijgewoond. Allen noodigde hij ten slotte
uit, tot de bijeenkomst van den namiddag, te 2 1/2 uur, in de hoofdkerk van Sint-Baafs.
De vergadering werd te 12 uur gesloten.
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In Sint-Baafskerk, te 2 1/2 uur.
De vergadering wordt voorgezeten door Z.D.H. Mgr. SEGHERS, bisschop van Gent,
in het bijwezen van de heeren van het Bestuur en de Leden der Academie, waarbij
zich Juffrouw Virginie Loveling, briefwisselend lid, gevoegd heeft.
Buiten de heeren die de morgenvergadering hebben bijgewoond, zijn thans nog
aanwezig, de heeren: Staatsminister Al. van de Vyvere, volksvertegenwoordiger
voor het arrondissement Thielt; - van Cauwenbergh, volksvertegenwoordiger te Lier;
- Z.E. de Baets, vicaris generaal van het Bisdom; - H. de Kerchove d'Exaerde,
arrondissements-commissaris; - Hub. Verwilghen, arrondissements-commissaris te
Sint-Niklaas; - Cyr. Buysse, letterkundige te Afsnee; - Al. Callant, letterkundige; P. Campers, leeraar aan de Normaalschool; - E.H. Gabriel Celis, letterkundige; - Fr.
Coppejans, kunstschilder; - Z.E. Kan. Coppens; - J. de Boeuf, meubelmaker; - Kan.
De Ruyver; - E.H. Goubert, leeraar aan het Sint-Jorisgesticht; - Dr. A. Roegiers,
bestuurder der Staats Middelbare Normaalschool; - Dr. Roelens, burgemeester te
Rupelmonde, oud-provincieraadslid; - C. van Caeneghem, eere-schoolopziener te
Aalter; - van de Weyer, hoogleeraar te Leuven; - J. van Hecke, toonkundige; - Alf.
van Overbeke, dagbladschrijver; - Jos. van Over-
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beke, advocaat. - Op die vergadering waren verder, buiten een paar honderd andere
belangstellenden, een aantal dames en juffrouwen aanwezig.
Pastoor AERTS komt aan het woord. Met aandoening spreekt hij over het prachtige
kunstwerk, waarvoor wij thans vergaderd staan. Hij is van meening, dat op het
middelpaneel niet God de Vader, maar God de Zoon verheerlijkt staat, tusschen zijn
Goddelijke Moeder en den Evangelist Sint-Jan, en verdedigt zijn stelsel met oprechte
overtuiging. Ten slotte beschrijft hij het meesterstuk tot in zijn minste bijzonderheden
en verwekt bij zijne aanhoorders bewondering en vereering voor de Gebroeders van
Eyck, de onsterfelijke scheppers van het Lam Gods.
't Was ruim 4 1/2 uur, toen de vergadering uiteenging. Pastoor AERTS, die
onvermoeibaar scheen, had bij de twee uur met vuur en gloed over het Lam Gods
gesproken.
De dag van 21n October zal steeds voor de Koninklijke Vlaamsche Academie een
groote, een onvergetelijke dag mogen heeten!
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De invloed der gebroeders Van Eyck op de ontwikkeling der
schilderkunst,
door Prof. Dr. A. de Ceuleneer,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Nu wij weder op vrijen grond in zijn heerlijke volledigheid het onsterfelijke veelluik
van het Lam Gods mogen bewonderen, dank zij het krachtig aandringen op het
vredescongres van Versailles van Staatsminister VAN DEN HEUVEL, vervult de
Koninklijke Vlaamsche Academie enkel een Vaderlandschen plicht met de
GEBROEDERS VAN EYCK te verheerlijken en dit in de taal die de hunne was en de
onze gebleven is.
Om den kunstinvloed der van Eycks met juistheid te kunnen waardeeren en
hoogschatten, dient de toestand der schilderkunst op het einde der veertiende en in
't begin der vijftiende eeuw in 't kort uiteengezet.
De eerste Renaissance loopt in Italië alsdan bijna op haar einde. Giotto, door zijn
muurschilderingen te Assisië en in de Arena heeft heel en al met het byzantinisme
van vroeger afgebroken en de kunst tot natuurlijkheid teruggebracht. Zijne leerlingen
en navolgers gaan zijn kunstrichting in, verbeteren, ontwikkelen ze, en zoo ontstaan
die wereldberoemde frescos van Lorenzetti, Orcagna, Masaccio en de schilderingen
van het Campo Santo.
Het muurschilderen is in Italië overheerschend en zoo blijft schilderkunst aan
bouwkunst gebonden.
Paneelschilderingen zijn betrekkelijk zeldzaam, maar de kunstenaar die alleen op
bestelling werkt, weet vooraf welke plaats zijne schilderij zal innemen.
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De beroemdste paneelen, t.w. de Madonna van Cimabue (1270) en de Majesta van
Duccio (1311) zijn nog niet bezield door den verjongenden geest die met Giotto zal
ontstaan.
Hier in 't Noorden bestaat zulke ontwikkeling niet. Ons vochtig klimaat kan het
versieren der kerkwanden met schilderingen niet begunstigen en de weinige
kunstwerken tot ons gekomen, kunnen naast de Italiaansche frescos niet in aanmerking
gebracht worden. De beste zijn wel die van de kapittelzaal der Bijloke te Gent, uit
de tweede helft der 14de eeuw(1). De geboorte Christi, in het Oude Vleeschhuis te
Gent, schilderde Nabur Martins in 1448, dus na den dood der van Eycks. Als oudste
paneelschildering kan men vermelden de Rijve van Sint Odila (1292), bewaard in
de kerk van Kerniel nabij Borgloon. Zij heeft echter nog zeer geringe kunstwaarde.
De voornaamste paneelschilderingen zijn de luiken van het altaarblad van Champnol
(nu in het Museum van Dijon) van de hand van den Yperling Melchior Broederlam
(1399). Jacob van Baerze, van Dendermonde, ontwierp het retabel voor Philips den
Stoute en was er de beeldhouwer van.(2)
Het werk van Broederlam is wel geen meesterstuk maar het is voor de
kunstgeschiedenis van het hoogste belang. Broederlam was voor Vlaanderen wat
Cimabue en Duccio voor Italië waren; de van Eycks, wat Giotto voor Italië, met dit
verschil dat de invloed van Giotto beperkt bleef tot Italië, terwijl die der gebroeders
van Eyck tot alle landen en alle kunstscholen zou doordringen.
Het opkomen der gemeenten brengt de schilderkunst ook buiten de kloosters en
weldra ontstaan in vele steden de Sint-Lukasgilden. Te Gent was ze reeds in 1355
volkomen ingericht.
Onze muurschilderingen en paneelen kunnen die van Italië niet evenaren; onze
miniaturisten integendeel, begunstigd door Koning Karel V (1364-1380) en door
zijn broeders, den hertog van Berry (1340-1316) en Philips den Stoute (1342-1404),
brengen

(1) Van Lokeren dateert ze ten onrechte uit de eerste helft der dertiende eeuw.
(2) Bij het zien der meesterwerken van van Baerze in het klooster der Byloke te Gent, droeg
Philips de Stoute aan van Baerze op, het altaarblad te vervaardigen en Broederlam schilderde
in olieverf er de luiken van en ook de beeldjes door van Baerze gebeeldhouwd.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

1037
kunstwerken voort die nooit overtroffen werden. Het zal volstaan de aandacht te
vestigen op Jan van Brugge, de gebroeders Limburg (Janneken en Polleken), Maelvel
en Jacob Coene van Brugge.
Zoo was de toestand als de geniale gebroeders van Eyck met hun onvergankelijk
werk beginnen. Hun leven, vooral dat van Huibrecht, is ons weinig bekend. De kennis
hunner levensbijzonderheden hebben wij vooral te danken aan de grondige
opzoekingen van den betreurden James Weale, buitenlandsch eerelid onzer Academie.
Beide van Eycks werden geboren te Maeseyck of te Aldeneyck, waar wij onze
oudste muurschilderingen vinden (12de eeuw)(1).
De kunst was in die gewesten geen nieuwe gast. Reeds in de achtste eeuw leefden
tusschen de stille muren van het abdissenklooster van Aldeneyck de heilige Herlindis
en de heilige Relindis, die ons om hun schilderen bekend staan. Ook in Limburg
ontmoeten wij den eersten opbloei onzer letterkunde met de Eneis en met de
Servatiuslegende van Heinryck van Veldeken (in de omstreken van Hasselt). De
kroon op deze Limburgsche kunstbeweging werd gezet door kunstenaars die met
hunne meesterwerken de wereld gingen verbazen.
Wij weten dat Huibrecht (geboren ongeveer 1366) te Gent verbleef en een
werkzame burger was; hij stierf er den 18 September 1426 en werd begraven in de
krocht van Sint-Jan, onder de kapel van Vijdt. Het volk moest hem zeer hoog schatten,
want zijn rechterarm, die het penseel hanteerde, werd in een ijzeren omhulsel aan
het kerkportaal vastgehecht en bleef aldaar tot in de 16de eeuw(2).
Het leven van Jan (geboren in 1382) is ons iets beter bekend. Huibrecht leidde
hem op in de schilderkunst. Hij was niet eenvoudig burger, gelijk zijn broeder, maar
leefde aan het

(1) JULES HELBIG, La peinture au pays de Liége et sur les bords de la Meuse. Liége, 1903, blz.
3.
(2) Was reeds in 1566 verdwenen. Sedert de tweede helft der 14de eeuw, was Gent een middelpunt
van Schilderkunstontwikkeling geworden. Wellicht was dit eene rede voor Huibrecht om
zich in onze stad te vestigen. Men leze daarover MAETERLINCK, Hubert van Eyck et l'école
préeyckienne. (Bull. der Maatsch. van Gesch.- en Oudheidkunde te Gent, 1914, blz. 149.)
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hof. Na in den Haag in dienst geweest te zijn van Jan van Beyeren, benoemden
bisschop van Luik(1), werd hij den 19 Mei 1425 schilder en kamerling van Philips
den Goede. De hertog gelastte hem met verschillende zendingen; de meest bekende
is die geleid door Jan van Roubaix: deze moest aan den Koning van Portugal, Jan
den Eerste, voor zijn meester de hand der prinses Isabella vragen, en Jan van Eyck
was gelast het portret der jonkvrouw te schilderen. Hij scheepte in te Sluis op 19
October 1428, landde te Cascaes aan den 16 December en kwam te Sluis terug den
25 December 1420. Het portret, geschilderd te Aviz, is verloren gegaan, en wij moeten
veronderstellen dat hij in Portugal andere werken voortbracht(2). Hij oefende er ook
grooten invloed uit. Met hem begint de werking welke de oude Portugeesche school
onderging door het overwegende gezag van onze Vlaamsche schilders.
Het beschouwen van het meesterstuk dezer school, de Sint Pieter van Graô Vasco
(1552-1592) in de kerk van Vizeu, wekt in den geest eene zekere herinnering aan
den God den Zoon, alias God den Vader, van het Lam Gods(3).
Jan woonde gedurende lange jaren te Brugge, alwaar hij stierf den 9 Juli 1441.
In de ons overgebleven werken der gebroeders kan men bijna nooit met zekerheid
de hand van Huibrecht uit die van Jan terugvinden: zoo weinig vertoonen hunne
gewrochten persoonlijk verschil. Men bewondert bij Huibrecht verhevener majesteit,
meer edelheid in de uitdrukking, een volmaakter koloriet; bij Jan, fijnere uitvoering
en meer realistische bewerking.
Aan Huibrecht worden onder meer toegeschreven, de Drie

(1) Tot 11 September 1424.
(2) In den inventaris van Margareta van Oostenrijk van 1515 leest men dat zij bezat une face
d'une Portugaloise... faicte de la main de Johannes sans huelle et sur toile. Dit portret werd
heel waarschijnlijk in Portugal geschilderd. MAETERLINCK, blz. 156.
(3) Zie mijn werk: Le Portugal. Notes d'art et d'archéologie. Antwerpen, 1882, blz. 64 en
volgende. De invloed der Vlaamsche school ontwikkelde zich ook in Portugal met de
schilderij, thans in de kathedraal van Sevilla, van Pedro Campaña (De Kempeneer)
(1502-1580). Het kan ook zijn dat Vasco de copie van het Lam Gods te Madrid heeft kunnen
bewonderen.
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Marieën aan Christus' graf (Verz. Cook, Richmond); de Madonna van Kanselier
Rolin (Louvre); de Zegepraal van het Christendom op het Jodendom, ook Fontein
van het levende water genoemd (Prado), die door de algemeene opvatting aan het
Lam Gods herinnert.
Van Jan zijn zeker de Heilige Barbara, O.L. Vrouw aan de fontein (Museum,
Antwerpen, van 't jaar 1439) en meer andere. De portretten van Jan Arnolfini en zijne
vrouw Joanna de Chenany (Nat. Gall. te Londen), dat zijner vrouw (Mus. Brugge,
van 't jaar 1439), op de Madonna van Kanunnik Van der Paelen, het portret van dien
kanunnik (St.-Janshospitaal, Brugge) en het portret van den Brugschen goudsmid
Jan de Leuwe (Museum Weenen), behooren wel tot de schoonste, de natuurgetrouwste
portretten ooit gepenseeld. Jan van Eyck is wellicht de volmaakste van al portrettisten:
Van Dijck, Rubens, Raphaël, Dürer, de Hollandsche meesters, hebben hem hierin
niet overtroffen. Hij idealiseert de gelaatstrekken niet, maar stelt ze voor juist zooals
ze zijn, met de uitdrukking die hun eigen is. Hij weet zijn personen zoo levendig af
te beelden dat men onwillekeurig de vraag op de lippen voelt komen die eens Michel
Angelo tot den San Marco van Donatello (Orsanmichele) richtte: Perchè non mi
parli? Waarom spreekt gij mij niet aan?
Al deze ongeëvenaarde werken worden echter in de schaduw gesteld door hun
meesterwerk. Door de eerste zouden zij als uitstekende schilders bekend staan; door
het Lam Gods gaven zij aan het nageslacht een geschenk zooals het nooit een
volmaakter ontving.
Men mag veronderstellen, dat het veelluik besteld werd in 1422 door Joos Vijdt,
voorschepen van Gent (1433-34, † 1439) en zijne vrouw Elisabeth Borluut († 1443).
Zeker is het dat de inhuldiging van het meesterwerk plaats greep den 6 Mei 1432(1).
Het was Huibrecht die het plan van heel de schilderij opvatte. Hij vertolkte de
woorden van Joannes in de Openbaring(2), door een voorstelling der Verlossing van
het menschdom.

(1) In 1559 laat Philips II er een kopij van maken door Michiel Coxie die er twee jaar aan werkte.
Zij werdt geplaatst in de kapel van het oud paleis te Madrid.
(2) VII, 9-10.
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Door deze hemelsche opvatting bewees Huibrecht dat hij een overtuigde christen
was, begaafd met een geniale denkkracht. Op meer grootsche, meer klare wijze de
Verlossing voorstellen is niet mogelijk. Dit alles doet denken aan zekere geniale
dichterlijke voorstellingen van den vereeuwigden Dante.
Hoe verbazend de schitterende en volmaakte eenheid der opvatting, hoe grootsch
de gedachte die de meester heeft weten uit te drukken en samen te vatten! Alleen
een genie was in staat zulk volmaakt kunstgewrocht in den scheppenden geest te
ontwerpen. Al de voorgestelde personen werken mede tot een en hetzelfde doel; tot
de geringste bijzonderheden harmoniëeren. Overal bestaat er evenwicht; alles is
beredeneerd.
Alle tijden, alle volken verheerlijken de Verlossing van het menschdom door het
Lam. Adam en Eva staan verjongd in hunne oorspronkelijke zuiverheid. De
Drievuldigheid troont in het midden(1). De Heilige Maagd is uitverkoren voor de
Verlossing, Joannes is de voorlooper. Het bloed van het Lam vloeit zegenrijk:
zinnebeeld der Heilige Eucharistie die het echt leven geeft, de ware levensfontein.
De profeten voorspellen de Verlossing, de Apostelen verkondigen ze. Pausen,
bisschoppen, maagden, heiligen, monniken, bedevaarders, eremijten, allen zijn gaande
om het Lam te aanbidden. Zulks is het denkbeeld door Huibrecht geschapen en door
hem en door zijn broer uitgevoerd met volmaakte techniek en een penseel der fijnste
sierlijkheid. Het is een grootsch Te Deum, door penseel en kleur plechtig aangeheven.
Alle volkeren voelen hun fierheid stijgen met den triomf hunner nationale kunst.
Te Siena werd de Majesta met luister en trompetgeschal van Duccio's werkhuis naar
den dom begeleid; Cimabue's Madonna bracht het opgeruimde volk van Florentië
naar Santa Maria Novella. Ook hier heeft het volk gejuicht bij de blijde terugkomst
van zijn kunstschat: klokken luidden, vlaggen wapperden, vaderlandsche liederen
weerklonken en de ziel van ons volk rilde van ontroering.
Jan van Eyck heeft wellicht zekere wijzingen aangebracht en voor enkele
bijzonderheden alleen zijn persoonlijk inzicht

(1) Ik wil hier niet beslissen of het middenbeeld God den Vader voorstelt. Adhuc sub judice lis
est. Ik moet bekennen dat de E.H. Aerts zeer grondig het vraagspunt besproken heeft.
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geraadpleegd, want Huibrecht mocht enkel een klein deel van het veelluik afwerken.
Van zijne hand zijn o.a. voorzeker de God de Vader of God de Zoon, Maria, de
Dooper; maar de eenheid der voorstelling bewijst dat Jan zich aan het oorspronkelijk
plan in zijn groote lijnen heeft gehouden.
Als denker staat Huibrecht boven zijn broer; Jan is echter als schilder veelzijdiger
en brengt meesterstukken voort in al de vakken der schilderkunst: godsdienstige
voorstellingen, portretten, landschappen, zelfs genrestukken zooals de badscene met
den beroemden spiegel die Federigo van Urbino in zijn paleis bezat(1).
Vroeger schilderden de kunstenaars eenvoudige achtergronden van een en dezelfde
kleur, eene overlevering van het byzantinisme; en die richting werd zelfs nog in de
vijftiende eeuw door groote schilders gevolgd, b.v. door Stephan Lochner in zijn
Dombild (1440-1450) en in zijn Laatste Oordeel. Giotto en zijne navolgers brachten
aan achtergrond en voorstelling eene rijke afwisseling door zekere bouwkundige
motieven. De van Eycks echter waren de eersten die als achtergrond gebouwen
afbeeldden, zoo fijn afgeteekend dat zij tot model voor bouwmeesters zouden kunnen
dienen.
Soms herinnert Jan zich kerken van dewelke hij op reis schetsen geteekend heeft.
Alzoo voor de Maria-boodschap van de Ermitage geeft hij grootendeels weder den
kruisbeuk van Santiago de Compostella, waar hij zich bevond in Februari 1429. Dit
paneel is dus niet van 1426 maar wel van na 1429(2). De Madonna van Van der Paelen
(Brugge), die van Abt van Maelbeke, proost van Sinte-Marten van Yperen (Helleputte,
Leuven, van Juli 1440), worden voorgesteld in romaansche kerken; die van het
Museum van Antwerpen in eene gothische

(1) Zie mijn Justus van Gent, Gent, 1910, blz. 48. Men zou zich een gedacht kunnen vormen
van zijn genrestukken door een paneel van zijne school voorstellende eene
liefde-betooveraarster (Der Liebetzauber) bewaard in het Museum van Leipzig. (Verzeichniss
der Kunstwerke im Städt. Museum zu Leipzig. 1897, blz. 117 no 509).
(2) SAINTENOY, L'Eglise de St-Jacques de Compostelle et le décor archéologique de l'
‘Annonciation’ de Jean van Eyck. (Annales Acad. d'archéologie, LX, blz. 239).
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kerk. De heilige Barbara(1) (Antwerpen) is gezeten voor eenen toren in opbouw, en
een landschap versiert de heenvluchtende verte.
Het landschap werd nu algemeen als achtergrond door de gebroeders verkozen;
ook hier bereikten zij onovertroffen volmaaktheid: daartoe behooren de wondere
landschapschilderingen die wij als achtergrond van het Lam Gods vinden. Door het
aanwenden van dit landschapmotief, gaven zij een waar leven aan hunne
kunstgevrochten. Hun landelijk vergezicht was soms zoo natuurgetrouw dat in den
achtergrond der Madonna Rolin het panorama der stad Lyon wordt gezocht.
Daarin werden zij in latere tijden door de grootste schilders nagevolgd.
Op technisch gebied mogen de gebroeders van Eyck, door hunne uitvindingen en
verbeteringen als baanbrekers beschouwd worden. Door grootere helderheid van het
licht en scherpere duidelijkheid van de voorwerpen, gaven zij aan het verschiet een
natuurlijkheid die verre de werken van al hun voorgangers overtreft. Het is geen
beeld meer, het is de werkelijkheid zelf die ons wordt vóórgetoond. Hun verschiet
is zoo volmaakt dat zelfs geen Zurbaran of geen Rembrandt het evenaren.
De uitvinding der olieverf wordt dikwijls nog aan de gebroeders van Eyck
toegeschreven. Ten onrechte. Sedert lang was het bekend dat kleuren met olie te
mengelen waren: maar men gelukte er niet in. Zoo liet men eenvoudig de schilderij
door de zon drogen en niet zelden werden de kleuren hierdoor verduisterd. Ook het
waterverven bleef algemeen heerschend en heden nog werpen sommige theoretici
de vraag op of dit procédé niet aan te raden is(2).
Al die hinderpalen en hinkende kunstmiddels wisten de gebroeders van Eyck te
vermijden. Hunne uitvinding bestaat niet in het mengelen der kleuren met lijnolie;
maar wel in het vinden van een volmaakt opdrogend vernis, waarvan de juiste
samenstelling ons onbekend blijft, dat zij met olie mengelden(3);

(1) Veel meer eene teekening.
(2) Zoo CH. BLANC, Grammaire des arts du dessin, blz. 622.
(3) De heer MAETERLINCK denkt dat het Lam Gods in waterverf geschilderd werd en daarna met
het uitgevonden vernis vastgesteld en bestendigd. Op. cit., blz. 173.
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daardoor droogden de paneelen heel gemakkelijk en de kleur bleef zuiver,
doorschijnend, helder; en zoo duurzaam dat na vijf eeuwen hunne kunstgewrochten
zoo frisch voorkomen alsof ze eerst onlangs geschilderd waren. Huibrecht beproefde
reeds zijn vernuft, in het opzoeken van die zoo gelukkige droogwijze; Jan bracht ze
tot volmaaktheid.
Deze nieuwe techniek bekwam overal ongehoorden bijval. Antonello da Messina
(1444-1493), nadat hij te Napels eene Maria-boodschap van Jan van Eyck te zien
had gekregen besloot tot eene reis naar Vlaanderen om er die nieuwe methode te
bestudeeren. Teruggekeerd naar Italië, vestigde hij zich te Venetië en maakte er de
nieuwe methode bekend: aldus kwam de Italiaansche school met de Vlaamsche in
verbinding.
In Italië heerschte weldra eene groote voorliefde voor de Vlaamsche schilderkunst.
Van der Weijden verbleef een jaar in het schiereiland (1449-1450); hij wrocht er
echter niet; maar reeds in 1449 werd te Ferrara eene Pietà van hem bewonderd.
Alhoewel enkele Italiaansche schilders de nieuwe methode trachtten toe te passen,
bleef men nog gedurende lange jaren overtuigd dat de Vlaamsche kunstenaars er het
best in gelukten. En zoo kan men verstaan dat Joos van Wassenhove, gekend onder
den naam van Justus van Gent, gelast werd het Laatste Avondmaal (1472-1474) van
Urbino te schilderen. Hij was de eerste Vlaming dle als schilder in Italië werkzaam
was. Van Italië breidde zich de nieuwe methode in al de andere landen uit. De invloed
der gebroeders van Eyck was overheerschend en voortdurend, niet alleen op onze
kunstscholen, maar op die van heel Europa.
Wij laten andere volken roemen op groote staatslieden, op schrandere krijgslieden;
zelfs in de letterkunde, alhoewel wij met fierheid naar een Ruysbroeck, een Vondel,
en op onze dagen op een Gezelle kunnen wijzen, hebben wij toch nog geen Dante,
geen Shakespeare, geen Goethe, nog geen Molière; maar welk volk kan onder zijn
kinderen met overweldigenden trots een genieënpaar vinden die in beteekenis, in
scheppingskracht en in onbegrijpelijke kunstvaardigheid de gebroeders van Eyck
evenaren? Deze kunstenaars zijn de onze; zij zijn van onzen vruchtbaren moederstam.
Zij zagen het licht op onzen dierbaren grond. Onze taal was de hunne. Vlaamsche
verzen
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versierden de grafzerk van Huibrecht(1); Vlaamsche verzen van Jan staan op de
omraming van het portret van de Leeuw(2); en zijn zoo christelijke als nederige leuze
was: Als ik kan (als ixh xan).
Gij hebt gewerkt, Jan van Eyck, zooals gij kondt, maar nooit kan een kunstenaar
doen wat gij gedaan hebt: ook, zoo lang de menschen het geluk zullen genieten
gevoelens te bezitten voor al wat grootsch, edel en schoon is, zoo lang ook zullen
zij uwe kunstgewrochten bewonderen, maar hunne bewondering, hoe vereerend, hoe
diep zij ook weze, zal nooit in verhouding kunnen zijn met de weergalooze
volmaaktheid der talrijke geniale voortbrengselen van U en van uw broeder.

(1) Bulletijn van den Geschied- en Oudheidkundigen kring van Gent. II, blz. 239; III, blz. 421,
857; Handelingen, II, blz. I.
‘Spieghelt v an my die op my treden
‘Ick was als ghy, nu bem beneden
‘Begrauen doot, alst is anschyne.
‘My ne halp raet, const, noch medicine,
‘Const, eer, wijsheyt, macht, rijcheyt groot
‘Is onghespaert, als comt die doot.
‘Hubrecht van Eyck was ick ghenant,
‘Nu spyse der wormen, voormaels bekant
‘In schilderye zeer hooghe gheeert:
‘Cort na was yet, in nieute verkeert.
‘Int iaer des Heeren des sijt ghewes,
‘Duysent, vier hondert, twintich en zes,
‘Inde maent September, achthien daghen viel,
‘Dat ick met pynen God gaf mijn ziel.
‘Bidt God voor my die Const minnen,
‘Dat ick zijn aensicht moet ghewinnen
‘En vliedt zonde, keert v ten besten
‘Want ghy my volghen moet ten lesten.
(2) Die Gemäldegalerie. Alte Meister, Wien, 1907, no 625:
Ian de (Afbeelding van een leeuwtje) op sant orselen dach
Dat claer eerst met oghen sach 1401.
Gheconterfeit nu heeft mi Ian
Van Eyck wel blijet wanneert began 1436.
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Het lam Gods en de rol der kunst in de maatschappij,
door Juliaan De Vriendt.
Lang is het geleden.
Twee kunstenaren, gebroeders, Huybrecht en Jan, waren in hun werkhuis, hier te
Gent, ieverig bezig. Zij hadden reeds vermaardheid verworven en hun naam was
verre over de grenzen van hun klein geboorteland verspreid.
Er was eene groote ruimte in de plaats waar zij werkten. De bijzondere schikking
van een aantal paneelen in verschillende grootte en vorm, deed raden dat zij aan eene
gewichtige samenstelling werkzaam waren. Een deel dezer paneelen stond reeds in
een verre staat van vordering, de anderen nog in witte voorbereiding. Hiervan waren
nochtans de meesten bedekt door eene teekening met de grootste zorg afgemaakt,
zoo dat men toch bijna een volkomen gedacht kon hebben van het geheele. Diep
treffend was het door zijne verscheidenheid, maar vooral door het ontzagwekkend,
het majestatische der groote hoofdfiguren die bestemd schenen om als bovendeelen
alles te beheerschen. Deze waren reeds ver afgewerkt en getuigden van de geniale
vindingskracht en kunde van dengene die ze ontworpen had en ook zeker de schepper
was van de heele samenstelling. Men zag daar den Kristus gemijterd en zegenend
vertoond, de Moeder-Maagd in haar gebedenboek verzonken, Johannes den dooper,
den zwerver der woestijn met lange haren en baard. Wat ging wel het geheele zijn
wanneer reeds deze enkele beelden zoo machtig voorgesteld, zoo indrukwekkend
werkten!
En dit groote paneel nog niet voltooid, maar toch ook ver gevorderd, dit moest,
ja, het middenstuk zijn. Daar troonde op een altaar het Lam Gods, aangebeden door
engelen en talrijke scharen martelaren, heiligen, geleerden, dewelken zich voorts
ontplooiden op de zijpaneelen. Ook daar, nog in teekening muziceerende engelen en
onze stamouders Adam en Eva. Uit
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dit alles steeg als een geurige walm van overtuiging en geloof. Welk een poëma,
welken heerlijken lofzang ten hemel uit eene echte kristene ziel ontsprongen!
Hoe gelukkig moet de jongere der twee zijn, zijne reeds rijpe begaafdheden mede
te besteden aan het uitvoeren, het verwezenlijken van dien wonderlijken droom van
een genialen broeder!
Nu was hij bezig met de bereiding van het mengsel dat de waterverwen moest
toegevoegd worden voor het gebruik: eene harsachtige stof met eigeel. Uiterst
zorgzaam werd dit gereed gemaakt. Het eigeel moest dienen om de menging van de
hars met het water mogelijk te maken. Na voltooiing zou het werk overdekt worden
door een vernis van eigen vinding 't welk door de verwen drong, ze vastzette en de
oppervlakte der schildering onaantastbaar miek voor alle nat.
Huijbrecht mocht het einde niet zien zijner grootsche onderneming. Na zijne dood
werd het kunstwerk door Jan tot volkomen voltooiing gebracht.
Wanneer het voltrokken kunstgewrocht op zijn altaar in de St-Janskerk geplaatst
was ging een kreet van verbazing op. De menigte bleef samengedrongen staan voor
dit meesterstuk der Vlaamsche kunst, vol eerbied voor de voorgestelde geheimenissen,
vol bewondering voor de pracht die zich aan de oogen openbaarde en de volmaaktheid
van uitvoering waarvan de scheppers van dit wonderstuk getuigden en die zonder
voorbeeld was.
Vijf eeuwen zijn sinds vervlogen. De kunst heeft allerlei wedervaren doorleefd,
hoogten en laagten gekend, goede en kwade tijden doorworsteld.
En nog staat voor onze oogen de schepping der gebroeders Van Eyck in al hare
macht en diepe bezieling, in hare oorspronkelijke frischheid en pracht van kleur. Elk,
tot welke school hij behoort, welke denkwijze de zijne is, moet eerbiedig buigen
voor dit ontzaglijk kunstwerk.
Vlamingen, trots moogt ge zijn: daar voor u staat de hoogste, de volmaaktste
openbaring van den geest uws volks. Dit werk is een hooglied ter eere van Godes
schepping, het geeft getuigenis van Hem die voor ons dit heerlijk boek opengeslagen
houdt - de natuur - waarin wij lezen moeten in waarheid en rechtzinnig-
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heid, want daar worden ons de geheimen der geestelijke en stoffelijke werelden voor
de oogen gebracht.
Het vlaamsche ras is niet materialist zooals eenigen hebben willen doen gelooven.
Is het diep gevoelig voor de werkelijkheid der dingen, het is het ook voor de
dichterlijke verrukkingen der verbeelding of het bovennatuurlijke. Daarin bestaat
wezenlijk de oorspronkelijkheid van zijn geest en zijn karakter.
Is het niet in onze lage landen, de Nederlanden, dat men de hoogste mijstiekers
zag geboren worden: Thomas-a-Kempis, de schrijver van het boek waarvan men
getuigt dat was het schoonste na het evangelie, en ook Jan van Ruysbroeck, de
wonderbare? Bevooroordeelde esthetiekers hebben maar het eene willen zien en
hebben het andere verwaarloosd.
Ons Volk is een begenadigd volk en misschien meer dan welk ander voor de kunst
geschapen.
Geest en stof, gedacht en vorm harmoniseeren in ons Volk; en deze harmonie
plastisch te verwezenlijken is doel en roeping voor elken kunstenaar.
Het hoogt en meest volkomen werd deze harmonie uitgezongen in de aanbidding
van het Lam.
Het meesterwerk der Van Eyck's is de bekoring geweest en de droom mijner jeugd.
Vader Jan De Vriendt was een diep vereerder der twee gebroeders en hartstochtelijke
bewonderaar van de aanbidding van het Lam. Ieder Zondag ging hij met zijne twee
zonen naar St.-Baafskerk en knielend in de kapel voor het heerlijk tafereel, waarvan
dien dag de gordijn weggetrokken was, woonde hij de mis bij. Daarna gingen de drie
naar huis de oogen vol met de kleurenrijke harmonie en bewogen door het grootsche
van 't tooneel dat zij eerbiedig al biddend hadden aanschouwd.
Dat was onze eerste school.
Veel is er geschreven over de rol der kunst in de Maatschappij. De eenen beweren
dat de kunst zich in een soort van geheimzinnig oord moet afzonderen, zoo iets als
een gesloten tempel waar men offert voor ingewijden en dewelke voor het gemeen
ongenaakbaar blijft. Bij gevolg aanzien zij de kunst als bestaande alleen voor de
verlustiging van een bijzonder, uitver-
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koren publiek, - samenstel van enkele liefhebbers, geleerden, dilettanten, - dus zonder
eenigen band met de menigte, noch werking op haar; zonder invloed op de
verstandelijke en geestelijke ontwikkeling van het volk.
Voor anderen moet de kunst aan eene sociale zending beantwoorden, door schoonheid
eenen beschavenden, veredelenden invloed uitoefenen, uitdrukking van den geest
eens volks, in een woord, schoonheid uit het volk en voor het volk.
De bekrompen opvatting der eersten is volkomen strijdig met de geaardheid der
Vlamingen, die hunkeren naar het schoone en er in alle omstandigheden de stellige
bewijzen van geven.
Het volk is gevoeliger dan velen denken aan wat edel en schoon is en zijn zucht
naar een ideaal moet worden bevredigd; het vraagt om naar de hoogten opgevoerd
te worden. Daarom moet de kunstenaar, eigen landaard getrouw, een leven verwekken
dat zich uit in verheven gedachten, in hoogere gevoelens, en deze trachten.
Onze kunst moet nationaal zijn, indien zij waarlijk wezen wil, en haar voeden met
het sap uit eigen grond ontsprongen.
Niets mag de kunstenaar onverschillig laten; nationalism bestaat niet in het
weergeven alleenlijk van hetgeen in de nabijheid ligt; de kunstenaar is de vertolker
der gevoelens, van 't leven zelf van zijn volk, zijner legenden, der begeesterde
scheppingen zijner dichters en ook der groote historische gebeurtenissen, der
geheimenissen van den Godsdienst, van al hetgeen hem aangrijpt in de wijde wereld.
Maar zijne middelen van uitdrukking die moeten oprecht uit zijn vlaamsch gemoed
komen, want Vlaming tot in 't merg moet hij zijn. De taal zijner kunst, indien ik zoo
spreken mag, moet zuiver en onverbasterd klinken en al wat hare eigenaardigheid
schaden kan moet worden vermeden, afgeweerd, verbannen.
Wij hebben niet noodig ons naar den vreemde te keeren en ons te laten medeslepen
naar aanwinsten die onze eigene hoedanigheden te loor doen gaan, wij die eene kunst
bezitten op eigen grond ontstaan.
Is de oprechtheid de hoogste hoedanigheid niet van onzen vlaamschen aard; is zij
het niet die de bekoorlijkheid en de macht uitmaakt der werken onzer oude meesters?
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Wanneer gij, kunstenaar, in 't bezit van de middelen van uitvoering, machtig uitgerust
door uwe kunde, in begeestering komt door eene gedachte die zich aan u opdringt
om ‘beeld’ te worden, o dan vrij vooruit, geeft lucht aan uw vlaamsch gemoed en in
der waarheid, welke noodige vormen of kleuren ook, ‘modern’ zult gij zijn want uwe
schepping is de uitdrukking van gansch uw wezen.
Uwe natuur getrouw in volle oprechtheid en uwe kunst in eigenaardige vormen
gehuld, zal levendig op ons volk inwerken.
Zoo zal de kunst het merkteeken blijven van ons volksbestaan.
En gij, jongeren, die in deze dagen gevaar loopt door den dwarrelwind medegesleept
te worden, welke van den vreemde naar hier komt aangestormd en reeds zoovele
slachtoffers heeft gemaakt, laat uwe oogen rusten op de aanbidding van het Lam.
Luistert naar de stem der twee oude meesters, zij leveren u het geheim hunner macht
en hunner grootheid. Door hun meesterstuk roepen zij ons toe: ‘weest oprecht en
overtuigd, verdrijft den twijfelgeest die de ziel verlamt, alle geestdrift uitdooft, alle
scheppingskracht doodt. De kunstenaar is niet geschapen om langs den grond te
kruipen maar wel om zijne vleugelen open te slaan en naar de hooge sferen te stijgen’.
Wij moeten gehoorzamen aan deze stemmen; de weg welken zij ons aanwijzen is de
rechte. Dat hun geest en hun voorbeeld den arbeid beheersche van onze kunstenaren,
opdat zij alle medewerken en schoonheid scheppen ter verheffing en veredeling van
ons volk, tot glanzende toekomst van ons herwordende Vlaanderen.
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Eerw. Pastoor L. AERTS heeft de hoofdgedachten der twee
redevoeringen door hem op onzen Vlaamschen Van Eyck-dag
uitgesproken tot één stuk omgewerkt, dat hierna wordt opgenomen.
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Het lam Gods der gebroeders Van Eyck.
De hoofdfiguur,
Door E.H.L. Aerts, pastoor te Heppen.
HOOGGEACHTE VERGADERING,
Het nooit vermoed en wonderbaar terughangen der eens dwaas verkochte luiken van
het eerste wereldberoemd meesterstuk onzer Nederlandsche schilderkunst heeft de
oude belangstelling van ons volk weerom gewekt, verder en dieper dan men ooit
vermoedde. Er rijst geen toren gaaf of geschonden van uit Limburg tot in Vlaanderen
waar onze Vlaamsche VAN EYCKEN niet worden besproken en bestudeerd. Kunst is
geen kind van regeeringen en academies, kunst is geen aristocratie in den banalen
zin van dit woord: zij is van en voor al wie het betere en beste betracht, ook en
misschien bijzonder onder de dragers van het ambachtspak. Gij allen, Dames en
Heeren, die hier zoo aandachtig voortluistert door hemelsche muziek tot hemelsche
schilderkunst ingeleid, vertegenwoordigt slechts een groeiend en heropbloeiend volk
dat ziel-in-zang en ziel-in-kleur als zusterkunsten hand aan hand laat gaan naar de
hoogte, dat de oude, rijke bronnen van schoonheid en volmaking niet wilt laten
verstoppen, maar wilt zien springen tot altijd nieuwe, breedere vruchtbaarheid, in
den lande en er buiten. De Maeseycker schilderhelden echter komen ons herinneren
dat wereldroem wortelt in wereldwaarde, en wereldwaarde te schatten valt naar de
waarde voor eigen volk het eerst.
De Koninklijke Vlaamsche Academie heeft me onverhoeds belast met de hooge eer
U te onderhouden over ‘Eene belangrijke Bijzonderheid uit de Aanbidding van het
Lam’
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nl. het onderzoek der vraag: wie door de middenfiguur in het bovenste verdiep door
den schilder bedoeld werd.
Ik antwoord: Niet God de Vader, gelijk over 't algemeen gezegd wordt, maar wel
God de Zoon, de God-mensch, die triomfantelijk gezeten in den troon der Godheid,
als Paus-Koning de wereld regeert en zaligt(1).
Belangrijk heet de Koninklijke Academie dit punt, omdat in een puikstuk van
Phidias' evenknie, welks gelijke nauwlijks in de wereld is, elk ding, als ‘hemelsch
dinck’ verzorgd, zijn beteekenis heeft; omdat tevens die oplossing de oplossing zou
kunnen bevorderen van nog onbegrepen samenhang en samenzang der m.i. rijkste
en innig harmonische gedachten.
Heeft Otto Seeck niet beweerd dat het nog niemand gelukt is den diepen zin der
Aanbidding te ontwarren en dat het niemand lukken zal, zoolang het wederzijdsch
aandeel der beide broeders niet vaststaat. Ook nu nog getuigt Dr. A. Wurzbach,
Niederland. Künstler Lexikon, I. B, p. 504: ‘Jedenfals liegt dem Gemälde ein konfuses
aus Theologisch mystichen Doctrinen entstandenes Schema zu Grunde, welches den
Gedanken nahelegt dass mehrere Theologen daran componiert haben’.
En bij ons zijn er ook nog, denkende menschen nochtans, die bij de weergalooze
pracht van samengeplakte prenten niets meer verlangen, en scheiding van vorm en
gedachte als een aanwinst beschouwen voor meer vrije, meer zuivere bewondering!

Het godvruchtige Maasland.
Meer dan men meest weet of vermoedt was de oude Maasstreek de ‘verloren hoeck
in 't ruyde Kempenlant’ van C. Van Mander, een zeer oud en diep christelijk
cultuurland en beschavingsmidden in vele opzichten: zijne geschiedenis, abdijen,
gebouwen, letterkunde en tooneel bewijzen zulks. Door Limburg is eenmaal de
hoofdstroom van handel en verkeer gevloten. In Maestricht, dat in de VIIIe en Xe
eeuw reeds twee rijke kapittels had, kruisten de wegen ‘aen eynre ghemeyne straten
| van Inghelant in Ongheren | voer Colne ende voer Tongheren | van Sassen in
Vranckrijk’. Heel in de buurt ontlook de eerste

(1) Cfr. onze studie: God de Vader of God de Zoon? in De Kempen, Peer, Nov. 1911, en in
Limburgsche Bijdragen, jaarboek 1911, Eug. Leen, Hasselt. - Dietsche Warande. Sexta Maï.
April 1920, bl. 309.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

1053
Renaissance die, niettegenstaande liefde en bewondering voor Grieken en Latijnen,
wijzer dan de tweede, de eenheid niet verbrak, nationaal bleef en Christen, en zeker
voortwerkte in scholen en werkplaatsen der onderling en met Italië verbonden abdijen.
Meer dan later ontwikkelde Vlaamsche streken, zoo dunkt het mij, deelden deze
gouwen het jeugdig Roomsch ideaal dat na Constantijn Christus in gebouwen en
kunst, gezangen en liturgie als Overwinnaar en Rechter der tyrannen, den geloovigen
tot troost, den ongeloovigen tot schrik, verkondigen bleef: ‘Celebremus triumphum
Dei cum exultatione!’ Die evolueerende Roomsche heerscherslust en aanleg, die
hoogere roeping van geestelijke triomfatoren scheen wonderwel aan te passen bij
het krachtig, maar kinderlijk Germaansche volksgevoel. Van overal klinkt en dreunt
op alle maten de hymne aan den Heldenjongeling, den milden Koning, den
Zegevierenden Christus. Vanaf den begenadigden kloosterknecht Kaedmon, den
eersten Messiasdichter, langs den Heliand tot Het Menschdom Verlost, overal kom
ik den Christus tegen.
In de godvruchtige Maasstreek met hare oude monumentaalkunst, hare eens wijd
beroemde schilderschool, zijn de oudste gedenkstukken Christus in majestate. In die
omgeving vond men ten tijde van VAN EYCK theologen en schriftverklaarders als
den wereldberoemden Dionysius den Karthuizer, raadsman der Burgondiërs; de
vurigste volgelingen onzer mystiekers, zooals den grooten ijveraar Gerrit de Groot,
die voor zijne Broeders van het Gemeene Leven eigen scholen had te Utrecht, te
Maestricht en te Luik; uit die omgeving kwam de Imitatio Christi; uit die omgeving
kwamen vele onbekende goudsmeden en kopergieters, de beeldensnijders: Jan van
Luik, Jan van Melveren (?), de geniale maker van een ander beroemd
Christusmonument, den grooten Calvarieberg van Dijon, Claes Sluter, en Claes van
de Werve; de bedreven boekverluchters: Jan van Hasselt, en de drie gebroeders Pol,
Janneken en Herman van Limburg; uit die streek kwam, als slot en kroon van
beschaving, de godvruchtige ontwerper en voornaamste uitvoerder van het
wonderwerk der Aanbidding van het Lam:
PICTOR HUBERTUS (D)E EYCK

MAIOR QUO NEMO REPERTUS.

De schilder Hubertus van Eyck,
Geen grooter en is er in 't wereldrijk.
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In onze onheilsdagen toog hij naar het rijke en betrekkelijk rustige Vlaanderen, naar
de weelderige kunststad Gent, waar zijn levenswerk, vanaf den dag zijner
veropenbaring (6 Mei 1432), om pracht en overweldigenden rijkdom werd geëerd,
bemind, verdedigd, bewaard, en nu in zijn gaafheid die een buitenlander schond, tot
vreugde der gansche natie hersteld is. ‘Geen rijker kroon dan eigen schoon.’ Dat
moge Vlaanderen eindelijk inzien en staven door verdubbelde studie en verdubbelde
bewondering van het schoonste werk der Christene wereld, het Vlaamsch werk van
een Vlaamschen ambachtsman.

Theologische Ondergrond.
Die God zegt, zegt Drievuldigheid (Vader, Zoon en H. Geest). Van God komt alles
voort en terug moet alles naar God. Gods glorie is einddoel der schepping. De mensch
had die orde geschonden, eigen glorie en wil boven Gods recht en wil gezocht, en
werd met zijn geslacht verworpen. Om die orde te herstellen en tevens den mensch
te redden, wilde Christus, van eeuwigheid Gods Zoon, zich tot Gods glorie vernederen
en mensch worden, gehoorzamend totterdood. Daarom trad de Vader als terug in het
Nieuw Verbond en verhief zijnen beminden Zoon. Hij gaf hem ‘alle macht over
hemel en aarde’, wilde dat hij Koning zij en heersche over allen en alles. De Zoon
veropenbaart zich dan als God-mensch, vraagt dat men in Hem geloove, Hem beminne
en diene: de gehoorzame mensch wordt zijn broeder, zijn mede-erfgenaam door de
gratie, in en door Christus Gode welgevallig, zoodat hem in en door Christus het
goddelijk Zoonschap en erfrecht herworven wordt.
Christus'dood is echter geen einde. Zijn ministerie bij uitmuntendheid begint waar
zijne geschiedenis ophoudt. Verrezen, opgeklommen ten hemel, zittende, den Vader
in godheid gelijk, in den eenigen troon en schoot der Godheid(1), begint voor goed

(1) Het is niet naast, maar in Jezus dat men den Vader moet zien. Dat zegt Jezus tegen Philippus
(Joan. XIV, 10. Cfr. Apoc. III, 21; XX, 11; XXI, 5; IV, 2). In Apoc. V, I zit de Vader met
den Zoon (de dextera Dei) leerden vele ouden, dus niet de Vader alleen, maar de Godheid,
Deus trinus et unus: NIC. DE LYRA, DIONYSIUS DE KARTHUIZER e.a. - De Glossa Ordinaria
ziet er Christus.
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zijn waarachtig, zijn vol leven van Koning, Middelaar, Hoofd, reddenden Priester
in en door de leden van zijn lichaam, de H. Kerk, welke hij na zijn heengaan den H.
Geest als levend en onophoudelijk levendmakend beginsel, als ziel, heeft ingestort.
Dien Geest moeten wij volgen om met Christus één te blijven. In dien Geest worden
wij door Christus gezaligd, wij en de komenden na ons.
Doch zoolang ons aardsche strijden duurt, is de algemeene teruggave der schepping
aan haar Principium, ‘aller dinghen iersticheit’, niet voltrokken. Zijn echter ook onze
lichamen verrezen, is heel de zuchtende natuur vernieuwd, dan zal slaan het laatste
uur: de dood, Christus' laatste vijand, zal machteloos neerliggen en de Christus zal
heel de schepping aan zijne voeten zien: de Zoon des menschen triompheert op de
wolken des Hemels. Deinde finis, dan het laatste bedrijf: de God-mensch, door natuur
en geschiedenis verheerlijkt, tradet regnum Deo et Patri, buigt voor de Godheid,
buigt voor God die ook zijn Vader is, zijn rijkste kroon, zijn schitterenden staf en
biedt den Vader de ontelbare scharen der zaligen in Hem en door Hem gered. S.
Paulus heeft dat zoo voorzegd (I Cor., XV, 28): van dan af zal God zijn alles in alles,
ut sit Deus omnia in omnibus.
De weergave is geschied, de kringloop van God tot God(1) is voltrokken. Alles
komt van den Vader door den Zoon in den H. Geest. Alles vloeit terug naar den
Vader door den Zoon in den H. Geest. Het geestelijk leven is het leven van den Vader
door den Zoon in den H. Geest (liefde en gratie).
Die lichtende, stralende leer, bron van waarheid, schoonheid, heil, sedert de
Aposteltijden onderwezen, vroeger algemeen gekend en luid beleden, schijnt op
heden zelfs bij priesters vergeten. Wat al klaarheid werpt ze op het werk van onzen
Meester Hubrecht, als dat van Dante en Vondel, vol
Godvruchtigheid en godgeleerdheid t'zamen.
Daar heb ik het groote woord gezegd: godvruchtigheid, de ware, warme, de bloem
van diepgeworteld gelooven, het opwellen als van een lied uit een vol gemoed. Meer
dan theologisch

(1) Cfr. Card. MERCIER, La Vie Intérieure, blz. 434. BOUQUILLON, Theolog. Fund., blz. 689. Le
Christ, Vie de l'Ame, door Dom MARMION, vertaald door W. Van Neylen, Taymans, Lier.
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geredeneer, exegetisch gekibbel, boekengeleerdheid die vaak verlamt, verdort en
doodt wat ze aanraakt, zal het kennen en meevoelen van den godvruchtigen tijdgeest,
bij menschen van goeden wil, licht brengen, ja meer, en gauwer, en zekerder. Díe
ziet en denkt met de liefde van haar hart. Die zingt zonder aarzelen tot Christus: ‘Gij
alleen zijt heilig, Gij alleen zijt de Heer, Gij alleen de Allerhoogste’, bij U alleen is
heil.

De Gods-verbeelding.
Het is geweten dat de oud-christelijke kunst de onzichtbare, ongenaakbare Godheid
niet in menschelijke gedaante heeft verbeeld, om afgoderij en valsche opvattingen
te voorkomen(1). De Kerk leerde dat men de onstoffelijke Godheid niet beter kon
vereeren en aanbidden, in waarheid en wetenschap, dan met ze niet te verbeelden in
een menschelijke gedaante die ze niet had. Heel anders was het met Christus. De
Christus-voorstelling groeide met de Kerk van jongen Romein tot volwassen man
met of zonder baard, en ontwikkelde zich van gemoedelijken herder tot statige,
majestatische, ja soms stijve en holle heerschersgestalte der Byzantijnen.
Al vinden wij op sarcophagen der Ve eeuw den Vader als oud verbeeld, toch wordt
voor den Vader, die geen type had, tot in de XIIe eeuw kortweg de voorstelling van
den Zoon ontleend. ‘Ik en de Vader zijn een. Die mij ziet, ziet ook den Vader’, stond
soms als uitleg bijgeschreven. Eerst onder Byzantijnschen invloed (± 1200) verschijnt
het bijzonder type: heel ernstige, bejaarde man of grijsaard met lange haarstrengen,
breeden, grijzen of witten volbaard, de ‘Oude van dagen’(2) van Daniel. Later komt
de voorstelling klaar dat God de koning der wereld is en met kroon, scepter, wereldbol
regeert. Men zet de Vader-

(1) De Hand Gods, in cirkel of wolken, wees soms des Vaders tegenwoordigheid aan. Zij gold
met de drie vingers of drie stralen als teeken der Drieëenheid. Cfr. De Pastoors-Catechismus
van het Concilie van Trente, Pars III a. 32 en volgende. Summa III, q. 25, ad 3.
(2) Dan, VII, 9. Die ‘Oude van dagen’ is volgens tekst en oude commentatoren, waaronder S.
Hieronymus, niet de Vader, maar de Zoon als Rechter, met witten sierbaard gelijk in Apoc.
I, 14. De menschenzoon verbeeldt de heiligen, wier Hoofd Jezus is.
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figuur keizerskroon en tiara op als symbolen van oppergezag. Doch men vergete niet
dat al die symbolen, hier ook weerom, van Christus zijn overgenomen, die als
Paus-Koning en als ‘groote Keizer’ werd begroet. De Christus van Orcagna te Pisa
is, zegt Didron, een paus, en een God. (Icon. Chrét., p. 286.)
In onze streken ten tijde der VAN EYCKEN is de jonge Vader, ik zeg niet onvindbaar,
doch zeker uiterst zeldzaam. Alleen verbeeld heb ik er nog geen enkel ontmoet. Wel
in een kroning van Maria door Vader en Zoon samen, zoodat er geen vergissing
mogelijk is. Omdat velen de oude Christelijke traditiën niet kenden, is er te veel
‘gevaderd’ in de jonge iconographie. Mij dunkt de stelregel logisch en practisch: zie
den Zoon overal waar het kan, den Vader enkel waar het moet. Men heeft ten onrechte
den Vader meenen te zien in Memling's drieluik van Najera, nu te Antwerpen: in de
schilderij van Baron Schickler te Parijs (G. David toegeschreven). Beide beelden
dragen het opschrift: Agios o Theos, agios ischyros, agios athanatos, de belijdenis
van Christus' godheid, Christus' sterkte, Christus' onsterfelijkheid in en ondanks zijn
sterven op het kruis (Kruisvereering. Off. Goeden Vrijdag). In het bekend werk van
Dalmau ‘De Levensbron’ te Madrid, zit ook Christus op den troon tusschen Maria
en S. Jan den Evangelist, te midden van de vier evangelische wezens en zeventien
standbeelden van propheten.
De bejaarde en oude Vader was ten tijde der VAN EYCKEN gewone regel. Wij
kunnen hem aanwijzen in de oudste muurschilderingen o.a. te Gent in de Byloke; bij
de alleroudste Rijnlandsche schilders; in verscheidene grafmonumenten te Doornijk;
bij M. Broederlam, Jan Malwael, A. Beauneveu, Jan van Brugge; in de z.g.
vóór-eycker of eycker miniaturen van Turijn en Hertog van Berry, in die van
Chantilly, en nog wel als gewone voorstelling; bij den Meester van Flémalle, bij JAN
VAN EYCK zelf, in zijn Ypersch altaar (eigendom van Staatsminister J. Helleputte);
bij de Vlaamsche schilders in Frankrijk en bij de latere voor de voet. Zij zelfs die
naar het majestatisch Gentsche beeld een Vader-type ontwerpen, letten er wel op
hem strengen blik, oud wezen, breeden, witten of grijzen baard te geven.
Op het tooneel verscheen de Vader gelijk men hem voorstelde in de schilderkunst:
als een grijsaard(1).

(1) LEO VAN PUYVELDE, Schilderkunst en Tooneelvertooningen, blz. 238.
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Beschrijving der Hoofdfiguur.
Midden in het monumentale bovenverdiep, hoog boven de gekroonde Moeder-Maagd
en den wijzenden Dooper Joannes, troont, als hoofd van Kerk en wereld, als Paus
en Koning, een prachtgestalte van indrukwekkende macht en kalme majesteit, in
volgroeide kracht en bloei der jaren, statig en niet stijf, ernstig en niet stuursch, maar
mild en goed.
In een krans van stralen schittert de witte driekroon, met drie gouden ringen
amethisten, diamanten en overvloed van paarlen. Hare groene linten met kruisen
vallen van weerszijden langs het wezen blozend van eeuwige jeugd. Van den wortel
af klieft de middelmatig lange, donkerbruine, dunne baard, en laat onderlip, keel en
kleedboord zichtbaar. Zachte, goedige oogen schouwen mededoogend uit de
mysterieuse stilte der eeuwigheid.
Een groote ronde juweelspang haakt over rood kleed een pracht van roode koorkap,
die heel het lichaam rijkelijk drapeert. Kruiselings over de borst is even zichtbaar
een kostbare gordelband met het in paarlen gestikte Sabawt. De rechterhand zegent,
de linker houdt een kristallen scepter met gouden knoopen, voltooid in een gouden
kruis-bloem met kleurgesteenten. Op den gestikten mantelzoom vonkelt in
paarlenrijen, gedeeltelijk in Grieksche letters, de meermaals herhaalde, waarlijk als
mysterieus bedoelde titel: Rex regum, Dominus dominancium. De voeten zijn
geschoeid.
Op de vloertichels vóor zijn voeten, een pracht van gouden kroon, symbool van
aardsch koningschap, midden in een opschrift, dat op onvergankelijkheid zinspeelt.

Bespreking.
Wie is hij? Voor mij, zonder den minsten twijfel, de Heiland, Jezus-Christus. Sedert
1903 heb ik die meening in woord en schrift verdedigd.
Zijn wezen is het byzantiniseerend type van den heerschenden God-mensch, in
pracht-ornaat van Paus en Koning. Het past treffend bij de beschrijving van Christus'
uiterlijke in den z.g. Lentulusbrief, die van pro-consul Lentulus, Pilatus' voorganger,
zou afkomstig zijn en het eerst bij den Heiligen Anselmus, aartsbisschop van
Kantelberg (1033-1100) vermeld staat: ‘een gelaat
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dat liefde inboezemt en ontzag tevens, voorhoofd effen en rein, wezen zonder vlek,
door gematigden blos versierd, blik verstandig en aantrekkelijk, dichte, gekloven
baard als het hoofdhaar in wijnkleur, oogen blauw en ongemeen helder’(1).
De Apocalypsis kan wel het onderste verdiep hebben geinspireerd. Zij heeft m.i.
de samenstelling der bovenrij niet beinvloed. In de Apocalypsis is geen spraak van
Adam en Eva, noch van den Dooper, noch van Maria rechtstreeks als moeder Gods,
enkel van de Vrouw, d.i. de Kerk, waarvan Maria het type en beeld is. Die
samenstelling der bovenrij is natuurlijk gegroeid uit de overlevering der Christelijke
kunst. Zonder studie der Apocalypsis ware ze goed samen te stellen uit heden nog
na te wijzen bestanddeelen. Doch ik haast mij er bij te voegen dat de
Christus-verbeelding op dien troon wonderveel trekken vertoont die zeker kennis
veronderstellen van dit door Christelijke kunstenaars altijd, doch toen bijzonder
geliefd werk. Men leze b.v. hoofdstuk XIX, 12, 13. Van Christus, den strijder en
zegevierder, wordt daar zeer schilderachtig vermeld: ‘Zijne oogen zijn als vuurvlam,
op zijn hoofd vele kronen, hij draagt een naam geschreven dien niemand kent dan
hij zelf. Zijn lang kleed, zijn staatsiekleed (vestitum podere, I, 13) is rood met bloed
geverfd, en op zijn kleed, en op zijn dij draagt hij dezen naam geschreven: Koning
der koningen, en Heer der heeren’. Dan is Christus nog vermeld als praecinctum ad
mamillas zona aurea, met tegen de borst een gouden riem. (Apoc. I. 13.) Al die
bijzonderheden schilderde Meester Hubrecht; doch den valschen witten baard (der
Oostersche monarchen), het tweesnijdend zwaard in den mond liet hij als kunstenaar,
gelukkig, vankant. De middenfiguur van H. VAN EYCK is eene voor ons schoone
Jezus-figuur uit de Apocalypsis, niet letterlijk gecopieerd, maar met teekenende
trekken uit meer dan één hoofdstuk.

(1) BARBIER DE MONTAULT, Traité d'Icon. Chr., Livre XIV, Ch. V, p. 107: Frons plana ac pura;
facies ejus sine macula, quam rubor quidam temperatus ornat. Aspectus ejus ingenuus et
gratus. Barba ejus multa et colore pilorum (vinei coloris) capitis, bifurcata. Oculi ejus caerulei
et extreme lucidi. - Bij den Christus van den Calvarieberg van Claes Sluter (Dijon) z.g.
Prophetenbron of Mosesbron; afb. bij FIERENS-GEVAERT, La Renaissance Septentr., bl. 77,
is de baard nog veel voller en minder spits uitloopend. Vergelijk ook het z.g. Edessa-beeld.
De beschrijving van den H. JOANNES DAMASCENUS (VIII eeuw) heeft het Byzantijnsche
type voorgoed bevestigd.
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Het is de goddelijke persoon des Vaders niet. Hoe zouden wij dien uitbeelden?
vroegen de oud-christelijke kunstenaars. Die woont in 't ongenaakbaar licht (I. Tim.,
VI, 16). Niemand heeft God ooit gezien en heeft ook geen middelen hem te zien
(Joan., I, 18). Maar zijn Zoon heeft onze menschelijke natuur aangenomen, en ons
den Vader doen kennen: de glorie van God straalt ons tegen in het aangezicht van
zijnen Christus, onzen Zaligmaker: ipse illuxit nobis in facie Christi Jesu (II Cor., I
V, 6). Omdat die Christus is de weerglans van de glorie zijns Vaders, de levende
prent van zijn wezen, splendor gloriae et figura substantiae ejus (Hebr., I, 3), het
beeld, het even-beeld van den onzichtbaren God, imago Dei invisibilis (Col., I, 15;
II Cor., IV, 4), dat noodwendig God den Vader moet gelijken. Korter: het Woord is
vleesch geworden en wij aanschouwden (alzoo) zijne heerlijkheid, heerlijkheid als
van den Eeniggeborene uit den Vader, vol van genade en waarheid (Joan., I, 14).
Na zijn zegen op den dood is Christus als Koning der heerlijkheid(1), als sterke en
machtige Heer, Pantocrator, Deus Sabaoth, den hemel ingestegen. Als algemeen
erfgenaam des Vaders is hij gaan zetelen op zijn heiligen stoel: ‘Zet u aan mijn
rechterhand, heeft de Vader gezegd, tot dat ik uw vijanden make tot uw voetbank’.

Opschriften in het licht der Scholastiek en der Iconographie.
Hoe verstaan de theologen die beeldspraak?
S. Thomas leert: ‘Christus wordt geheeten te zitten aan de rechterhand des Vaders
in zooverre Hij volgens zijne goddelijke natuur de gelijke is des Vaders, volgens
zijne menschelijke natuur in uitstekend bezit is van goddelijke goederen boven de
andere schepselen’ (Summa Theol., III, q. LVIII, a. 4. o). Ietwat hooger zegt hij nog
vollediger: ‘Zetelen aan de rechterhand des Vaders is niets anders dan bezitten met
den Vader de heerlijkheid der godheid, de zaligheid, de rechterlijke macht en dat op
onveranderlijke en koninklijke wijze’. (H.a. art. 2. o.)
De rhythmische en symmetrische opschriften rond het hoofd en aan de voeten van
Christus schijnen mij hiermee in bijna

(1) Christus gloriae (Jac. II, 1), Dominus gloriae (I Cor. II, 8).
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volkomen verband te staan, al blijkt dit uit eene zekere woordovertolligheid van het
tweede lid niet al te duidelijk.
+ Hic est Deus
potentissimus propter divinam majestatem.
+ Summus omnium
optimus propter dulcedinis bonitatem.
(+) Remunerator
liberalissimus propter inmensam largitatem.
Deze (in menschelijke verschijning tronende Christus) is God (en) almachtig om zijn
goddelijke heerlijkheid. Verheven boven allen (en) de beste om de goedheid van zijn
zoetheid (of misschien: de rijkste om de goederen van zijn zaligheid?). Vergelder
(en) oppermild om zijn matelooze vrijgevigheid(1).
De rechterlijke macht door den Vader Christus als mensch toegekend zal blijken
uit loonen en straffen: in den hemel is hij de Remunerator, de oneindig milde
vergelder; in de ‘helle’, die eens op den voet, de predella, verbeeld stond en door
‘calvers handen (werd) uutgevaecht’(2), is hij de Vindex, de oneindig rechtvaardige
wreker van het kwaad.
Christus bezit Godheid, zaligheid, rechterlijke macht, immutabiliter zegt S. Thomas:
op onveranderlijke wijze. VAN EYCK schijnt den Engel der school op den voet te
volgen. Vóór de trede van den troon schrijft hij:
Vita sine morte in capite.
Juventus sine senectute in fronte.
Gaudium sine merore a dextris.
Securitas sine timore a sinistris.

(1) Optimus van opes, macht, rijkdom. Cfr. Jupiter optimus maximus. Het Vl. goed = bezitting,
rijkdom; gegoed = bemiddeld.
In het Getijdenboek van Turijn, plaat XXII der uitgave van Graaf Durrieu, vind ik ‘Le Christ
bénissant assis sur un siège verdâtre, se détachant sur un fond d'or, entouré de nuages bleus
avec les symboles des quatre évangélistes aux angles.’ De Christus draagt den baard. De
namen der Evangelisten staan vermeld. Boven het beeld houdt, merkwaardig genoeg, een
engel een band met de spreuk Sanctus dūs deus sabacht, en het gebed in den tekst luidt: ‘Sire
diex, glorieux sus toute gloire, puissant sus toute puissance, bon sus toute bonté, véritable
et juste...’. Het vervolg wordt daar niet vermeld. Alles lijkt mij hier het aanhalen overwaard.
(2) M. VAN VAERNEWYCK, De Spieghel der Nederl. Audheit (1568).
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Leven zonder dood in het hoofd, jeugd zonder verouderen op het voorhoofd, vreugde
zonder droefheid ter rechter-, veiligheid zonder vrees ter linkerhand.
En regaliter: koninklijk. Trekt juist in het midden van hoogervermeld opschrift
geen schitterende koningskroon aller aandacht?
Wat is die kroon uw schimpkroon ongelijk!
Zij is het symbool der wereldlijke macht. Christus heet in 't eerste hoofdstuk der
Apocalypsis reeds: princeps regum terrae, qui dilexit nos..., de vorst boven de
machtigsten der aarde, die ons minde, geen bloed eischte, maar het zijne gaf voor de
redding van zijn volk. (Apoc. I. 5.)
Ze houdt verder verband met de Apocalypsis (IV, 10), waar de vier-en-twintig
ouderlingen als welsprekende huldeblijk hunne kronen nederleggen voor den
goddelijken troon. De tiara, symbool van het geestelijk oppergezag van den waren
Melchisedech, en de kristallen scepter voltooien de koninklijke voorstelling van den
Koning der Koningen, den Vorst van rechtvaardigheid en vrede, den waren
priester-koning Melchisedech, wiens geestelijk rijk, tijdgemeen en plaatsgemeen, al
het geschapene overheerscht en geen einde hebben zal. Regaliter is door tiara, kroon,
scepter bondig en volledig, geniaal vertolkt. Aan de greep kent men den kunstenaar.
Heerlijk kan dit worden geillustreerd door het Evangelie der Dagmis op Kerstdag
over Christus' waardigheid boven engelen en menschen (Ad Hebr. I). ‘God heeft in
onze dagen, ten laatste, gesproken door zijnen Zoon, dien Hij als erfgenaam van het
Heelal heeft aangesteld, en door wien Hij ook de wereld geschapen heeft. Wijl deze
de lichtglans zijner heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen (God van God,
gelijk aan den Vader) is, alles dragend door de macht van zijn woord, zetelt Hij, na
(op aarde) de zuivering der zonden bewerkt te hebben, aan de rechterhand der
Majesteit in den hooge, en is zoover verheven boven de Engelen als Hij boven hen
een meer uitnemenden naam heeft geërfd. Want tot wien der Engelen heeft Hij (God
de Vader) ooit gezegd: Gij zijt mijn Zoon. En wanneer Hij zijnen Eerstgeboren Zoon
wederom (bij de tweede, glorievolle komst vóór het laatste oordeel) op het aardrijk
brengt, zegt Hij: En dat alle Engelen Gods hem aanbïdden!... Tot den Zoon zegt Hij:
Uw troon, o God, blijft in alle eeuwigheid (Gij regeert eeuwig): een staf van
gerechtigheid is uw rijksstaf. Gij hadt de rechtvaardig-
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heid lief en Gij haattet de ongerechtigheid, daarom heeft God, uw God, U (naar de
menschelijke natuur) met vreugdeolie gezalfd boven uwe medegenooten. En nog:
Gij, o Heer, hebt in den beginne de aarde gegrondvest en de hemelen zijn het werk
uwer handen. Zij zullen vergaan, maar Gij blijft altijd; en allen zullen zij als een
kleed verouderen en als een mantel zult Gij ze veranderen (verheerlijken) en zij
zullen veranderd worden; Gij echter zijt altijd dezelfde en uwe jaren zullen niet
ophouden’.
Bij Christus alleen vind ik in de iconographie uitdrukkelijk van ‘eeuwige,
onverwelkbare jeugd’ gewaagd. (Kraus I. 185.)

Rex Regum.
Rex Judeorum schreef Rome spottend in drie talen, de landstaal voorop, op een houten
bord boven het Kruis. In paarlen tusschen paarlenrijen staat op den mantelzoom van
den triompheerenden Paus-Koning geschreven en herschreven zijn mysterieus
bedoelde naam. ‘En hij (Christus) droeg een naam geschreven, dien niemand kent
dan hij zelf’ (Apoc. XIX, 12). De woorden, gedeeltelijk in Grieksche hoofdletters,
moeten als bij brokken van rechts naar links aangevuld.
... ΠANXIN + P... PEX + PEΓV
ΔN C.

+ Δ... M + PEΓ... +

aNX...

C...

Dat is in Latijnsche letters: ...N ANC + R... REX + REGV + D... M + REG...
+
aNC... DN S... DN S. = REX REGŪ + DN S DN ANC... N ANCIN.
Hier dient geweten dat de Grieken hunne sigma schreven als C en de Latijnsche C
als X: b.v. de echte Grieksche schrijfwijze van Jezus' monogram is:
of IH C
XP C = IHCOVC XPICTOVC (aanvang- en slotletters) = IESVS CRISTVS. VAN
EYCK heeft, naar ik meen, geen Grieksch gekend, doch Latijn en Vlaamsch in
Grieksche letters schrijven deed hij meer. In het kruisopschrift achter het Lam heet
I Latijn en IH C Grieksch. Het Latijnsche R voor Rex wordt in zijn Grieksch
P !. Basileus was hem dus onbekend.
Zijne hoegenaamd niet geheimzinnige leuze AAC·IXH· XAN = ALS·ICH·CAN
is zuiver Dietsch uit de geboortestreek. Soms staat er ook A(S?)E·ICH·CAN. Om te
schertsen maakte ik er eens (M)ASEICHCAN(VS) van!
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Het eerste woord moet gelezen worden
NX , omdat afgevallen bolletjes niet
of slecht herschilderd werden. Blijkbaar en zeker tot in alle letters is het opschrift:
Rex regu(m) + D(omi)n(u)s d(omi)nanci(u)m(1).
Deze titel is zeker mysterieus bedoeld. Er zijn bijna vijf eeuwen noodig geweest
eer hij ontcijferd werd. Hij staat verder geschreven op het kleed. Dat soort superlatief
mag op elken grooten koning, den ouden koning van Perzie of onzen roemrijken
koning der Belgen worden toegepast, maar in de Apocalypsis wijst hij alleen Christus
aan, en in heel de H. Schrift staat bij niemand dan bij Christus de schilderachtige
bijzonderheid vermeld dat hij geschreven staat op zijn kleed gelijk in onze
Christus-voorstelling. Het Woord Gods, zegt S. Jan, zit als strijder en rechter op zijn
wit paard ‘en op zijn kleed, en op zijn dij draagt hij dezen naam geschreven: Rex
Regum et Dominus dominantium’ (Apoc., XIX, 16).
De Liturgie let er hoegenaamd niet op of Christus op zijn paard, op zijn troon of
op de wolk zit, om dien titel op zijn kleed geschreven te vermelden: ‘Zie, zegt het
Romeinsch Brevier, (Dom. III Adv., 1e respons. I noct.), de Heer zal verschijnen op
een witte wolk, en met hem duizenden van heiligen; en hij zal dragen op zijn kleed,
en op zijn dij geschreven: Koning der koningen en Heer der heeren’.
VAN EYCK schrijft nog Rex + Regum op den halsboord van het kleed van een
Christusbeeld (H. Aanschijn) te Berlijn. Vele Romeinsche munten, zelfs
Oud-Macedonische in reeds ver gevorderd Byzantynisme, dragen den titel: Jesus
Christus Rex regnantium (Kraus o.c. 548). Tot in de tweede helft der XIe eeuw staan
Latijnsche met Grieksche letters vermengd

(1) Op het origineel te Gent staat nu H ANXIN met N als slotletter. Doch daar zijn klontjes
verf afgevallen in de eerste letter die N geweest is, en de slotletter is verkeerd aangevuld
tot N. Van het opgaand beentje der vroegere slot-M zijn nog puntjes zichtbaar. In de plooi
achter Rex + Regū is Δ.... M als eerste en laatste letter van Dominus dominancituM goed te
onderscheiden. Bedenkt men verder dat de zeer scherpe onderzoeker Michael Coxie in 1558
las en copierde
NXIM, dan meen ik de oorspronkelijke schrijfwijze het eerst volledig
vast en zeker als Dūs Dominancium te hebben bewezen. (Cfr. Apoc. XIX, 16; gansch
bijzonderlijk XVII, 14; I, 5.)
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(DALTON, Byz. Art and Arch., blz. 629). Een typisch voorbeeld: IhSYS XPISTY
ASILEY ASILE(1).
Evenals onze heldhaftige Vlaamsche land- en koningtrouwe Yzerhelden, voelde de
Heilige heldinne Jehanne d'Are behoefte aan eigen vaandel met zuiver christelijk
zinnebeeld: den Zaligmaker tronend op wolken met een wereldbol in de hand tusschen
twee geknielde engelen en de leuze Ihesus Maria. Van de Engelschen eischt ze de
sleutels der Fransche steden: ‘de par Dien, le roi du ciel’. Wijkende soldaten en
aanvoerders roept zij terug tot het beleg: ‘Au nom de Dieu, vous entrerez bien bref
dedans’. Met haar Jezus-standaard rijdt ze op haar wit paard voorop, staat ze bij de
kroning naast den koning en het hoogaltaar: Il a été à la peine, zei ze, il est juste qu'il
soit au couronnement. Dien dag schrijft ze aan den hertog Philip: ‘Haut et redouté
prince Duc de Bourgogne, Jehanne la Pucelle vous requiert de par le Roi du ciel,
mon droiturier souverain seigneur, que le roi de France et vous fassiez bonne paix
qui dure longtemps, ainsi que doivent loyaux chrétiens, et s'il vous plaît guerroyer,
allez sur le Sarrasin’. (1429.)
Het perkament van ‘Gulden Vlies’ waarop Philip van Burgondie, onder het berucht
banket van Rijsel, de gelofte teekende het H. Graf te helpen bevrijden, luidde
eveneens: ‘Je voue à Dieu mon créateur et à la très glorieuse Vierge, sa mère... Je
combattrai à l'aide de Dieu tout puissant et de sa très douce Mère que j'appelle toujours
à mon aide’.
Vondel wist
Wiens titel blinkt aldus op heup-en kleeren:
Der vorsten Vorst, de Heer van alle heeren,

en liet zijnen armen, verlaten Jezus, die geverfd in zweet van bloed, om hulp schreide
in dien akeligen nacht, die plat ter aarde lag onder de hooge boomen, door den Engel
van Gethsemani troosten en sterken met woorden vol klaarheid en glans, vol
prachtvisioenen van verheffing, vol majestatisch hoog en breed geluid:

(1) Grieksche opschriften staan nog op oude kerkgewaden, op het z.g.S. Servaaszegel te
Maestricht, op het Rom. tympanon te Egmont: b.v. AΓYΩC ΠHTPVC.
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Bloeddruppelen verkeeren in robijnen,
In perlesnoer de tranen hier gestort.
De zon en maan staan doof, hoe schoon ze schijnen,
Als gij uw kleed met diamant omgordt...
Wat is uw hoofd een kroon omhoog beschoren!
Wat is die kroon uw schimpkroon ongelijk!
Hoe wil uw naam en titel alle namen
Verdooven, als de Hemel, Aarde en Hel
Voor U geknield, in Jezus-naam te zamen
Zich buigen voor uw troon en voetschabel.

Daar valt niet aan te tornen: Rex Regum was overal heel de christene eeuwen door
de naam en titel van Onzen Heer: Jezus-Christus.

Het Koninklijke in Kunstgeest en Liturgie.
Koninklijk is alles in die majestatisch kalme middenfiguur. Vanaf de Apostolische
predikingen werd onophoudend op den glorierijken Godszoon gewezen (Handelingen,
2:32, 3:15, 7:55, 4:10, 23:30, 26:23). Ook de oudste kunst vertoont in velerlei vormen
dat goddelijke in den Heiland. De Zoon des menschen in vernedering, lijden, sterven
wordt niet aangetroffen. Christus draagt gloriemantel, kroon en scepter zelfs hangende
aan het Kruis. Ipsi gloria et imperium (Apoc. I. 6).
Nu nog wordt in de Advent-liturgie het koninklijke van het komende Kindje Jezus
voortdurend als om strijd op den voorgrond geschoven: Rex noster adveniet Christus,
quem Joannes praedicavit Agnum esse venturum. Introibit Rex gloriae. Veniet
Dominator Dominus. Ecce veniet Dominus exercituum, Deus tuus, cum potestate
magna. Simul Rex et Sacerdos. Deus, fortis, dominator, princeps pacis. Regnabit
super nos Salvator mundi.
VAN EYCK staat onder liturgischen invloed: de grauwe buitenluiken zijn als de
Advent-beloften, de bovenste binnentafereelen de Epiphania Domini, de openbaring
van den koninklijken glans en de goddelijke majesteit des Heeren: In excelso throno
vidi sedere virum... Op een verheven troon zag ik een man gezeten dien de schaar
der engelen aanbad, zingend in koor: ‘Ziedaar dengene wiens glans duurt in
eeuwigheid. Juicht Gode toe gij, gansche aarde! Dient den Heer met vreugde’
(Introïtus der Mis van Zondag onder de octaaf van Driekoningen). De liturgie van
Allerheiligen zal alles verder stoffeeren.
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Bijzonderheden.
Evenals in de beroemde apsisbeelden der Basilieken, staat hier, op het rugtapijt langs
zijn hoofd, zijn naam voluit: IHESVS XPS, - onder wijngaardranken en
druiventrossen, zijn sprekend symbool, de Pelicaan die zijne jongen voedt met zijn
verscheurde borst. Dat zinnebeeld is gewild, gelijk gewild is de Eenhoorn achter
Maria en S. Jan. Daar verbeeldt de Eenhoorn de macht van Christus en zijn voorliefde
voor de maagdelijke Moeder en zijnen maagdelijken Voorlooper, de eenige heiligen
van wie de Kerk den geboortedag viert, met den Kerstdag, geboortedag des Heeren.
Maria bleef van erfzonde vrij en S. Jan werd gezuiverd van in den moederschoot.
Sabawt(1) is geen Godsnaam, enkel een bijstelling van den naam Gods. (Adonay)
Sabaoth beteekent Heer der (hemelsche) heirscharen, niet der aardsche legers. Als
VAN EYCK op een H. Aanschijn te Munchen schrijft Adonay Eloy Agla, - als in het
Turijnsch Getijdenboek, boven Christus met wereldbol en kruis tusschen Cherubijnen
en de vier symbolische dieren (plaat XXII) een engel op een strook geschreven houdt
‘Sanctus DN s Deus Sabaoth’, - als schriftuur, liturgie (Advent-officies),
iconographie, b.v. den Rex glorice die door de hemelkrachten regeert: Hie residet
Christus, virtutum stemmate septus, den tronenden Christus Deus exercituum(2),
Dominus virtutum, zeker en duidelijk betitelen, dan mag dat woord niet langer gelden
als voldoende om andere bewijsvoeringen te ontzenuwen.
Hier dient misschien herinnerd dat oude schrijvers volgens de Itala citeeren:
Sabaoth, waar onze Vulgata de vertaling virtulum, exercituum heeft; b.v.S. Augustinus
in De Civitate Dei, 1. XVIII, c. 29, citeert uit Isayas LIV, als Christus-naam, Domi-

(1) Uit het fert dat VAN EYCK Grieksche met Latijnsche letters, hoofdmet kleinletters vermengde,
b.v. Sabaωt met omega spelde, leidde Otto Seeck af, dat de brave HUBRECHT VAN EYCK in
godsdienst wel degelijk onderlogd was, doch de schilder der ‘Aanbidding’ was een
‘Analphabeet’! Op onze dagen schijnt men er uit te besluiten dat hij een alleszins flink en
geleerd humanist was...
(2) Een voorbeeld onder vele. Het Brevier spreekt van Christus' Geboorte: Ecce veniet Dominus
exercituum Deus tuus cum potestate magna liberare populum suum (Dom. III Adv. 2 resp.,
2 noct.).
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nus Sabaoth en voegt hij er bij: dat alles is zoo klaarblijkend, dat zelfs de tegenstrevers
huns ondanks tot aanvaarden worden gedwongen: intellegere conantur inviti: (Cfr.
Joan. XII, 41.)

De Monumentale Beeldentrits.
De Christus-figuur staat echter niet alleen. Stoffelijk, picturaal en geestelijk hooren
die drie monumentale beelden samen. Door den tichelen-vloer zijn ze tevens van het
middenpaneel gescheiden. Daarom kan of mag ik de middenfiguur niet beschouwen
dan in verband met de Onbevlekte Moeder en den schouwenden Voorlooper en
baanbreker, den man opzettelijk van God gezonden om te komen getuigenis geven
van het Licht. Hic est Baptista Johannes, zegt het opschrift, lucerna mundi, Domini
testis. Wij herkennen den strengen woestijnman aan zijn kemelharen kleed, zijn
gordel, zijn ruwe verschijning. Bijzonder nog aan zijn vinger die nederig, maar
krachtig den Heiland aanwijst: Ecce Agnus Dei. De andere propheten hebben den
nog verren Messias bezongen, hij heeft Hem, die de zonden der wereld wegneemt,
met den vinger aangewezen:
Tu quidem mundi scelus auferentem Indice prodis.
Wat hebben degenen die den Vader in 't midden zien of willen zien, tegen dat sprekend
vingertje al niet aangevoerd! Onlangs nog: Au ciel St. Jean n'a pas à désigner le
Christ, puisque tous les élus le connaissent!!
S. Jan oordeelt anders en wijst maar door: Domini testis.
***

In de beeldende kunst, de oudste, de Grieksche bijzonder, zijn het de waardigste
Heiligen: Maria en de Dooper, die het dichtst bij den troon zetelen(1). Zij vormen met
Christus de z.g. Deësis, de Majestas. Het zijn de traditioneele getuigen. Als
voorbidders komen zij veelvuldig voor in tafereelen van het Laatste Oordeel, bij
VAN EYCK zelf (schilderij S. Petersburg) en

(1) DANTE, Divina Commedia, III lied, XXXIIe zang, v. 31. In de hemelsche Roos zit tegenover
Maria, de Hemelkoningin, ‘de groote Dooper, altijd heilig, die de woestenij, den marteldood
geleden heeft, en nog twee jaren hel’.
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bij tal van Vlaamsche, Duitsche, Italiaansche kunstenaars, de heele Renaissance door,
b.v. in DüRER'S Allerheiligenbeeld, RAPHAEL'S Disputa.
Wij schreven elders reeds: ‘Rukt den Zoon niet van zijne Moeder, den Voorlooper
en Getuige niet van den zegevierenden Messias, den vriend niet van den Bruidegom’.
Heel de iconographie kan op geen enkel voorstelling wijzen, waar God de Vader
tusschen Maria en Jan Baptist zit. Dat kan niet bevreemden. In dien monumentalen
drieblok, in die beeldentrits (ik zeg niet: in het verlossingswerk!), in die beeldentrits
heeft, tusschen Maria, de Moeder van Jezus - en Jezus' Getuige, de persoon des
Vaders geen zin. Dat klinkt sterk, maar 't is waar. Schilders weten dat best, en zeggen
't ook.
De rede slecht de zaak, geen ijdelheid van klanken.
Consolamini (consolamini, popule meus) leest S. Jan in zijn Bijbel, troost u, mijn
volk, uw dienstbaarheid is uit, want uw misdaad is vergeven. Daar klinkt een stem
van den prediker in de woestijn: Bereidt den Heer zijnen weg, maakt zijne paden
recht! want de heerlijkheid des Heeren zal veropenbaard worden en alle vleesch zal
het zien (Isayas 40: 1-5). Bekeert u, het Rijk der hemelen is nabij. Dáár is de Messias.
Te midden van u staat hij en gij kent hem niet. Hij is het Lam Gods dat de zonden
der wereld wegneemt. Ik heb den H. Geest op hem zien nederdalen en hangen blijven.
Ik moet getuigenis geven: Deze is de Zoon Gods(1).
Ewāgelii sacio zegt VAN EYCK nog. Wij lezen Ewangelii sancio: bevestiging van
het Evangelie, van de goede tijding. VAN EYCK laat meer het verkortingsteeken weg,
b.v. Ewanta = Evangelista, Bapta = Baptista, icrl = Israël.
Sancio van sancire = heilig en daarom verplichtend verklaren, bevelen,
bekrachtigen, in hedendaagsche spelling: Sanctio.
Sacio wordt door M. Verhaegen, en door Eerw. Heer Kan. Van den Gheyn na
hem, verstaan als satio van serere en vertaald ensemencement, het uitzaaien van het
Evangelie. Ik merk aan o.m. dat Gentis humanas Sator et Redemptor de formule is
voor

(1) Reeds in 1904 las en interpreteerde ik Consolami(ni) aldus.
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(Christus) schepper en verlosser(1), die zich zelf ook den zaaier van zijn (evangelisch)
zaad noemde. Verder, beweren beide voornoemde heeren, heeft S. Jan als onderdaan
niets te ‘sanctionneeren’. Hier zal de zin van 't Fransche woord de Latijnlezers wel
wat hebben misleid. S. Jan mag zeker als Godsgezant en getuige, het Evangelie: de
komst, het rijk van den Zoon Gods echt, heilig, bindend, verplichtend verklaren en
bekrachtigen. Et ego vidi zegt hij. Hij dreigt zelfs de wederspannige en schijnheilige
Phariseërs met zware straffen. Dat is m.i. Ewangelii sancio door den priesterlijken
Joannes.
Doch verleden jaar vond ik bij den H. Kerkleeraar Petrus Chrysologus,
aartsbisschop van Ravenna († 450), in zijn 127e sermoon De Decollatione S. Joan.
Bapt. (MIGNE, P.L.T. 52) eene lange reeks lofspraken waaraan die van het veelluik
ontleend zijn: ‘Joannes... virginitatis speculum, pudicitiae titulus, castitatis exemplum,
paenitentiae via, peccatorum venia, fidei disciplina. Johannes maior homine, par
Angelis, legis summa, Evangelii sanctio, Apostolorum vox, silentium prophetarum,
lucerna mundi, praeco Judicis, praecursor Christi, metator Domini, Dei testis, totius
medius Trinitatis’. (Cfr. a Lapide in Isayam l.c.)
Het cursiefgedrukte staat bij VAN EYCK. Dei testis zinspeelt blijkbaar op Joan. I,
34: ‘En ik zag, en ik getuigde dat deze is de Zoon Gods’. Men zal opmerken dat VAN
EYCK'S DN i testis klaarder op den Christus wijst en ook dat hij, als feitelijk de
Drievuldigheid hier in Vader, Lam en Duif bedoeld was, zeker het aanpassende
tekstdeel niet zou hebben achterwege gelaten dat S. Jan prees als staande te midden
der gansche Drievuldigheid. S. Petrus Chrysologus wil spreken van Christus' Doopsel.
Men denke zich Jezus beneden, op het strand den Dooper. hooger den H. Geest en
de stem uit den hemel, de stem van den onzichtbaren Vader: ‘Deze is mijn welbeminde
Zoon’. (Matth., III, 17.)
Met het Romeinsch Brevier noodig ik u uit: Regem praecursoris Dominum venite
adoremus. Laten wij den Koning van den Voorlooper als Onzen Heer aanbidden.

(1) Brevier, hymne der vespers van O.H. Hemelvaart; hymne der Lauden van S. Michiel, 29
Sept.
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Schilderstraditie.
In Madrid hangt een navolging van die drie bovenfiguren. Ze heet daar van HUBRECHT
VAN EYCK te zijn, doch is blijkbaar jonger. M.J. Weale, die ze reproduceert in zijn
groot werk over onze twee meesters, schat ze van Jan Gossart van Mabuse.
Die schilder komt me bewijzen dat de vakmannen oudtijds in de z.g. Vaderfiguur
Christus zagen. Hier is geen twijfel over de identiteit. Overigens de mantelagraaf
draagt IHS. Nog een ander, ouder schilder (G. David?), copieert de buste der
middenfiguur, zet ze in lunette tusschen twee engelen, en voegt er een opschrift aan
toe dat ik Agios o Theos, ischyros, athanatos meen te mogen lezen. Dat getuigenis
zou tegen de gansch oppervlakkige volks-traditie eene beredeneerde schilders-traditie
bewijzen. Hierover later.

De Engelenkoren.
Ondanks hun heerlijkheid en macht staat boven Cherubijnen, Serafijnen, Machten,
Krachten en Heerschappijen, de menschheid van Christus. Deze is de Zoon Gods,
God, Koning en Schepper, Heerscher (Ad Hebr. I), dien ze allen aanbidden, in wien
ze met nooit voldane begeerte blijven schouwen (I Petr. I, 12), dien ze zingend en
spelend in volle accoorden loven en danken zonder einde (Apoc. IV, 11; V, 12 en
13; VII. 10, 12; XI, 15):
Melos Deo. Lans perhennis,
Gratiarum actio. (V. Eyck.)

Het zijn dezelfde die. vóór eeuwen, nedergekniekl waren om den God-mensch, bij
voorbaat, de hulde te bewijzen. die Lucifer Hem geweigerd had:
Laat ons God in Adam eeren.
Al wat God behaagt, is wel(1),

en die nu samen met de stemmen der gezaligde aarde, zonder ophouden, het loflied
herhalen zijner aanschouwde Heerlijkheid: hymnum gloriae taue, sine fine, dicentes:
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth.

(1) VONDEL, Lucifer, 1e Bedrijf, vs. 345.
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Men zie op den gebeeldhouwden lessenaar: De zevenmaal gekroonde ‘Grootvorst
van de wereld’ stort verpletterd neer onder sabelslagen van den gezegenden
voorstander van Gods eer: den dapperen Michaël.
Zekerder nog doelt deze verplettering op een gansch anderen strijd van Michaël
tegen den Satan, het oud serpent, nl. den strijd tegen de barende Vrouw, tegen de
altijd vruchtbare Kerk, waarvan de rosse Satan de kinderen wil verslinden. Daniël
had ‘den grooten Michaël’ reeds voorspeld als beschermer der komende Kerk (XII,
1) en S. Jan in de Apocalypsis beschrijft, in overheerlijke woorden, zijn zegevierend
optreden, zoowel in de eerste, als in de tweede phase van het Messiasrijk.
Et factum est praelium magnum in caelo. En er was een groote (nooit volstreden)
strijd in den hemel: Michaël en zijn engelen vochten tegen den draak, en de draak
vocht met zijn engelen; maar deze waren de sterksten niet en hun plaats werd niet
meer gevonden in den hemel. En hij werd neergesmeten, die groote draak, dat oud
serpent, die duivel en satan heet, die de gansche wereld misleidt, hij werd
neergesmeten ter aarde en zijn engelen met hem. En ik hoorde in den hemel eene
sterke stem die zei: ‘Nu is bevestigd het heil, en de kracht, en het rijk van onzen God
en de macht van zijnen Christus: Ze hebben den duivel overwonnen door het bloed
van het Lam. Daarom verheugt u, hemelen, en die ze bewonen.’ (Apoc. XII, 7, 12.)
De Kerk erkent, in haar officie van 7 Mei en 29 September den ‘Prins der Engelsche
legerscharen’ als haren beschermer en vaandrig in den nooit volstreden strijd tegen
Satan en roemt hem ‘Vorst over alle binnen te leiden zielen’. Dagelijks bidt ze na
de Mis zijn verdediging af.
In de twee Engelenpaneelen vind ik verder tal van realia die op Christus wijzen. De
eerste Engel draagt gestikt op den boord zijner koorkap het beeld te voeten uit der
Moeder Gods met het goddelijk Kind, en er tegenover, Jezus zelf zegenend als
Salvator Mundi; de tweede, in rijke gouden kapspang het prachtig gedrapeerd beeld
van den gekroonden, tronenden Christus met zegenende rechterhand en boek des
levens; de derde, op den boord der cappa, het H. Aanschijn van Christus met baard;
de twee naar achter staande engelen dragen kruisen, gescheiden door omega met
binnenkruisje, het Frankisch siglum dat de lof- en dankgebeden der prefaties inleidde
(Dict. d'Arch. Cabrol, I, art.
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Abréviation). Het vloertapijt vertoont het Lam met kruisvaantje, het monogram Ihs;
op een uitgesneden, krullend strookje YECVC, d.i. IESVS (en niet gelijk M. Heins
en anderen gisten: VEYCK); A (lpha) F (inis); AGLA d.i. naar de aanvangletters
van vier Hebreeuwsche woorden: Atha Gibbor Leolam Adonay(1). Gij zijt sterk in
eeuwigheid, o Heer. De Gothische hoofdletter M vat ik nog op als een wisselvorm
van bovenvermeld siglum verloopen uit V.D. (Cfr. Dict. Cabrol, ibid.)

De Erfzonde.
Adam en Eva hebben door hunne afmetingen en brutale naaktheid zelfs de
tijdgenooten van Philips ‘met zijn lange beenen’ zoodanig getroffen, dat het
schilderwerk en de kapel als ‘tafele en capelle’ van Adam en Eva bekend en vermeld
werden. Opgevat als staande in den hemel met God den Vader hebben ze de
kunstgeleerden der laatste jaren heel wat ontspinnens geleverd en m.i. hebben de
meest ervaren schippers en hunne stuurlui alle klippen nog niet omzeild. Onlangs
nog zag ze E.H. Kan. Van den Gheyn in hun volledig recht (?) op eerste onschuld
met herwonnen boven- en buitennatuurlijke gaven in reinste onnoozelheid hersteld,
en in rustige zaligheid zonder vrees naderen tot den troon des Allerhoogsten! - Die
Adam in zijn

(1) AGLA of AFLA (met gamma) komt nog voor bij de Christi Milites op het rood kruis van
het schild van den tweeden vaandrig (S. Joris. Cfr. Legenda Aurea 23 April). Op dat schild
staat de lofspraak van Christus gedeeltelijk ontleend aan Isayas IX, 6. Van boven naar
beneden:
FORTIS ADONAY | T | SABAOT VE(RBVM?);

van links naar rechts (T is tau, Signum Dei vivi):
EMA(NV)EL I-H-S | T | XP AGLA.

Op het H. Aanschijn te Munchen staat eveneens:
ADONAI + EAOY (ELOY) + AGLA + T.

Het eerste woord en de laatste letter zijn Hebreeuwsch. - S. Joris, als Sēs Georgins miles
XP I door den schilder betiteld, draagt op zijn borst, in de schilderij van Kan. Van der Paele
ADONA(I). De S. Michiel in het Laatste Oordeel te S. Petersburg:
ADORAVI(?) (IEHOVA) AGLA.
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hokje, in die houding, zijn schamelheid dekkend, de Gelukzalige Adam? - qui nos
in mortem precipitat, die ons in den afgrond van den dood smijt? Ach neen, nietwaar.
Adam, vader van het aardsche leven, werd reeds in de H. Schrift en in de vroegste
Christene letterkunde als forma futuri, als beeld van den toekomenden Adam, den
vader van het hemelsch leven vermeld(1). Als oorzaak van zonde en dood stelt S.
Paulus Adam tegenover Christus, die zonde en dood overwon, heil bracht, verrijzenis
en leven(2). Eva is Maria's voorafbeelding en tegenstelling: Quod Heva tristis abstulit,
Tu reddis almo germine. Mutans Evae nomen.
De eens zoo schoon geschapen Adam is bij VAN EYCK de gevallen en vervallen
Adam. Zijn schaamtegevoel bewijst de bewuste wanorde van zijn zonde in wil en
gewonde natuur. Gij vernedert den mensch, protesteert men. Ja, zeker, den
opstandeling voor zijnen Heer. Daar telt geen eer tegen die van God. Adams
beschaamde hoogmoed komt Christus verheerlijkte vernedering in heller luister
stellen. Adam is de getuige van zondeval en nasleep van jammeren en ellenden, van
schaamte, onwetendheid, dood. Hij komt de noodzakelijkheid van het verlossingswerk
bewijzen(3). Wat gij beiden bedierft heeft Die genezen!
Heet Adam, met ons, stamvader van Christus als mensch, aanleiding en oorzaak,
medehelper tot de glorierijke herstelling, verheven door Christus' menschwording
tot goddelijk geslacht, denkt hem in Gods genade en vriendschap hersteld, ziet hem
niet huiveren en rillen tot in zijne teenen, maar rustig en gelaten het beloofde heil
afwachten; heet zijn zwaren misslag een zalige fout, al wel! doch als Gelukzalige is
hij niet voorgesteld. Dat ziet een blinde. De opstandeling leeft nog in zijn natuur, al
is hij vrij van zonde.
In heel de kerkelijke kunst worden vanaf de catacomben de stamouders verbeeld
om zonde en verlossing te bedieden en luisteren den triomf van Christus op. Zij
knielen voor de z.g.

(1) Rom. V, 14, 19.
(2) I Cor. XV, 21, 22. Per hominem mors et per hominem resurrectio mortuorum.
(3) Cfr. Ons art. over De Mystieke Beteekenis. Dietsche Warande en Belfort, 1904. Limburgsche
Bijdragen: God de Vader of Christus? 1911.
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Troonbereiding, Etimasia in Torcello, ze staan voor den Christus in majestate. Adam
per crucem redemptus crucem adorat zegt de Hortus Deliciarum (der XIIe eeuw).
In het Getijdenboek van Turijn (pl. XXVI) staan Adam en Eva links en rechts in den
troon van den zegenenden Christus met kroon en staf. Klein weliswaar, maar goed
zichtbaar, staan ze in den troon der Moeder-Maagd met het Kind Jezus van Kan. Van
der Paele.
In onze oudste mysteriespelen b.v. in het z.g. Maestrichter Paaschspel uit de XIVe
eeuw, treedt in echte of nagebootste naaktheid Adam op en zegt in hooger Duitsch
dialect:
Here, ig han dine stimme gehort,
Van vorten (vrees) so ben ig zerstort,
Went ig nackt ben ende blois,
Des is mine schemede grois. (vs. 42-45.)

In de Eerste Bliscap van Marien, Brussel 1444, moesten Adam en Eva op Gods
roepen na de zonde ten tooneele verschijnen. Adam sal comen met eenen blade gedert
ende Yeve oec. Adam spreekt:
Here, ic hoorde u stemme, ende wert in vare,
Mids dat ic naeet dus ben int clare.

God antwoordt:
Adam, wie hevet u doen weten dat ghi naect waert? Dan, du hebs gheten der vrucht
des houts dwelc ic verboet.
De stamouders herinneren dus overal aan de zonde; hun schaamtegevoel bewijst de
schade en wrangen nasmaak er van.
Van waar komt de begripsverwarring in de laatste dagen? Van het formalisme,
van de formules. Men hoort: in den hemel - en gevoel, phantasie, waarheid alles moet
onderdoen voor het begrip dat men zich van zijnen hemel vooropstelt.
Wij zien b.v. Adam en Eva hoegenaamd niet in den hemel gelijk Kan. Van den
Gheyn. Ze staan in 't bovenverdiep, ‘ze staan goed daarboven en op hun plaats’. Ze
dienen om den troon van den triompheerenden Verlosser op te luisteren die in den
hemel staat, als symbolisch siermotief, zoo ge wilt(1). Ze staan in

(1) Als min of meer symbolisch siermotief staan zoo ook in den hemel (!) de pelicaan met zijne
jongen, vreeselijke eenhoorns, twee apen, een leeuwin, de duivel zelf. Wie heeft ooit vermoed
dat sommigen er zich zouden om ergeren!
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afgesloten nissen, lager (misschien wel gelijkvloers) gedacht en geschilderd ook.
Laten wij ze heeten de spolia opima, de koninklijke buitstukken die de Goddelijke,
triomfeerende Zaligmaker met zich meevoerde om zijn strijd en zegepraal voor oogen
te stellen, te bevestigen, op te luisteren: de spolia opima in trono Christi triumphantis.
Ze passen bij onze luisterrijke Epiphania Domini, bij onze verheerlijking des Heeren.

Caïn en Abel.
In twee halve tympanons boven Adam en Eva staat Abels offer en Abels dood, eerste
gevolgen der erfzonde, - twee tafereeltjes die grondgedachte en samenhang niet
storen, doch versterken.
Herder Abel, offeraar en martelaar, verbeeldt Christus. Zijn lam is het Lam Gods
en is daarom God dubbel welgevallig.
Hec data per justum notat in cruce victima Christum.
De Heer zag neer op Abel en zijne gaven, zegt de H. Schrift (Gen. 4:4). Bezie het
Eycker tafereeltje: over het edelmoedig blij opgeheven lam en over den zoeten
offeraar laat de onzichtbare God uit den hemel zijn licht stralen, hilaritatem vultus
sui. Caïn staat norsch en nijdig in de schaduw en zijn schoof ligt ten gronde als
ongegund of verworpen(1).
Dat wist in volle Renaissance een kousenkoopman nog, die in zijne priesterlijke
‘Altaergeheimenissen’ het offeren ingevoerd toont
Van twee gebroers zoo ras er broeders waren...
Van Abel zelf, den eersten martelaar,
Wiens heilig bloed-besprengde 't veldaltaar
En van 't geweld des wreeden Caïns klaagde,
Die hem versloeg, vermits hij God behaagde
Door 't offerlam, dat op het brandhout lag
En, als een beeld, op 't afgebeelde zag(2).

(1) IIIe Boek.
(2) Caïns offer was ‘mager en schraal’.
Sacrificabo macrum, non dabo pingue saerum.
Dat is verkeerd gezegd en gedaan. Caïn was een averechtsche. Abel, die brave Abel, zegt en
doet andersom.
Sacrum pingue dabo, non macrum sacrificabo.
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Vondel's ‘eerste martelaar’ staat boven Eva uitgebeeld.
Is 't mogelijk dat er denkende, voelende menschen zijn die voornaam willen doen
met te griezelen over den afschuwelijken moord in den schoonen hemel! Een oud
kunstliefhebber, de H. Paulinus de Nola, legde zijn volk de beelden en mozaïeken
uit en leerde wijs en schoon: Ab inito seculorum Christus in suis patitur et triumphal:
in Abel occisus est a fratre... Van het begin der tijden lijdt en zegeviert Christus in
de zijnen: in Abel werd hij gedood door zijnen broeder(1).

Het Doorzicht achter het Lam.
De twee verdiepen zijn materieel en picturaal afgescheiden: wij dienen ze horizontaal,
niet verticaal, op te vatten en te begrijpen. Het werd herhaaldelijk gezegd.
Een nieuw bewijs. Op een zachtglooienden heuvel, midden in het landschap, staat
op het rood altaar het witte, stralende Lam, ‘de Zoen en Zetel der genaden’. Zijn alles
vrijkoopend bloed gutst onophoudend in den kelk op het schitterend altaarlaken;
enkele druppels gaan verloren. Eene geknielde hemelsche altaarwacht zwaait de
walmende wierookvaten, vertoont het kruis van schande en de passietuigen als even
zooveel zegeteekens, en zit, met tweemaal vier harer engelen, in aanbidding, met
vroomgevouwen handen, maar opgeheven oog en hoofd, lof en dank te spreken in
naam aller gezaligden:
‘Het Lam, het geslachte, is waardig te ontvangen de kracht, en de godheid, en de
wijsheid, en de macht, en de eer, en de heerlijkheid, en de zegening’. (Apoc. V. 12.)
Dat landschap rond den heuvel strekt zich verre, verre uit met nieuwe dalen en
heuvelen en kerken, onder de bovenrijen door. Het strekt zich uit naar Oost en West,
in diepe oneindigheid.

(1) Diezelfde tafereelen van Caïn en Abel staan in het portaal der Domkerk te Mantua (CAM.
MARTIN, L'Art Roman en Italie, I, blz. 46). Veel belangrijker voor ons is het te wijzen op
die welke staan te Maestricht op de Romaansche kapiteelen in O.-L.-Vrouwkerk,
evangeliekant. Abel heft zijn lam in zijnen mantel omhoog, de zegenende Hand Gods raakt
het met de vingers aan. De schoof van Caïn is van gelijken vorm. Ook haar, wezen, kleedij
bijzonder, vertoonen treffende overeenkomst. Afbeeld. in Die Rom. Steinplastik in den
Nörd-Niederlanden. R. Ligtenberg. Haag, Nijhoff, 1918, pl. XV.
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Er boven staat zonder verschiet, dicht door troonzetels, tapijten en nissen, als een
troonkamer, met een aanpassenden tichelvloer voor de drie compartimenten. Toch
is er in dien vloer verschil van hoogte. De in afmetingen grootere Christus zit een
trede hooger in veel rijkere nis; lager zitten, in minder rijke nis, Maria rechts, Jan
Baptist links; dan, als in open luchtgebied, met siertapijten onder de voeten, de twee
engelenkoren; eindelijk aan de uiteinden, veel lager, ja als gelijkvloers gezien, Adam
en Eva. Dát is zeker.
Nu laat ik in verbeelding de twee stamouders die Christus triomf opluisteren, links
en rechts afzakken, laten we zeggen, het hemelsche tooneel met het aardsche
verbinden, om van die zinrijke siermonumenten als bij trappen te stijgen tot de zalen
der Engelen, tot den stoel van Christus' Voorlooper en Moeder, tot den hoogsten
troon in top van alle hemelen, waar de Godmensch zetelt als Koning en reddende
Opperpriester: Tu rex gloriae, Christe!(1). Zelfs hangende troonhemels zijn in
schilderingen en retabels geen zeldzaamheid. Ik laat deze opvatting voor wat ze
waard is. Zeker is het dat mijn doorzien onder de bovenpaneelen vasten technischen
grond heeft, en dat de monumentale drie-groep dicht en afgesloten is.
Aan de breede, effen heidevlakten gewoon, hebben onze oogen als onze gedachte
de ruimte noodig, en zoeken, peilen in de verte. In onze lage horizonten spelen zich
in de verte de wonderen af van onze taai wroetende menschkens, van het
ineengedrongen spel onzer sobere natuur- en luchttinten, en, monumentaal, de
wonderen van Gods wondere grootheid, als de zon, de goede, rijst en daalt om altijd
grootsch weer op te rijzen. Soms, in ons wat dorre streek, komt het ons voor, alsof
dicht bij ons, voor onze hand, voor onzen voet ligt: de wetenschap... en de kunst in
de verte, niet in maar tusschen de dingen.
De kunst ziet en zoekt het Licht.

(1) De inrichters van den Toog op den Poel in 1458 hadden die bijzonderheid reeds gemerkt en
verbeeld: S. Jan zat ‘wat neerdere dan Maria’, de engelen ook ‘wat neerdere’. - Men vergelijke
met Dante's ronden en banken, IIIe lied.
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Christus in de Onderdeelen van heel het Werk.
Góds H. Schrift is heel tot onze leering geschreven. Welnu, bij den H. Paulus (ad
Phil. II, 5-11) staat eene beroemde samenvatting van Jezus' gansche geschiedenis,
bij alle kerkvaders, theologen en predikanten vermeld, in de Liturgie meermaals
gebezigd en met kniebuiging vereerd, bij iederen Christen, allermeest bij de schilders
(ik bewees het reeds), om het plastische harer voorstelling, zeer goed bekend.
God gelijk zijnde, zegt S. Paulus, heeft Jezus-Christus, om de eer der Godheid te
herstellen, zich vernederd en als vernietigd, den vorm van slaaf aannemend en
gehoorzamend totterdood. ‘Daarom heeft (op zijn beurt) God hem verheven, ex-altavit
illum, en hem eenen naam gegeven die is boven alle namen - opdat in den naam van
Jezus alle knie buige in den hemel - op de aarde - en onder de aarde, en alle tong
belijde, dat Jezus-Christus Heer is in (en tot) de glorie van den Vader’.
Christus' diepste vernedering tot slaaf tegenover zijne hoogste verheffing tot Heer.
Die tekst, hoe heeft men het durven ontkennen! is, in zijn tweede deel, de synthesis
der gansche Apocalypsis(1). Hij is tevens, wat door niemand ontkend wordt, eene
prachtige aanpassing aan het meesterstuk der Aanbidding. Hij schildert het verband
tusschen buitenluiken en binnenpaneelen, ja, tot de materieele voorstelling der
triomf-verbeelding binnen.
Op de grauwe ‘gedoodverfde’ buitenluiken van het mysterie staat het proloog, de
Boodschap d.i. het eerste oogenblik van Christus' menschwording en vernedering,
maar even klaar in woorden des Engels en opschriften van propheten en sibyllen, de
stellige en herhaalde belofte van zijne verheffing en eeuwig Koninklijke Macht en
Heerschappij(2).

(1) CORNELY S.J., Historica et critica Introductio, p. 734.
(2) Bedoeld zijn: de Engel die voorzegt dat Jezus den troon van David zal krijgen. Dat Hij zal
koning zijn over Jacob in eeuwigheid en zijn koninkrijk geen einde zal hebben (Luc. I, 31);
- de opschriften van den propheet Zacharias IX, 9...: Ecce Rex tuus venit; van Micheas V,
2, 4: Ex te egredietur qui sit dominator in Israel en tot de uiteinden der aarde; der sibyllen
z.g. van Erythrea: Nil mortale sonans afflata es numine celso (cfr. Virgilius, Aeneas VI, 50)
en der z.g. sibylla Cumana (eigenlijk het beeld van de Sameia met MEIAPARŌS d.i. MEIA
PARΘENOS, de sibylla Vroedvrouw, gewoonlijk verbeeld met een wieg). VAN EYCK laat
haar orakels over het laatste Oordeel zeggen, die eertijds in plaats van het Dies irae gezongen
werden: Rex alt(issimus e cael)o adveniet, per secla futurus, scilicet in carne. (Cfr. AUG. De
Civitate Dei l. 18 c. 23). Benaming, opschriften en persoonverbeelding der sibyllen komen
niet overeen.
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In de breeder opengeslagen binnenpaneelen, in ongeëvenaarde kleurenpracht, de
hooge verheffing, de glorierijke verheerlijking van den Zoon Gods, den Zaligmaker.
In de drie oorspronkelijke deelen van het meesterstuk:
in den hemel,
op de aarde,
in de (nu verdwenen) ‘helle’,

buigen alle knieën in den naam van Jezus en belijden alle tongen en talen, dat
Jezus-Christus Heer is in (en tot) de glorie van den Vader.
De God-mensch is opgevat 1) als Al-machtige Opperheer (Priester-Koning), in
den hemel, 2) als Middelaar en Zoenlam, op de aarde. 3) als Meester over dood en
hel, in vorm enkel te gissen.
Hoe grootsch, hoe vol, hoe één en harmonisch... en hoe eenvoudig tevens!
***
Die Christus-gedachte ligt vertakt en geworteld tot in alle onderdeelen van het
grootsch geheel met zijne twintig nog bestaande paneelen, de schenkers uitgezonderd.
Zij straalt in den H. Geest, het Licht, het Vuur, de stuwkracht aller deugden, die
de Kerk, het Rijk Gods bezielt. Zij welt in de Bron van het levende water van waarheid
en gratie: ‘Zoo iemand dorst heeft hij kome tot mij en drinke!’(1). Zij vereenigt in
zich den geloofsblik van verleden en toekomst: Oud en Nieuw Verbond(2); zij is de
liefdesterkte, kroon en loon van die komen uit de groote verdrukking, de Martelaren
en gekroonde Martelaressen.

(1) Joan. VIII, 37. IV, 14; Apoc. VII, 17; XXI, 6; XXII, 9, 16.
(2) DANTE, Div. Comm. III. H. 32, V. 19.
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Die Christus-gedachte is het levenslicht, de levensmoed, beter nog de levenswijding
bij de nederigen rechts, bij de grooten links: bij de vroede Pelgrims die uit de verre
diepte stijgen naar het Hoogland en zijn Heiligen Berg; bij de wereldvluchtige Vaders
en Boetelingen der woestijnen, evenzeer als bij de Rechters en Regeerders der
volkeren en de gekroonde Soldaten en Paladijnen van het hoogste Ideaal(1). Zij is het
geloof, de liefde, de daad en het geluk geweest van vijftien eeuwen nieuw leven.
Wie dit alles in verband wil zien met de politieke en sociale toestanden dier dagen,
leze onze bijdrage SEXTA MAÏ (1432) in Dietsche Warande en Belfort, nr 4, 1920,
blz. 312.
***

Ernstig vermanend rees er een vinger omhoog tegen hem die het wagen zou ‘de
rompre l'admirable unité qui (avec la figuration du Père) régit l'aeuvre toute entière
(Le Père... p. 23), de dénaturer (la) pensée(?) de ces grands artistes’ met er den Zoon
te zien, men voege er nog bij ‘d'éliminer le Père de la pensée médiévale’. - Geen
nood... en die vinger zakt van zelf. Als 't klaar wordt loopt de boeman weg.
Wat de grootste theologen, waaronder Mgr. Waffelaert, ook nu inprenten, nl. dat
wij God niet beter kunnen vereeren dan in en door zijnen Christus, heeft Vondel, de
‘leeraer van de Paepsche leecken’, samengevat in de verzen:
Wie twijfelt, dat den Zone toebehoort
Een eer zoo groot als d'eere van den Vader?
Wie eenen eert, vereert ze beî te gader,
Wie een onteert, onteert ze te gelijk.
De Vader zalft den Zoon tot hoofd van 't Rijk
En zet den Zoon tot Rechter aller heeren,
Opdat ze Hem gelijk den Vader eeren...
De Vader schept in d'eer des Zoons vermaak.
Altaergelheimenissen II.

(1) Het Brevier zegt: Jesu, corona Virginum. - Deus, tuorum mili tum sors et corona, praemium.
- Cingunt tempora laureis (pl. Mart.). - Vos, purpurati martyres (Allerheiligen).

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

1082
Banger ben ik voor die opwerpen dat het té schoon is, té één. Zoo zijn er ook. Tegen
die artistenzielen die hun beste gave schijnen te wantrouwen, kan ik me persoonlijk
minder goed verweren. Daarom wil ik de meening overschrijven van twee
buitenstaanders, twee degelijk scherpe kijkers.
‘Ongelooflijk! zegt Busken Huet, is de kreet, die bij het zien der Aanbidding van
het Lam u ontsnapt. Het paneel en zijne deuren gelijken een heelal in 't klein. Alles
wat in de christenwereld gedurende vijftienhonderd jaren doorleefd en gevoeld,
gedacht en gedroomd is, vindt ge er bijeen(1)’.
En E. Fromentin, na eene prachtige letterkundige beschrijving, vraagt: ‘Vous en
ai-je donné l'idée? Nullement, l'espritpeut s'y arrêter à l'infini, sans trouver le fond
de ce qu'il exprime ou de ce qu'il évoque. L'oeil de même peut s'y complaire sans
épuiser l'extraordinaire richesse des jouissances qu'il cause ou des enseignements
qu'il nous donne(2)’.
H. VAN EYCK deed allen: volk, adel, geestelijkheid, de Kerk uit de Joden en de
Kerk uit de Heidenen als één harmonisch volk van broeders in onafzienbare, altijd
onvoltooide rijen Optreden naar het Lam:
De heirbaan op in 't eeuwig schijnend licht.
Als een eerbiedwaardige patriarch komt Meester Hubrecht aangetreden uit een
verzinkende wereld met een schrijn vol schatten, en bouwt, in het middenpunt der
beschavingen, zijn Lam-altaar als een baken, dat den regenboog ‘die Oost en West
verbindt in glans zal doen verbleeken’. Ravenna's en Rome's mozaïeken waren in
uitwendige heerlijkheid geëvenaard, in gedachtenrijkdom en schoonheid overtroffen.
Dát was zijn ex-voto aan den Koning en Redder der tijden, dát was het zware credit
van den middeneeuwer aan de grootsprekende Renaissance uit vreemden bodem.
***

Heb ik het ‘Belangrijk Punt uit de Aanbidding’ voldoende toegelicht? Hoeft er meer?
De meesten, de kunstenaars voorop, hebben reeds lang gezegd en gezucht, dat het
te veel is.

(1) Het Land van Rubens.
(2) Les Maîtres d'autrefois.
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Opwerpingen.
I. - ‘Christus dus tweemaal, en God de Vader niet eens!’
Voorzeker. Hadden onze iconographen even op de lamsverbeelding in de voornaamste
tijdvakken der kunstgeschiedenis ook maar een oogopslag geworpen, ze zouden
verstandig en vruchtbaar werk hebben verricht.
A. - Hier staat dus Christus tweemaal gelijk in honderd andere voorbeelden uit de
Christelijke Kunst. Zoo staat Christus in de catacomben als Lam met staf en
melkemmer: idem pastor of agnus; op de grafzerken der IVe eeuw griften ze Christus
die van een hoogte afdaalt naar de Jordaan en zijn Apostelen uitzendt om te doopen,
en aan zijn voeten een klein lammetje met nimbus(1); in goudglazen en huisraad,
Christus en Lam; in vele wereldberoemde mozaïeken der drukbezochte bazilieken
staat, monumentaal en in onvergetelijken glans, boven: Christus, en onder, op heuvel
of rots, soms op een troon: het Lam Gods. Bedoelde mozaïeken bevonden zich in de
oude S.-Pieterskerk (afbeelding Diet. de la Bibl. Vigouroux, art. Apoôtres). In
S.-Prudenziana troont de Heiland. omringd door twaalf zittende Apostelen: onder,
het Lam op de rots. In S.-Paulo buiten de muren Christus triumphans met monogram
IC XC . Hier draagt S. Paulus den schoonen en schilderachtigen tekst: In nomine
Jesu omne genu flectatur celestium, terrestrium et infernorum. Petrus zegt: Tu es
XPC Filius Dei vivi. Twee engelen naast het kruis in het lagere verdiep, heffen het
Gloria in excelsis aan en de Apostelen dragen de andere lofspreuken Christus ter
eere die op den troon zit.
In S.-Cosmas en Damiaan. de triomf van het coloriet, waar voor Christus' voeten
de Jordaan vloeit en in de fries het Lam op een heuveltje staat. In S.-Prassede, waar
Christus zit tusschen Maria en Jan-Baptist; in S.-Marcus, S.-Caecilia, Maria
Transtevere, S.-Clemens. enz.(2).

(1) Om Christus te doen onderscheiden:
Pontificem magnum medium cognosce per agnum.
(2) Cfr. KRAUS 1, 407 en vlg. VENTURI, Storia dell' Arte Italiano II, blz. 219, fig. 192, 193, 194.
CABROL, Dict. d'Arch. a. Agneau.
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In de allegorische voorstelling der strijdende en triomfeerende Kerk in Santa Maria
Novella te Florentië, troont de Heiland met het Boek des Levens in de rechter- en
den hemelsleutel in de linkerhand. Onder zijn voeten een troon in den aard der
Etimasia. Op dien troon, - nogmaals den Verlosser symboliseerend - een Agnus Dei,
een Lam Gods omgeven door de vier zinnebeelden der Evangelisten. Engelen en
Heiligen aanbidden het Lam(1).
Daar overal, boven monumentale Christus, en beneden hem, het Lam in veel
kleinere afmetingen.
B. - In onze oude kunst zie men den Evangelieband te Doornijk, met Christus, geen
twee-, maar driemaal: boven Christus in gloria, in 't midden Christus als Lam, onder
Christus aan het Kruis. In het Getijdenboek van den Hertog van Berry zit (iets dat
E.H. Kan. Van den Gheyn zal verbazen, meer en meer) op zijn troon de Christus van
S. Jan's Ve hoofdstuk, met het Lam heel en al op zijnen schoot. Het is de plaat XIV.
Graaf Durrieu beschrijft ze als volgt: ‘Le Christ qui siège sur le trône, porte une robe
jaune verdâtre, avec un manteau rouge glacé d'or. Il tient sur ses genoux l'agneau
ainsi que le livre scellé’.
In de glasramen van Bourges houdt Jezus het geheimnisboek met zeven sloten in
de hand (Apoc. V, 1). Hij troont in gloria te midden der vier Evangelisten tusschen
twaalf personen uit het Oud Verbond en de twaalf Apostelen. Het Lam staat boven
links. Beide dragen het Kruis. In deze compositie is theologische invloed weerom
bewezen. ‘Les docteurs en effet interprétaient de cette façon la vision de l'Apocalypse,
où Dieu est assis sur un trône et entouré des vingt-quatre vieillards’. Dat zegt E.
Mâle(2). De beste schilders volgden hen.
C. - Ontleden is doen leven, doen herleven, zoo noodig. Niet wat staat geschreven
of wat werd gezegd, maar wel degelijk: wat staat geschilderd? is en blijft eerste vraag
en uitgangspunt. Ook kunst dient gezien en beoordeeld in het licht van haren tijd.
Dat blijven mij dierbare beginselen.
Tegen de bewering van Z.E.H. Kan. Van den Gheyn(3) heb ik het afdoend bewijs
geleverd, dat de middeneeuwers

(1) ROTHES, Christus, blz. 310.
(2) L'Art religieux du XIIIe Siècle en France, blz. 425.
(3) Interprétation du Retable de S.-Bavon, 1920, p. 25, 30, 31.
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(geleerden en kunstenaars) in het IVe hoofdstuk der Apocalypsis Christus op zijn
glorietroon zagen(1). De Eerw. Kanunnik heeft dan ook zijne ‘opgeblazen’
hoofdstelling officieel als prijsgegeven vermeld, maar dekt zijn terugtocht met zich
tijdelijk in hoofdstuk V te verschansen met behulp ditmaal van een massa oud
munitie-materiaal. Weet hij het te hanteeren? Ik durf het betwijfelen. Met
ouderwetschen tintelpot en staal kan iedereen onmiddellijk nog geen vuur ketsen.
In het vijfde hoofdstuk der Apocalypsis - over het boek met de zeven sloten of
zegels - ziet de gezagvoerende Glossa Ordinaria ook Christus. De ‘sedens in throno
et agnus’ zijn voor haar één en dezelfde persoon: God, die (als mensch) ook Lam is,
het goddelijk Lam gelijk Dei et Christi (XX, 6) één persoon zijn.
E.H. Kanunnik haalt uit een Dictionnaire Théologique(2) tegen mij uit Strabo aan:
‘Per dexteram intelligo Filium per quem omnia facit Deus PATER, ad quem totius
libri intentio dirigitur’.
De vetjes zeggen hoe hij het verstaat en misverstaat.
Op den troon (cap. IV) zit Christus, zegt Strabo. Voor hst. V maakt hij geen
onderscheid. Hier is er nu spraak van de rechterhand, waaruit het Lam het boek
neemt. Door die rechterhand, dexteram, versta ik, Strabo, dat hier (nog immer) van
den Zoon spraak is. Om twee redenen 1) omdat God de Vader door den Zoon alles
schept en verricht en 2), omdat alles in de Apocalypsis opzettelijk naar den Zoon
gericht is, ad quem (Filium) totius libri intentio dirigitur.
Christus als mensch (het Lam) gaat naar zich zelf als God, gelijk op het Kruis de
mensch-Christus bad en riep tot den God-Christus. (Cfr. A LAPIDE, Apoc., IV, 2.)
Gelijk in het Symbolum der Mis is hier vergissing in interpretatie geschied. Daar
is ook zeker bedoeld: per quem (Filium) omnia facta sunt.
A priori moest het iedereen dwaas voorkomen, dat de Glossa Ordinaria eeuwenlang
de grootste theologen zou hebben doen meenen, dat de Apocalypsis Jesu Christi was
de Apocalypsis Dei Patris.

(1) Cfr. De Standaard, 23 Sept. 1920.
(2) Dien le Père figure-t-il sur le retable de l'Agneau Mystique?, p. 10, 29.
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Zoo is 't ook met de meeste andere aangehaalde teksten: zij bewijzen hoegenaamd
niet dat de Vader er alleen zou zitten, als goddelijke persoon des Vaders; maar dat
hij er zit met zijn Hand, met zijn Zoon, die ‘overwonnen heeft en zit met den Vader
in dezes troon’. (Apoc. III, 21.) Zeer gewaardeerde Schriftuitleggers, zooals Nicolaus
de Lyra († 1340), zagen hier in dien zittende op den troon: ‘Deus, trinus et unus’,
den drieëenigen God: Vader, Zoon en H. Geest. Geen enkel oud schrijver staat
aangehaald die er uitsluitelijk den Vader in ziet, gelijk E.H. Kanunnik het hebben
moet(1). VAN EYCK'S tijd- en streekgenoot Dionysius de Karthuizer, het orakel van
zijnen tijd en het licht van zijne eeuw († 1471), zegt: ‘dextera Dei omnipotentis toti
ecclesiae praesidentis’(2).
Ik wil me de ‘Muysevreughd’ van Vondel ontzeggen uit Le Père.. de zes eerste
regels van blz. 12 hier over te schrijven, hoe verlokkend het ook weze!
Men late ook na, tegen hoog en laag, te beweren dat in het werk van VAN EYCK in
beeld gesteld is ‘non seulement dans leur sens général, mais encore suivant leurs
détails essentiels’, het Apocalyptisch hoofdstuk over het openen van het boek der
zeven sloten, waar het Lam naar den troon gaat en uit de rechterhand van die op den
troon zit het boek neemt en het opent.
De trekken en de handeling die dat Ve hoofdstuk kenschetsen, zijn er niet verbeeld,
en ook niet mogelijk. VAN EYCK verbeeldt het Lam op den berg (Apoc. XIV) en op
het altaar. Zoo zegt ook de Kerk Isayas(3) na: Emitte Agnum, Domine, dominatorem
terrae, de Petra deserti ad montem filiae Sion, hetgeen de H. Hieronymus op Christus
toepaste en de Kerk met hem, vertalend: Zend, Heer, uw Lam dat de aarde
overheerscht, van de Rots der woestijn naar den berg der dochter Sions(4).
Uit de ontwikkeling der Lams-verbeelding door de eeuwen, kon ik, vóór VAN EYCK,
alle bestanddeelen zijner ‘Aanbid-

(1) Buiten Anselmus van Laon, misschien.
(2) Dionysius de Lecuwis, van Ryckel bij St.-Truiden, studeerde te Keulen, verbleef te Roermond
vanaf 1423, waar hij stierf in geur van heiligheid.
(3) Isayas, XVI, 1; XXXV, 10; Ps. II, 6.
(4) Brevier. Fer. VI quatuor temp. Adventus.
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ding’ aanwijzen. De lezing, de godvruchtige lezing der zeer geliefde Apocalypsis
zal hem geholpen hebben om het overgeleverde te doen aanvaarden of verwerpen,
om zijn keus te verrijken en te verlevendigen, gelijk een genie als het zijne altijd
doet. Maar zeggen: dat moet hij schilderen, mag ik niet, omdat de schilder vrij is en
het blijven moet. U zeggen dát heeft hij zeker willen schilderen, kan ik niet, omdat
het tot nog toe niemand weet; en gissen met waarschijnlijkheid, dat waagde ik... en
dan zie ik hoe VAN EYCK ontleende... het heele boek door.
*

**

II. - Het tweede lid der opwerping zegt: De Vader niet eens, nergens verbeeld!
A. - Uit de iconographische lams-ontwikkeling blijkt verder zonneklaar, dat zich
geen archeoloog hoeft te verwonderen en geen moderne Christen te verergeren, als
ik in de ‘Aanbidding’ van den dogmatieker H. VAN EYCK geen beeld van den Vader
zie. Het zou er iconographisch eerder gansch ongewoon zijn. Waarom dan ten minste
geen symbolische hand? - Die stond soms in de oude mozaïeken, maar bleef even
goed weg. De H. Paulinus toont het. Stond die ‘Hand Gods’ soms op een hoogere
omlijsting? Was Hubrecht misschien zinnens geweest ze boven Christus' hoofd te
schilderen, en is dat klein détail vergeten gebleven?... Mogelijk, doch dat doet niets
ter zake.
B. - De H. Paulinus de Nola staat voor zijne mozaïeken - zonder Vader - en legt ze
uit(1):
Pleno coruscat Trinitas mysterio:
Stat Christus Agnus, vox Patris caelo tonat
Et per columbam Spiritus Sanctus fluit.

‘In hare volle geheimenis straalt hier de Drieëenheid: Christus staat er in 't Lam, des
Vaders stemme dondert uit den hemel en in gedaante van Duif zweeft de H. Geest
naar beneden... De H. Drieëenheid vereenigt zich in Christus, die in zich al de
eigenschappen der H. Drieëenheid vereenigt: als God teekent hem de stem des Vaders
en de Geest; Kruis en Lam

(1) KRAUS, o.c., 1, 391.
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getuigen dat hij Offer is; purper en palmen betoonen zijn rijk en triomf’.
C. - Het stoffelijk verbeelden van den Vader die geen menschelijken vorm heeft, het
zichtbaar voorstellen van den onzichtbaren God, was oudtijds ongewenscht en
bestreden door de groote kampers voor het Mysterie der H. Drievuldigheid, S.
Augustinus o.a., die eene verbeelding van Vader of Drievuldigheid God een gruwel
heet en een onteering van het Huis Gods. Zonder Zeus, vader en moeder der goden
pater genitrixque deūm, is wel geen Olympus denkbaar. Voor ons, Christenen, echter
is meer stoffelijkheid geen rijker geestelijke waarde. Wie God zegt, zegt
Drievuldigheid: Vader, Zoon en H. Geest. God is voor ons altijd de drieëenige God(1).
D. - In het Getijdenboek van Turijn, plaat XXII, vind ik boven in den triomfboog
Christus tusschen Maria en Jan Baptist, daaronder den H. Geest nederdalend op de
bede: Veni, Creator Spiritus, en hangende boven het kruis van Calvarieberg. Zonder
Vader. In de sierletter van den tekst ontvangt Mozes de wet van een ouden vader. In
plaat VII leert een ambachtsman onze geleerden grove theologische dolingen
vermijden met hun de elementaire waarheid van H. Schrift en kerkelijke Leer voor
oogen te stellen, nl. dat de H. Geest niet door den Vader alleen, maar door Vader en
Zoon, als door één, eenig, sameneeuwig beginsel gezonden wordt. Onze Vlaamsche
menschen die hun Vlaamsch rozenhoedje bleven bidden met de Litanie van Onze
Lieve-Vrouw, weten ook dat ‘Jezus den H. Geest heeft gezonden’ en dat Maria de
‘Moeder des Scheppers’ is(2). Catech. Conc. Trid. I. art. VIII, nr VII: S.S. a Patre
Filioque procedit.

(1) S. Thomas was hoegenaamd geen voorstander van stoffelijke voorstelling van Godheid of
Vader. Cfr. Summa, tertia, q. 25, a. 3, ad 1.
(2) Alle uitwendige werken der Godheid zijn de drie goddelijke personen gemeen. Zoo leert de
prefatie van Pinksteren: J. Chr. ‘die opgeklommen naar het hoogste des hemels en aan uwe
(des Vaders) rechterhand zetelend, den beloofden H. Geest over uwe aangenomen kinderen
uitgestort heeft’. Zoo is Christus ook schepper. Cfr. Symbolum: genitum non factum,
consubstantialem Patri: per quem (Filium) omnia facta sunt. Brev. Hymne: Creator alme.
Vespers v. Kerstmis, Off. der Engelen. Veni Creator, etc.
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E. - In de Christene Economia treedt de Vader, die altijd voor allen en ieder, voor
Godheid, menschheid en heel de schepping het Beginsel is zonder begin: Principium
sine principio, van wien alles komt en tot wien alles door Christus weervloeit, als
terug voor den Zoon. - In het Nieuw Verbond heeft de Vader zich niet veropenbaard
noch bij Jezus' Doopsel, noch als zijn donderstem zegt (bij Joan. XII, 28): ‘Ik heb
(mijnen Zoon) verheerlijkt en verheerlijken zal Ik hem nog’; noch op den Thabor,
anders dan door stem of wolk. Den Vader, die bij den zielekreet zijns Zoons in het
groot Sacrificie op het Kruis zelfs zweeg, dien de Kerk op hare altaren waar het
Kruisoffer herdacht wordt en vernieuwd, nooit of nergens in beeld voorstelt, dien
Vader willen sommige oudheidkundigen nu absoluut zien. Ze meenen mij te moeten
openlijk waarschuwen in den hoogen ernst hunner begripsverwarring:
Middeneeuwsche artisten kunnen Christus ‘Schepper en Herschepper’ heeten,
aangenomen! ‘qu'on se garde toutefois de ne pas éliminer le Père, soit de l'art, soit
de la pensée médiévale’(1). Ieder antwoord is overbodig.

En de wondenteekens?
‘Cette dévotion n'est pas antérieure au XVe siècle’, zegt Mgr. X. Barbier de Montault(2),
wat misschien wel wat veel gezegd is.
De voorbiddende Christus laat den (witten) Vader zijne zijde en wonden zien.
Men zie plaat XXVIII uit het Turijnsch Getijdenboek. Christus als Rechter, met
bloote borst en open armen, met zwaard en roede gezeten tusschen Maria en den
Dooper, draagt soms de glorieuse wonden, dikwijls ook niet. Doch de Christus in
majestate draagt ze zelden, om niet te schrijven: nooit. ten tijde der VAN EYCKEN
althans. Onze figuur, heb ik het genoeg herhaald, is de tronende, Koninklijke
Hoogepriester en hij zit geschoeid.
Bij onzen tronenden Christus staan ze niet. Is er iemand die ongeloovige ooren
schudt, hij bedenke dat ze staan, vol zin, bij 't Lam, bij den Christus als slachtoffer
en Middelaar.

(1) Wij cursiveeren.
(2) Troité d'Icon. Chrét., II, p. 178.
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‘Que faut-il en conclure?’ Wel, dat wij behooren tot de door den Zaligmaker
zalig-geprezenen, ‘komende Thomassen’, die gelooven moeten zonder gezien te
hebben.
‘Als ze er stonden was 't toch nog klaarder.’ - Gewis. Doch dan waren er voorvast
weer gekomen, die beweerden dat die wondenteekens daar iconographisch-historisch
beter niet stonden, dat zoo'n Pater in majestate! toch niet denkbaar was, dat ze Jan
of een later opverver had bijgeteekend, juist gelijk nu van den Pelikaan met Christus'
monogram: IHESVS XPS herhaald wordt: c'est ‘le nom du Fils, qui bientôt descendra
sur la terre’(1). Het is vanouds gezeid: Eruditus errans errat errrore erudito.

Laat ons den Vader zien!
Hier past het Evangelisch tafereel, zoo eenvoudig en zoo grootsch, van Jezus en
Philippus. In zijn afscheidsrede had Jezus gezegd dat zijne Apostelen zooals hij
moesten heengaan naar den Vader, dat Hij zelf de weg was, de waarheid en het leven
(door zijne goddelijke natuur, bron en oorsprong van alle leven, tijdelijk en eeuwig).
Niemand, voegt hij er bij, komt tot den Vader dan door mij. Hadt gij mij gekend,
dan hadt gij ook den Vader gekend; en van nu af kent gij hem en hebt gij hem gezien
(in mij, den Zoon).
En Philippus: Heer, zegt hij, laat ons den Vader maar eens zien, en wij zijn
tevreden.
Jezus antwoordde: Zoo langen tijd verkeer ik onder u, en gij kent me niet, Philippus.
Wie mij ziet, ziet ook den Vader. Hoe zegt gij laat ons den Vader zien? Gelooft gij
niet dat ik in den Vader ben en de Vader in mij is?(2)’. Neen, het is niet naast, maar
in Jezus dat men den Vader moet zien.
Eene zeer oude mozaïek der catacomben stelt tusschen Petrus en Paulus den
zittenden Christus voor met dit voor dogma en kunst merkwaardig opschrift:
QUI ET FILIVS DICERIS ET PATER INVENERIS(3),

(1) M. Fierens-Gevaert o.c.
(2) Joan. XIV, 8. In het open boek van een jeugdigen Christus in Ravenna (KRAUS, I, fig. 334)
staat te lezen: + Qui vidit me, vidit et Patrem. Ego et Pater unum sumus. De schilders kenden
die teksten allerbest.
(3) KRAUS, I, o.c., blz. 402.
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dat ik mij gerechtigd acht te mogen omdraaien: Gij heet tot nog toe de Vader en Gij
zijt de Zoon.

Is het de Drievuldigheid?
Op het eind van zijn historisch, archeologisch en theologisch verweerschrift in een
voetnota, zag ik, tot mijn grootste voldoening, dat mijn Zeereerwaarde tegenstander
in deze kwestie tot het Drievuldigheids-argument als hoofdsteun kordaat en wijselijk
overslaat. Voor wie ietwat psycholoog is, steekt die nota tamelijk sterk af tegen de
gewoonlijk dubbende bewoordingen. 't Is als een sprong naar een reddingsboot, of
althans het zenuwachtig involgen van raad of commando van een knap stuurman,
die Pathmos' klippen erkennend, resoluut naar elders stevenen doet.
Die nota luidt: ‘Nous tenons à affirmer notre énergique conviction que van Eyck
a voulu figurer la Sainte Trinité dans son retable. Nous attirons une fois de plus
l'attention du lecteur sur la parfaite analogie entre cette représentation de la Sainte
Trinité et celle si fréquente dans les tableaux du moyen-âge(1). Faisons de plus observer
que d'après la parole du Christ, c'est le le Père qui envoie l'Esprit, afin qu'il féconde
l'aeuvre rédemptrice’ (blz. 24).
Die nota behelst het beste en het slechtste van het verweerschrift.
Het beste - want het Drievuldigheidscomplex heeft de degelijkste kenners, als
wijlen J. Weale, toen de Christus-opvatting nog zonder voldoende argumenten werd
geopperd, aan de traditie der Renaissance: God den Vader, doen getrouw blijven.
Dat complex kan feitelijk een tijdlang houvast bieden. Bekende ik zelf niet dat de
H. Geest ook mij daar lang had in den weg gehangen?
Het slechtste - om reden der toegevoegde z.g. theologische bewijsvoering over
het zenden van den H. Geest door den Vader. Die zending is zeker. Doch, wordt ze
bedoeld als van den Vader alleen, dan is 't een theologische doling van belang. Wordt

(1) Bedoeld is: ‘le Père soutenant la croix à laquelle le Fils est attaché; le S. Esprit, sous la forme
d'une colombe, sur la poitrine du Père au-dessus de la tête du Fils’ (p. 18).
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ze bedoeld als van den Vader en den Zoon te zamen als één, eenig beginsel, dan is
't natuurlijk geen argument tegen den Zoon.
Wij voorzagen de opwerping, toen we schreven (De Standaard, 20 Sept. 1920): De
traditioneele opvatting: het Lam, de Duif, God de Vader d.i. de H. Geest als verbinding
van Vader en Zoon, dus de H. Drievuldigheid is gauw geslikt.
Doch, voor wie ook maar even nadenkt, heeft ze bezwaren: ze verbindt wat niet
samenpast, t.t.z. 1) materieel gescheiden verdiepen en 2) ééne uit de groote, statige
figuren met haast miniatuurschildering - en ze scheurt vaneen wat, als uitvoering en
gedachten, zeker samenhoort: den blok der drie monumentale bovenfiguren. De
overige is ze gedwongen te beschouwen als heerlijk hoekvulsel, maar als hoekvulsel
toch. De Moeder Gods en Adam eenerzijds, Joannes de Dooper en Eva anderzijds,
konden wegvallen. Ze zijn in alle geval niet vergroeid met de overige paneelen.
Als verder antwoord: die voorstelling is niet zeer oud. De Vader wordt er altijd als
oude man, met grijzen of witten volbaard voorgesteld, de H. Geest zit of vliegt zoowat
op alle plaatsen. De vergelijking doet onmiddellijk inzien dat er hier enkel kan
gewaagd worden van ‘analogie’ ter wille van het drietal. Niets meer. Welnu in de
kunst is eenzelfde persoon zeer dikwijls in dezelfde schilderij tweemaal voorgesteld
en meer. Ik bewees het ten overvloede. En ten slotte entre analogie, ressemblance
et identité il y a une légère différence! Indien men geen uitweg wist, zou men die
opvatting kunnen voorstellen. De eigenlijke reden der doling is dat men niet verstaat
hoe zonder den Vader de H. Geest daar zijn kan. En dat leert de H. Schrift en de
Theologie. Evengoed als de Zoon zonder Vader kan verbeeld worden, kan ook de
Zoon die ten hemel steeg en op aarde, als Lam met zijnen Geest, verzoening bewerkt
en zaligheid, verbeeld worden zonder zichtbaren Vader(1).
In de iconographie zien we vanouds voorbeelden van de Duif zittend op het Kruis
dat Christus zelf bedoelt, de Duif op sacramenthuisjes, de Duif op het hoofd van het
Lam, de Duif zwevende boven Christus op het Kruis in miniaturen - gelijk

(1) Evang. Joan., XIV, 16-18; XVI, 7-14.
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reeds vermeld werd - overal zonder Vader-verbeelding natuurlijk. Men zie ook plaat
en tekst in Les Heures de Milan, door M. Hulin de Loo, p. 166 en pl. VII.

Uit de ‘Legenda Aurea’.
Het volksboek ‘De Gulden Legende’ van den geleerden en zaligen Jacobus a
Voragine, de vraagbaak der middeneeuwsche schilders, bevat een visioen, dat zeer
wel met de ‘Aanbidding van het Lam’ kan vergeleken worden(1).
Het verhaal van a Voragine is eene prachtige les in de Liturgie, een plastische
voorstelling van het pas ingevoerde officie van Allerheiligen, met een blik op
Allerzielen. Een vluchtig overzien der hymnen van 1ste Vespers en Lauden, met de
responsoria der Metten maakt dat zonneklaar.
Wat beteekenis heeft de voorstelling voor ons?
Een ontwerp van de Aanbidding van het Lam?... Zonder Lam, zegt M.
Fierens-Gevaert zeerwel, maar hij is er neven, als hij beweert dat de Heiligen knielen
voor ‘Dieu le Père assis sur un trône’(2). - Voor den Rex regum zegt a Voragine. Dat
is heel wat anders. En als ze knielen, dan heft S. Pieter de Metten

(1) Op den pas ingestelden feestdag van Allerheiligen had de bewaker van S.-Pieterskerk te
Rome de ronde gemaakt van al de altaren om de voorspraak van alle Heiligen in te roepen
en, voor het altaar van S.-Pieter, dutte hij even in. Hij zag den Koning der Koningen gezetten
op zijn troon en alle Engelen rond Hem. Stoeten Zaligen komen aan. Voorop de H. Moeder
Gods, die op een troon wordt gezet ter rechter ‘cum diademate praefulgenti’; achter haar een
ontelbare menigte maagden. Dan de man met kemelharen kleed en een menigte
eerbiedwaardige grijsaards. Hij gaat links zitten. Eindelijk een man in lang pontificaal gewaad
(S. Pieter) met tal anderen in die dracht. ‘Postea processit innumerabilis multitudo militiae,
demum advenit turba diversarum gentium infinita’. Voor den troon van den Koning der
Koningen knielen allen neder en gaan Hem aanbidden. De ‘Legenda’ voegt er bij: ‘De man
in pontificaal gewaad (S. Pieter) hief de Metten aan’. Ten slotte worden de zielen in 't vagevuur
herdacht.
‘Hief de Metten aan’ had de geleerden moeten doen nadenken.
(2) La Renaissance Septentrionale, 1905, p. 192. Le Polyptyque de, l'Agneau, 1920, p. 24.
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aan, zegt a Voragine. Bij dien aanhef knielt men in 't koor en die aanhef luidt: ‘Regem
regum Dominum venite adoremus’, laten wij Onzen Heer, den Koning der Koningen,
aanbidden. De eerste Vespers hadden het reeds geroepen: ‘Placare, Christe, servulis’,
de Lauden zeggen 't wederom:
Salutis aeternae dator,
Jesu, redemptis subveni,

en de antiphoon van het Magnificat der tweede Vespers, vóór het Officie van
Allerzielen, vat den algemeenen indruk van het Hoogtij samen: O, hoe vol heerlijkheid
is het rijk, waarin met Christus zich alle Heiligen verheugen; met witte kleederen
bekleed volgen zij het LAM waar het ook heen gaat, ‘cum Christo gaudent omnes
Sancti, amicti stolis albis sequuntur Agnum, quocumque ierit’.
Hier ook weer de hendiadys, één door twee: Christus et Agnus!(1).
Meer plastisch kunstenaar en beter iconograaf dan a Voragine, heeft HUBRECHT
VAN EYCK dat Lam niet voorbijgezien in het Brevier, den ‘schat onvervalschter
gebeden’.
Een belangrijke opmerking nog. Boven het altaar der S.-Pieterskerk waar het z.g.
visioen gezien werd, in de mozaïek der absis, zat op zijn troon, tusschen S. Pieter en
S. Paulus, met het Lam in de smallere onderste zone:
= Jezus Christus en
niet ‘Dieu le Père’, wiens hand uit de wolk op den Zoon neerwees. Boven de hand
Gods, even zichtbaar de Duif(2).

(1) De hendiadys komt nog voor in Apoc. XX, 6: Dei et Christi; XXII, 3: Sedes Dei et Agni,
van God die tevens Lam is; XXI, 22: Dominus... et Agnus; gelijk voor den Vader I, 6: Deo
et Patri; I Cor. XV, 24: Deo et Patri, d.i. voor God die tevens Vader is.
(2) Afbeelding. VIGOUROUX, Dict. de la Bible, art. Apôtres. Omgekeerde verhouding bestaat
tusschen een ander schilderwerk en eene voor ons zeer belangrijke legende. In zijne Ste
Catherina van Sienna (Fransche vertaling, Parijs, bl. 8 en 9) zegt J. JOERGENSEN: La vieille
légende raconte: ‘Ayant levé les yeux, elle aperçut de l'autre côté de la vallée, au dessus du
chevet de l'église des Frères-Prêcheurs, un trône magnifique, disposé avec une pompe royale;
et sur ce trône, Jésus-Christ... couronné de la tiare et revêtu des ornements pontificaux.
Auprès de Lui se trouvaient les princes des Apôtres Pierre et Paul et S. Jean l'Evangéliste.’
Het gebeurde te Sienna in 1352 en werd er geschilderd post factum.
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Het Evangelie van Allerheiligen is altijd met het altaarstuk van Gent in verband
gebracht. Mij is hier hoofdzaak te wijzen op den tronenden God en het Lam:
Ecce tronus magni fulgescit Regis et Agni!
Het is noodig gebleken er op te wijzen dat niet alleen Jezus in de Apoc. Koning der
koningen, Heer der heeren wordt geheeten, doch dat ook het LAM, bij name, dien
titel voert in de H. Schrift: ‘Ze zullen strijden met het Lam, en het Lam zal ze
overwinnen, want het (Lam) is de Heer der heeren en de Koning der koningen; en
die met hem zijn, zijn de geroepenen, de uitverkorenen, de getrouwen’ (Apoc. XVII,
14).
Die ééne tekst ware voldoende om alles op te klaren.

Van waar die Kennis?
Het wil sommigen onaannemelijk voorkomen dat wij in een schilderwerk zoo veel
en zoo diepe theologische gedachten aanwijzen. Kon een schilder, al hiet hij VAN
EYCK, dat alles vinden, of maar vermoeden?
Wat er geschilderd staat kan niemand betwisten. De zinrijke opschriften die verder
verband aanduiden, evenmin. Onze tijd, gewoonlijk zoo arm aan gedachten als rijk
levend in pretenties, weet niet hoe rijk de middeneeuwsche kunst was aan gedachten
en phantasie, en, wat men ook bewere, aan vrijheid en blijheid.
Ik beweer niet dat een schilder als VAN EYCK die zelf heeft gevonden, zelfs niet
dat hij ze overal volledig bewust heeft aangewend. Doch zij zijn er. Het is de
nalatenschap van eeuwen christene beschaving en traditie, rijkdommen, die men
misschien minder waardeerde omdat men ze zelf zonder inspanning had gekregen,
doch daarom in objectieve waarde niet verminderden, zooals uit de ijdele ledigheid
bleek, toen ze er niet meer waren; zooals bleek uit het misprijzen der Gothische kunst,
toen ze niet meer werden begrepen.
Zoo vragen andere volkeren zich ook af: Waar halen die Vlamingen toch die kleuren
vandaan?
Wij zijn van een gezegend Volk, dat een roeping heeft en ze moet bewaren.
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Er ligt voor mij geen greintje romantiek in den uitroep van een Gezelle:
o Machtig voorgeslacht, wat hebt ge wondere daden
Gestapeld op den weg, dien ge ons zijt voorgegaan:
Hoe grootsch is uw gedacht, hoe, langs de wereldpaden,
Al wat gij doende waart, hoe is het grootsch gedaan!

Mij verbaast veel meer de stoffelijke uitvoering en de lucht bij VAN EYCK dan zijne
theologische rijkdom. Klerken, geestelijken, theologen, prelaten, bisschoppen zelfs
werkten mee aan tooneel, bouw- en schilderkunst. In de oude Concilies worden de
schilders tegen hunne vijanden beschermd, o.a. omdat de schilders, al hoort de heele
kunst den ambachtsman, toch slechts voorstellen wat de Vaders, de theologen, hun
leeren en zóó tegen de leer niet kunnen missen(1).
In de kunstgeschiedenis is meer dan eene bestelling bekend, die door theologen was
opgevat en samengesteld(2). In ons land vinden wij een treffend voorbeeld bij Dieric
Bouts, die zijn nu ook volledigd meesterstuk, het ‘Laatste Avondmaal’ op 15n Maart
1464 aanging te schilderen volgens eene merkwaardige overeenkomst met ‘de vier
meesters der bruederscap van den heiligen sacramente inder kercken van sinte peters
te loevenen’. Daarin staan bij name vermeld twee theologen: Mr. Jan Varenacker en
Gilis de Bailleuil, die met opvatting en samenstelling van dit betrekkelijk klein werk
waren belast geworden.
‘Ende heeft die voirsc. meester Dieric aangenomen dese tafel te makene na allen
synen besten vermoegenen, egheene arbeit cost noch tyt daer inne sparende Mair
zijn uterste macht | na de const die hem got verleent heeft, dair inne te thoenen, in

(1) De glasramen der cathedraal te Bourges. Cfr. MâLE o.c. I, 425. De kroning van Maria, van
Charanton (Avignon), door een priester besteld naar ouden eisch: Vader en Zoon gelijk. La
Peinture au Pays de Liége, par J. HELBIG, 1903, p. 7. Een Grieksche bisschop Joannes
schilderde te Aken en te Luik waar hij stierf in 1016. Keizer Otho III had hem doen naar
Aken komen en bisschop Balderik naar Luik.
A patrie nido rapuit me tercius Otto.
(2) IIe Conc. v. Nicea, 787.
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alsulcker weghen ende waerheit als hem die eerwerdige heren meester jan vaernacker
ende meester gielis baluiwel professeurs inde godheit ons geven selen | op die voirscr.
materie’(1).
In de ‘Aanbidding’ moesten typisch genoeg, drie sociale grootmachten
samenwerken: gedachten van theologen, handwerk van ambachtslieden, kapitaal
van gegoeden, vooraleer ons land deze schoonheid mocht begroeten, die eeuwenlang
alle standen bleef verrukken en, naar het woord van C. Van Mander, alle kunstenaars
‘verbaest en versuft’.

De geloovige Kunstenaar.
Toen het, anno Domini 1426,
Inde maent September achtien daghen, viel
Dat (hy) met pynen God gaf (zyn) ziel(2),

had de christen schilder een dubbel verzoek:
Bidt God voor my, die Const minnen,
Dat ick zyn aensicht moet ghewinnen.
En vliedt zonde, keert u ten besten,
Want ghy my volghen moet ten lesten.

God zien, die uit zich zelven waar is, schoon is, van aangezicht tot aangezicht, en
stichten. Als alle grooten, voelde hij zijn gave als eene verplichting: hij diende.
Nergens teekende hij zijn naam: zijn persoon mocht dalen en vergeten worden, als
zijn Christus-werk maar steeg. ‘Wij zijn, kon hij de Sienneesche schilders van 1355
nazeggen, wij zijn, door de gratie Gods, de veropenbaarders der wonderbare dingen
door de kracht des geloofs uitgewerkt’(3).

(1) Hier waren nog aanwezig ‘Serclaes van sinte goericx riddere, meester laureys van maelcote
priester ende meester gheert fabri scoelmeester’, die zich niettegenstaande hunne andere
kundigheden, in kunstzaken liever door meer bevoegden wijselijk lieten bijstaan of vervangen.
(2) M. FIERENS-GEVAERT vertaalt verkeerd in Renaissance Septentrionale (1905) en latere
werken: le dix-huitième jour tombait - lorsque...
(3) Eerste statuut der Schildersgilde van Sienna. Cfr. MILANESI, Documents pour l'Histoire de
l'Art Siennois.
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Zijn ‘miraculeus constich werc’ te Gent is dan ook meer dan een in beeld gebrachte
tekst of bladzijde der Apocalypsis(1), het is de geest der Apocalypsis zelf in goddelijk
licht, eene volledige, ‘claer-blinckende’ Summa Theologica, van schepping tot
herschepping; in stillen hartstocht gesproken, niet gegalmd, een leerdicht van Christus'
geestelijk Koningschap. HUBRECHT VAN EYCK schijnt bij den eersten aanblik koel,
zelfs hard. Dat bewijst zijn evenwicht en ons gebrek er aan: hij kent geen
weekelijkheid. - Stel u open voor hem, zet u neer, laat hem spreken, en... luister. ‘Uit
die kennisse comt die minne’ voor heel die kunst. Doch niet op commando van
cerebraal begrip, wél uit gelijksoortige geest- en zielsbewegingen.
VAN EYCK was in Vlaanderen ingeplant, niet uit Vlaanderen gegroeid. Zijn gemilderd
licht Byzantinisme had iets vreemds, was iets vreemds. Zijn kunst was minder kind
des gemoeds, meer voorname draagster der gedachte; meer belijdenis dan liefde;
meer hiëratisch dan volksch, indien men die woorden niet te streng naar de letter wil
opvatten. Toch door het volk ‘zeer hooge gheeert’, omdat dat volk, gelijk onze
schilder, geloovig was, omdat ons volk bijzonder, het volk der ‘goede onderdanen’,
gaarne ontzag gevoelt en betoont voor wat hoog staat en macht waardig is: hier nl.
voor beeld en werk van den God van Goedheid, ‘wiens menschenliefde verschenen
was’, gelijk het wonderschoon Epistel van Kerstmis-dageraadsmis in de mysteriën
zong (ad Titum III, 4). VAN EYCK'S veelzijdige kunst, door rusteloos werk gewonnen,
bereikte het godsdienstig sublieme als zonder zich kwellende inspanning. Men waant
zich voor het gewone in de kalmste rust. Doch die rust is een mysterieus werken, dat
schijn-gewone een buitengewone kunstenaarstriomf in het beheerschen en beperken
der stof.
Hoe zullen wij dien genialen man kenteekenen? Hij is de volheid, hij is het
evenwicht, een Christene Phidias, de Dante der Schilderkunst.
Zijne dogmatiek belette geen visioen, maar zijne visioenen bewegen binnen de
lichtende zekerheid der strengste dogmatiek.

(1) De Mystieke Beteekenis v.h. Gentsch Altaarstuk, door L(AMOTTE) & A(ERTS). Dietsche
Warande, 1904, I, bl. 309.
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Zijne mystiek verdiepte zich in de realiteit met de eerbiedigste waarheidsbetrachting,
die de realiteit doorschouwde tot in haar schemerend inwendig mysterie, haar tweede
wezen, en haar echtste, haar licht.
Nacht is niet blijvend. Hoop is, als Liefde, gebod. Heel het geschapene zucht in
pijnen naar verlossing, wij het meest(1), doch ondergang is niet het laatste woord der
dingen. De Heiland leeft en Hij is God.
‘L'art est une ascension. Sa loi est de monter’(2).
VAN EYCK'S landschap is niet minder schoon, omdat er boom en blad en bloemekens
meêbidden: ‘... gezegend zij Uw Naam, Uw Rijk kome’, het Onze Vader der
onschuldige ‘blommekens’, maar half zoo lang als 't onze...
VAN EYCK'S aarde is niet minder waar, als achter hare onbepaalbare menigte tinnen
en torens, steden en streken, de goudglimmende tinnen rijzen van de ééne, blijvende
Stede:
Caelestis Urbs Jerusalem,
Beata pacis visio,
Quae celsa de viventibus
Saxis ad astra tolleris.

De hemelstad Jeruzalem, het zaligende vreegezicht! Die, uit een levendig gesteent',
haar toppen naar de sterren richt.
Niet minder bekoorlijk, zijne aarde, als het oog der begeerte weiden mag
waar bloeit een eeuwig Paradijs,

dat Paradijs, waaruit de verzekering opgaat, waar tot in ieder harer woorden:
Ter Bruiloft van het zuiver LAM
't Welk uit den schoot des Vaders kwam
En om de menschen heeft geleden,
Wordt elk genoodigd en gebeden(3).

Laten wij nooit den geloovige scheiden van den kunstenaar. Ik vrees niet te getuigen
dat zijne Konings-hymne zou vergeten

(1) Rom. VIII, 22.
(2) HELLO, L'Homme, p. 366.
(3) Vondels laatste gedicht. Cfr. Apoc. XIX, 7, 9.
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zijn, voor ons en de wereld vergaan, zonder nut, was ze niet vereeuwigd door de
waarheid, de volheid, het evenwicht, den eenklank en de harmonie van zijne eigene,
vrije, alles durvende Vlaamsche Kracht en... Kunst.

Veritas Vita.
Waarheid zien, en haar doen leven,
Leven voor de onsterflijkheid.
't Is de schoonste hemelgave,
Slechts genieën weggeleid(1).
***

DAMES EN HEEREN,
Ik dank U eerbiedig voor uw even welwillende als zeer vereerende aandacht.

(1) Dr. SCHAEPMAN, Vondel. - Ik wees er hooger reeds op. Een letterkundig Vlaamsch werk kan
met de Aanbidding niet gelijkgesteld, doch vergeleken worden: Het Menschdom Verlost van
L. DE KONINCK (1883). Machtig opgevat, breed en gloedvol uitgebeeld, staat het boven
hetgeen wij, Vlamingen, aan grootkunst ooit hebben geleverd.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

1101

Register.
Maandelijksche Vergaderingen.
21 Januari

Blz. 5

18 Februari

137

17 Maart

209

21 April

293

19 Mei

389

16 Juni

445

22 Juli

Blz. 525

5 Augustus

581

29 September

705

20 October

777

17 November

861

15 December

925

Plechtige vergadering: 27 Juni. Blz. 461.
Vlaamsche Van Eyck-dag, op 21 October. Blz. 1021.
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-

Preussische Akademie der Wissenschaften, te Berlijn. Schenkt
boeken aan de Academie. 140.

Académie, Accademia. Zie op Academie.
AFGESTORVEN LEDEN DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE.
Levensbeschrijvingen van Leden in het Jaarboek voor 1919-1920 verschenen.
711.
Aix (Frankrijk). Zie op Université.
Akademie. Zie op Academie.
Amandus: Is de hl. Amandus in Antwerpen geweest? Lezing door Prof. Dr. J.
MANSION. 712 en 734-736.
Ambt: Openbaar Ambt. Een Speelman onwaardig geacht een openbaar ambt te
bekleeden. (1576.) 740.
Amsterdam. Zie op Academie.
Amsterdamsche Schetsen uit Vondel's werken. Lezing door den heer GUSTAAF
SEGERS. 937 en 965-972.
Antwerpen: Stad Antwerpen. Schenkt een boek aan de Academie. 305.
- Zie op Antwerpsche, op Amandus en op Academie.

Antwerpsche Bibliophilen. Schenkt een boek aan de Academie. 707.
Arm zijn: ‘Zo waert quaed arm zijn’. Een tekst uit 1467-745.
Athenea. Zie op Wet.
Aug. Beernaert-Fonds. Zie beneden op Beernaert.
Axel: De Axelsche Rederijkerskamer van Sinte-Barbara en haar deken Jacob
De Hondt (1467-1528). Lezing door den heer Mr. LEONARD WILLEMS. 873 en
973-991.
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B
Baafs: Sint-Baafskerk, te Gent. Zie op Vlaamsche Van Eyck-dag.
Bakkersbedrijf. (Zie Versl. en Meded., jaarg. 1919, blz. 611, kol. 1.) Na
goedkeuring van den heer SEGERS zal het werk ter pers mogen gaan. 213. - Het
werk goedgekeurd. 312.
Barbara (Sinte): De zoogenaamde Gentsche Rederijkerskamer van Sinte-Barbara,
Verhandening over die Kamer, door Mr. LEONARD WILLEMS. 531-532. - De
studie opgenomen. Het doel daarvan is het bewijs te leveren dat er te Gent nooit
meer dan vier erkende Kamers geweest zijn en niet vijf. Aanteekeningen.
569-580. - Zie ook op Axel.
Bataafsch. Zie op Genootschap.
Bed: Het ‘Stroyen bedde’ (bij het celebreeren van jaargetijden). 289-290.
BEERNAERT.: Minister AUG. BEERNAERT-FONDS of
BEERNAERT-PRIJS: Om de twee jaar, prijs van duizend frank. (Zie Jaarooek
voor 1919-1920, blzz. 179-183; en Versl. en Meded., jaarg. 1919, blz. 612, kol.
1.)
- EERSTE TIJDVAK: 1912 1913. Verslag van de Jury. Toekenning van
den prijs aan den heer KAREL VAN DE WOESTIJNE, werkend lid der
Academie. 148-151.
-

TWEEDE TIJDVAK: 1914-1915. Verslag van de Jury. Toekenning
van den prijs aan Mejuffer VIRGINIE LOVELING, briefwisselend lid
der Academie. 321-322.
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-

DERDE TIJDVAK: 1916-1917. 399. Verslag van de Jury. De prijs
niet toegekend. 457-462. - Prof. A. VERMEYLEN bespreekt het
verslag. 462.

-

VIERDE TIJDVAK: 1918-1919. Benoeming van de leden van de Jury.
17. - Verslag van de Jury. Twee prijzen worden toegekend, nl, aan
de heeren ERNEST CLAES en AUG. VAN CAUWELAERT. 462-467.
Voor de eerste maal bekendmaking van den uitslag op de jaarlijksche
plechtige vergadering van 1920. 489.

-

VIJFDE TIJDVAK (1920-1921). Ingezonden boeken. 143, 779, 871,
934.

-

Publiciteit. Elke maand wordt een bericht geplaatst op de eerste en
op de vierde bladzijde van den omslag van de Verslagen en
Mededeelingen.

BEGROOTING DER ACADEMIE, voor het dienstjaar 1921. 534.
Beiersche Huis. Invloed op het Middelnederlandsch. Prijsvraag. 603.
Bekroning: Voorwaardelijke bekroning van prijsantwoorden. Zie beneden
op Wedstrijden.
België: De toekomst van België. Uit de feestrede door Staatsminister J.
HELLEPUTTE op de plechtige vergadering gehouden. Een herinnering uit het
leven van wijlen Leopold II. 511-521.
- Zie op Natuurlijke geschiedenis en op Onderwijs.

Belgisch Toponymisch Woordenboek. - Voorstel tot het samenstellen van
zulk woordenboek, uitgaande van den Oudheidkundigen Kring ‘Hageland’, te
Thienen, door den Minister van Wetenschappen en Kunsten, aan de Academie
om advies medegedeeld. 8. - Door het Bestunr naar de Bestendige Commissie
voor Geschiedenis verzonden. 8. - Twee verslaggevers door de Commissie
aangesteld. 14. - Verslagen. 215, 271-286. (Vijf afdrukken daarvan aan den
Minister gezonden.)
Benoit: Comiteit van het praalgraf Peter Benoit. Onthulling. De heer O.
WATTEZ neemt aan, de plechtigheid namens de Academie bij te wonen. 872. Verslag door O. WATTEZ 875-877.
Berlijn. Zie op Academie.
BESTENDIGE COMMISSIËN bij de Academie. Zie beneden op Commissiën.
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BESTUUR DER ACADEMIE VOOR 1920. Goedkeuring van de verkiezing van
Bestuurder en Onderbestuurder. 8.
- Jhr. Mr. NAP. DE PAUW neemt zijn ontslag als bestuurder. 447-448.
-

Verkiezing van Bestuurder en Onderbestuurder voor het jaar 1921.
877.

Bezetting: Duitsche Bezetting. Zie beneden op Gent.
Bibliographische aanteekeningen, of Letterkundige mededeelingen betreffende
aangeboden boeken:
- Door Dr. MUYLDERMANS, over Rechterlijke Plichtenleer Deontologia juridica, - door J. SALSMANS. 144.
-

Door Prof. DE CEULENEER, over Nederlandsche Spraakkunst voor
het Middelbaar en het Normaal Onderwijs, door P. ED. FRAUSSEN.
144-145.

-

Door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, over het Gedenkboek van het
Bataafsch Genootschap. 319-321.

-

Door Prof. Dr. AD. DE CEULENEER, over Navolging van Christus,
in Nederlandsche verzen vertaald door P. Fr. HENDRIK VAN 'T H.
HUISGEZIN. 528-531.

-

Door Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE, over zijn werk: Voor mijn Land
in oorlogsnood. 717-723.

Bibliophilen. Zie op Antwerpsche.
Bibliotheek:
- Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage. Schenkt boeken aan de
Academie. 305, 869.
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-

Bibliotheek van Rotterdam. Schenkt boeken aan de Academie. 526,
706.

-

Zie op Library en op Universiteit.

Bibliotheken: Bibliotheken in de lagere Scholen. Lezing door den Z.E. heer
Kan. AM. JOOS. Beknopt overzícht. 216. - Lezen levert veel voordeelen op, die
men ten onrechte gering zou schatten. Een prijselijk werk is het dus leeslust bij
het volk te wekken. 253. - Een antwoord op de beschuldiging: ‘Ons volk leest
weinig, veel te weinig’. 253-254. - Gereedelijk geeft Spreker toe, dat men in
sommige scholen te weinig gebruik gemaakt heeft van de geringe middelen
waarover men beschikte, om leeslust te wekken. 254-255. - Maar laten wij
hopen dat er nu verbetering zal komen: de omstandigheden zijn veranderd, en
misschien volgt daaruit een verandering van de menschen. 255-256. - Een
bibliotheek in een lagere school oprichten is een werk dat kan gebeuren, zonder
veel last of kosten te veroorzaken. Maar de keus der boeken moet wijselijk
gedaan worden. 256-257.
‘Biencorf’: ‘De Biencorf der H. Roomscher Kercken, van Isaac Rabottenu’.
Prijsvraag. 607.
BINNENLANDSCHE EERELEDEN. Zie op Lidmaatschap der Academie.
Bleyberg. Zie op Plombières.
BOEKEN: Lijst der aan de Academie aangeboden boeken. 6-7, 140-143, 210,
303-308, 390-391, 445 447, 525-527, 581-582, 705-709, 777-778, 863-870,
925-934.
- Voor de Boekerij der Academie ingekomen boeken. 143, 213, 391,
447, 709, 778, 934.
-

Zie ook op Aug. Beernaert-Fonds, op Ruildienst en op Tijdschriften.

BOEKERIJ DER ACADEMIE. Boeken door den heer Dr. W. DE VREESE in bruikleen
genomen. (Zie Versl. en Meded., 1919, blz. 615, kol. 1.). Het laatste boek
teruggezonden. 11.
- Jaarlijksch verslag door den Bestendigen Secretaris. 151, 204-205.

Boerenhuis (Het) in Vlaanderen, Brabant en Limburg. Mededeeling door den
heer Dr. MAURITS SABBE, lid der Academie. Verzonden naar de Commissie
voor prijsvragen. 11.
Bologna. Zie op Academie.
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Bonaventura-raadsel. Zie op Byns.
BOURY: KAREL BOURYFONDS. (Zie Jaarboek voor 1919-1920, blzz.
173-176, en Versl. en Med., jaarg. 1919, Register, blz. 615.)
- PRIJSKAMP VOOR 1919-1920. Twee antwoorden te laat ingezonden:
zij kunnen aan den prijskamp geen deel nemen. 10-11. - Verslag
van den keurraad. 399, 467-470. - Bekendmaking van den uitslag
op de plechtige vergadering. 489.
-

TWEEDE PRIJSKAMP VOOR HET JAAR 1922. 608. - Tekst der
bekroonde liederen. 611-615.

Bouwkunde. Prijsvraag. 604.
Brabant: Noord-Brabant. Zie beneden op Genootschap.
Brabantsch dialect. Prijsvraag. 605.
BRIEFWISSELENDE LEDEN. Zie beneden op Lidmaatschap der Academie.
BRIEVEN: Ingekomen brieven. 8-10, 213, 309, 391-392, 527-528, 871.
Brussel en voorsteden: Over tweetalig lager onderwijs in Brussel en voorsteden.
Lezing door den heer OMER WATTEZ. 874-875 en 917-922.
Brusselsch dialect. Prijsvraag. 602.
Brynhild. Een beeld uit de Oudnoorsche Sagen, in hexameters bewerkt,
door OMER WATTEZ. 1008-1015.
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BUITENLANDSCHE EERELEDEN. Zie op Lidmaatschap der Academie.
Byns: Anna Byns: Het Bonaventuraraadsel in het leven van Anna Byns.
Lezing door Mr. LEONARD WILLEMS. 396-397 en 415-444.

C
Calloo. De gelijkstelling van den plaatsnaam Chanelaus, uit de Vita S. Amandi,
met Calloo. Deze identificatie is uiterst onwaarschijnlijk. Nota van Dr. MANSION.
712 en 734-736.
CANDIDATEN VOOR DE OPENSTAANDE PLAATSEN VAN BRIEFWISSELEND LID
EN VAN BUITENLANDSCH EERELID. Zie beneden op Lidmaatschap der Academie.
Cecilia (Sinte): Het Sinte Ceciliafeest, in de kerken. 291-292.
Cercle archeologique, Mechelen. Schenkt een boek aan de Academie. 446.
Chanelaus. Zie op Calloo.
Chicago. Zie op Library.
Christiania. Zie op Kristiania.
Christus. Zie op Aanbidding alsook op Navolging van Christus.
Colleges. Zie op Wet.
‘Colportageromans.’ Zie beneden op Volksletterkunde.
Commissie:
- Commissie ter Redactie v.d. Groningschen Studentenalmanak.
Schenkt boeken aan de Academie. 6.
-

Commissie van advies voor 's Rijks Geschiedkundige publicatiën
bij het Rijksarchief, te 's Gravenhage. - Schenkt boeken aan de
Academie. 146, 582, 926.

-

Commissie tot Vereenvoudiging van de Schrijftaal. (Zie Versl. en
Meded., 1919, blz. 616, kol. 1.) Men zie verder op Vereeniging.

COMMISSIËN bij de Academie: Bestendige Commissiën en andere.
*** I.
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***

-

Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche
Taal- en Letterkunde. (Zie Versl. en Meded., jaarg.
1919, blz. 616, kol. 1.)

-

VERSLAGEN. Verslagen door den heer Prof. JOS.
VERCOULLIE, secretaris der Commissie, uitgebracht
over de vergaderingen door de Commissie gehouden.
- Vergadering van 18 Februari 1920. 145-146. - Id. van
21 April. 313-315. - Id. van 16 Juni. 449-450. - Id. van
5 Augustus. 583-584. - Id. van 20 October. 779-780. Id. van 15 December. 935-937.

-

ETYMOLOGISCH KLEINGOED. Mededeelingen door den
heer J. VERCOULLIE aan de Commissie gedaan. Zie
beneden op Kleingoed.

-

KLEINE VERSCHEIDENHEDEN. Mededeelingen door den
heer EDW. GAILLIARD in de vergaderingen der
Commissie gedaan. Zie beneden op KLEINE
VERSCHEIDENHEDEN.

-

BESTENDIGE COMMISSIE VOOR NIEUWERE TAAL- EN
LETTERKUNDE.

-

VERSLAGEN. Verslag door den heer O. WATTEZ,
secretaris der Commissie, uitgebracht over de
vergaderingen door de Commissie gehouden. Vergadering van 18 Februari 1920. 146-147. - Id. van
21 April. 316-319. - Id. van 16 Juni. 450-451. - Id. van
5 Augustus. 584-586. - Id. van 20 October. 780-782. Id. van 15 December. 937.

-

Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en
Bibliographie.

-

VERSLAGEN. Verslagen door den heer Prof. Dr.
MANSION. secretaris der Commissie, uitgebracht over
de vergaderingen door de Commissie gehouden.
Vergadering van 21 Januari 1920. 12-14. - Id. van 17
Maart 214-216. - Verslag door den heer IS. TEIRLINCK,
waarnemend secretaris,

II.

III.
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over de vergadering van 19 Mei. 393-397. - Door IS.
TEIRLINCK, waarnemend secretaris, over de vergadering
van 22 Juil. 531-532. - Door den heer MANSION, over
de vergadering van 20 September. 712-713. - Id. van
17 November. 873.
-

-

AAN DE ACADEMIE TER OPNEMING IN DE Verslagen en
Mededeelingen AANGEBODEN VERHANDELINGEN, NAAR
DE COMMISSIE OM ADVIES VERZONDEN:
1o) Sacramentum, door Pater Dr. J.B. POUKENS,
S.J. - Zie beneden op Sacramentum.
2o)

Levensbericht van den Gentschen
geschiedschrijver Steyaert, door Pr.
GABRIEL CELIS. - De Commissie bevestigt
haar vroeger genomen beslissing. 13.

3o

Excerpta Lossensia, door den heer J. LYNA,
staatsarchivaris te Hasselt. - Zie beneden op
Looz.

KLEINE VERSCHEIDENHEDEN. Mededeelingen door den
heer EDW. GAILLIARD in de vergaderingen der
Commissie gedaan. Zie beneden op Kleine
Verscheidenheden.

***

IV. Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het
Nederlandsch.
- VERSLAGEN. Verslagen door den heer G. SEGERS,
secretaris der Commissie, uitgebracht over de
vergaderingen door de Commissie gehouden. Vergadering van 21 Januari 1920. 14-16. - Id. van 17
Maart. 216. - Id. van 19 Mei. 397-399. - Id. van 22 Juli.
532-533. - Id. van 20 September. 713. - Id. van 17 Nov.
873-875.

***

V.
-

Commissie tot voordracht van Candidaten voor het
Lidmaatschap der Academie. (Met het Bestuur.)
Briefwissetende Leden en Buitenlandsche Eereleden.
151.
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***

VI. Commissie voor Prijsvragen: Commissie belast met het
voorstellen van uit te schrijven prijsvragen. - Benoeming der
Commissie. 533-534. - Verslag door den Bestendigen Secretaris
namens de Commissie. Lijst der uitgeschreven prijsvragen. 586 en
602-610.
- Een mededeeling over Het Boerenhuis in Vlaanderen
haar overgemaakt. 11.

***

VII.
-

Commissie voor Rekendienst voor 1920. Benoeming.
17-18.

-

Rekening over het jaar 1919, door den Bestendigen
Secretaris aan de Commissie voorgelegd. Goedgekeurd.
937.

***

VIII. Commissie voor het Pater Salsmans-Fonds. Verslag
over de vergadering door haar op 20 October gehouden. 782-785.
- Zie beneden op Salsmans-Fonds.
***

IX.
-

Bijzondere Commissie voor de zaak Eupen. Zie beneden
op Eupen.

Congo. Zie op Mayombeesch Idioticon.
Cyprianus. Zie op Sacramentum.

D
Dagboek. Zie op Randeraedt (van).
Danske Videnskabernes Selskab, te Kopenhagen. Doodsbericht aan de Academie
gezonden. 143.
- Schenkt boeken aan de Academie. 707.

Dante Alighieri herdacht. Eerbiedige hulde aan Dante gebracht door G.
SEGERS: deze spreekt den wensch uit, dat, ter gelegenheid van Dante's
geboortedag, de onsterfelijke dichter toekomend jaar op plechtige wijze in de
Koninklijke Vlaamsche Academie zal worden herdacht. 137-139.
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Delft. Zie op Hoogeschool.
Dialectstudie. Prijsvragen:
- Brusselsch dialect. 602.
- Geldersch-Overijselsch dialect. 604.
- Gentsch dialect. 603.
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-

Gentsch idioticon. 605.
Hollandsch dialect. 603.
Limburgsch dialect. 607.
Topographische grens van het Oostvlaamsch en het Brabantsch.
605.

Dietsche kalenders. Zie beneden op Kalenders.
DRIEJAARLIJKSCHE WEDSTRIJD VOOR: 1o Nederlandsche Letterkunde en 2o
Nederlandsche Tooneelletterkunde. Zie op Staatsprijskampen.
DRUKWERK DER ACADEMIE. Mededeeling door den Bestendigen Secretaris. 6.
- Id., 310-312.
Duffel. Zie op Kiliaan.
Duitsche bezetting Zie op Gent.
Duurte van het leven (De). - Uit de feestrede door Staatsminister J. HELLEPUTTE
op de plechtige vergadering gehouden. Willen wij goedkooper leven, wij moeten
minder verbruiken en meer voortbrengen. Daarbuiten is er geen uitkomst.
506-511.
DUYSE: PRUDENS VAN DUYSE (1804-1859). Zijn handschriften en
eereteekens aan de Academie ten geschenke gegeven, door Dr. Daniel van
Duyse, hoogleeraar te Gent. De heer Onderbestuurder brengt hulde aan Prof.
VAN DUYSE en herinnert aan de vele verdiensten van PRUDENS VAN DUYSE, als
Vlaming. Lijst der nagelaten handschriften. 293-300, 582. - Lijst der eereteekens.
300-302.
- Benoeming eener Commissie, belast met het nazien van de gedichten
en brieven door VAN DUYSE nagelaten. 450-451.

E
EERELEDEN: BINNENLANDSCHE EN BUITENLANDSCHE EERELEDEN. Zie op
Lidmaatschap der Academie.
Engelsche letterkunde: Nieuwe Engelsche letterkunde. Zie beneden op
Heldensage.
Erasmus: Erasmus Colloquia, van Dr. H. DE VOCHT. (Zie Verst. en Meded.,
jaarg. 1919, blz. 619, kol. 2.). Overeenkomst met den schrijver getroffen. 711.
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Etymologisch Kleingoed. Zie beneden op Kleingoed.
EUPEN: Het gebied van Eupen. Prof. Dr. L. SCHARPÉ vestigt de aandacht der
Academie op de uitbreiding van het Belgisch Bestuur over de streek van Eupen.
Zijn voorstel dienaangaande. (Er wordt ingevolge dat voorstel, aan den heer
Eersten Minister geschreven.) 154-155.
- Schrijven van 16 April, houdende mededeeling door den heer
Minister, aan de Academie van de memorie door luitenant-generaal
BALTIA opgesteld en die tot het besluit komt, dat het Hoogduitsch
wel degelijk de taal van Eupen is. 309. - Om advies verzonden naar
Prof. SCHARPÉ. 309.
-

Er zal aan den Heer Minister geschreven worden, dat de Academie
hoopt dat het hem believen zal zijn oordeel over de nota van luitenant
generaal BALTIA voor te behouden, tot na ontvangst van haar
antwoord. 401.

-

De Academie beslist de geheele briefwisseling omtrent de zaak in
de Verslagen en Mededeelingen te laten drukken. 534. - Die
briefwisseling opgenomen. 616-626.
Ten gevolge daarvan geeft de heer A. SEGERS lezing van een
uitvoerige nota, waarin hij zich op het standpunt stelt van het
onderwijs. 729-731.

-

Antwoord aan den Heer Eersten Minister te Brussel testuren.
Ontwerp door Prof. Dr. J. MANSION. 875. - Mededeeling van het
ontwerp aan de Academie. Het ontwerp goedgekeurd. De Academie
beslist het antwoord in hare Verslagen en Mededeelingen op te
nemen. 938, 943-958.

Europa's wording. Hs. door Mr. PRAYONVAN ZUYLEN nagelaten. Voorstel tot
uitgave. Twee verslaggevers worden benoemd. 531.
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Excerpta Lossensia. Zie op Looz.
Experimenteele bijdrage tot de psychologie van het geheugen, door Dr. J.
VARENDONCK. (Zie Versl. en Meded., Jaarg. 1919, blz. 619.) - Twee
verslaggevers aangesteld. 14. - Schrijver trekt zijn handschrift in. 144.
Eyck. Zie op Van Eyck-dag.

F
Fabriekliteratuur. Zie beneden op Volksletterkunde.
Familienamen. 287.
Folklore. Prijsvragen. 606, 608.
Fonds ‘Pro Academia’. De werkingen geschorst bij het uitbreken van den
Oorlog. Worden met Januari 1921 hernomen. 939.
FONDSEN BIJ DEACADEMIE: Karel Boury-Fonds: Van de
Ven-Heremans-Fonds; Salsmans-Fonds; Aug. Beernaert-Fonds en
Merghelynck-legaat. Zie het Jaarboek, jaarg. 1919-1920, blzz. 173-183.
Franken: Geschiedenis der Franken. Zie op Trojaansche legende.
Frankisch. Zie op Trojaansche legende.
Fransch. De studie van het Fransch in België. 411.
Fransche pleïade. Zie op Pleiade.

G
Garenspinnerij. Prijsvraag. 608.
Gebedenboeken. Zie beneden op Salsmans-Fonds.
GEBOORTEPLAATS VAN DE LEDEN DER ACADEMIE. 710.
Gedenkdagen: De Vaderlandsche gedenkdagen sedert den oorlog. 710.
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-

De Gedenkdagen der Koninklijke Vlaamsche Academie. (Zie het
Jaarboek voor 1919-1920, blzz. 82-85.)

Gedichten en Fragmenten. Zie beneden op Middelnederlandsch.
Geheugen. Z. op Experimenteele bijdrage.
Geldersch dialect. Prijsvraag. 604.
Geneeskundige dienst bij het Leger. Dr. L. SCHARPÉ vestigt de aandacht der
Leden op zekere zinsneden uit het Ontwerp van wet op het gebruik der talen
bij het Leger. Deze wet wordt niet nageleefd. Afvaardiging bij den heer Minister
van Oorlog te sturen. De heeren Staatsminister J. HELLEPUTTE,
volksvertegenwoordiger FR. VAN CAUWELAERT en Mr. LEONARD WILLEMS
worden aangewezen. 878-880.
Genootschap:
- Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte, te
Rotterdam. Schenkt boeken aan de Academie. 211, 305, 926.
-

Historisch Genootschap, te Utrecht. Schenkt boeken aan de
Academie. 305, 868-869.

-

Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in
Noord-Brabant. Schenkt boeken a.d. Academie. 869.

-

Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Middelburg. Schenkt
boeken aan de Academie. 305, 869.

Gent: Verlossing der stad Gent van de Duitsche Bezetting. Verjaardag. De
Academie tot de plechtigheid te dier gelegenheid uitgenoodigd. 872.
- De zoogenaamde Gentsche Rederijkerskamer van Sinte-Barbara.
Zie op Barbara (Sinte).

Gentsche Hoogeschool. Zie beneden op Vervlaamsching.
Germanismen. Uitgeschreven prijsvraag. Zie beneden op Wedstrijden.
Geschiedenis. Prijsvragen. 603, 605.
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Gezchiedenis van het Lager Onderwijs in België onder de Oostenrijksche
Regeering. Zie op Wedstrijden.
Geschriften door de Leden der Academie uitgegeven. (Zie Jaarboek voor
1919-1920, blzz. 144-147.)
Gesneuvelden voor het Vaderland. Plechtige dienst in Sint-Pieterskerk. De
Academie uitgenoodigd. De Bestendige Secretaris woont die bij. 872.
Getijden- en Gebedenboeken. Zie op Salsmans-Fonds.
Gevangenis. Zie op Verkooping.
Glossen: Oude glossen en hun beteekenis, door Dr. F. BUITENRUST HETTEMA,
uit Zwoile (Noord-Nederland). Verzending van die uitgave. 10.
Gouverneur der provincie Oost-Vlaanderen. Schenkt een boek aan de Academie.
706.
Gouverneur der provincie West-Vlaanderen. Schenkt een boek aan de Academie.
706.
's Gravenhage. Zie op Bibliotheek.
Groningen. Zie op Commissie en op Universiteit.

H
Haag. Zie op 's Gravenhage.
Hageland: Oudheidkundige kring ‘Hageland’, te Thienen. Zie op Belgisch
Toponymisch Woordenboek.
HANDSCHRIFTEN, ten behoeve der Boekerij DOOR Dr. W. DE VREESE
GEPHOTOGRAPHEERD. (Zie Versl. en Meded., 1919, blz. 621, kol. 1.) - Door den
heer JAN DE VREESE ingezonden stukken. 11.
Hasseltsch dialect. Prijsantwoord. Aanteekeningen dienaangaande. 217, 392.
Heldensage: De Oudgermaansche heldensage in de nieuwe Engelsche
letterkunde: William Morris. Lezing door den heer OMER WATTEZ. 940-942.
- Spreker handelt breedvoerig over WILLAM MORRIS, een der grootste figuren
in de geschiedenis der nieuwe Engelsche letteren. 991-996. - Hij vestigt de
aandacht op het streven van MORRIS om in Engeland de oude litteratuur van
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het Noorden bekend te maken. 997-1007. - Deze lezing is gevolgd door:
Brynhild. Een beeld uit de Oudnoorsche Sagen, in hexameters bewerkt,
door den heer O. WATTEZ. 1008-1015.
Historisch. Zie op Genootschap.
Hollandsch: Een Hollandsch schoolman, voorstander van het tweetalig
onderwijs in de Volksschool. Andere Hollandsche klokken. De Hollandsche
wet op het Lager Onderwijs. 398 en 532, 535-568.
Hollandsch dialect. Zie op Wedstrijden.
Homiliën. Zie op Sermoenen.
Honden: Het wegjagen van honden uit de kerk. 290-291.
Hoogeschool:
- Hoogeschool van Leuven. Haar een volledig stel van de uitgaven
der Academie geschonken. De Rector magnificus betuigt zijn dank.
209-210.
-

Technische Hoogeschool te Delft. Schenkt boeken aan de Academie.
866-867.

-

Zie op Gentsche Hoogeschool en beneden op Universiteit.

Hoppeteelt. Prijsvraag. 604.
Huishoudkunde: Huishoudkundig onderwijs. Zie beneden op Leidraad.
Humaniora: De moderne talen in de Greco-Latijnsche Humaniora. Lezing
door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS. 713 en 752-760.
Huwelijken: Zonderlinge gebruiken in zake van huwelijken. Rijbier. 287-288.
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I
î en û. Chronologie van de ontwikkeling van Middelnd. î en û tot Nieuwndl. ij
en ui. Prijsvraag. 603.
Idioticon. Zie op Mayombeesch.
ij en ui. Zie op î en û.
INGEKOMEN BOEKEN: Voor de boekerij der Academie ingekomen boeken. Zie
boven op Boeken.
Inrichting van het Lager Onderwijs in België, door JEF. MENNEKENS. Zie
op Lager Onderwijs.
Interludiën: De Beernaert-prijs, EERSTE TIJDVAK: 1912-1913, aan de Interludiën
van den heer KAREL VANDE WOESTYNE toegekend. 148-151.

J
Jaarboek voor 1920 (1919-1920. Na de oorlogsjaren 1914, 1915, 1916, 1917
en 1918) of het Negen-en-twintigste jaar. Van de pers gekomen. 709-711.
- Overzicht van de bijzonderste stukken, die er in voorkomen.
710-711.

Jaarboek voor 1921. Ingekomen levensschetsen. 711-712, 872.
JAARLIJKSCH FEESTMAAL D. ACADEMIE: 27 Juni 1920. Wenk daaromtrent
uitgesproken. 17.
Jaarlijksche plechtige vergadering, op Zondag, 27 Juni 1920. De heer
Staatsminister HELLEPUTTE, werkend lid, zal als feestredenaar optreden. 17,
143.
- Het programma vastgesteld. 399.
-

Voorlezing van de voordrachten op die vergadering te houden. 470.

-

VERSLAG over de vergadering. Aanwezige Leden. 481. - Namen
der hoogambtenaren die in het eeresalon der Academie ontvangen
worden. 482. - Te 11 uur worden zij door het Bestuur naar de
feestzaal geleid. Lijst der aldaar aanwezige personen. 482-484. Lijst der personen die bericht gezonden hebben dat zij de
vergadering niet kunnen bijwonen. 484-485. - De vergadering vangt
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aan. Toespraak door den heer waarnemenden bestuurder. 486. (Zie
de geheele toespraak op blzz. 492-499.) - Feestrede door den heer
Staatsminister J. HELLEPUTTE: Achttien maanden na den oorlog.
De duurte van het leven. 486-488. (Zie de geheele feestrede, op
blzz. 500-521.) - Mededeeling door den heer EDW. GAILLIARD,
bestendigen secretaris, over den uitslag der wedstrijden, over de
afgestorven leden en over de verkiezingen voor het lidmaatschap
der Academie. 488-490. - De waarnemende bestuurder verklaart
de vergadering voor gesloten. 491.

Joden. Zie op Aanbidding.

K
Kalenders: Dietsche Kalenders. Een woord vooraf van den Bestendigen
Secretaris. Het ontstaan van de uitgave Dietsche Kalenders in 1907. De uitgave
onder den oorlog geschorst. Wordt thans hernomen met de medewerking van
den heer REMI PARMENTIER, stadsarchivaris te Brugge. 710. Thans van de pers
gekomen de Kalenders nr 31 en 32. 710.
KAREL BOURY-FONDS. Zie boven op Boury.
Katoenweverij, met inbegrip van Katoendruk enz. Prijsvraag. 602.
Keltisch. Zie op Trojaansche legende.
Kerk. Zie op Honden.
Kiliaen: Huldebetoon aan Kiliaen's nagedachtenis, te Duffel, op 15 Augustus
1920. De Inrichtingscommissie verzoekt de Academie een afgevaardigde bij
de plechtigheid te zenden. De heer
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IS. TEIRLINCK wordt aangewezen. 391-392 - Verslag over de plechtigheid door
IS. TEIRLINCK. 715-717.
Kinderliteratuur. Prijsvraag. 605.
Klankleer. Zie op Dialectstudie.
Kleingoed: Etymologisch Kleingoed, door den heer Prof. J. VERCOULLIE. 583
en 594-596, 779-780 en 936.
- Sinaasappel. 594.
-

Pree. 595-596.

-

Paardje, Paardeken. 596.

-

Weegbree. 789.

-

Boetje - Boeten. 790-791.

-

Beieren. 791-793.

-

Bivak, Bivouak. 793.

-

Spek = Suikergoed. 793-794.

-

Kavesse, Kuite, Mol. 794.

-

Dobbelen. 795.

-

Aat, oot. 959.

-

Roopaard. 959-960.

-

Daar zat het hem. 960.

-

Katrol. 960-961.

-

Lariefarie. 961.

Kleingoed. Zie op Middelnederlandsch Kleingoed.
Kleine Verscheidenheden. (Zie Versl. en Meded., jaargang 1919, blz. 624, kol.
1.)
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MEDEGEDEELDE ARTIKELS, waarvan het opnemen door de Academie in
pleno vergaderd werd goedgekeurd.
1o) BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELANDERLANDSCHE TAALEN LETTERKUNDE. Mededeeling van Kleine Verscheidenheden,
door den heer EDW. GAILLIARD. 315, 449-450, 936.
***

2o)

BESTENDIGE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS, BIO- EN
BIBLIOGRAPHIE. Mededeeling van Kleine Verscheidenheden door
den heer EDW. GAILLIARD. 215, 712-713.

OPGENOMEN ARTIKELS. (Vervolg op Versl. en Meded., jaarg. 1919. Register
van Zaken, blz. 624, kol. 1 en 2.)
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE TAAL- EN
LETTERKUNDE.
***

-

342. Kermisse. Aanteekening door EDW. GAILLIARD. 20.

-

343. Ards danx (Haers danes). Id. 94.

-

344. Brugstock. Id. 94.

-

345. Binnediender. Id. 134.

-

346. Choorael, Kind en Scoolkind. Id. 134-135.

-

347. Hannckin, Willekin. Id. 135-136.

-

348. * Nekke. Id. 136.

-

349. (Blokken hout) acht ende achte, verbasterd tot *acht ende
dachte. Id. 156.

-

350. Recht hebben in...; Iemand erven med (met) en erven in... Id.
206.

-

351. Mey ofte foy. Id. 207.

-

352. Bouwette en Clocke. Id. 207.

-

353. Begeren. Id. 208.

-

354. (Bij misslag: 348.) Bespaersen (Lat. Aspergere). Id. 221.

-

355. Begheren. Id. 252.

-

356. Bijstier. Id. 258.

-

357. *Braet: ... braet, vercken. Te lezen: braetvercken. Id. 270.
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-

358. Aerchaert. Id. 329.

-

359. Bidde. Id. 329.

-

360. Afgaende payement. Id. 330.

-

361. Beiaerden. Id. 338-340.

-

362. Berechten. Id. 366.

-

363. Clare of Cruce. Id. 402.

-

364. Bierstal. Id. 403-404.

-

365. Afdrijf, Afdrijven. Id. 404.

-

366. Afdrijf en Afdrijver. Id. 414.

-

367. Andraeghen: Hem iets aendraeghen. Id. 414.

-

368. Sceiden blonkelike. Id. 471.
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-

369. Beteren: Scapen beteren. Id. 472. Eene terechtwijzing. 992.

-

370. Aenzien. Id. 472.

-

371. Seer aengeleghen zijn. Id. 472.

-

372. Beun, Beunspel, Beuspel. Id. 590.

-

373. Bedrach en Verdonkerde rente. Id. 590-592.

-

374. Adeling. Id. 592-593.

-

375. Ten achteren zijn aen. Id. 593.

-

376. Hand ende mond doen. Id. 627.

-

377. Besteken. Id. 702.

-

378. Beleven: Iets beleven. Id. 702.

-

379. Berecker. Id. 703.

-

380. Bringhen te ghiften. Id. 703-704.

-

381. Bevaren van levenden live ter dood. Id. 704.

-

382. Glas. Id. 704.

-

383. Bliven: Ande helighe keerke bliven. Id. 748.

-

384. Ban van huwelike wederzegghen. Id. 748.

-

385. Besteid sijn. Id. 748-749.

-

386. Ghebruuckich van... Id. 749.

-

387. Ghevanghen zijn in... Id. 749.

-

388. Afstoppen. Id. 750.

-

389. *Ghestel of ziec. Id. 750.

-

390. Ghereetscepe doen, Ghereetscepe ghecrighen. Id. 750.

-

391. Bibael. Id. 751.

-

392. Bevryheit. Id. 751.
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-

393. Afsynghelen. Id. 751.

-

394. Bate (voornaam). Id. 752.

-

395. Beschieten. Id. 752.

-

396. Bierwercker. Id. 776.

-

397. Goeghewilleghe. Id. 787.

-

398. Gegoeyde ende proprietaris. Id. 788.

-

399. Gheleede ghelt. Id. 788.

-

400. Egaeleren, Egaleren. Id. 796.

-

401. Bevreden de zee. Id. 796.

-

402. Goet hebben an... Id. 815.

-

403. Ghemeerscht zijn. Id. 816.

-

404. Aftreck. Id. 816.

-

405. Afbrekelick. Id. 816.

-

406. Met duertrecter loosheden. Id. 858.

-

407. In evelen willen zijn. Id. 858.

-

408. Beschrijven. Id. 859.

-

409. Te bande houden. Id. 859.

-

410. Afzitten. Id. 860.

-

411. Breedere raed. Id. 860.

-

412. Beleed. Id. 860.

-

413. Baeckege. Id. 860.

-

414. Bieren, Ghebiert zijn. Id. 922.

-

415. Antiffenare. Id. 923.

-

416. Enen ghelyc doen. Id. 923.
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417. Goed bescheedt doen. Id. 924.

-

418. Brouck. Id. 924.

-

419. Dievels jaerghetijde en Cloppen. Id. 924.

-

420. Scapen beteren. Id. 992. (Zie 369.)

-

421. Een negheen. Id. 1015.

-

422. Dyngheleken vooght. Id. 1016.

-

423. Ghehende. Id. 1016.

-

424. Thenden maete thenden ghelde. Id. 1017.

-

425. Een vane uutsteken. Id. 1017.

-

426. Zijn handt doen van... Id. 1017.

-

427. Gheneghen, Ghehuldich. Id. 1018.

-

428. Devotaris. Id. 1018-1019.

-

429. Dienen met enen. Id. 1019.

-

430. Galghe. Id. 1019.

-

431. Gheduerich. Id. 1019.

-

432. Cloppynghe of buisschynghe. Id. 1020.
BESTENDIGE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS, BIO- EN
BIBLIOGRAPHIE.

-

43. Over persoons- of familienamen (uit het Kortrijksche).
Aanteekening door EDW. GAILLIARD. 287.
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-

44. Rijbier. Zonderlinge gebruiken in zake van huwelijken. Id.
287-288.

-

45. ‘De Aenbedinghe van de Joden tot Christum’, als onderwerp
van eene schilderij. Id. 288-289.

-

46. Het omkantelen van iemands stal, bij wijze van straf. Id. 289.

-

47. ‘Stroyen bedde’ bij het celebreren van jaargetijden. Id. 289-290.
- Als vervolg daarop: Bedde van parckemente. Id. 396.

-

48. ‘Baljuwaeghe’ of het wegjagen van honden uit de kerk. Id.
290-291.

-

49. Het Sinte- Ceciliafeest. Id. 291-292.

-

50. Het Vieren van den Sinxendag. Id. 737.

-

51. De hand slaan aan een pilaar van de vierschaar. Id. 737.

-

52. Eene aanbesteding. Id. 738.

-

53. Puuden wachten, Id. 738.

-

54. Het privilege van de muntwerkers. Id. 739.

-

55. Een leen houden ‘van Godt ende van der zonne’. Id. 739-740.

-

56. Een speelman onwaardig om een openbaar ambt te bekleeden.
Id. 740.

-

57. ‘Leen hanghende in de lucht’. Id. 740-741.

-

58. Het verbruik van wijn te Wenduyne in de XVIe eeuw. Id. 741-744.

-

59. Een verkooping ‘up den Steen’ of gevangenis van Brugge. Id.
744.

-

60. ‘Zoo waert quaed arm zijn’. Id. 745.

-

61. Vergiftiging der openbare waters. Id. 746.

-

62. ‘Consent maect wet’. Id. 746-747.

Klinkers: De lange klinkers in het middelnedelandsch. Prijsvraag. 605.
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Kollewyn-spelling. Zie beneden op Vereenvoudiging.
Kopenhagen. Zie op Danske.
KREDIET DER ACADEMIE Zie boven op Begrooting.
Kring: Oudheidkundige Kring ‘Hageland’. Zie op Hageland.
- Oudheidskundige Kring van het Land van Waes, te Sint-Niklaas.
Schenkt een boek aan de Acad. 926.

Kristiania. Zie op Videnskapsselskapet.
KROONORDE. Benoemingen van Leden der Academie in die Orde. 6.
Kunstgeschiedenis. Prijsvragen. 605.
Kunstvorm: Ontwikkeling van den kunstvorm in de Nederlandsche letterkunde
sedert 1880. Prijsvraag. 604.
Kunstwoorden. Zie op Vakwoorden.

L
Lager Onderwijs:
- De inrichting van het Lager Onderwijs in België, door JEF
MENNEKENS. (Zie Versl. en Meded., jaarg. 1919, blz. 625, kol. 2.)
- De heer MENNEKENS verzoekt de Academie om de opneming van
zijn werk onder de uitgaven van het Van de Ven-Heremans'-Fonds.
Twee verslaggevers benoemd. 146. - Hun verslag. 316-319. - Kan
in het Van de Ven-Heremans'-Fonds niet opgenomen worden. 786.
-

Over tweetalig onderwijs in Brussel en voorsteden. Lezing door
den heer OMER WATTEZ. 874-875 en 917-922.

-

Geschiedenis van het Lager Onderwijs in België onder de
Oostenrijksche Regeering. Prijsvraag. 603.

-

Zie op Hollandsche wet. 398.

Lagere scholen. Zie op Bibliotheken.
Lakenweverij. Uitgeschreven prijsvraag. Zie beneden op Wedstrijden.
LAM GODS. Zie beneden op Vlaamsche Van Eyck-dag.
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Langendonck: Dichter Prosper van Langendonck. Lezing door den heer
Prof. Dr. VERMEYLEN. 937 en 962-963.
LEDEN DER ACADEMIE. Zie op Academie en op Lidmaatschap der Academie.
Leen: Een leen houden ‘van Godt ende van der zonne’. 739-740.
- ‘Leen hanghende in de lucht’. 740-741.

Leger. Zie op Geneeskundige dienst.
Leidraad voor lessen over de voeding van den mensch, voor hooger
huishoudkundig onderwijs, door Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE. Voorstel dit werk
onder de uitgaven van het Van de Ven-Heremans'-Fonds op te nemen. 319. Door het Bestuur naar de Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde om
advies verzonden. Twee verslaggevers benoemd. 450. - Verslagen door de
heeren IS. TEIRLINCK en Prof. SCHARPÉ. Zij besluiten tot de opneming van het
werk. 584-585 en 785.
LEOPOLDSORDE. Bevorderingen en benoemingen van Leden der
Academie in de Leopoldsorde. - Z.D.H. Mgr. M.N. RUTTEN, bisschop van
Luik, werkend lid, tot Groot-Officier bevorderd. Gelukwenschingen. 5-6. - Heer
Dr. LEO VAN PUYVELDE tot ridder benoemd. 390. - Heer Dr. A. FIERENS tot
ridder benoemd. 934.
Letterkunde. Op dat gebied uitgeschreven prijsvragen. 604, 605, 606, 608.
Letterkunde: Nederlandsche letterkunde. Zie op Staatsprijskampen.
Letterkundige geschiedenis. Prijsvr. 607.
Letterkundige mededeelingen. Zie op Bibliographische aanteekeningen.
Leuven. Zie op Hoogeschool.
Levensbericht van den Gentschen geschiedschrijver Steyaert. Zie op
Commissiën: Bestendige Commissie voor Geschiedenis.
Levensberichten van afgestorven Leden. Reeds verschenen. Zie de Jaarboeken
der Academie (Register).
- Levensbericht van DESIRÉ CLAES. 711.
-

Id. van Dr. C. HANSEN. 711.

-

Id. van JUL. VAN DER LINDEN. 711.
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Lezen. Zie op Bibliotheken.
Lezingen in de Academie. Overzicht der lezingen, verslagen en uitgaven van
de Leden sedert de stichting der Academie. Zie het Jaarboek voor 1919-1920,
blzz. 160-168.
***

MAANDELIJKSCHE VERGADERINGEN:
- De Trojaansche legende in de geschiedenis der Franken, door den
heer OMER WATTEZ. Beknopt overzicht. 18-19. - De lezing
opgenomen. 21-36.
-

De opbrengst van het menschelijk werktuig, door Dr. A.-J.-J.
VANDEVELDE. Beknopt overzicht. 218-219. - De lezing opgenomen.
221-252.

-

Vondel's Herbarium, door den heer Dr. MAURITS SABBE. Beknopt
overzicht. 328-329. - De lezing opgenomen. 341-365.

-

Verwarring in plaats van eenheid, door den heer G. SEGERS.
Beknopt overzicht. 586-588. - De lezing opgenomen. 647-676.

-

De vereenvoudigde spelling, door den heer Dr. HUGO VERRIEST.
Beknopt overzicht. 731. - De lezing opgenomen. 761-775.

-

Bedenkingen op het invoeren der Kollewijn-spelling in België, door
Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS. Beknopt overzicht. 786. - De lezing
opgenomen. 797-815.

-

Dr. Matthias de Vries' eerste eeuwfeest, door den heer G. SEGERS.
Beknopt overzicht. 877-878. - De lezing opgenomen. 881-916.

-

De Oudgergmaansche heldensage in de Nieuwere Engelsche
Letterkunde: William Morris. Lezing door den heer OMER WATTEZ.
Beknopt over-
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zicht. 940-942. - De lezing opgenomen. 993-1015.

*** IN

COMMISSIE-VERGADERINGEN:
- COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE TAAL- EN
LETTERKUNDE:
Reinaerdiana, door Mr. LEONARD WILLEMS. 145-146,
367-388.
Reinaerdiana I. De nieuwe proloog van den Reinaert
en het Arnoutvraagstuk, door Mr. LEONARD WILLEMS.
152-154 en 157-203.
Etymologisch Kleingoed, door Prof. J. VERCOULLIE.
Zie op Kleingoed.
Kleine Verscheidenheden, door EDW. GAILLARD. Zie
op Kleine Verscheidenheden.

-

COMMISSIE VOOR NIEUWERE TAAL- EN LETTERKUNDE:
Het Premiestelsel tot aannmoediging der
Tooneelletterkunde, door Prof. Dr. LOD. SCHARPÉ.
146-147.
Dichter Prosper van Langendonck, door Prof. Dr. A.
VERMEYLEN. 937 en 962-964.
Amsterdamsche schetsen uit Vondels werken, door den
heer G. SEGERS. 937 en 965-972.
Verhoeven, koopman en geschiedschrijver te Mechelen,
door Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS. 782 en 817-858.

-

COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS, BIOEN BIBLIOGRAPHIE:
De Axelsche Rederijkers-kamer van Sinte-Barbara, door
Mr. LEONARD WILLEMS. 873.

-

COMMISSIE VOOR HET ONDERWIJS IN EN DOOR HET NEDERLANDSCH:
Volksletterkunde en Volksonderwijs, door G. SEGERS.
14-16 en 37-64.
Bibliotheken in de lagere scholen, door Kan. A. JOOS.
216 en 253-257.
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Over tweetalig lager onderwijs in Brussel en voorsteden,
door OMER WATTEZ. 874 en 916-922.

Library: The John Crerar Library, te Chicago. Schenkt een boek aan de
Academie. 526.
Lidmaatschap der Academie. STAAT DER ACADEMIE. 1920. Werkende Leden,
Briefwisselende Leden, Binnenlandsche Eereleden en Buitenlandsche Eereleden.
Zie het Jaarboek voor 1919-1920, blzz. 86-120.
- Openstaande plaatsen van Eere- en Briefwisselend Lid. Benoeming
der Commissie tot voorstelling van candidaten. 151.
Het getal openstaande plaatsen vastgesteld. 323.
Verslag door den Bestendigen Secretaris, namens de Commissie tot
voordracht van candidaten. - Bespreking der candidaturen. Gelegenheid tot toevoeging van candidaten. - Candidaten op de lijst
toegevoegd. 400.

***

VERKIEZINGEN:
- Verkiezing (16 Juni 1920) voor de openstaande plaatsen van
Briefwisselend Lid. 470.
Verkiezing (16 Juni 1920) voor de openstaande plaats
van Buitenlandsch Eerelid. 470.
Door Koninklijk Besluit van 17 November goedgekeurd.
871.

Limbourg. Zie op Sociétét.
Limburgsch dialect. Prijsvraag. 607.
Liturgie. Prijsvragen. 609.
Liturgische boeken. Prijsvraag. 609.
Looz: Verhandeling Excerpta Lossensia, door J. LYNA, staatsarchivaris te
Hasselt, ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen, aan de Academie
aangeboden. Wordt naar de Commissie voor Geschiedenis om advies verzonden.
De Commissie benoemt twee verslaggevers. 13. - Verschoven. 215. - Verslagen
door de heeren IS. TEIRLINCK en Mr. LEONARD WILLEMS.
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393-396. - Tot niet opneming van de anders niet onbelangrijke Excerpta wordt
besloten. 393.
Luik. Zie op Société.

M
MAANDELIJKSCHE VERGADERINGEN in 1920. Zie bovenaan blz. 1101(1).
Maastricht. Zie op Société.
Maredsous: Abdij van Maredsous. Schenkt een boek aan de Academie. 6.
Marseille. Zie op Aix.
Mayombeesch Idioticon, door den heer L. BITTREMIEUX, missionnaris in
Congo, aan de Academie ter opneming onder de uitgaven van het Van de
Ven-Heremans'-Fonds aangeboden. Worden als verslaggevers aangesteld, de
heeren Prof. J. VERCOULLIE en Prof. Dr. J. MANSION. 400. - Verslagen door
genoemde heeren. Zij besluiten tot de opneming van het werk. 723-729. - 785.
Mechelen. Zie op Cercle.
Mededeelingen bij de laatste omvraag, in vergaderingen der Academie te
doen. Bericht dienaangaande. 935.
Melomanen: De Koninklijke Maatschappij De Melomanen, te Gent.
Kunstafdeeling van oude muziek, onder de talentvolle leiding van den heer
ARSCHODT, leeraar aan het Koninklijk Conservatorium. Haar medewerking aan
den Vlaamschen Van Eyck-dag. 1027-1032.
Menschelijk werktuig: De Opbrengst van het menschelijk werktuig. Lezing
door den heer Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE. Beknopt overzicht. 218-219. - De
lezing opgenomen. 1. Geschiedkundige inleiding. Het vraagstuk van de opbrengst
van het menschelijk werktuig is reeds tamelijk oud. In een proefschrift (1793),
wordt, voor de eerste maal naar het schijnt, de uitdrukking ‘Machina humana’
gebruikt. Historisch overzicht over de ontwikkeling van de stoommachines.
221-230. - 2. Omzetting van het arbeidsvermogen of de energie. 230-231. - 3.
Verbrandingswarmte. 231-232. - 4. Nuttig effect van eene brandstof. 232-234.
- 5. Scheikundige samenstelling van het menschelijk lichaam. 234. - 6. Voedsels
en voeding. 235-238. - 7. Proefondervindelijke methoden. 238-239. - 8.
Stofverwisseling of metaboiismus in het menschelijk lichaam in den toestand
(1) In het Register van zaken, op de Verslagen en Mededeelingen van 1919, hebben wij blz. 628,
kol. 1, regel 32, bij misslag 1920 laten drukken, in plaats van 1919.
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van rust. 239-241. - 9. Stofverwisseling of metabolismus in het menschelijk
lichaam in werkenden toestand. 241-243. - 10. Nuttig effect bij het menschelijk
werktuig. 243-247. - 11. Het chemismus van het menschelijk werktuig. 247-250.
- 12. Besluit. 250-252.
MERGHELYNCK - STICHTING of Jhr. ARTHUR MERGHELYNCK
LEGAAT. - Zie boven op Fondsen.
Middelburg. Zie op Genootschap.
Middelnederlandsch:
- Middel- en Nieuwnederlandsch. Prijsvragen. 604.
-

Middelnederlandsch. Prijsvragen. 603, 604, 605.

-

Middelnederlandsche Gedichten en Fragmenten, uitgegeven
door Jhr. Mr. NAP. DE PAUW IIde deel (2de stuk). Verzending van
die uitgave. 10.

-

Middelnederlandsch Kleingoed. Mededeeling door den heer P. de
Keyser, leeraar aan het Atheneum, te Gent. 449 en 479-480.

-

Middelnederlandsche taalkunde. Uitgeschreven prijsvragen. 607.
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Ministerie van Oorlog. Zie op Geneeskundige dienst en op Regeering (De
Belgische regeering).
Moderne talen. Zie op Humaniora.
Morris (William). Zie op Heldensage.
Muntwerkers. Een privilege. 739.
Muziek-wedstrijd. Zie boven op Karel Boury-Fonds.
Muzikaal gedeelte van den Vlaamschen Van Eyck-dag. Zie op Melomanen.

N
Namenkunde en geschiedkundig onderzoek. - De namen en de schenking
van priester Felix ao 745. Lezing door Prof. Dr. J. MANSION. 712 en 732-734.
Natuurlijke geschiedenis van België. De Aardkunde van België, door THEO
VAN DEN BERGH. (Zie Versl. en Meded., jaarg. 1919, blz. 630, kol. 2.) Mededeeling door Prof. Dr. AD. DE CEULENEER, over een vraag gesteld door
Schrijver: de Commissie acht zich onbevoegd om over die vraag uitspraak te
doen. 14.
- Voorstel dit werk onder de uitgaven van het Van de
Ven-Heremans-Fonds op te nemen. Twee verslaggevers benoemd.
146. - De verslaggevers zijn het eens om te besluiten het werk niet
uit te geven. 316.

Navolging van Christus. Bibliographische aanteekeningen. 529 - Letterkundige
mededeeling, door Prof. AD. DE CEULENEER, over de vertaling, in Nederlandsche
verzen, van P. FR. HENDRIK, Ongeschoeiden Karmeliet, te Gent. 529-531.
Nederlandsche Boekhandel, te Antwerpen. Schenkt een boek aan de Academie.
446.
Nederlandsche letterkunde sedert 1880. Prijsvraag. 604.
Nederlandsche Regeering. Zal in kennis gesteld worden met de Motie, in zake
Vereenvoudiging, door de Academie aangenomen. 786-787. - (Per brief van 17
November werd daaraan gevolg gegeven.)
- Nederlandsche Staatscommissie (Vereenvoudiging van de
schrijftaal). Zal in kennis gesteld worden met de Motie in zake als
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boven door de Academie aangenomen. 786-787. - (Per brief van 17
November werd daaraan gevolg gegeven.)

Nieuwere Taal- en Letterkunde. Zie boven op Commissiën II.
Nieuwnederlandsch. Zie boven op Middelnederlandsch.
Niklaas (Sint). Zie op Kring.
Noorden: Oude litteratuur van het Noorden. Zie op Heldensage.

O
Of: Het voegwoord ‘of’ in het Middelnederlandsch. Prijsvraag. 604.
Omvraag: Laatste omvraag bij de vergaderingen der Academie.
Mededeelingen alsdan te doen. Bericht dienaangaande. 935.
Onderwijs. Zie op Lager onderwijs en op Vlaamsch onderwijs.
Onderwijs in en door het Nederlandsch. Zie op Commissiën IV.
Oorlog: Achttien maanden na den Oorlog. Uit de feestrede door Staatsminister
J. HELLEPUTTE op de plechtige verdadering gehouden. Spreker handelt over het
losbreken van den oorlog. Dubbelzinnige houding van de Duitschers. 500-502.
- De eerste aanval tegen Luik gericht: moedig gedrag
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van de derde legerafdeeling van het Belgische leger. De Duitschers verslagen.
502-503. - De onvermijdelijke aftocht op Antwerpen, op Oostende en den IJzer.
503-504. - Dan begon die meer dan vier jaren lange strijd. Maar steeds
verkeerden wij in de verzekering dat de verlossing komen moest. 504-506.
Oostenrijksche Regeering. Zie boven op Lager onderwijs.
OPENSTAANDE PLAATSEN VAN EERE- EN BRIEFWISSELEND LID. Zie boven op
Lidmaatschap der Academie.
Oude glossen. Zie op Glossen.
Oudgermaansch. Zie op Heldensage.
Oudheidkundige Kring. Zie op Kring.
Overijselsch. Prijsvraag. 604.

P
Pallieter, van FELIX TIMMERMAN. Beoordeelingen dienaangaande. 459-462.
Pers. De pers bij den Vlaamschen Van Eyck-dag. 425.
Persoonsnamen. 287.
Photographie-toestel der Academie. Zie op Handschriften.
PLAATSEN: OPENSTAANDE PLAATSEN VAN BRIEFWISSELEND LID EN VAN
BUITENLANDSCH EERELID. Zie boven op Lidmaatschap der Academie.
Plantin: Herdenking, te Antwerpen, der 400e verjaring der geboorte van
Christoffel Plantin. 9 Augustus 1920. De heer Dr. LEO GOEMANS als
afgevaardigde der Academie aangewezen. 392. - Toespraak door den heer
GOEMANS gehouden. 713-715.
Plantijn. Zie op Schat.
PLECHTIGE VERGADERING. Zie boven op Jaarlijksche plechtige vergadering.
Pleiade: De invloed van de Fransche pleïade op de Nederlandsche letterkunde.
Prijsvraag. 605.
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Plombières. Heer Prof. DE CEULENEER over de vervanging in het Treinboek
van den naam Bleyberg door Plombières. 401. - Antwoord van den Minister
van Spoorwegen. 528.
PRIJSKAMPEN. Zie op Staatsprijskampen en op Wedstrijden.
Prijsvragen voor 1921, 1922, 1923, 1924, 1925 en 1926 uitgeschreven.
Algemeene lijst. 602-610.
- 396, 398. Zie ook op Wedstrijden.

Puuden wachten. Een zonderling gebruik. (1428.) 738.

R
Rabbotenu. Zie op ‘Biencorf’.
Randeraedt (van): Het dagboek van de waardige Johanna van Randeraedt
(1610-1684) teruggevonden. Lezing door den heer Mr. LEONARD WILLEMS.
585-586. - De studie opgenomen. 597-601.
Recht. Van twee formulen waarop iemand zich, ten jare 1467, in rechte beriep
te Brugge. 746-747.
Rederijkerskamer. Zie boven op Barbara (Sinte).
REGEERING: DE BELGISCHE REGEERING (Ministerie van Wetenschappen en
Kunsten; - Ministerie van Landbouw; - Ministerie van Nijverheid en Oorlog; Ministerie van Justicie; - en Ministerie van Oorlog). Schenkt boeken aan de
Academie. 6, 140, 210, 303, 390, 445-446, 525-526, 581, 705-706, 777, 863,
925-926.
REINAERDIANA:
- Reinaerdiana I. De nieuwe proloog van den Reinaert en het
Arnout-vraagstuk. Lezing door den heer Mr. LEO-
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WILLEMS. 152-154 en 157-203. (Men zie het Beknopt
overzicht dier lezing, op blzz. 152-154.)
Reinaerdiana II. Over den Teirlinck codex der
17de-eeuwsche Noord-Nederlandsche Bewerking van
den Reinaert. Lezing door den heer Mr. LEONARD
WILLEMS, 367-371.
NARD

Reinaerdiana III. De verhouding van den Reynke
de Vos tot den Nederlandschen incunabel Rijm-druk.
Lezing door den heer Mr. LEONARD WILLEMS. 372-388.

-

Reinaerdiana. Lezing door den heer Mr. LEONARD WILLEMS, in
vergadering van de Bestendige Commissie voor
Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. 145-146.

-

Zie op Reinaert.

Reinaert: Van den Vos Reinaerde. Naar de thans bekende handschriften
en bewerkingen, critisch uitgegeven, met eene inleiding, door Dr. J.W.
MULLER, buitenlandsch eerelid. (Zie Versl. en Meded., Registers, jaarg. 1913,
blz 965; jaarg. 1914, blz. 822; jaarg. 1919-1920, blz. 633.) Verzending van die
uitgave. 10.
- Mededeeling door Prof. Dr. H. LOGEMAN, over een moderne
Engelsche bewerking van de Reinaertstof. 152.

Reinaert-document G, door IS. TEIRLINCK. (Zie Versl. en Meded., jaarg. 1919,
het Register van zaken, blz. 633, op: Den Grooten ende Nieuwen Reinaert
de Voss.) Voorstel door het Bestuur om dit handschrift onder de uitgaven der
Academie op te nemen. Toelichting door den Bestendigen Secretaris. Dit voorster
aangenomen. 313-314.
REKENDIENST. Zie op Commissiën VII.
Romaansch. Zie op Trojaansche legende.
Rotterdam. Zie op Bibliotheek en op Genootschap.
RUILDIENST: RUILING VAN DE Versla gen en Mededeelingen EN ANDERE
UITGAVEN DER ACADEMIE, TEGEN TIJDSCHRIFTEN. - Voor de Boekerij der
Academie ontvangen tijdschriften. 7, 143, 213, 308-309, 391, 447, 527, 582,
709, 778-779, 870, 934.
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S
Sacramentum bij de kerkelijke schrijvers der IIIe eeuw (met uitzondering
van Tertullianus en Cyprianus). Onderzoek naar de beteekenis van het woord,
door Dr. J.B. POUKENS, S.J. (Zie Versl. en Meded., jaarg. 1919, blz. 634, kol.
1.) - Verslagen door de heeren Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS en Prof. Dr. J.
MANSION. De Commissie voor Geschiedenis stelt de opneming in de Verslagen
voor. De Academie sluit zich bij dit voorstel aan. 12-13. - De studie opgenomen.
65-93.
SALSMANS-FONDS: PATER JOZEF SALSMANS-FONDS. (Zie Jaarboek
voor 1919-1920, blzz. 178-179, en Versl. en Meded., jaarg. 1919. Registers,
blz. 634)
- De heer LECOUTERE, gedurende zijn bestuursjaar, als lid der
Commissie te vervangen. Wordt daartoe aangewezen de heer Dr.
LEO GoEMANS. 935-936.
-

Vergadering door de Commissie van het Fonds, op 20 October
gehouden. Verslag door den heer K. DE FLOU, waarnemend
secretaris. 782-785.

-

Reiskosten. De Commissie van het Salmans-Fonds kent eene som
toe van 300 fr. aan heer R. PARMENTIER, archivaris der stad Brugge.
448. - Verslag door den heer PARMENTIER, over zijne reis in
Frankrijk, op kosten van het Salmans-Fonds. 784-785, 938.

-

Methodische Inventaris en Beschrijving van Middelneder landsche
Getijden- en Gebedenboeken. Prijsvraag
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door het Salsmans Fonds uitgeschreven. Uiteenzetting door den
heer R.A. PARMENTIER, over die prijsvraag. 783-784.
-

Prijsvragen. 609.

‘Schat der Nederduytscher Spraken’ van Chr. Plantyn. Prijsvraag. Aanteekening
dienaangaande. 217
Schrijftaal. Zie op Vereeniging.
Sermoenen: Verzameling Sermoenen en Homiliën uit de 15e eeuw, door den
heer J. KLEIJNTJENS, uit het Sint-Willebrords College, te Katwijk aan den Rijn,
aan de Academie ter uitgave aangeboden. Om advies verzonden naar de
Commissie voor Middelnederlandsche Letteren. 533. - Advies der Commissie.
583.
Sinte-Barbara. Zie op Barbara.
Sinxendag. Bijzonderheden over het vieren van den Sinxendag. 737.
Sleeckx. 1818-1919 (ter gelegenheid der 100e verjaring der geboorte van
D. Sleeckx). Lezing door den heer GUSTAAF SEGERS. 451 en 473-478.
Sociétê:
-

-

Société de littérature wallonne, te Luik. Schenkt boeken aan de
Academie. 6, 306, 926.
Société historique et archéologique dans le Limbourg, te Maestricht.
Schenkt boeken aan de Acad. 140.

Speelman. Zie op Ambt.
Spelen: Volksspelen. Prijsvraag. 660.
Spelling, Spellingcommissie. Zie op Vereenvoudiging van de Schrijftaal.
STAAT DER ACADEMIE. 1920. 710.
STAATSPRIJSKAMPEN. (Zie Versl. en Meded., jaarg. 1919. Register, blz. 635.)
- De oude inrichting: 1851 en 1858. 710.
-

De nieuwe inrichting, bij Koninklijk Besluit van 10 Maart 1914.
710.
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-

Benoeming van de Jury:
1o) Voor den Driejaarlijkschen Wedstrijd voor
Nederlandsche Letterkunde: 13de tijdvak. 312.
14de TIJDVAK: 1918-1919-1920. 940.
2o) Voor den Driejaarlijkschen Weastrijd voor
Nederlandsche Tooneelletterkunde: 20e tijdvak. 312.

Stal (tot het uitstallen van waren). Het omkantelen van iemands stal, bij wijze
van straf. 289.
Steen. (Gevangenis.) Zie op Verkooping.
Steyaert: Levensbericht van den Gentschen geschiedschrijver Steyaert. Zie op
Commissiën: Bestendige Commissie voor Geschiedenis.
Strijders: Ontvangst der Strijders van 1914-1918 ten Stadhuize, te Gent.
De Academie uitgenoodigd. 528.
Studentenalmanak. Zie op Commissie.

T
Taal: De taal is de volmaaktste, d.w.z. de duidelijkste, zuiverste en volledigste
weerspiegeling van den aard van een volk. In de toespraak door Prof. Dr. C.
LECOUTERE op de plechtige vergadering gehouden. 492-499.
Taalkunde. Prijsvragen. 602, 606, 607.
Taalrechten: De Vlaamsche gewesten en hunne taalrechten. Uit de feestrede
van Staatsminister J. HELLEPUTTE op de plechtige vergadering. 516-517.
- Ontwerp van wet op het gebruik der talen bij het leger. Zie op
Geneeskundige dienst bij het Leger.

Technische Hoogeschool, te Delft. Zie op Hoogeschool.
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Te Deum. Op 21 Juli. 527-528. - Op 15 November. 871-782.
Teirlinck-Codex, Zie op Reinaert.
Tertullianus. Zie op Sacramentum.
Thienen. Zie op Hageland.
TIJDSCHRIFTEN voor de Boekerij der Academie ingezonden. 6, 140, 210, 303,
390, 446, 526, 581, 706, 778, 863, 926.
Tondalus' Visioen en Sint Patricius' Vagevuur, door Dr. R. VERDEYEN en
Dr. J. ENDEPOLS. IIde deel. Verzending van die uitgave. 10.
Toondichters. Prijsvraag voor toondichters uitgeschreven. (Boury-Fonds). 608.
Tooneelletterkunde: Nederlandsche tooneelletterkunde. Zie op
Staatsprijskampen.
- Mededeeling door den heer Prof. Dr. L. SCHARPÉ over: Het
Premiestelsel tot aanmoediging der Tooneelletterkunde. 146-147.

Toponymisch Woordenboek. Zie boven op Belgisch.
Trojaansche Legende (De) in de geschiedenis der Franken. Lezing door den
heer OMER WATTEZ. Beknopt overzicht. 18-19. - Hoe een volk zijne taal kan
vergeten, en aldus gemakkelijk het begrip van zijn oorsprong kan verliezen.
Ons grondgebied levert ons daarvan voorbeelden. Het Keltisch maakt plaats
voor het Volkslatijn; dit wordt door het Frankisch verdrongen; dit laatste week
voor het Romaansch, dat den naam kreeg van Langue française. 21-22. - Hoe
zulke feiten uit te leggen zijn. 22-23. - Na de taal volgde bij de bewoners van
Noord-Frankrijk het vergeten van hunnen oorsprong, ten gevolge van de
verspreiding eener legende, die men noemt Trojaansche legende (la Légende
troyenne). 24. - La Franciade van Ronsard: deze was het echter niet die de
Trojaansche legende schiep; zij werd verspreid door kronijkschrijvers, die aan
de Fransche koningen hadden willen bezorgen, wat zij dachten een edeler
afkomst te zijn. 24. - Hoe werd in de Middeleeuwen de geschiedenis van Troje
verteld? De legende was geschiedenis geworden of werd er bij de geleerden
voor gehouden. 25-27. - Doch daarna kwam er eene groote omkeering in de
wijze van de geschiedenis te schrijven. 27-29. - Alzoo wordt het ons klaar,
waarom de geschiedschrijvers zoozeer van meening verschillen omtrent het
ontstaan van het nationaliteitsgevoel in Frankrijk 29-30. - Een laatste punt wii
de schrijver aanraken: Hoe en wanneer is het Gallië van ten tijde van Julius
Caesar aan zijn nieuwen naam Frankrijk gekomen? Hoe en wanneer is men er
toe gekomen Fransch te heeten de taal, welke noch de Merowingers noch de
Karolingers gesproken hebben, daar zij Frankisch spraken, de taal die wij,
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Vlamingen, nu nog spreken. 30. - Op beide vragen antwoordt de heer OMER
WATTEZ. 31-33. - Indien de Franken werden geromaniseerd in het rijk dat zij
gesticht hadden, hunne stambroeders in het Noorden, Vlamingen en Hollanders,
hebben integendeel hunne taal bewaard en opgewerkt tot letterkundige en
wetenschappelijke taal. 33-35. - Wat tot deze beknopte studie aanleiding heeft
gegeven. 35-36.
Tweetalig onderricht in de Volksschool: Een Hollandsch voorstander van het
tweetalig onderricht in de Volksschool. Lezing door den heer G. SEGERS.
532-533. - De studie opgenomen:
La question des langues en Hollande. L'avis de l'inspecteur général de
l'enseignement primaire des Pays-Bas. Artikel uit La Libre Belgique
overgenomen. 535-537. - Bespreking van daarin aangevoerde stelsels. 537-568.
Tweetalig onderwijs. Zie boven op Hollandsch en op Lager Onderwijs.
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U
û en ui. Zie op î en û.
Uitgaven der Academie: Verzending der uitgaven sedert den Oorlog van de
pers gekomen. Mededeeling door den Bestendigen Secretaris. 10.
- VERZENDING aan de Heeren Stichters van Fondsen, bij het van de
pers komen van uitgaven. (Zie Versl. en Meded., jaarg. 1919,
Register, blz. 637, kol. 1)
-

VERZENDING aan den Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten.
Bij het van de pers komen van uitgaven worden 74 exx. daarvan
aan den Minister verzonden, ten behoeve van de verschillende
Inrichtingen, die, door tusschenkomst van zijn Departement, de
uitgaven der Academie ontvangen. (Zie de lijst der Inrichtingen in
het Jaarboek voor 1921.)

MAANDELIJKSCHE VERZENDING. - Maandelijks worden de Verslagen en
Mededeelingen verzonden aan de Heeren werkende, briefwisselende en
eereleden; aan het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten (zooals hierboven),
aan andere Ministeries, alsook in België en in het Buitenland aan al de
Genootschappen, Schoolinrichtingen en bijzondere personen, waarmede de
Academie in letterkundig verkeer is of hare uitgaven ruilt.
***

***

VAN DE PERS GEKOMEN UITGAVEN:
- Tondalus' visioen. Zie h.v.
-

Jaarboek. Zie h.v.

Union nationale des Etudiants Belges. Congres den 17 April 1920 te Gent
gehouden. Ondervraging. 303.
Universiteit, Université:
- Université d'Aix-en-Provence. Schenkt boeken aan de Academie.
305.
-

Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam. Schenkt boeken aan
de Academie. 863-866.

-

Bibliotheek der Rijks-Universiteit, te Groningen. Schenkt boeken
aan de Academie. 305, 867-869.

-

Kungl. Universitetsbibliotheket, te Uppsala. Schenkt een boek aan
de Academie. 140.
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Uppsala. Zie op Universiteit.
Utrecht. Zie op Genootschap.

V
Vaderlandsch. Zie op Gedenkdagen.
Vak- en Kunstwoorden. Prijsvragen. 602, 603, 604, 607, 608.
VAN DE VEN-HEREMANS-FONDS of PATER J.F.H. VAN DE
VEN-FONDS. (Zie Jaarboek 1919-1920, blzz. 176-177.)
- Voorstel, bepaalde werken onder de uitgaven der Academie op te
nemen. 316-319, 785-786. - Zie op: Natuurlijke geschiedenis van
België; De inrichting van het Lager Onderwijs; Leidraad voor tessen
over de voeding van den mensch; Mayombeesch Idioticon.

VAN EYCK: HUBRECHT en JAN VAN EYCK. Zie op Van Eyck-dag.
VAN EYCK-DAG: Vlaamsche Van Eyck-dag op 21 October, DOOR DE
ACADEMIE GEHOUDEN. 1021-1034.
- Lijst der aanwezigen. 1022-1025.
-

Lijst der personen die zich hebben laten verontschuldigen.
1025-1027.

-

De waarnemende bestuurder opent de vergadering. 1027.

-

Programma. 1027-1028.

-

Mejuffer MARIE BELPAIRE, briefwisselend lid der Academie, was
zoo goed een beoordeeling van het muziekaal gedeelte van het feest
ter beschikking van het Bestuur te stellen. Zij heeft echter daarin
ook de Sprekers begre-
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pen, zoodat wij best doen met haar stuk op te nemen. 1028-1032.
-

Redevoeringen uitgesproken door den E.H. LAMBRECHT AERTS,
pastoor van Heppen (Limburg) 1029 en 1034. - Eerw. Pastoor AERTS
heeft echter de hoofdgedachten van zijn twee redevoeringen tot éen
stuk omgewerkt onder den titel: Het Lam Gods der Gebroeders Van
Eyck. De hoofdfiguur. 1051-1100.

-

Id., door Prof. Dr. A DE CEULENEER: De invloed der Gebroeders
Van Eyck op de ontwikkeling van de schilderkunst. Beknopte
samenvatting. 1030-1031. - Het stuk in zijn geheel-opgenomen.
1035-1044.

-

Id., door heer JULIAAN DE VRIENDT, bestuurder der Koninklijke
Academie van Schoone Kunsten, te Antwerpen: Het Lam Gods en
de rol der Kunst in de Maatschappij. Beknopt overzicht. 1031-1032.
- Het stuk in zijn geheel opgenomen. 1045-1049.

-

Dr. LECOUTERE bedankt de aanwezigen voor hun tegenwoordigheid.
1032.

-

BIJEENKOMST IN DE SINT-BAAFSKERK, VOORGEZETEN DOOR Z.D.H.
Mgr. DEN BISSCHOP VAN GENT. - Lijst der aanwezigen. 1033. Redevoering van Eerw, Pastoor L. AERTS. 1034. (Zie boven.)

-

De dag van 21n October mag voor de Academie een groote dag
heeten. 1034.

Ven (Van de). Zie op Van de Ven.
Verblijfkosten. 213.
VEREENIGING VOOR DE VEREENVOUDIGING VAN DE SCHRIJFTAAL. (Zie Versl.
en Meded., jaarg. 1919, blz. 616, kol. 1.) - De heer Dr. A. KLUYVER, voorzitter
van de Commissie voor de Vereenvoudiging van de Schrijftaal, om eenige exx.
verzocht van het verslag bij de Noordnederlandsche Regeering ingezonden, tot
mededeeling aan de Leden der Academie. Antwoord van Dr. KLUYVER. 8-9.
(Zie beneden.) - Bespreking door Dr. VAN PUYVELDE: Dr. SABBE, Dr. MANSION,
Dr. SCHARPÉ, Dr. MUYLDERMANS en G. SEGERS nemen er deel aan. 9. Beslissingen van bestuurlijken aard, door de Academie genomen. Om de
tusschenkomst van de heeren volksvertegenwoordigers HELLEPUTTE en F. VAN
CAUWELAERT zal verzocht worden. 9-10.
- Ingekomen brieven. 214.
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Boeken door de Vereeniging aan de Academie geschonken, tot
mededeeling aan de Leden. 210-211, 326-327.

Vereenvoudiging van de Schrijftaal. (Zie Versl. en Meded., jaarg. 1919, blz.
616, kol. 1.) Men zie verder vo Vereeniging.
- Verslag, door den Bestendigen Secretaris, over de briefwisseling.
147-148.
-

De heer Dr. LEO VAN PUYVELDE wijst op de dringendheid, het
hangende vraagstuk te laten instudeeren door een speciale
Commissie. 323-326.

-

Benoeming van eene Commissie van vijf leden, gelast met verslag
bij de Academie in te dienen. 316, 326. - Verslag van de
Commissie, over de voorstellen der Nederlandsch
Staatscommissie in zake hervorming van de officiëele
schrijfwijze der Nederlandsche taal. 629 646 - Bespreking van
dit verslag. 586-589.

-

Verslag der minderheid over de Spellings-vercenvoudiging, door
den heer Mr. L. WILLEMS. 677-701, 731.

-

Verwarring in plaats van eenheid, door GUSTAAF SEGERS.
647-676.

-

De vereenvoudigde Spelling, door Dr. HUGO VERRIEST. 731 en
761-775.

-

Bedenkingen op het invoeren der Kollewijn-spelling in België,
door Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS. 786 en 797-815.

-

Motie ten slotte aan de Academie voorgelegd. 786-787.
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VERGADERINGEN DER ACADEMIE: Maandelijksche vergaderingen. Zie bovenaan
het tegenwoordig Register.
Vergiftiging. Zie op Waters.
Verhandelingen aan de Academie ter uituitgave aangeboden, Zie boven op
Commissiën.
Verhoeven: Will. Fr. Gomm. Verhoeven (1738-1809). Over zijn leven en
zijn schriften. Lezing door Kan. Dr. JAC. MUYLDERMANS. 817-858.
Verkooping: Eene verkooping ‘up den Steen’ of gevangenis der stad Brugge.
(1529.) 744.
Verscheidenheden. Zie boven op Kleine Verscheidenheden.
Verslagen en Mededeelingen: Maandelijksche verzendingen. Zie op Uitgaven
der Academie en op Ruildienst.
- Beperkte aanbesteding voor het drukken der Verslagen en
Mededeelingen voor 1920. Aan den heer W. SIFFER, drukker der
Academie, toegewezen. 8.
-

Abonnementsprijs. 327-328.

Versteganus. Prijsvraag. 608.
Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. De Academie spreekt nogmaals
den wensch uit dat de Gentsche Hoogeschool zou vervlaamscht worden; zij
beslist Senaat en Kamer daarmede in kennis te stellen. 302-303.
Videnskapsselskapet, te Kristiania. Schenkt boeken aan de Academie. 526.
Vierschaar. De hand slaan aan een pilaar van de vierschaar. (1651.) 737.
Vlaamsch:
- Het aanleeren van het Vlaamsch in ons middelbaar onderwijs van
den hoogeren graad. 405 en vlgg.
-

Vlaamsch onderwijs: De wet van 12 Mei 1910 in zake 't Vlaamsch
onderwijs der Athenea en Colleges. Lezing door Dr. LEO
GOEMANS. 397-398 en 405-413.

-

Vlaamsche wetgeving in zake onderwijs. Wat de dagbladen daarover
vertellen is totaal van ernst ontbloot. 405 en vlgg.

-

Vlaamsche Van Eyck-dag. Zie boven op Van Eyck-dag.
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Vlasnijverheid. Prijsvraag. 607.
Vocabularius copiosus. Prijsvraag. 607.
Voeding van den mensch. Zie boven op Leidraad.
Volksletterkunde en Volksonderwijs. Lezing door den heer GUSTAAF SEGERS.
Beknopt overzicht 14-16. (Eerst opgegeven onder den titel. De Volksletterkunde
en de Volksschool. Zie Versl. en Meded., jaarg, 1919, blz. 639, kol. 1.) - Eene
zaak is zeker: de volksletterkunde en het volksonderwijs, verre van elkaar
vijandig te zijn, hoeven trouwe bondgenooten te wezen. De heer SEGERS wenscht
zoo beknopt mogelijk de vereischten der volksletterkunde te bespreken. 37. De Statistiek over de beweging der openbare en vrije volksbibliotheken der
provincie Antwerpen. (Jaarg. 1915.) Bespreking. 38-41. - De begrippen Volk
en Volksletterkunde. Met het oog op de behoeften der Volksbibliotheken, past
het, het begrip Vlaamsche Volk nader te omschrijven. 41-43. - Te recht werd
het opgemerkt: onze letterkunde, onze verhalende letterkunde, is door haar
innerlijk wezen, door hare helden Volksch in den waren zin. 43-44. - De leer
Kunst is Kunst: zij heeft veel onheil gesticht, en sticht er nog. 44-45. - Als
voorbeeld van eenen volksschrijver kan men Walter Scott aanhalen. Nicolaas
Beets heeft over hem een prachtige studie geschreven, 45-47. - Werken als die
onzer volksschrijvers, die de lezers eerbiedigen, hebben een verheven zedelijke
strek-
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king, indien zij het volk verpoozing verschaffen... 47-48. - De fabriekliteratuur.
Een artikel over de ‘Colportageromane’ van Joseph Kürschner. 48-50. - Laten
wij op de Volkskunst terugkomen: zij is het esthetisch voedsel van gansch het
volk, vooral van de nederigen. De onzedelijkheid is echter in onze
Volksletterkunde geslopen. 51-54. - De letterkunde, de kunst mag niet tegenover
de school staan: de school moet eene plaats zijn van verstandelijke, zedelijke,
nationale, lichamelijke opvoeding. Het schijnt dat dit ook al betwist wordt.
54-56. - Onze voorgangers Conscience, Sleeckx, Snieders en vele anderen waren
op den goeden weg. 56-58. - Toch willen wij daardoor geenszins te kennen
geven, dat wij hen slaafsch hebben na te volgen: dan zouden wij valsch zijn.
Wij moeten rekening houden met den tijd. 58-61. - Spreker heeft doen
uitschijnen, dat de leeslust van ons volk op verblijdende wijze is gestegen. Doch
hij kan en zal nog stijgen. Daarvoor heeft de school, de volksschool vooral, te
zorgen. 61-64.
Volksschool: Het tweetalig onderwijs in de Volksschool. Zie op Hollandsch.
Volksspelen: Vlaamsche volksspelen. Prijsvraag. 606.
Volkswijsheid over het weer. Uitgeschreven prijsvraag. 608.
Vondel. Zie op Amsterdamsch.
Vondel's Herbarium. Lezing door Dr. MAURITS SABBE. Beknopt overzicht.
328-329. - Het echte natuurgevoel ontbrak aan Vondel niet. Alleen kunnen wij
zeggen, dat het natuurgevoel in den modernen zin van het woord hem vreemd
bleef. 341-342. - De eigenaardige zijde van zijn natuurgevoel. Nochtans komt
Vondel langs den weg van classieke invloeden wel eens tot een mooi brok
natuurbeschrijving. 342-346. - Weldra zien wij Vondel's landschappen een
bepaalder karakter krijgen. 346-348. - Vondel's natuurzin is echter nooit vrij te
pleiten van een tintje utilitarisme. 348. - De tulpenkweek in Holland: de
tulpenzucht. 348-349. - Is het geen stoffelijk nut waarvan de natuur tot Vondel
spreekt, dan zijn het noodzakelijk zedelijke of christelijke leeringen, die ze hem
voorhoudt. 349-354. - Buiten de dichterlijke verbeeldingen, door de
plantenwereld bij Vondel opgewekt, komen er in zijn werk nog talrijke
botanische zinspelingen en uitweidingen voor, die ons een denkbeeld geven
van zijn wetenschappelijke kennis op dit gebied. 355. - De geneeskundige kracht
der planten. Het kon niet anders of Vondel's nuttigheidszin moest een hortus
sanitatis aanleggen. 355-362. - In verband met de artsenijenwijsheid van Vondel,
brengt Schrijver een typische passage van Cats, waarin hij aantoont dat ‘het
velt, het gansche bosch de aptekerswinkel der dieren is’. 362-364. - Als wij uit
deze verhandeling een algemeen besluit willen afleiden, dan stellen wij vast dat
Vondel's liefde voor de planten toch zeer levendig en voor het volledig begrip
van zijn dichterlijk gemoed hoogst belangwekkend mag heeten. 364-365.
VOORLEZINGEN IN DE ACADEMIE. Zie boven op Lezingen.
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Voorzetsels, in het Middel- en Nieuwnederlandsch. Prijsvraag. 604.
Vries: Dr. Mathias de Vries eerste eeuwfeest. Lezing door den heer G. SEGERS.
877-878 en 881-916.

W
Waalsch stelsel in de Vlaamsche Athenea. Waarin dit bestaat. 409.
Waas: Land van Waas. Zie boven op Kring.
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Waters: Vergiftiging der openbare waters. (1467.) 746.
WEDSTRIJDEN door de Academie uitgeschreven:
*** WEDSTRIJDEN VOOR 1915 EN 1916 UITGESCHREVEN: TEN
GEVOLGE VAN DEN OORLOG, ZIJN DE INGEZONDEN STUKKEN ENKEL
NA DEN WAPENSTILSTAND BINNENGEKOMEN.
1o Klankleer van het Hollandsch dialect in de
middeleeuwen;

-

2o

Germanismen;

3o

Geschiedenis van het Lager Onderwijs in België onder
de Oostenrijksche Regeering;

4o

Lakenweverij.
Ingekomen verslagen. 16-17.
Verdere aanteekeningen. 217-218.

VERSLAGEN DER KEURRADEN:
1o) HOLLANDSCH DIALECT: Klankleer van het Hollandsch
dialect in de Middeleeuwen. Verslagen door de heeren
Prof. Dr. C. LECOUTERE, Prof. J. VERCOULLIE en Dr.
LEO GOEMANS. 259-270.
2o)

GERMANISMEN: Eene lijst, zoo volledig mogelijk, van
de Germanismen, die hedendaags gebruikt worden door
de Nederlandsche schrijvers. Verslagen door de heeren
J. JACOBS, GUSTAAF SEGERS en Prof. Dr. J. MANSION.
95-123.

3o)

GESCHIEDENIS: Geschiedenis van het Lager Onderwijs
in België onder de Oostenrijksche Regeering. Verslagen
door de heeren GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. JAC.
MUYLDERMANS en OMER WATTEZ. 123-133.

4o)

LAKENWEVERIJ: Een vakwoordenlijst van de
Lakenweverij, met opgave van de Fransche, Duitsche
en Engelsche benamingen. - De heer VERCOULLIE wil
zich met het maken van het verslag gelasten. 217-218.
- Verslagen door Prof. VERCOULLIE en Dr. L. VAN
PUYVELDE. 331-335. - Losse aanteekeningen van de
heeren VAN SPEYBROECK en VAN VLAENDEREN,
vakkundigen te Gent. 335-338.
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LEZING DOOR DEN BESTENDIGEN SECRETARIS OVER DE
UITGEBRACHTE VERSLAGEN. STEMMING. 451.
1o) Eerste prijsvraag: Hollandsch dialect. (Zie hierboven.)
De Academie beslist de prijsvraag aan te houden. Naar
de Commissie voor Prijsvragen verzonden. 451-452.

***

2o)

Vierde prijsvraag: Germanismen. (Zie hierboven.) Het
ingezonden prijsantwoord wordt bekroond. Onder welke
voorwaarden. Vóór het ter pers mag gaan, zal het aan
een laatste onderzoek van den heer J. JACOBS
onderworpen worden. 453-454.

3o)

Vijfde prijsvraag: Geschiedenis van het Lager
Onderwijs... (Zie hierboven.) De Academie beslist de
prijsvraag aan te houden. Naar de Commissie voor
Prijsvragen verzonden. 454-455.

4o)

Zesde prijsvraag: Lakenweverij. (Zie hierboven.) Het
ingezonden prijsantwoord wordt bekroond. Onder welke
voorwaarden. Vóór het ter pers mag gaan, zal het aan
een laatste onderzoek van den heer VERCOULLIE
onderworpen worden. 456-457.

BIJZONDERHEDEN:
Voorwaardelijke bekroning. Mededeeling
dienaangaande. 940.
Germanismen. Uitstel tot 10 Maart 1921 verleend voor
het wederinleveren van het stuk. 940.
Lakenweverij. Uitstel tot 10 Maart 1921 verleend voor
het wederinleveren van het stuk. 940.
Verhooging van de prijzen door de Academie voor hare
wedstrijden toe te kennen. 313.

***

WEDSTRIJDEN VOOR 1921. - Het prijsantwoord over de
Zeevisscherij ingezonden. 872, 940. - Benoeming van den keurraad.
940.
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***

Wedstrijden voor 1921, 1922, 1923, 1924, 1925 en 1926
uitgeschreven. Algemeene lijst. 602-610.

Weer. Zie op Volkswijsheid.
Wenduyne: Het verbruik van wijn te Wenduyne in de XVIe eeuw. 741-744.
Werkzaamheden der Academie. 710. (Zie het Jaarboek 1919-1920, blzz.
78-81.)
Wet: De Wet van 12 Mei 1910, in zake 't Vlaamsch Onderwijs der Athenea
en Colleges. Zie boven op Vlaamsch Onderwijs.
WETENSCHAPPELIJKE WERKEN IN HANDSCHRIFT. Mededeeling dienaangaande
door den Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten aan de Académie Royale
de Belgique gedaan. - Een bijzondere Commissie aangewezen om bij den
Minister om inlichtingen te gaan. 939-940.
Wijn. Zie op Wenduyne.
Willems-Fonds van Gent. Schenkt een boek aan de Academie. 707.
Woordenboek der Nederlandsche Taal. Zie de lezing van den heer G. SEGERS
over Dr. Matthias de Vries' eerste eeuwfeest.

Z
Zeeuwsch Genootschap. Zie op Genootschap.
Zeevisscherij. Het prijsantwoord over de Zeevisscherij ingekomen. 872, 940.

II. - Woordregister.
Acht ende achte: (Blokken hout) acht ende achte; verbasterd tot: *Acht ende
dachte. Aanteekening door EDW. GAILLIARD. 156.
Achter: Bijstier ende tachtere. 258.
- Ten achteren zijn aen... (iemand). Aant. door EDW. G. 593.
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Adeling. Aant. door EDW. G. 592.
Aendraghen: Andraeghen: Hem iets andraeghen (s'Approprier). Aant. door
EDW. G. 414.
Aengeleghen: Seer aengeleghen zijn. Aant. door EDW. G. 472.
Aenzien (Nazien). Aant. door E.G. 472.
Aerchaert: Den aerchaert weren. Aant. door EDW. G. 329.
Afbrekelick. Aant. door EDW. G. 816.
Afdryf, Afdryven, met betrekking tot het drijven van schapen. Aant. dr E.G.
404.
- Afdryf en Afdrijver, in zake van ontginning van akkers of landerijen.
Aant. door EDW. G. 414.

Afgaende payement. Aant. dr E.G. 330.
Afsynghelen (Afschroeien): Iemand zijn haar -. Aant. door EDW. G. 751.
Afstoppen (Afsluiten). Aant. dr E.G. 750.
Aftreck. Aant. door EDW. G. 816.
Afzitten (Afstijgen, van een paard). Aant. door EDW. G. 860.
Ankers en zonnen. 590.
Antiffenare. Aant. door EDW. G. 923.
Approprier: s'Approprier. 414.
Arborer. 1017.
Ards danx (= Haers dancs). Aant. door EDW. G. 94.
Arem ende bistier. 258.
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Arroger: s'Arroger. 414.
ASPERGERE. Zie op Bespaersen.
Au denier la denrée. 1017.
Avoué judiciaire. 1016.
Baeckege (Bakkerin, Bakster). Aant. door EDW. G. 860.
Band: (Een hond) te bande houden. Aant. door EDW. G. 859.
Bate (‘Beatrijse’). Aant. door E.G. 752.
Bedrach. Aant. door EDW. G. 590.
Beërven. 206.
Beffroi. 1019.
Beghaerte (Begeerte). 208.
Begaren (andere vorm voor: Begeeren). Aant. door EDW. G. 208.
Begheven: Begheven in ..., Hem begheven in ..., spr. van het binnengaan in een
klooster. Aant. door EDW. G. 252.
Beiaerden. Aant. door EDW. G. 338-340.
- tOfficie van tbeyaerden. 340.

Beiaerde poose. 339.
Beyaert reep. 339.
Beieren. Aant. dr Prof. VERCOULLIE. 791.
Beleed (Beleid). Leiding, Bestuur. Aant. door EDW. G. 860.
Beleven: Iets beleven. Aant. dr E.G. 702.
Berechten. Aant. door EDW. G. 366.
Berecker. Aant. door EDW. G. 703.
Bescheedt: Iemand goed bescheedt doen. Aant. door EDW. G. 924.
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Beschieten. Aant. door EDW. G. 752.
Beschryven. Aant. door EDW. G. 859.
Beschryvynghe. 859.
Bespaersen. Aant. door EDW. G. 220.
Besteid sijn (Goed besteed zijn). Aant. door EDW. G. 748-749.
Besteken. Aant. door EDW. G. 702.
Beteren: Schapen beteren. Aant. door EDW. G. 472. - Terechtwijzing door den
heer HERMAN RONSE. 992.
Beufsteen. 590.
Beun, Beunspel. Aant. door EDW. G. 590.
Beuspel. 590.
Bevaren van levende live ter dood. Aant. door EDW. G. 704.
Bevryheit (Vrijheid, Voorrecht). Aant. door EDW. G. 751.
Bibael (Drinkgeld). Aant. dr EDW. G. 751.
Bidde. Aant. door EDW. G. 329.
Bieren: Ghebiert zyn (van bier voorzien zijn). Aant. door EDW. G. 922.
Bierstal. Aant. door EDW. G. 403-404.
Bierwercker. Aant. door EDW. G. 776.
By ende an: Daer by ende an zijn. (Tegenwoordig zijn.) 923.
Bijstier. (Thans: Bijster. Arm. vervallen.) Aant. door EDW. G. 258.
- Arem ende bistier. 258.
-

Bijstier ende tachtere. 258.

Binnediender (‘Balliu’). Aant. door EDW. G. 134.
Bivak, Bivouak. Aant. door Prof. J. VERCOULLIE. 793.
Bliven: Ande helighe keerke bliven. Aant. door EDW. G. 748.
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Blonkelike: Sceiden blonkelike. Aant. door EDW. G. 471.
Boetje - Boeten. Aant. door Prof. VERCOULLIE. 790.
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Bouwette (klokpan). Aant. dr E.G. 207.
*Braet. In een tekst:... braet, vercken. Te lezen: Braetvercken. Aant. door EDW.
G. 270.
Breedere raed. (Nadere raad.) Aant. door EDW. G. 860.
Bringhen te ghiften. Aant. dr E.G. 704.
Brouck. Verkeerd door Jachère vertaald. Aant. door EDW. G. 924.
*Brugghen, stocken. 94.
Brughstock. Aant. door EDW. G. 94.
Buette. 207.
Buisschynghe. Zie op Cloppynghe.
Buwette. 207.
Cavalier: Faire cavalier. 795.
Chaíne: Mettre à la chaîne. 859.
Choorael, Kind en Scoolkind. Aant. door EDW. G. 134-135.
Collationner. 796.
Consent maect wet. Aant. door EDW. G. 746-747.
Convoquer. 859.
Courtoisie, Gratuité. 20.
Dette: Dette constituée. 330.
- Dette rachetable. 330.
- Dette rédimible. 330.
- Dette à échéance. 330.

Dienen met enen. Aant. door E.G. 1019.
Dievels jaerghetijde. 924.
DIGITUS: DIGITO ET ORE ASSIGNARE. 627.
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Dyngheleken vooght. 1016.
Dobbelen. Aant. dr Prof. VERCOULLIE. 795.
Dockespel. Aanteek. door Mr. LEONARD WILLEMS. 977-978.
Donné: Etre bien donné. 748.
Doodbedde: In huer doodbedde. (Op haar sterfbed.) 923.
Doodpoos. 339.
Drielen (Doorboren). Aant. door P. DE KEYSER. 479-480.
Dryven, spr. van schapen. 404.
Duertrect (Doortrokken): Met duertrecter loosheden. Aant. door EDW. G. 858.
Een negheen. Aant. door EDW. G. 1015.
Elvepoose. 339.
Enfant de cuer. 135.
Erven in... Aant. door EDW. G. 206.
- Iemand erven med (met)... 206.

Eser spyelen, en *Esers pyelen. Aant. door P. DE KEYSER. 479-480.
Evele wille: An enen in evelen wille zijn. Aant. door EDW. G. 858.
Exploitant (de terres). 414.
Exploitation (de terres). 414.
Fief: Fief au vent. 741.
- Fief en l'air. 741.
- Fief sans fond ou glebe. 741.

Foy (Fooie). Zie op Mey.
Franche mesure francs deniers. 1017.
Galghe. Aant. door EDW. G. 1019.
Ghebruuckich van hueren leden. Aant. door EDW. G. 749.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

1130
Gheduerich. Spr. van ‘groote leden van muelenen’. Aant. dr E.G. 1019-1020.
Gegoeyde ende proprietaris. Aant. door EDW. G. 788.
Ghehende: Buten der ghehende van drie mylen; Rontomme ende ghehende.
Aant. door EDW. G. 1016.
Ghehuldich: Enen ghehuldich zijn. 1018.
Gheleede ghelt (Gheleide ghelt). Aant. door EDW. G. 788.
Ghelyc: Enen ghelyc doen. (Voldoening geven.) Aant. door EDW. G. 923.
Ghemeerscht zijn. Aant. door EDW. G. 816.
Gheneghen: Meer gheneghen zijn te... Aant. door EDW. G. 1018.
Ghereetscepe doen (Ten gunste van iemand alle wenschelijke maatregelen
nemen). Aant. door EDW. G. 750.
- Ghereetscepe ghecrighen (Voldoening krijgen). Aant. door EDW.
G. 750.

*Ghestel. Te lezen: Onghestel[d]; Onpasselijk. Aant. door EDW. G. 750.
Ghevanghen zijn in... (Gebonden, Begrepen zijn in...). Aant. door EDW. G. 749.
Ghift: Bringhen te ghiften. 703-704.
Glas. Aant. door EDW. G. 704.
Glupen. Aant. door Mr. L. WILLEMS. 977.
Godt: Een leen houden ‘van Godt ende van der zonne’. Aant. door EDW. G.
739-740.
Goeghewilleghe. Fr. Volontaire. Aanteek. door EDW. G. 787.
Goet hebben an (iemand). Aant. door EDW. G. 815.
Gratuité. 20.
Gratuiteit. 20.
Hand: Hand ende mond doen. Aant. door EDW. G. 627.
- Iemand leenen handt ende mondt. 627.
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Zijn handt doen van... Aant. door EDW. G. 1017.

Hangen in de lucht. Zie op Lucht.
Hannekin en Willekin. Zijn geen verkleinwoorden. Aant. door E.G. 135-136.
Hovescheit. 20.
Huus: Onheerlyck (Oneerlyck) huus houden. Hoe door een schrijver verkeerd
uitgelegd. 1020.
Inscriver, bij een openbare verpachting. 743.
Insteken: Een vane insteken. 1017.
Jachère. Zie op Brouck.
Kavesse. Aant. door Prof. VERCOULLIE. 794.
Kermispenninck. 20.
Kermisse. Aant. door EDW. G. 20.
Kennispenninck, een verbastering van Kermispenninck? 20.
Kind. Zie op Choorael.
Clare of Cruce, in zake meedevaten. Aant. door EDW. G. 402.
Clocke (Klokpan). Aant. door EDW. G. 207.
Cloppen. (Kleppen.) Aant. door E.G. 924.
Cloppynghe of buisschynghe. Hoe door een schrijver verkeerd uitgelegd. Aant.
door EDW. G. 1020.
Cruce. Zie op Clare.
Kuite. Aant. door Prof. VERCOULLIE. 794.
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Larechin. Verward met het Fransch Arsin. Aant. door EDW. G. 739.
Leenen handt ende mondt. 627.
Lucht: ‘Leen hanghende in de lucht’. Aant. door EDW. G. 740-741.
MANUS. Zie op Os: ORE.
Mey ofte Foy. Aant. door EDW. G. 207.
- Den mey drincken. 207.
- Den mei hebben. 207.
- Den mei uitsteken. 207.

Mener paitre. 472.
Mol. Aant. door Prof. VERCOULLIE. 794.
Mond. Zie op Hand.
Nalinc. 593.
*Nekke. Aant. door EDW. G. 136.
Onghezuwed. Te lezen: Onghehuwed. Hoe door een schrijver verkeerd vertaald.
1020.
Onheerlyck. Zie op Huus.
Oog: Het is elf oogen; Hij gooit tegen elf oogen; Dertien oogen gooien. Aant.
door Mr. L. WILLEMS. 795.
Os: ORE. Zie op DIGITUS.
- ORE ET MANU... FACERE. 627.

Pasturage. 404.
Pasturer. 404.
Peysteren, spr. van schapen. 404.
Personne pieuse. 1018.
Poose. Zie op Beiaerde poose.
Pourboire, 207, 751.
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Préférer. 1018.
Privilège. 751.
Proprietaris. Zie op Gegoeyde.
Raed. Zie op Breedere raed.
Raine (Grenouille): Donner silence aux. raines. 738.
Recht hebben in... Aant. door E.G. 206
Rêduit. 816.
Rente: Verdonkerde rente. Aant. door EDW. G. 590-592.
Ridder of mis. 795.
Rijfelen. (Een spil.) 795.
Sceiden blonkelike. Aant. dr E.G. 471.
Scieten, Schieten, ‘met ghelooken brievekins’, bij de verpachting van de ‘assise’.
742.
Scoolkind. Zie op Choorael.
Sommels (Somwijlen). 745.
Speculatie. 794.
Speculatieman. 794.
Spek = suikergoed. Aant. door Prof. J. VERCOULLIE. 793-794.
tSpelen ende beiaerden upden clocken. 340.
Spyel (spil). Aant. door P. DE KEYSER. 479-480.
Stelleghelt (Wijnpenning). 743.
Stoffe (stove). Aant. door P. DE KEYSER. 480.
Teerlingworpen: deus, aes, enz. Aant. door Mr. LEONARD WILLEMS. 977.
Teerning (Teerling). 795.
Terne. 795.
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TESTIS UNUS TESTIS NULLUS. 1015.
Trits. 795.
Tritsen. 795.
Upzitten (Opzitten). 860.
Uutsteken (Uitsteken): Een vane uutsteken. Aant. door EDW. G. 1017.
Verdonkerde rente. Aant. door EDW. G. 590-592.
Verdonckert zijn. 591.
Volontaire (die vrijwillig bij het leger dienst genomen heeft). 787.
Vrede: Te vreden zyn. (Er niet mede bekommerd zijn.) 923.
Vriendelichede altoos gaet voor wettelichede. Aant. door EDW. G. 746.
Waerde lieden (Waerheidslieden). 592.
Waredelieden. 592.
Wederzegghen: Ban van huwelike wederzeggen. Aant. door EDW. G. 748.
Weegbree. Aant. door Prof. VERCOULLIE. 789.
Weckers, Weckerkins; te Gent, Wekkeringe. 340.

III. - Personen.
A
Aerts (L.), pastoor te Heppen (Limburg). Zie het Register van zaken, op
Vlaamsche Van Eyck-dag.
Anseele (E.), minister van openbare werken, kan, tot zijn spijt, den Vlaamschen
Van Eyck-dag niet bijwonen. 1025.
Arschodt, leeraar aan het Koninklijk Conservatorium, te Gent. Zie het Register
van zaken, op Melomanen.
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B
Baets (Z.E. kanunnik E. de), vicaris generaal van Z.D.H. den Bisschop van
Gent. Woont den Vlaamschen Van Eyck-dag bij. 1033.
Baltia: Luitenant-Generaal Baltia. Zie het Register van zaken, op Eupen.
Basse (Dr. Maurits), leeraar aan het Koninklijk Atheneum, te Gent. Schenkt
een boek aan de Academie. 708.
BELPAIRE (Mejuffr. MARIE), briefwisselend lid der Academie. Stelt ter
beschikking van het Bestuur een beoordeeling van het muzikaal gedeelte van
den Vlaamschen Van Eyck-dag. 1028-1032.
Bergh (Theo. van den), licentiaat in de wetenschappen, te Antwerpen. Zie het
Register van zaken op Natuurlijke geschiedenis van België.
Bielen (Albert), te Antwerpen. Schenkt een boek aan de Academie. 708.
Bittremieux (E. Pater L.), missionnaris in Congo. Zie het Register van zaken,
op Mayombeesch Idioticon.
Bock (Z.E. kanunnik de), vicaris generaal van het Bisdom. Woont als
vertegenwoordiger van Z.D.H. den Bisschop van Gent, den Vlaamschen Van
Eyckdag bij. 1022.
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Boens (Daan F.), te Oostende. Schenkt een boek aan de Academie. 306.
BOLS (Eerw. pastoor Dr. JAN), binnenlandsch eerelid. Schenkt een boek aan
de Academie. 707.
Braun (Em.), volksvertegenwoordiger, burgemeester der stad Gent. Woont de
plechtige vergadering bij. 482.
Bruyne (Cam. de), schepen der stad Gent. Woont den Vlaamschen Van Eyckdag
bij. 1022.
Buitenrust Hettema (Dr. F.), te Zwolle (Noord-Nederland). Zie het Register van
zaken, op Glossen.
Bundervoet (Frans), aannemer van openbare werken, te Gent. Schenkt boeken
aan de Academie. 446 447.
Buysse (Arth.), volksvertegenwoordiger van Gent. Woont den Vlaamschen Van
Eyck-dag bij. 1022.

C
Caeneghem (Kam. van), eere-opziener van het Lager Onderwijs, te Gent, later
te Aalter. Schenkt boeken aan de Academie. 141-142, 927.
Caeymaex (Z.E. Kan. Dr. Ch.), plebaandeken, te Mechelen. Schenkt een boek
aan de Academie. 141.
Cauwelaert (Aug. van), te Antwerpen. De Beernaert-prijs, IVe TIJDVAK, wordt
hem toegekend. 462-407, 489.
CAUWELAERT (J. FRANS VAN), volksvertegenwoordiger, briefwisselend lid.
Door de Academie aangewezen, om bij den Heer Minister van Wetenschappen
en Kunsten om inlichtingen te gaan, betreffende eene mededeeling aan de
Académie Royale de Belgique gedaan. 939-940.
- Zie het Register van zaken, op Geneeskundige dienst bij het Leger
en op Vereenvoudiging van de Schrijftaal.

Cauwenbergh (van), volksvertegenwoordiger te Lier. Woont den Vlaamschen
Van Eyck-dag bij. 1033.
Celis (Eerw. Priester Gabriel), Gent. Zie het Register van zaken, op Steyaert.
- Schenkt een boek a.d. Academie. 870.
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CEULENEER (Prof. Dr. AD. DE), werkend lid. Schenkt boeken aan de
Academie. 304, 526, 582.
- Tot lid benoemd der Commissie met het nazien belast van de
gedichten en brieven door PRUDENS VAN DUYSE nagelaten. 450-451.
- Benoemd tot verslaggever over de verhandeling: De inrichting van
het Lager Onderwijs in België, door JEF MENNEKENS aan de
Academie ter uitgave aangeboden. 146.
- Benoemd tot verslaggever over: Natuurlijke geschiedenis van België,
door THEO. VAN DEN BERGH aan de Academie ter uitgave
aangeboden. 146. - Zijn verslag. 316.
- Tot verslaggever benoemd over het voorstel tot uitgave van Europa's
wording door Mr. Alf. Prayon-van Zuylen, afgestorven werkend
lid. 531.
- Stelt aan de Academie voor, nogmaals den wensch tot
vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool bij de Regeering uit te
spreken. 302.
- Letterkundige mededeeling over Navolging van Christus, in
Nederlandsche verzen vertaald door P. Fr. Hendrik van 't H.
Huisgezin. 529-531.
- Woont het Te Deum bij. 527-528, 872.
- Zie het Register van zaken op Plombières (Bleiberg) en op
Vlaamsche Van Eyck-dag.

CLAES (DÉSIRÊ). Afgestorven werkend lid der Academie. Zijn levensbericht,
door Dr. JAC. MUYLDERMANS. 711.
Claes (Ernest), te Brussel. De Beernaertprijs, IVe TIJDVAK, hem toegekend.
462-467, 489.
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COCK (ALFONS DE), briefwisselend lid. Schenkt een boek a.d. Academie. 446.
Coopman (H. Thz.), te Schaarbeek. Schenkt boeken aan de Academie. 306-307.
- Schenkt aan de Academie de eereteekens van wijlen zijn vader. 307.

Cornette (A.), letterkundige te Antwerpen. Benoemd door de Regeering tot lid
van de Jury voor den Driejaarlijkschen Wedstrijd voor Nederlandsche
Letterkunde: 13e tijdvak. 312.

D
DAELS (Dr. FRANS). Tot briefwisselend lid verkozen, tot vervanging van Dr.
LOD. SCHARPÉ. 470, 490. - Betuigt zijn dank aan de Academie. 528. - Zijn
verkiezing door Koninklijk Besluit van 17 Nov. bekrachtigd. 871.
Deman (A.), bestuurder-kabinetsecretaris aan het Ministerie van Wetenschappen
en Kunsten, afgevaardigde van den Minister. Woont de plechtige vergadering
bij. 482.
Destrée (Jules), Minister van Wetenschappen en Kunsten, te Brussel. Zendt een
afgevaardigde naar de plechtige vergadering der Academie. 482.
- Kan, tot zijn spijt, den Vlaamschen Van Eyck-dag niet bijwonen.
1025.

Dieren (E. van), arts, te Amsterdam. Schenkt boeken a.d. Academie. 447.
Duyse (van): Prof. Dr. Daniël van Duyse. Zie het Register van zaken, h.v.

E
Elebaers, letterkundige, te Brussel. Voorgedragen tot lid van de jury voor den
Driejaarlijkschen Wedstrijd voor Nederlandsche Letterkunde: 14e tijdvak. 940.
Endepols (Dr. J.). Zie beneden op Verdeyen (R.).
EYMAEL (Dr. H.J.), te Brussel, buitenlandsch eerelid. Schenkt boeken aan de
Academie, 707-708.
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F
FIERENS (Dr. A.). briefwisselend lid. Tot ridder in de Leopoldsorde benoemd.
Gelukwenschen. 934-935.
- Schenkt een boek a.d. Academie. 526.

FLOU (KAREL DE), werkend lid. Als oudstbenoemd lid der Academie, zit de
vergadering van 19 Mei voor. 389.
- Brengt als waarnemend secretaris van het Pater Salsmans-Fonds,
verslag uit over de vergadering den 20 October door de Commissie
van dit Fonds gehouden. 782-785.

Fraussen (E. Pater Ed.), minderbroeder, te Lokeren. Schenkt een boek aan de
Academie. 142. - Letterkundige mededeeling over zijn Nederlandsche
Spraakkunst. 144-145.

G
GAILLIARD (EDW.), werkend lid, bestendige secretaris. Schenkt boeken aan
de Academie. 927 tot en met 934.
- Benoemd tot lid van de Commissie voor prijsvragen voor 1921.
534.
- Mededeelingen door hem gedaan op de plechtige vergadering.
488-490.
- Woont het Te Deum bij. 527.

Kleine Verscheidenheden door hem in de vergaderingen van de Bestendige
Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde medegedeeld. 315,
449-450.
Verscheidenheden in de Verslagen en Mededeelingen opgenomen.
Zie het Register van zaken, op Kleine Verscheidenheden, nrs
342-432.
***
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Kleine Verscheidenheden, door hem in de vergaderingen van de Bestendige
Commissie voor Geschiedenis medegedeeld. 215, 396, 712-713.
Verscheidenheden in de Verslagen en Mededeelingen opgenomen.
Zie het Register van zaken, op Kleine Verscheidenheden, nrs 43-62.
***

Geerebaert (Eerw. P.A.), S.J., te Brussel. Schenkt boeken aan de Academie.
307, 927.
Geyl (P.), Litt. D, te Londen. Schenkt een boek aan de Academie. 927.
GOEMANS (Dr. L.), werkend lid. Schenkt boeken aan de Academie. 7.
- Wordt tot afgevaardigde der Academie aangewezen, bij de
herdenking der 400e verjaring der geboorte van Chr. Plantin, te
Antwerpen (9 Aug. 1920). 392. - Toespraak door hem gehouden.
713-715.
-

Vervangt Dr. C. LECOUTERE gedurende dezes bestuursjaar, als lid
der Commissie van het Saismans-Fonds. 935-936, 938-939.

-

Neemt deel aan de bespreking in zake Vereenvoudiging van de
Schrijftaal. 589.

-

Motie, in zake Vereenvoudiging, aan de Academie door hem
voorgelegd. 786.

-

Benoemd tot lid van de Commissie voor de Vereenvoudiging van
de Schrijftaal. 326.

-

Benoemd tot lid van de Commissie tot voorstelling van candidaten
voor het Lidmaatschap der Academie. 151.

-

Benoemd tot lid van den keurraad voor den wedstrijd over Het
Hollandsch dialect. (Zie Versl. en Meded., jaarg. 1919, blz. 150) Zijn verslag. 260-270.

-

Benoemd tot lid van de Jury voor den Driejaarlijkschen Wedstrijd
voor Nederlandsche Tooneelletterkunde: 20e tijdvak. 312.

-

Zie het Register van zaken, op Hasseltsch dialect.

-

Lezing: De wet van 1910 op het Vlaamsch Onderwijs in de Athenea
en Colleges. 397-398 en 405-411.
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Grauls (Dr. J), beambte aan het Ministerie van Openbare Werken en Landbouw,
te Brussel. Zie het Register van zaken, op Hasseltsch dialect.
Grootaers (Dr. L.), leeraar aan het Koninklijk Atheneum, te Leuven. Zie het
Register van zaken, op Hasseltsch dialect.

H
Hamelius (P.), hoogleeraar, te Luik. Benoemd door de Regeering tot lid van de
Jury voor den Driejaarlijkschen Wedstrijd voor Nederlandsche Letterkunde:
13de tijdvak. 312.
Hamman, volksvertegenwoordiger, Oostende. Woont den Vlaamschen Van
Eyck-dag bij. 1022.
HANSEN (Dr. CONSTANT-JACOB), afgestorven binnenlandsch eerelid der
Academie. Zijn levensbericht, door den heer G. SEGERS. 711.
HELLEPUTTE (JORIS), Staatsminister, werkend lid. Neemt aan op de Plechtige
Vergadering van 27 Juni, als feestredenaar op te treden. 17, 143.
- Feestrede: Achttien maanden na den oorlog. De duurte van het
leven. 486-488 en 500-521.
-

Door de Academie aangewezen, om bij den Heer Minister van
Wetenschappen en Kunsten om inlichtingen te gaan, betreffende
eene mededeeling aan de Académie Royale de Belgique gedaan.
939-940.

-

147, 214. Zie verder het Register van zaken, op Geneeskundige
dienst bij het Leger en op Vereenvoudiging van de Schrijftaal.

Hendrik van 't H. Huisgezin (P. Fr.) van de Ongeschoeide Karmelieten, te Gent.
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Schenkt een boek aan de Academie. 526. - Letterkundige mededeeling over dit
boek. 529-531.
Heyman (Hendrik), volksvertegenwooraiger van Sint-Niklaas. Woont den
Vlaamschen Van Eyck-dag bij. 1022.
Hierseman (Karl W.), boekhandelaar, te Leipzig. Schenkt een boek aan de
Academie. 708.
Hondt (Gustaaf d'), letterkundige, te Gent. Benoemd door de Regeering tot lid
van de Jury voor den Driejaarlijkschen Wedstrijd over Nederlandsche
Tooneelletterkunde. 20e tijdvak. 312.
- Verslag over den Beernaert-prijskamp:
Ie TIJDVAK: 1912-1913. 148-151.
IIe TIJDVAK: 1914-1915, 321-322.
IIIe TIJDVAK: 1916-1917. 457-462.
- Zijn oordeel betreffende Pallieter. 461-462.
IVe TIJDVAK: 1918 1919. 462-467.

HOONACKER (Dr. A. VAN). Tot briefwisselend lid verkozen, tot vervanging van
JOZ. JACOBS. 470, 490. - Betuigt zijn dank aan de Academie. 528. - Zijn
verkiezing door Koninklijk Besluit van 17 Nov. bekrachtigd. 871.
Huyshauwer (Aug.), volksvertegenwoordiger te Gent. Woont de jaarlijksche
plechtige vergadering bij. 482.

J
JACOBS (JOZ.), werkend lid. Benoemd tot lid van den keurraad voor den wedstrijd
over Germanismen. (Zie Versl. en Meded., 1919, blz. 650, kol. 2.) - Zijn verslag.
95-106.
- Het prijsantwoord over Germanismen moet vóór het ter pers mag
gaan, aan zijn oordeel onderworpen worden. 454.

JOOS (Z.E. Kan. AMAAT), werkend lid. Motie, in zake Vereenvoudiging, aan
de Acad. door hem voorgelegd. 786.
- Benoemd tot lid van de Commissie voor Rekendienst, voor 1920.
17-18.
-

Benoemd tot lid van de Commissie tot voorstelling van candidaten
voor het Lidmaatschap der Academie. 151.
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-

Benoemd tot lid van de Commissie voor de Vereenvoudiging van
de Schrijftaal. 326.

-

Tot lid benoemd der Commissie met het nazien belast van de
gedichten en brieven door PRUDENS VAN DUYSE nagelaten. 450-451.

-

Benoemd tot verslaggever over Experimenteele bijdrage door Dr.
VARENDONCK. 14.

-

Wordt aangesteld om verslag uit te brengen over het werk van den
heer R. PARMENTIER over de Getijden- en Gebedenboeken. 784.

-

Spreekt, in vergadering der Commissie voor Onderwijs, over de
Bibliotheken in de lagere scholen. 16.

-

Neemt deel aan de bespreking over de lezing van Dr. A.-J.-J.
VANDEVELDE: De opbrengst van het menschelijk werktuig. 219.

-

Lezing: De bibliotheken in de lagere scholen in te richten. Zie het
Register van zaken op Bibliotheken.

K
Kerchove d'Exaerde (H. de), arrondissementscommissaris te Gent. Woont de
plechtige vergadering bij. 482.
- Woont den Van Eyck-dag bij. 1033.

Keyser (P. de), leeraar in het Nederlandsch aan het Atheneum, te Gent.
Mededeeling van Middelnederlandsch Kleingoed. 449 en 479-480.
Kleyntjens (E.H. Jos.), S.J., te Katwijk a.d. Rijn. Schenkt boeken aan de
Academie. 7, 142, 390, 527, 708.
- Een Verzameling Sermoenen uit de 15de eeuw door hem aan de
Academie
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ter uitgave aangeboden. 533. - Zie verder het Register van zaken,
op Sermoenen.

KLUYVER (Prof. Dr. A.), buitenlandsch eerelid. 147. - Zie het Register van
zaken, op Vereenvoudiging.
Knippenberg (Dr. H.H.), te Katwijk aan den Rijn. Schenkt boeken aan de
Academie. 527.
KUYPER (ABRAHAM), Staatsminister te 's Gravenhage, buitenlandsch eerelid
der Academie. Zijn overlijden. De waarnemende bestuurder brengt hulde aan
den afgestorvene. 862-863.
- Het schrijven van zijn levensbericht aan den heer GUSTAAF SEGERS
opgedragen. 863.

L
Ladeuze (Mgr.), rector magnificus der Hoogeschool van Leuven. Betuigt zijn
dank aan de Academie voor het volledig stel van hare uitgave aan de
Hoogeschool geschonken. 209-210.
Langendonck (Prosper van), te Brussel. Candidaat voor het lidmaatschap der
Academie. - Zie het Reg. van zaken.
LECOUTERE (Prof. Dr. C.), werkend lid. Goedkeuring van zijn verkiezing tot
onderbestuurder der Academie voor 1920. 8.
- Tot bestuurder verkozen voor het jaar 1921. 877.
-

Zijn toespraak op de jaarlijksche piechtige vergadering. 486 en
492-499.

-

Gedurende zijn bestuursjaar, wordt door den heer Dr. LEO
GOEMANS, als bestuurslid van het Salmans-fonds vervangen.
935-936, 938-939.

-

Neemt deel aan de bespreking Vereenvoudiging van de Schrijftaal.
589.

-

Benoemd tot lid van de Commissie voor prijsvragen voor 1921.
534.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920

-

Benoemd tot lid van de Jury voor den Beernaert-prijs, 1ste tijdvak.
17.

-

Benoemd tot lid van den keurraad voor den wedstrijd over het
Hollandsch dialect. (Zie Versl. en Meded., 1919, blz. 150.) - Zijn
verslag. 259-264.

-

Tot lid van den keurraad benoemd vr d. wedstrijd over Zeevisscherij.
940.

-

Voorgedragen tot lid van de Jury voor den Driejaarlijkschen
Wedstrijd voor Nederlandsche Letterkunde: 14e tijdvak. 940.

-

Door de Academie aangewezen, om bij den Heer Minister van
Wetenschappen en Kunsten om inlichtingen te gaan, betreffende
eene mededeeling aan de Académie Royale de Belgique gedaan.
939-940.

-

Verslag over den BEERNAERT-PRIJSKAMP: EERSTE TIJDVAK:
1914-1915. 321-322.
Door ongesteldheid verhinderd de vergadering bij te wonen over
het DERDE TIJDVAK (1916-1917). 457. - VIERDE TIJDVAK:
1918-1919. 462-467.

-

Schenkt een boek a.d. Academie. 926.

LINDEN (JULIAAN VANDER), afgestorven briefwisselend lid. Zijn levensbericht,
door IS. TEIRLINCK. 711.
Lippens (Maurits), gouverneur der provinere Oost-Vlaanderen, te Gent. Woont
de jaarlijksche plechtige vergadering bij. 482.
LOGEMAN (Prof. Dr. H.), buitenlandsch eerelid. Mededeeling over een moderne
Engelsche bewerking van de Reinaertstof. 152.
LOVELING (Mejuffrouw VIRGINIE), briefwisselend lid. Wordt tot Commandeur
in de Kroonorde benoemd. De heer Onderbestuurder wenscht haar geluk. 6.
- Haar wordt de prijs toegekend van den BEERNAERT-PRIJSKAMP:
TWEEDE TIJDVAK: 1914-1915. 321-322, 489.
-

Woont het Te Deum bij. 872.

Lyna (J.), staatsarchivaris, te Hasselt. Zie het Register van zaken, op Looz.
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M
Magerman (C.), te Brussel. Schenkt een boek aan de Academie. 527.
MANSION (Prof. Dr. JOZ.), werkend lid. Brengt, als secretaris der Bestendige
Commissie voor Geschiedenis, verslag uit over de vergaderingen door de
Commissie gehouden. - Zie op Commissiën, III.
- Voorgedragen tot lid van de Jury voor den Driejaarlijkschen
Wedstrijd voor Nederlandsche Letterkunde: 14e tijdvak. 940.
-

Benoemd tot lid van den keurraad voor den wedstrijd over
Germanismen. (Zie Versl. en Meded., 1919, blz. 654, kol. 1.) - Zijn
verslag. 122-123.

-

Benoemd tot verslaggever over het voorstel betreffende een Belgisch
Toponymisch Woordenboek. 14. - Zie Reg. van zaken, op Belgisch
Toponymisch Woordenboek.

-

Tot verslaggever benoemd over het Mayombeesch Idioticon. Zie
het Register van zaken, op Mayombeesch Idioticon.

-

Zijn verslag zaak Eupen. 938.

-

Door hem een bijgevoegd candidaat aangewezen voor het
Lidmaatschap der Academie. 400.

-

Zendt het levensbericht in van Jhr. FERDINAND VAN DER HAEGHEN.
872.

-

Opmerking in zake Beieren. 791.

-

Id., op Mol. 794.

-

Zie het Register van zaken, op Sacramentum en op Vereeniging
voor de Vereenvoudiging van de Schrijftaal.

-

Lezing: Namenkunde en geschiedkundig onderzoek. 712 en 732-736.

Meester (Johan de), te Rotterdam. Candidaat voor het Lidmaatschap der
Academie. 400.
Mennekens (Jef.), afdeelingsoverste aan het Gemeentebestuur van Sint-Jans
Molenbeek. Zie het Register van zaken, op Lager Onderwijs.
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Moortgat (Alfons), kapelmeester te Halle, thans te Tieghem. Zijn prijsanrwoord
op de prijsvraag over Germanismen bekroond. Onder weike voorwaarden.
453-454, 488.
MULLER (Dr. J.W.), buitenlandsch eerelid. Schenkt boeken aan de Academie.
926-927.
- Zie Register van zaken, op Reinaert.

Muls, letterkundige, te Brussel. Voorgedragen tot lid van de jury voor den
Driejaarlijkschen Wedstrijd voor Nederlandsche Letterkunde: 14e tijdvak. 940.
MUYLDERMANS (Kan. Dr. JAC.), werkend lid. Schenkt boeken aan de
Academie. 140-141, 212. 304, 390, 526, 707, 778, 869-870.
- Benoemd tot lid van de Commissie voor prijsvragen voor 1921.
534.
-

Benoemd tot lid van de Jury voor den Beernaert-prijs, 4de tijdvak.
17.

-

Benoemd tot lid van den keurraad voor den wedstrijd over
Geschiedenis van het Lager Onderwijs in België onder de
Oostenrijksche Regeering. (Zie Versl. en Meded., jaarg. 1919, blz.
634, kol. 2) - Zijn verslag 126-130.

-

Verslag over den BEERNAERT-PRIJSKAMP: EERSTE TIJDVAK:
1912-1913. 148-151.
TWEEDE TIJDVAK: 1914-1915, 321.
DERDE TIJDVAK: 1916-1917. 457-462.
Zijn oordeel betreffende Pallieter. 460-461.
VIERDE TIJDVAK: 1918-1919. 462.

-

-

Zie het Register van zaken, op Sacramentum en op Vereenvoudiging
van de Schrijftaal.

-

Levensbericht van D. CLAES. 711.

-

Lezing: Moderne talen in de oude humaniora, of De moderne talen
in
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de Greco-Latijnsche humaniora. 713 en 753-760.
-

Lezing over Will. Fr. Gomm. Verhoeven, koopman en
geschiedschrijver te Mecheien. 782, 817-858.

N
Neylen (W. van), oud-leeraar aan 't College te Geel. Schenkt een boek aan de
Academie. 7.
Nuffel (Petrus van), letterkundige, te Aalst. Schenkt een boek a.d. Academie.
527.

O
Oever (Karel van den), letterkundige te Brussel. Voorgedragen tot lid van de
Jury voor den Driejaarlijksche Wedstrijd voor Nederlandsche Letterkunde: 14e
tijdvak. 940.
Ossenblok (E.J.), letterkundige te Borgerhout. Schenkt een boek aan de
Academie. 212.
Oye (Dr. Paul van), te Tasikmalaja (Java). Schenkt een boek a.d. Academie.
708.

P
Parmentier (Remi), archivaris der stad Brugge. Zie Register van zaken, op
Salsmans-Fonds.
PAUW (Jhr. Mr. NAP. DE), werkend lid. Goedkeuring van zijn verkiezing tot
Bestuurder der Academie voor 1920. 8.
- Neemt zijn ontslag als bestuurder der Academie. 447-448.
-

Zijn bemoeïngen in zake het geschenk aan de Academie door Dr.
DANIËL VAN DUYSE gedaan. 293. - Zie het Register van zaken, op
Duyse (van).
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-

Voorstel tot uitgave van een Hs. Europa's wording, door Mr.
PRAYON-VAN ZUYLEN nagelaten. 531.

-

Zie het Register van zaken, op Middelnederlandsche gedichten.

Poukens (Dr. J.B.), S.J., te Leuven. Zie het Register van zaken, op Sacramentum.
PUYVELDE (Prof. Dr. LEO VAN), werkend lid. Tot ridder in de Leopoldsorde
benoemd. Het Bestuur der Academie wenscht hem geluk. 390.
- Benoemd tot lid van de Jury voor den Driejaarlijk-chen Wedstrijd
voor Nederlandsche Letterkunde: 13de tijdvak. 312.
-

Zijn verslag over Lakenweverij. 333-335.

-

Wijst op de dringendheid het hangende vraagstuk van de
Vereenvoudiging van de Schrijftaal door een speciale Commissie
te laten instudeeren. 323-326. - Zie het Register van zaken, op
Vereenvoudiging.

-

Letterkundige mededeeling over zijn werk: Voor mijn land in
Oorlogsnood. 717-723.

-

Schenkt boeken a.d. Academie. 212, 870.

Q
Quicke (Achilles), bestuurder der Staatsmiddelbare school, te Boom. Zie het
Reg. van zaken, op Bakkersbedrijf.
- Zijn prijsantwoord op de prijsvraag over Lakenweverij bekroond.
Onder weike voorwaarden. 456-457, 488.

R
Roels (Oscar), toonkundige, leeraar aan het Koninklijk Conservatorium, te Gent.
Zijn verslag in zake den Boury-prijskamp voor 1919-1920. 399, 467-470. - Het
ingezonden prijsantwoord zal aan een laatste onderzoek van den heer Roeis
onderworpen worden. 470.
Ronse (Herman), bestuurder der Hofbouwschool, te Gent. Een mededeeling in
zake Kleine Verscheidenheden. 993.
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-

Schenkt boeken aan de Academie. 870, 927.

RUTTEN (Z.D.H. Mgr. M.H.), bisschop van Luik, werkend lid. Tot
Groot-Officier in de Leopoldsorde bevorderd. 5. - De heer Onderbestuurder
wenscht hem geluk. 6.

S
SABBE (Dr. MAURITS), briefwisselend lid. wordt tot Officier in de Kroonorde
benoemd. De heer Onderbestuurder wenscht hem geluk. 6.
- Het huldebetoon aan Kiliaan's nagedachtenis en de herdenking der
geboorte van Chr. Plantin. 391-392.
-

Doet eene mededeeling over Het Boerenhuis in Vlaanderen. 11.

-

Zie het Register van zaken op Vereenvoudiging van de Schrijftaal.

-

Schenkt boeken aan de Academie. 305, 582, 707, 778.

-

Lezing: Vondel's Herbarium. Beknopt overzicht. 328-329. - Zie het
Reg. van zaken, op Vondel.

SALSMANS (Eerw. Pater Jozef), S.J. te Leuven, stichter van het
Salsmans-Fonds bij de Academie. Schenkt boeken aan de Academie. 141, 446,
870.
- Zendt zijn levensschets in van Z.E. Pater VAN DE VEN. 711-712.
-

Letterkundige mededeeling over zijn: Rechterlijke Plichtenleer.
144.

SCHARPÉ (Prof. Dr. LOD.), werkend lid. Benoemd tot lid van de Commissie
voor de Vereenvoudiging van de Schrijftaal. 326.
- Benoemd tot lid van de Jury voor den Beernaert-prijs, 4de tijdvak.
17.
-

Voorgedragen tot lid van de Jury voor den Driejaarlijkschen
wedstrijd voor Nederlandsche Letterkunde, 14e tijdvak. 940.

-

Tot lid v.d. keurraad benoemd voor den wedstrijd over Zeevisscherij.
940.
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Belast met advies uit te brengen over de verhandeling: Leidraad
voor lessen over de voeding van den mensch, door den heer Dr.
A.-J.-J. VANDEVELDE aan de Academie ter opneming onder de
uitgaven van het Van de Ven-Heremans-Fonds aangeboden. 450. Zijn verslag over dit werk. 585.

-

Zijn voorstel in zake van het gebied Eupen. Zie het Register van
zaken. vo Eupen.

-

Mededeeling over: Het Premiestelsel tot aanmoediging der
Tooneelletterkunde. 146-147.

-

Selt voor de zaak Vereenvoudiging naar de Commissie voor
Nieuwere Taal- en Letterkunde te verzenden. 148. - Neemt deel a.d.
bespreking. 589. - Zie het Register van zaken, op Vereenvoudiging
der Schrijftaal.

-

Verslag door hem over het EERSTE TIJDVAK: 1912 1913, van den
Beernaert-prijskamp opgemaakt. 148-151.
TWEEDE TIJDVAK: 1914-1915. 321.
DERDE TIJDVAK: 1916-1917. 457.
VIERDE TIJDVAK: 1918-1919. 462.

Schelden (A. en V. vander), drukkers-uitgevers, te Gent. Schenken boeken aan
de Academie. 308, 709.
SCHRYNEN (Dr. JOZ.). Tot buitenlandsch eerelid verkozen, tot vervanging van
Dr. J. VERDAM. 470, 490. - Betuigt zijn dank aan de Academie. 528. - Zijn
verkiezing door Koninklijk Besluit van 17 Nov. bekrachtigd. 871.
SEGERS (GUST.), werkend lid. Daar de heer waarnemende bestuurder afwezig
is, zit de heer SEGERS, oudsbenoemd werkend lid, de vergadering van 17
November voor. 861.
- Brengt, als secretaris der Bestendige Commissie voor Onderwijs,
verslag uit over de vergaderingen door de Commissie gehouden. Zie het Register van zaken, op Commissiën, IV.
-

Benoemd tot lid van den keurraad voor den wedstrijd over
Germanis-
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men. (Zie Versl. en Meded., jaarg. 1919, blz. 658, kol. 2.) - Zijn
verslag. 106-122.
-

Benoemd tot lid van de Jury voor den Beernaert-prijs, vierde tijdvak.
17.

-

Benoemd tot verslaggever over Experimenteele bijdrage van Dr.
VARENDONCK. 14.

-

Benoemd tot lid van den keurraad voor den wedstrijd over:
Geschiedenis van ket Lager Onderwijs in België onder de
Oostenrijksche Regeering. (Zie Versl. en Meded. jaarg. 1919, blz.
658, kol. 2) - Zijn verslag. 124-126.

-

Brengt verslag uit over het ter uitgave aangeboden werk: De
inrichting van het Lager Onderwijs in België, door JEF MENNEKENS.
316-319.

-

Neemt deel aan de bespreking van het verslag der Academische
Commissie over de Vereenvoudiging van de Schrijftaal. 586-588.
- Zijn studie: Verwarring in plaats van eenheid. 647-676.

-

Motie, in zake Vereenvoudiging, aan de Academie door hem
voorgelegd. 786.

-

Leest een nota betreffende de zaak Eupen, waarin hij zich op het
standpunt stelt van het onderwijs. 729-731.

-

Verslag over den BEERNAERT-PRIJSKAMP: TWEEDE TIJDVAK:
1914-1915. 321-322.
DERDE TIJDVAK: 1916-1917. 457-462. - Zijn oordeel betreffende
Pallieter. 459.
VIERDE TIJDVAK: 1918-1919. 462.

-

Wenscht den heer Dr. HUGO VERRIEST geluk naar aanleiding van
zijn tachtigsten verjaardag. 875.

-

Levensbericht van Dr. HANSEN. 711.

-

Neemt aan, het levensbericht van den heer ABRAHAM KUYPER,
afgestorven buitenlandsch eerelid, te schrijven. 863.

-

Zie het Register van zaken, op Bakkersbedrijf, - op Dante, - en op
Vereenvoudiging van de Schrijftaal.

-

Lezing: Amsterdamsche schetsen uit Vondel's werken. 937 en
965-972.
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Lezing: Een Hollandsch schoolman voorstander van het tweetalig
onderwijs in de Volksschool. Andere Hollandsche klokken. De
Hollandsche wet op het Lager Onderwijs. 398 en 535-568.

-

Lezing: Ter gelegenheid der 100e verjaring van de geboorte van D.
SLEECKX. 451 en 474-478.

-

Lezing: Dr. Matthias de Vries' eerste eeuwseest. 877-878 en
881-916.

-

Lezing over Volksletterkunde en Volksonderwijs. Beknopt overzicht.
14-16. Zie verder het Register van zaken.

Seghers (Z.D.H. Mgr.), bisschop van Gent. Woo t de jaarlijksche plechtige
vergadering bij. 482.
- Zie het Register van zaken, op Vlaamschen Van Eyck-dag.

Smet (Albert de), voorzitter der Melomanen, te Gent. Stelt ter beschikking der
Academie zijn rijke verzameling oude speeltuigen ter gelegenheid van den
Vlaamschen Van Eyck-dag. Hem wordt daarvoor dank betuigd. 1027.
Siffer (A.), volksvertegenwoordiger te Gent. Woont de jaarlijksche plechtige
vergadering bij. 482.
- Woont den Vlaamschen Van Eyckdag bij. 1022.

Siffer (W.). drukker der Academie. Het drukken der Verslagen en Mededeelingen
voor 1920 hem toegewezen. 8.
- Zie het Register van zaken, op Drukwerk der Academie.

SIMONS (Dr. LOD.), werkend lid. Benoemd tot lid van de Jury voor den
Driejaarlijkschen Wedstrijd voor Nederlandsche Tooneelletterkunde. 20e tijdvak.
312.
Speybroeck (van) en van Vlaenderen, vakkundigen te Gent. Hunne
aanteekeningen over Lakenweverij. 335-338.
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T
TEIRLINCK (Is.), werkend lid. Wordt tot afgevaardigde der Academie
aangewezen bij het huldebetoon aan Kiliaan's nagedachtenis, te Duffel (15
Augustus 1920). 391-392. - Verslag over de plechtigheid. 715-717.
- Brengt verslag uit, als waarnemend secretaris, over de vergadering
van de Commissie voor Geschiedenis van 19 Mei 1920. 393-397.
- Id. van 22 Juli. 531-532.
-

Benoemd tot verslaggever over de verhandeling Excerpta Lossensia.
13. - Zie het Register van zaken, op Looz.

-

Benoemd tot verslaggever over de verhandeling: De inrichting van
het Lager Onderwijs in België, door JEF MENNEKENS aan de
Academie ter uitgave aangeboden. 146.

-

Benoemd tot verslaggever over: Natuurlijke geschiedenis van België,
door THEO VAN DEN BERGH aan de Academie ter uitgave
aangeboden. 146. - Zijn verslag. 316.

-

Belast met advies uit te brengen over de verhandeling: Leidraad
voor lessen over de voeding van den mensch, door den heer Dr.
A.-J.-J. VANDEVELDE aan de Academie ter opneming onder de
uitgaven van het Van de Ven-Heremans-Fonds aangeboden. 450. Zijn verslag. 584.

-

Neemt deel aan de bespreking over de lezing van Dr. A.-J.-J.
VANDEVELDE: De opbrengst van het menschelijk werktuig. 220.

-

Verslag over den Beernaert-prijskamp: EERSTE TIJDVAK: 1912-1913.
148-151.

-

Brengt hulde aan NESTOR DE TIÈRE, tooneeldichter, te Brussel
overleden. 781-782.

-

Opmerking op Weegbree. 789.

-

Levensbericht van J. VANDER LINDEN. 711.

-

Zie het Reg. van zaken, op Reinaertdocument G.

TEIRLINCK (H.), briefwisselend lid. Benoemd tot lid van de Jury voor den
Driejaarlijkschen Wedstrijd voor Nederlandsche Tooneelletterkunde: 20e tijdvak.
312.
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Terneus (L.), te Gent. Schenkt een boek aan de Academie. 709.
Tière (Nestor de). tooneeldichter, te Brussel overleden. Hulde hem door den
heer IS. TEIRLINCK gebracht. 781-782.
Toussaint (P.), letterkundige, te Brussel. Benoemd tot lid van de Jury voor den
Driejaarlijkschen Wedstrijd voor Nederlandsche Tooneelletterkunde: 20e tijdvak.
312.
Toussaint van Boelare (Fernand), te Brussel. Candidaat voor het Lidmaatschap
der Academie. 400.
- Schenkt een boek a.d. Academie. 447.

V
Vandendoorne (Juffrouw Maria), te Ronse. De Boury-prijs voor het jaar
1919-1920 aan haar toegekend. 470, 489.
VANDEVELDE (Dr. A.-J.-J.), werkend lid. Schenkt een boek aan de Academie.
390.
- Zie het Reg. van zaken, op Leidraad en op Menschelijk werktuig.
-

Letterkundige mededeeling. 319-321.

-

Woont het Te Deum bij. 872.

Vannerus (Jules), eere archivaris van den Staat, te Brussel. Schenkt een boek
aan de Academie. 142.
Varendonck (Dr. J.), docent aan de Internationale Paedologische Faculteit, te
Brussel. Zie het Register van zaken, op Experimenteele Bijdrage.
VEN (Zeer Eerw. Pater Johannes Vande), S.J., te Aalst, stichter van het Vande
Ven-Heremans-Fonds bij de Academie. Zijn levensschets. 711-712.
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VERCOULLIE (Prof. Joz.), werkend lid. Brengt, als sceretaris der Bestendige
Commissie voor Middeinederlandsche Taal- en Letterkunde, verslag uit over
de vergaderingen door de Commissie gehouden. - Vergadering van 18 Februari
1920. 145-140. - Idem van 21 April. 313-315. - Id. van 16 Juni. 449-450. - Id.
van 5 Augustus. 583-584. - Id. vin 20 October 779-780. - Id. van 15 December.
935-937.
- Benoemd tot lid van de Commissie voor Rekendienst, voor 1920.
17-18.
-

Benoemd tot lid van de Commissie tot voorstelling van candidaten
voor het Lidmaatschap der Academie. 151.

-

Benoemd tot lid van den keurraad voor den wedstrijd over Het
Hollandsch dialect. (Zie Versl. en Meded, jaarg. 1919, blz. 150.)
Zijn verslag. 264-266.

-

Tot verslaggever benoemd over het Mayombeesch Idioticon. Zie
het Register van zaken, op Mayombeesch Idioticon.

-

Benoemd tot lid van de Commissie voor de Vereenvoudiging van
de Schrijftaal. 326.

-

Wil zich met het maken van verslag over Lakenweverij gelasten.
217-218. - Zijn verslag. 331-333. - Zie het Register van zaken, op
Lakenweverij.

-

Het prijsantwoord over Lakenwoverij, vóor het ter pers mag gaan,
moet aan zijn oordeel onderworpen worden. 457.

-

Tot lid van den keurraad benoemd voor den wedstrijd over
Zeevisscherij. 940.

-

Neemt deel aan de bespreking in zake Vereenvoudiging van de
Schrijf taal. 589.

-

Stelt voor de prijzen voor de uitgeschreven wedstrijden te verhoogen.
313.

-

Etymologisch Kieingoed, door Prof. VERCOULLIE. Zie op Kleingoed.

-

Schenkt boeken aan de Academie. 212.

VERDAM (Dr. J.), buitealandsch eerelid. Hulde aan zijn nagedachtenis gebracht
op de plechtige vergadering. 490
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Verdeyen (Prof. Dr. R.), hoogleeranr te Luik. Schenkt een boek aan de Academie.
778.
Verdeyen en Endepols. Zie het Register van zaken, op Tondalus.
VERMEYLEN (Prof. Dr. A.), werkend lid. Benoemd tot lid van de Commissie
voor prijsvragen voor 1921. 534.
- Door hem candidaten voor het Lidmaatschap der Academie
bijgevoegd. 400.
-

Benoemd tot lid van de Jury voor den Driejaarlijkschen Wedstrijd
voor Nederlandsche Letterkunde: 13de tijdvak. 312.

-

Voorgedragen tot lid van de Jury voor den Driejaarlijkschen
Wedstrijd voor Nederlandsche letterkunde: 14de tijdvak. 940.

-

Zijn verslag over den Karel Bouryprijskamp voor 1919-1920.
467-470.

-

Neemt deel aan de bespreking in zake Vereenvoudiging van de
Schrijftaal. 589.

-

Bespreekt het verslag van de Jury voor het DERDE TIJDVAK van den
BEERNAERT-PRIJSKAMP. 462.

-

Lezing: Dichter Prosper van Langendonck. 937 en 962-964.

VERRIEST (Dr. HUGO), werkend lid. Wordt geluik gewenscht naar aanleiding
van zijn 80en verjaardag. 875.
- Benoemd tot lid van de Jury voor den Driejaarlijkschen Wedstrijd
voor Nederlandsche Letterkunde: 13de tijdvak. 312.
-

De lezing door hem, op vergadering van 19 Mei, te houden,
uitgesteld. 400.

-

Lezing: De vereenvoudigde spelling. 731 en 761-775.

Verwilghen (Hub.), arrondissements-commissaris, te Sint-Niklaas. Woont den
Vlaamschen Van Eyck-dag bij. 1033.
Vlaenderen (van). Zie op Van Speybroeck.
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VOOYS (Prof. Dr. C. DE), buitenlandsch eerelid. 148, 214. Zie op
Vereenvoudiging.
Vos (Baron de) van Steenwijk, lid van het Hoofdbestuur der Vereeniging tot
Vereenvoudiging der Schrijftaal. Zendt boeken aan de Academie. 214.
Vredeveld, secretaris van de Vereeniging tot Vereenvoudiging van de Schrijftaal,
te Zwelle. Zendt verschillende brochures ten behoeve van de Leden der
Academie. 326-327.
Vieese (Dr. W. de), te Rotterdam. Zie het Register van zaken, op Boekerij en
op Handschriften.
Vriendt (Julius de), oud-volksvertegenwoordiger, bestuurder der Koninklijke
Academie van Schoone Kunsten, te Antwerpen. Zie het Reg. van zaken, op
Vlaamsche Van Eyck-dag.
Vyvere (Al. van de), staatsminister, volksvertegenwoordiger voor het
arrondissement Thielt. Woont de plechtige vergadering bij. 482. - Woont den
Vlaamschen Van Eyck-dag bij. 1033.

W
WATTEZ (OMER), werkend lid. Tot onderbestuurder verkozen voor het jaar
1921. 877.
- Brengt, als secretaris der Bestendige Commissie voor Nieuwere
Taal- en Letterkunde, verslag uit over de vergaderingen door de
Commissie gehouden. - Vergadering van 18 Februari 1920. 146-147.
- Id. van 21 April. 316-319. - Id. van 16 Juni. 450-451. - Id. van 5
Augustus. 584-586. - Id. van 20 October. 780-782. - Id. van 15
December. 957.
-

Benoemd tot lid van den keurraad voor den wedstrijd over
Geschiedenis van het Lager Onderwijs in België onder de
Oostenrijksche Regeering. (Zie Versl. en Meded., jaarg. 1919, blz.
663, kol. 2.) - Zijn verslag. 130-133.

-

Voorgedragen tot lid van de Jury voor den Driejaarlijkschen
Wedstrijd voor Nederlandsche Letterkunde: 14e tijdvak. 940.

-

Brengt verslag uit over het ter uitgave aangeboden werk: De
inrichting van het Lager Onderwijs in België, door JEF MENNEKENS.
316-318.
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-

Zijn verslag over den Karel Bouryprijskamp voor 1919-1920.
467-470, 583.

-

Zie Reg. van zaken, op Benoit.

-

Woont het Te Deum bij. 528.

-

Schenkt een boek aan de Academie. 778.

-

Lezing: De Oudgermaansche heldensage in de nieuwere Engelsche
letterkunde: William Morris. 940-942 en 993-1007. - Gevolgd door:
Brynhild. Een beeld uit de Oudnoorsche sagen, in hexameters
bewerkt. 1008-1015.

-

Lezing: De Trojaansche legende in de geschiedenis aer Franken,
18-19 en 21-36.

-

Lezing: Over tweetalig lager onderwijs in Brussel en voorsteden.
874-875 en 917-922.

Wijk (Prof. N. van), te Leiden. Candidaat voor het Lidmaatschap der Academie.
400.
WILLEMS (Mr. LEONARD), werkend lid. Woont, namens de Academie, de
Ontvangst der Strijders van 1914-1918 ten stadhuize bij. 528.
- Benoemd tot lid van de Commissie voor Rekendienst, voor 1920.
17-18.
-

Benoemd tot lid van de Commissie voor prijsvragen voor 1921.
534.

-

Beroemd tot lid van de Commissie voor de Vereenvoudiging van
de Schrijftaal. 326.

-

Benoemd tot verslaggever over het voorstel betreffende een Belgisch
Toponymisch Woordenboek. 14. - Zie Reg. van Zaken op Belgisch
Toponymisch Woordenboek.
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-

Benoemd tot verslaggever over de verhandeling Excerpta Lossensia.
13. - Zie het Reg. van Zaken, op Looz.

-

Tot lid benoemd der Commissie met het nazien belast van de
gedichten en brieven door PRUDENS VAN DUYSE nagelaten. 450-451.
- 782.

-

Tot verslaggever benoemd over het voorstel tot uitgave van Europa's
wording door Mr. Prayon-van Zuylen nagelaten. 531.

-

Zie het Register van zaken, op Geneeskundige dienst bij het Leger.

-

Geeft lezing van een uitvoerig verslag over de Verenvoudiging van
de Schrijftaal, door hem ‘Verslag der minderheid’ genoemd.
588-589. - Dit verslag opgenomen onder den uitel: Verslag der
minderheid over de Spellings-vereenvoudiging. 677-701.

-

Zijn lezing: Reinaerdiana I. De nieuwe proloog van den Reinaert
en het Arnout vraagstuk. 152-154 en 157-203. - Reinaerdiana II.
Over den Teirlinck-Codex. 367-371. - Reinaerdiana III. 372-388.

-

Zijn lezing over De zoogenaamde Gentsche Rederijkerskamer van
Sinte-Barbara. 531-532. - Zie Reg. van zaken op Sinte-Barbara.

-

Lezing: De Axelsche Rederijkerskamer van Sinte-Barbara en haar
deken Jacob De Hondt (1467-1528). 873.

-

Lezing over: Het Bonaventura-raadsel in het leven van Anna Byns.
Zie Register van zaken, op Byns.

-

Lezing: Het dagboek van de waardige Johannavan Randeraedt
(1610-1684). 585-586 en 597-601.

Winsel (E.), lid van het ‘Institut international de Bibliographie’, te Gent. Schenkt
een boek aan de Academie. 7.
WOESTYNE (KAREL VAN DE), werkend lid. De Beernaert-prijs: EERSTE
TIJDVAK: 1912-1913, aan de Interludiën van KAREL VAN DE WOETYNE
toegekend. 148-151, 489.
- Zijn verslag over den Karel Bouryprijskamp voor 1919-1920.
467-470.
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Z
Zele (van), oud-senator. Woont den Vlaamschen Van Eyck-dag bij. 1022.
Zeuthen (Dr. Hieronymus Georg.), gewezen secretaris van het Danske
Videnskabernes Selskap, te Kopenhagen. Doodsbericht. 143.

Errata.
Blz. 140, regel 31

1912 lees 1812.

Blz. 220, regel 21

348 lees 354.

Blz. 404, regel 19

465 lees 365.

Blz. 858, regel 27

evele willen lees evelen wille.
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Aug. Beernaert-prijs.
Prijs van duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde,
om de twee jaar
toe te kennen aan den Belgischen schrijver die, in die tijdruimte, het beste werk,
zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.
VIJFDE TIJDVAK:
1920-1921.
Mededingende werken mogen aan den Bestendigen Secretaris gezonden worden.
De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop van elk tweejarig tijdvak
uitgegeven of geschreven werden.
Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van het Aug. Beernaert-Fonds,
in de Verslagen en Mededeelingen der Academie, jaarg. 1912, blzz. 884-885.
Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van hun werk of werken, naar
den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat, 18, te Gent - (met vermelding
op het adres: Voor den Aug. Beernaert-prijs), te zenden.
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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 aangeplakt, dan worden de heeren Leden
der Academie verzocht den Bestendigen Secretaris een exemplaar daarvan, voor het
Archief onzer Koninklijke Instelling, te bezorgen.
De Bestendige Secretaris,
EDW. GAILLIARD.
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