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Vergadering van 21 Januari 1925
Waren aanwezig, de heeren: Mr. LEONARD WILLEMS, bestuurder, Prof. Dr. L.
SCHARPÉ, onderbestuurder, en Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren: K. DE FLOU, Dr. L. SIMONS, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS,
Staatsminister J. HELLEPUTTE, Kan. AM. JOOS, IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. J. MANSION,
O. WATTEZ, Z.H. Mgr. RUTTEN, bisschop van Luik, Prof. Dr. L. YAN PUYVELDE,
Prof. J. VERCOULLIE, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE, E.H.J.
JACOBS, KAREL VAN DE WOESTYNE, Dr. J. PERSYN, Dr. M. SABBE, Juffr. M.E.
BELPAIRE en HERMAN TEIRLINCK.
Lieten zich verontschuldigen: E.P. SALSMANS S.J., Prof. Dr. A. VAN HOONACKER,
en E.H. ALOIS WALGRAVE, briefwisselende leden.

De Bestendige Secretaris leest het verslag over de December-vergadering 1924; het
wordt goedgekeurd.

Bij het openen der Vergadering deelt de Bestendige Secretaris aan de vergadering
mede, dat bij Koninklijk Besluit van 17 December 1924 goedgekeurd werd de
verkiezing, voor het jaar 1925, van Mr. LEONARD WILLEMS, tot bestuurder, en van
Prof. Dr. L. SCHARPÉ, tot onderbestuurder.

Aangeboden boeken.
Door de Regeering:
Woordenboek der Nederlandsche Taal. 7de deel, 18de afl. Kerkgang-Kerst, bewerkt
door Dr. A. BEETS. - 14de deel, 7de afl. Schommelkok-Schot, bewerkt door Dr. J.A.N.
KNUTTEL.
Door de Gemeente Deventer (Noord-Nederland):
Oud-Archief van Deventer. De Timmermeesters, Weidegraven, Hoofd-, Brug-,
Straat-, Wegen- en Artilleriemeesters, door Mr. J. ACQUOY, Archivaris der Gemeente.
Deventer 1924.
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Door het Kon. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen:
Tijdschrift voor Indische Taal- en Volkenkunde. Deel 64, afll. 1 en 2, 1924.
Door de Universiteit van Uppsala (Zweden):
Sprakvetenskapliga Sällskapets i Uppsala Förhandlingar. Jan. 1922-Dec. 1924.
Door het Schoolmuzeum der stad Antwerpen (Hofstraat 13):
Boekerij en Leeszaal voor het Onderwijzend personeel. Kataloog (1924).
Literatuur voor de Jeugd. Overdruk uit den kataloog. (1924.)
Een School- en Onderwijsmuzeum te Antwerpen. Een Gedachte en een korte Studie
met Schets, door HENDRIK VAN TICHELEN. 1919.
Van Woord tot Daad. Het stedelijk schoolmuzeum te Antwerpen een werkelijkheid,
door HENDRIK VAN TICHELEN. 1924.
Door den Schrijver, buitenlandsch eerelid der Academie:
Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, door Prof. Dr. P.J. BLOK. Derde,
herziene druk. 2de deel.
Door Dr. M. SABBE, werkend lid, vanwege den Schrijver:
La ‘thiende’ de Simon Stevin. Fac-similé de l'édition originale Plantinienne de
1585, avec une introduction par H. BOSMANS, S.J.
Door Dr. JAN GESSLER, leeraar aan het Kon. Atheneum, te Hasselt:
In memoriam C. Gessler. 1920.
La créance de Maître A. Bormans sur Hasselt, par JEAN GESSLER. 1921.
La première Halle aux draps de Hasselt. (Id.) 1922.
Une version lossaine d'un statut liégeois (1329-1345) et Le nouveau privilège de
Hasselt de 1577. (Id.) 1922.
Notes critiques sur deux ordonnances Hasseltoises. Id. 1923.
Maeseycker Schepenbrieven en andere oorspronkelijke stukken uit de 14e en 15e
eeuw. Id. 1923.
De Fransche verzen van Vondel. Id. 1923.
Uit de Bibliotheek van het St-Agnetenklooster, te Maeseyck. Id. 1924.
Notes topographiques hasseltoises. Id. z.j.
De stichting Boers. - St.-Corneliskapel te Hasselt. - Avanske en Uytvaert. - De
Bonnefantenstraat te Hasselt. - Aars en Maars. - Les Créances Strouven. Alle
overdrukken uit tijdschriften, door denzelfde.
Door den heer GUST. L. VAN ROOSBROECK (Library of New York University):
De volgende zijner uitgaven:
Sproken van Droom en Dood.
The Cid theme in France in 1600.
A Quarrel of Poets: Voltaire, Moncrif, and Roy.
Unpublished Poems by Gresset.
Chapelain Décoiffé: A Battle of Parodies.
The Genesis of Corneille's Mélite.
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Comte de Paonfier. Parodie inédite de GLORIEUX DE DESTOUCHES (1732). Suivi des
Champs Elysées de MM. DE CAUMONT et DESTOUCHES. Publiés par GUSTAVE L.
VAN ROOSBROECK et ANTONY CONSTANS. - II. Poésies Inédites du Marquis de la
Fare (1644-1712) publiées par G.L. VAN ROOSBROECK.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Provinciebestuur van Antwerpen. - Brief van 22 December 1924, waarbij de
‘Provinciale Commissie van Openbare Boekerijen en Vlaamsche Letterkunde’ der
Provincie Antwerpen, aan de Academie mededeelt, dat zij, met goedkeuring der
Bestendige Deputatie, een prijsvraag uitschrijft ‘voor het opstellen van een practisch
vakboek, in de Vlaamsche taal, voor den metselaar’.
Een prijs van 6.000 fr. wordt uitgeloofd; de mededingende werken moeten op 1
Juli 1925 overhandigd of vrachtvrij gezonden worden aan den heer JAN VAN MEEL,
Secretaris der Commissie, St.-Bernardstr. 3, te Antwerpen, bij wien ook alle verdere
inlichtingen kunnen bekomen worden.
2o) Koninklijke Maatschappij De Morgenstar. - Brief van 6 December 1924
waarbij de Academie mededeeling krijgt van een vragenlijst, met het oog op het
samenstellen van een Geschiedenis van het Vlaamsch Tooneel.

Mededeelingen namens commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. - De heer
Prof. Dr. J. MANSION, secretaris der Commissie, brengt verslag uit over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Waren aanwezig, de heeren: IS. TEIRLINCK, voorzitter, K. DE FLOU, Kan. Dr.
MUYLDERMANS, Dr. L. SIMONS, Mr. L. WILLEMS, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Dr.
L. GOEMANS en Dr. M. SABBE, leden.
Aan de dagorde staat:
1o) Lidmaatschap der Commissie. - Voordracht van twee candidaten tot vervanging
van Prof. AD. DE CEULENEER.
De commissie duidt als candidaten aan: de heeren 1o Dr. J. CUVELIER en 2o Prof
Dr. A. VERMEYLEN.
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2o) Critische bijdragen aangaande Ruysbroec. - Lezing door Mr. L. WILLEMS.
De heer L. WILLEMS draagt eene reeks critische studies voor die over Ruusbroec
handelen:
1.
Brief van de Infante Isabella aangaande Ruusbroec;
2.
Nota over het beatificatie-proces van Ruusbroeck;
3.
Over de ‘vita Rusbrochii’ van Chrisostomus Henriqum;
4.
Over den Groenendaelschen Codex, bevattend de ‘opera omnia’ van J. van
Leeuwen.
5.
Over de lofredenen op Ruusbroec, toegeschreven aan Jan van Leeuwen.
3o) Kroniek der Luiksche Oorlogen in de XVe eeuw, door den E.H. JAN PAQUAY
aan de Academie ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen aangeboden.
De Commissie benoemt als verslaggevers de heeren Dr. J. CUVELIER en Mr. L.
WILLEMS.
4o) a) De Keure van Colmont (1170); b) Een Luiker Ordonnantie in het Vlaamsch.
- (Zie Versl. en Meded. 1924, blz. 726.)

Verslag van Mr. Leonard Willems.
De oorspronkelijke Latijnsche tekst der Keure van Colmont, van 1170, is heden ten
dage verloren.
Deze Keure werd in 1270 en in 1295 bekrachtigd en bevestigd, en, zooals het toen
de gewoonte was, werd de tekst van 1170 in beide bevestigingen in extenso
overgenomen.
De oorspronkelijke Latijnsche tekst van beide bevestigingen is insgelijks verloren.
Het belang der 12de eeuwsche gemeentekeuren voor de studie van het ontstaan en
de verdere ontwikkeling van ons gemeenterecht hoeft hier stellig niet betoogd te
worden; en alle berichten die wij over de Keure van 1170 kunnen verkrijgen, zijn
uiterst welkom.
Welnu, Dr. A. Hansay heeft in het Gichtboek van Over repen (1642-1663)
Vlaamsche vertalingen gevonden van de Keuren van 1270 en 1295 (vertalingen uit
het begin der 17de eeuw). En, bij gebrek aan den Latijnschen tekst, moeten wij ons
wel met deze vertalingen vergenoegen.
De vertaling der oudste oorkonde (1270) werd door Hansay uitgegeven (A. Hansay,
La charte d'affranchissement de Colmont en 1170, et ses confirmations in Bulletin
de la Soc. Limbourg, XXXV [1920], blz. 79).
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De tweede vertaling (van 1295) bleef tot nog toe onuitgegeven. En zij is belangrijk
omdat zij den gebrekkigen tekst van de oudere vertaling (1270) op menige plaats
helpt verbeteren, en dat wij diensvolgens daardoor den oorspronkelijken Latijnschen
tekst beter kunnen reconstruëeren.
Dr. Jan Gessler zendt aan de Academie een afschrift van de vertaling van 1295,
en wenscht die gedrukt te zien tegenover de vertaling van 1270 - zoodat de lezer
hierdoor een duidelijk inzicht krijgt over den inhoud van de oorkonde van 1170, en
de wijze waarop zij opgesteld werd.
Ik aarzel niet aan onze Commissie voor te stellen de bijdrage van Dr. Gessler in
onze Verslagen op te nemen: Het stuk is alleszins het uitgeven waard.
Al wie zich met de cartographie van België bezig houdt, kent de 17de eeuwsche kaart
van Ferraris.
Hoe deze tot stand kwam, werd vroeger reeds onderzocht, en alle documenten
dienaangaande hebben hun belang.
Dr. Jan Gessler ontdekte een Luiker plakkaat van 1778, waarin over deze kaart
gehandeld wordt. Al zijn de inlichtingen die wij door het plakkaat verkrijgen niet
van overwegend belang, toch verdient, naar ik meen, het stuk gepubliceerd te worden,
al ware het maar volledigheidshalve en om onze dossiers aangaande Ferraris' kaart
aan te vullen. Te meer, daar dit plakkaat te Luik ook in het Nederlandsch opgesteld
werd, hetgeen bijlange niet met alle Luiker plakkaten het geval is.
Ik stel aan de Commissie voor, dit stuk in de Verslagen op te nemen.

Verslag van Prof. Dr. J. Mansion.
Colmont, in het oude land van Loon, is reeds in het jaar 1170 in het bezit van een
vrijheidscharter geweest, vóor Luik en vóor Brusthem (bij S. Truiden), dat reeds
vóór de bisschoppelijke stad zijne keure verkreeg. De oorspronkelijke Latijnsche
tekst van de Colmontsche oorkonde is niet bewaard gebleven, wel eene dubbele
Nederlandsche vertaling, door archivaris Hansay ontdekt die den tekst geeft van de
bekrachtigingen der eerste keure door de graven van Loon in 1270 en 1295 verleend.
Voor de geschiedenis van het Luiksche recht en voor die van het gemeenterecht in
het algemeen, is de ontdekking der keure van Colmont uiterst welkom. Daar de eerste
uitgave, door A. Hansay, niet volledig is en fouten bevat, is een nieuwe uitgave van
den dubbelen tekst met philologische nauwkeurigheid bezorgd, verre van overbodig.
Deze uitgave hebben wij in de
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bijdrage van Dr. J. Gessler, welke ik dus aan de Academie voorstel op te nemen in
de Verslagen en Mededeelingen.
De kaart van Ferraris, op het einde der XVIIIe eeuw, was voor den tijd en voor later
eene praestatie van het grootste belang. Daar echter het gezag dat deze nieuwe kaart
spoedig verkreeg aanleiding kon geven tot geschillen tusschen de verschillende
vorsten der daarin voorkomende grondgebieden aangaande hunne respectieve grenzen,
voelden zich én het keizerlijke hof te Weenen én de bisschop van Luik genoopt in
plechtige verklaringen kond te maken, dat zij in zake grenzen van staten of
heerlijkheden, loop van rivieren of andere waters, enz., niet het minste gezag aan de
nieuwe kaart toekenden. De bijdrage van Dr. J. Gessler maakt ons bekend met den
Vlaamschen tekst van de Luiker ordonnantie in zake de kaart van Ferraris. Het is
niet alleen eene welkome bijdrage tot de geschiedenis der cartographie in ons land,
maar tevens verstrekt zij ons nieuwe gegevens over de rol der Nederlandsche taal in
het bisdom Luik. Uit dien hoofde verdient m.i. het stuk van Dr. J. Gessler ten volle
opgenomen te worden in de Verslagen en Mededeelingen.
2o) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch. De heer GUSTAAF SEGERS, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering
door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig, de heeren: Kan. AM. JOOS, voorzitter, Kan. Dr. MUYLDERMANS,
Prof. Dr. VAN PUYVELDE, Dr. L. GOEMANS, O. WATTEZ, J. JACOBS, Dr. J. PERSYN,
leden, Dr. M. SABBE, hospiteerend lid en G. SEGERS, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) Lidmaatschap der Commissie. - Voordracht van twee candidaten ter vervanging
van Prof. AD. DE CEULENEER.
De Commissie stelt tot candidaten voor: Mej. M.E. BELPAIRE en Prof. J.
VERCOULLIE.
2o) Eenige wenken voor de woorden en uitdrukkingen in de gevoelstaal. - Lezing
door Kan. AM. JOOS.
Kan. JOOS leest het eerste deel zijner verhandeling, waarin hij het eerste middel
ontwikkelt om bij de leerlingen de gevoelstaal bewust te maken.
Kan. JOOS zal in de Maartvergadering zijne lezing voortzetten.
Als oudste lid wenscht de Secretaris namens al de leden der Commissie, den heer
JOOS geluk met zijne voordracht, die zoo-
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wel in eene pedagogisch als in een taal- en letterkundig opzicht, hoogstmerkwaardig
mag genoemd worden.

Dagorde.
1o) Commissie voor Rekendienst. Benoeming van drie leden die, samen met het
Bestuur, de Commissie voor Rekendienst voor het jaar 1925 zullen uitmaken. Worden aangewezen: de heeren Kan. AM. JOOS, Prof. VERCOULLIE en Prof. Dr.
A.J.J. VANDEVELDE.
2o) Plechtige Vergadering van 1925. - De vergadering zal gehouden worden op
Zondag 28 Juni om elf uur; Prof. Dr. J. SCHRIJNEN, rector van de Hoogeschool te
Nymegen en buitenlandsch eerelid der Academie, zal uitgenoodigd worden om de
feestrede te houden.
3o) Driejaarlijksche Wedstrijd voor Nederlandsche Tooneelletterkunde: 23e
TIJDVAK (1922-1924). BENOEMING VAN DE JURY. - De heer Minister verzoekt de
Academie, in haar eerste vergadering voor 1925, te willen overgaan tot het opmaken
van een dubbele lijst van candidaten voor de Jury van dezen wedstrijd ‘aldus
samengesteld dat minstens drie leden uit de vijf kunnen verkozen worden onder
namen van candidaten die geen lid zijn van het geleerd genootschap’.
Worden aangewezen:
Binnen de Academie: de heeren Dr. M. SABBE, Prof. L. SCHARPÉ, Dr. J. PERSYN, en
Prof. Dr. A. VERMEYLEN, werkende leden;
Binnen de Academie: de heeren Dr. M. SABBE, Prof. L. zitter van ‘De Morgenstar’,
te Brussel; VERBAERE, lid van het Leescomiteit voor tooneelkunde; LOD. MONTEYNE,
letterkundige, te Antwerpen; DE MAN, Secretaris van het Leescomiteit voor
Tooneelkunde; E.H. JAN BERNAERTS, bestuurder van De Tooneelgids, en PROSPER
THUYSBAERT, tooneelkundige te Lokeren.
4o) Geheime vergadering om 2 1/2 uur. Verkiezing van een werkend lid tot
vervanging van Prof. Ad. de Ceuleneer. - Worden tot stemopnemers aangewezen:
Dr. L. SIMONS en Dr. M. SABBE. - Wordt verkozen: Prof. Dr. A. VAN HOONACKER,
hoogleeraar te Leuven, briefwisselend lid der Academie.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

12
5o) Lezing door Mr. J. Muls, briefwisselend lid: Vlaamsche invloeden op het werk
van Watteau. - Op voorstel van den heer Bestuurder wordt beslist dat de lezing in
de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
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De Keure van Colmont (1170)
door Dr. Jan Gessler, leeraar aan het Kon. Atheneum te Hasselt.
In het jaar 1066 verleende bisschop Theoduinus aan de inwoners van Hoei eene
vrijheidsoorkonde, volgens Kurth de alleroudste der wereld.
De Luiker kronijkschrijver Aegidius Aureae Vallis of Gilles d'Orval, die het
oorspronkelijke stuk mocht inzien en den aanhef er van overschreef, achtte het niet
geraadzaam den volledigen tekst mede te deelen, uit vrees den lezer te vervelen(1).
Zoo komt het, dat wij van deze uiterst belangrijke en eerbiedwaardige oorkonde
slechts bitter weinig weten.
Wat nu de meening van A. Wauters betreft, als zou men den inhoud er van kunnen
reconstrueeren door vergelijking met de keure van Brusthem en het charter van
Albrecht van Cuyck, daarop kan men niet ingaan. Wij zijn hier, wat ontstaan en
ontwikkeling van het stadsrecht betreft, in volle evolutieperiode, en er is meer dan
eene eeuw - zegge 130 jaar - verloopen tusschen het privilegie van Hoei en de Magna
Charta der Luikenaars. Van het allereerste dokument over 't Luiker recht zal men
dus denkelijk nooit meer te weten komen, dan het weinige ons door de
kronijkschrijvers meegedeeld.
Eene eeuw nadien, en toch nog een kwart eeuws alvorens Albrecht van Cuyck de
privilegiën der Luikenaren op schrift liet brengen, werd door de graven van Loon
besloten, aan enkele hunner getrouwe onderdanen het Luiker recht te verleenen. Dit
deed in 1170 graaf Lodewijk I voor de bewoners van zijn castrum van Colmont,
nabij Tongeren gelegen(2). Zijn zoon volgde dit voorbeeld en schonk, in een uitgebreid
charter, aan de inwoners van Brusthem bij Sint-Truiden ‘legem, jus et libertatem
Leodiensem’.
Deze laatste oorkonde werd meer dan eens uitgegeven(3),

(1) ‘Post haec sequuntur plurimae libertates, quas distinguere per capitula fastidium generaret.’
CHAPEAVILLE, Gesta Pontificum Leodiensium II bl. 3-4. Luik, 1613.
(2) Cfr C. DE BORMAN. Histoire du château de Colmont, in het Bulletin de l'Institut Archéologique
Liégeois V (1862) bl. 97-165.
(3) O.a. in 1870 door PIOT, Cartulaire de l'abbaye de Saint-Trond, I bl. 122, en in 1878 door
ST. BORMANS, Recueil des Ordonnances de la principauté de Liège, 1e reeks, bl. 22.
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steeds op gebrekkige wijze(1). Hetzelfde geldt ook voor de keure van Colmont, door
Vander Maesen en, na hem, door kanunnik Daris vermeld(2). De oorspronkelijke tekst
is verloren geraakt, alsook de oudste bekrachtigingen, welke van 1270 en 1295
dagteekenden. Hiervan is echter, door een gelukkig toeval, de Vlaamsche vertaling
bewaard gebleven en onlangs door den heer A. Hansay terug gevonden in een
gichtboek van Overrepen (1642-1663) op het staatsarchief te Hasselt. Beide
bekrachtigingen werden er afzonderlijk vertaald en achtereenvolgens overgeschreven.
Naar taal en schrift te oordeelen, schijnen deze vertalingen niet veel ouder te zijn
dan het gichtregister, waarvan zij de eerste bladzijden beslaan. Zij dagteekenen
namelijk uit de XVIIe eeuw en werden dus slechts geboekt vijf honderd jaar ongeveer
na de verleening der oorspronkelijke keure. Desniettegenstaande zijn zij uiterst
belangrijk, wijl ons niets anders overblijft van de eerste vrijheidsoorkonde, door een
graaf van Loon geschonken, het oudste dokument tevens betreffende het Luiker
recht, dat volledig - zij het dan ook in een moderne verdietsching - tot ons gekomen
is. Meer dan aan hunnen beroemden kronijkschrijver, zijn de Luiker historici aan
een onbekend Loonsch dorpsklerkje oprechten dank verschuldigd.
Van deze twee vertalingen werd eene enkele door den heer A. Hansay uitgegeven
met kommentaar en vertaling, kort daarop, naar aanleiding van kritische besprekingen,
in eene ‘Note Complémentaire’ verbeterd en aangevuld(3).
Het schijnt wenschelijk nochtans, beide vertalingen samen uit te geven, daar men
aldus ertoe geraken kan om, door onderlinge vergelijking, den tekst met meer
zekerheid te verklaren en vast te stellen, hetgeen haast niet behoeft bewezen te
worden(4). Dit stellen we ons voor, hier te doen. Ten andere, de uitgave van mijn
voorganger is niet alleen onvolledig, zij is ook

(1) Eene kritische uitgave, met vertaling en kommentaar, wordt door schrijver dezes voorbereid.
(2) VANDER MAESEN, Géographie de la province de Limbourg. bl. 160, Brussel, 1842.
J. DARIS, Histoire... de Looz I bl. 418. Luik, 1863.
(3) A. HANSAY, La Charte d'affranchissement de Colmont en 1170 et ses confirmations, in het
Bull. de la Soc. Scient. et Litt. du Limbourg XXXV (1920) bl. 79 en 179.
(4) Een enkel voorbeeld hiervan. De heer Hansay leest als volgt den aanhef van art. V: ‘Wy dan
ES onsen naecoemeren...’ en teekent hierbij aan in zijn Note Complémentaire: ‘Le
commencement du texte de cet article semble bien altéré’. De vergelijking der twee vertalingen
laat toe met volle zekerheid de volgende lezing vast te stellen: ‘Wij dan ENDE onse
naecoemeren...’ waar er van een ‘texte altéré’ niets te merken valt.
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zoo nauwkeurig niet als men wel zou wenschen. Uit een philologisch oogpunt
beschouwd, is zij teenemaal onvoldoende(1). Ik weet het wel; het was den heer Hansay
hoofdzakelijk om den inhoud te doen; doch ook op den historicus, die een dokument
uitgeeft, berust de zware plicht, zijn tekst zoo stipt mogelijk te verzorgen.
Aan deze vereischte, die al te dikwijls verwaarloosd wordt(2), tracht hieronderstaande
uitgave te beantwoorden. De belanghebbende zal er de TWEE vertalingen der
Colmonter keure volledig en met nauwgezette nauwkeurigheid weergegeven vinden.

Copije getrocken uyt sekere besigelde brieffven aengaende die vryheyt ende
libertijten des dorps ende inwoenderen van Colmont.
Previlegia van het dorp Colmont.

Previlegia pagi de Colmont.
Allen dieghene die dese brieffven sullen
aensien ende hoeren: Arnolt, grave van
Loen, ewighe groete in Godt ende
kennisse der dingen onderbescreven. Sy
kundlich allen ende iegelycken soe
tegenwordich als naecomende, dat wij
die brieffven der eedelen ende

(1) In voornoemde verhandeling, staat art. II in fine aldus afgedrukt: ‘... sullen die lieden van
Colmont in vreden blijven sitten ende sullen onsen burch bewaren, ende (als het) nodich is,
beschermen’. De tekst luidt echter tweemaal: ‘ende IN 'T nodich is’, waarin IN 'T mijn
voorganger hinderde.
In het groot Middelnederlandsch Woordenboek van VERWIJS en VERDAM lezen wij als volgt:
IN, voegw. Indien, als. Het woord zal in dezen zin ook wel in het Mnl. zijn bekend geweest:
het was in de XVIIe eeuw niet ongewoon, en is nog heden in het Westvlaamsch bekend. (De
Bo. 456)’
De verwijzing, aan het slot van dit citaat, werd niet gedaan volgens de laatste uitgave van
DE BO, twee jaar vóór het derde deel van het Mnl. Wdb. verschenen. Immers daar worden
twee voorbeelden uit prozaschrijvers van de XVIe eeuw aangehaald. Cfr Westvlaamsch
Idioticon, bewerkt door L.-L. DE BO, en heruitgg. door J. SAMIJN, bl. 401. Gent, 1892.
(2) Van de slordigheid, waarmee enkele dietsche bescheiden in een officieele publicatie uitgegeven
werden, heb ik elders staaltjes gegeven. Cfr J. GESSLER, Notes critiques sur deux Ordonnances
hasseltoises, in het maandschrift Leodium VI (1923) bl. 78-92.
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eersaeme mannen onsere voersaeten, te
weten Lodowycx wijlen grave van Loen,
sijne broederen Henrick ende Arnolt,
gesien, gehalden ende gehoert hebben
van woerde te woerde in voegen als
volcht.
In den naem Godts. Amen. Loduwijck,
bij der gratien Godts, grave van Loen,
Eva sijn huysvrouwe, sijn broeders
Henrick ende Arnout: allen denghenen
die van den tegenwordigen scriften
kennisse sullen crijgen ten ewigen
daegen. Opdat des van ons in der
redelijckheyt gedaen wordt, cracht van
confirmatien hebben mach, ende opdat
den toecomenden tijt t'selve niet en
presumere oft voerneme te infringeren
des van ons in der redelijckheyt goet heft
bedocht gedaen te worden ende
geconfirmert:

Lodowyck, bij der gratien Godts, grave
van Loen, Eva syn huysvrouwe, syne
broderen Henrick ende Arnout: allen den
ghene daer dese scrifte comen sal
ewelick. Opdat des van ons in der
redelijkheyt gedaen worde, cracht van
confirmatien hebben mach, ende opdat
den toecomenden tijt t'selve niet en
presumere te infringeren des van ons in
der redelijckheijt goet heft bedoecht
gedaen te worden ende geconfirmert:

Soe sijn dan kennelijck soe den
naeroomende tijde als oeck desen
tegenwordighe, dat onsen dorpe van
Colmont, den inwonderen ende oeck
denghenen die daerin sullen comen
woenen, sulcke vrijheyt gegunt hebben,
als heft die stadt Luydick met alle haere
volheyt, dat soe wye daer inne comen
woenen van allen exactien oft schettingen
vrij sullen sijn.

Soe sij dan kennelijck soe wel den
nacomenden tijde als oeck desen
tegenwordigen, dat onsen dorpe van
Colmont ende daerin woenende, oft die
daerinne sullen coemen woenen,
alsoedanige vrijheijt gegunt hebben als
heft die stadt van Luydick met allen haere
aenhanck, te weten: dat soe wy daer
binnen sullen coemen woenen, van allen
scettingen oft exactien sullen bevriet sijn.

Ende ist dat wij binnen onsen lande oft
daer buyten met onsen heyre trecken
moesten, soe sullen die van Colmont in
vrede sitten ende sullen onsen burch
bewaeren ende, in 't noedich is,
mannelijck bescermen.

Ende ist dat geviele dat wij binnen onsen
lande oft daer buyten met onsen heyre
trecken moesten, sullen die lieden van
Colmont in vreden blijven sitten ende
sullen onsen burch bewaeren ende, in 't
nodich is, beschermen.

Ende ist dat iemant, daer

Ende oft iemants daer bin-
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binnen wonende, tegen yemanden van
buyten iet gedaen heft, soe en sal hij
gheen ander recht soecken dan hem van
den scepenen aldaer wonende gegeven
sal worden.

nen wonende, tegen remant van buyten
woenende iet misdede, die en sal gheen
ander recht soecken dan in den voers.
dorpe van den scepenen aldaer woenende
gegeven sal worden

Gheen oft egheene scepenen van onser
aerden en sullen den scepenen van
Colmont moegen tegenseggen, dan
allenlyck scepenen van Luydick.

Ende gheen oft egheene scepenen van
onsen lande en sullen den scepenen van
Colmont moegen tegenseggen, dan
allenlijck scepenen van Luydick.

Wij dan ende onse naercomeren in den
voers. vrijen dorp ghenen scoltet noch
warantmeester en sullen moegen stellen,
ten sij dan iemant daerinne wonende den
selve gherne ende willichlijcken
aennempt.

Wij dan ende onse naecoemeren in den
voers. vrijen dorpe gheenen scoltet oft
warantmeester en sullen mogen stellen,
ten sij dat iemant daer inne woenende
gherne ende willichlyck dat aennempt.

Ende die van desen dorp, ist dat sy ons
guederen wel bewaeren, sullen dieselve
vrij sijn van allen onrechtverdighen
exactien van andere heeren.

Ende ist dat die lieden van desen dorpe
onse guederen bewaeren daer buyten,
sullen ons behoerlijcken dinst doen, ende
sullen alsoe van andere heeren, honne
gerichten ende onrechtverdighe exactien
vrij sijn.

Hebben noch daerbij gevuecht ende
gegunt dat sij in allen onsen landen, soe
waer sy coemen, van allen tollen sullen
bevreit sijn, sij sijn dan rechtverdich oft
onrechtverdich, ende sonder beletsele
sullen doergaen.

Hebben oeck daerbij gevuecht ende
gegunt dat soe waer die van onsen dorp
comen sullen binnen allen onsen landen,
van allen tolle, rechtverdige ende
onrechtverdighe, sullen vrij sijn, ende
sonder beletsele doergaen.

Ende ist dat gevielt dat iemant van den
deck voerseeden dorp sterft, het weer
onsen eygen(1) oft eyns anders heeren, sal
hij van sijnen erffgenamen sonder
wederseggen hebben 12 Luycker
penningen(2); ende alsoe sal hij losse sijn.

Ende ist dat iemanden van den deck
vernompden dorpe, hij weer ons eygen
oft eens anders heeren, geviele te
sterffven, sal hij hebben twelf Luycker
penningen van sijne erffgenamen, ende
sal alsoe van hem ontslagen ende
geabsolvert sijn.

(1) Verbum superscriptum.
(2) Drie woorden in margine.
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Het recht dat onse voersaeten den
deckgenompden dorpe van Colmont
geswoeren hebben, hebben wij oeck
geswoeren ende onse medebroeders
bevestigh ende in ewigher vesticheyt te
halden. Opdat dan gheen oft egheene t'
selve ons werck temerarlijcken attemptere
voer te nemen, hebben dieselve, soe mits
onsen scrifte als onsen siegelen, doen
bevestigen.

Dat recht dat wij den deckgeseeden lieden
ende den dorpe van Colmont onse
voersaeten geswoeren hebben, hebben
wij geswoeren, ende onse medebroeders
vestigen met ewiger vesticheyt te halden.
Ende opdat gheen oft egheene
temerarlijcken ons werck en presumeren
te attempteren, hebben desen soe mits
scriften als zegelen doen bevestighen.

Dit is gesciet in den jaer der Incarnatien Gesciet in den jaere der Incarnatien
duijsent hondert ende seventich, onder duysent hondert ende seventigh(1), onder
dese getuygen:
dese getuygen:
Goswin vanden Born, Theodoricus de Goeswijn vanden Born, Dirick van
Petershem, Bernard van Keluck, Willem Petershem, Renaert van Kessenich,
van Lan, Seghene van Bushoeven.
Willem van Loen, Rener van Redinghen,
Guert van Loen, Seghene van Bushoeven.
Van deser vernieuwingen ende dis wercks
syn getuygen Alte van Berne, Willem van
Petershem, Herman van Elsloe, Conrard
van Hubertingen, Guert vanden Leuwe,
borscher van Loen, Lambrecht der(2)
burghscher van Brusthem, Reynbold van
Duras, der burghscher van Colmont ende
Laco van Couterschen, ende Willem van
Hasselt, pastoer, die desen brieff
gescreven heft, ende heer Gilis,
gerichtsdraeghere, dameris.

Van deser vernieuwinghe ende dies werx
sijn getuygen Osto vanden Born, Willem
van Petersem, Herman van Elsloe,
Conrard van Hubertingen, Guerdt van
Lewe, burghscher van Loen, Lambrecht,
chastelain van Brusthem, Reinbold van
Duras, borscher van Colmont, Rasoe van
Cortersen, Willem van Hasselt, pastoer,
die desen brieff heft gescreven, ende Gilis
des graffven gericht draghere.
Gegeven int jaere der Incarnatien duysent
tweehondert seventich.

Ende wij, Arnoult, grave van Loen voers., die wercken onser voersaeten soe
eerlicke, rechtverdighe, ende den recht gelyckende niet verachten oft brecken willende,
maer die meer appro-

(1) Twee woorden boven bijgeschreven.
(2) Hs. van: te verbeteren in overeenstemming met hetgeen volgt.
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beren ende approberende, met confirmatie renoverende alle voerseede als boven
uytgedruckt sijn ende gescreven, loeven, ratificeren ende soe veel in ons is voer ons
ende onse naercomeren volcomelycken confirmeren; belovende den voers. dorpe
ende voers. borgeren allen voers. als boven gescreven ten ewigen daegen vast te
halden ende t'onderhalden, voer wellige vernieuwingen ende confirmatien die borgeren
des voers. dorps ons toegeseet hebben eenen wech te maecken tusschen den wyer
ende onsen burch van Colmont, ende dien ten ewigen dagen t'onderhalden op hunne
costen(1).
Ende deser vernieuwingen syn getuygen Walraeff, heer van Monjoye ende
Valkenburgh; Willem, heer van Horne; Jan van Kuyck; Willem, ierstgeboeren soen
Willems, heer van Horne; Henrick, ierstgeboeren Joi, heer van Kuyck; Johan, castelein
van Montenaken; Johan van Oppleuwe, borscher van Colmont, senescael van Loen,
waepenheeren; ende Jan, onsen clerck, canoniek van Loen ende rector des Altaers
van den burch van Colmont, die desen brieff gescreven heft.
Gesciet ende gegeven des jaers der Incarnatien duysent tweehondert vijff en
negentich, op den avont der heyligen Peter ende Pauwels, apostelen.

(1) Dit laatste, van ‘voer wellige vernieuwingen’ af, is onderlijnd in het handschrift.
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Een Luiker Ordonnantie in het Vlaamsch over de Kaart van Ferraris
door Dr. Jan Gessler, leeraar aan het Koninklijk Atheneum te
Hasselt.
Onder de talrijke papieren, door wijlen baron C. de Borman nagelaten en mij volgens
zijn uitersten wil ter schifting toevertrouwd, vond ik een Vlaamsch plakkaat, in 1778
te Luik gedrukt, dat om zijn inhoud en zijne zeldzaamheid verdient nader besproken
te worden.
De kaart van Ferraris, de Carte chorographique des Pays-Bas Autrichiens, is
wereldberoemd. Begonnen in 1770 op dezelfde schaal (1: 86.400) als de kaart van
Frankrijk door Cassini, doch vóór deze voltooid in 1777 en veel mooier van
uitvoering(1), is zij, met haar 25 bladen, de eerste moderne landkaart op groote schaal
en tevens een meesterwerk van nauwgezette wetenschap en allerfijnste graveerkust.
Aan het ontstaan en de lotgevallen van dit reuzengewrocht werd meer dan eene
voortreffelijke studie gewijd. Gachard verhaalde ze voor het eerst in 1843, en gaf
tevens tal van geschiedkundige bescheiden in het licht(2); kolonel Hennequin
behandelde hetzelfde onderwerp, voornamelijk uit een technisch oogpunt, en schetste
meteen de ontwikkeling der cartographie in België(3); op enkele punten werd deze
uitstekende bijdrage aangevuld door Tiberghien(4), die het voornamelijk had over een
Franschen afdruk der kaart, op de oorspronkelijke platen, door de Franschen na
Fleurus in een kelder te Brussel ont-

(1) ‘La carte des Pays-Bas autrichiens, par le général Ferraris, d'une exécution plus belle que la
carte de France de Cassini...’ Colonel BERTHAUD, La Carte de France (1750-1898) I bl. 166.
Parijs, 1898. - Van denzelfden schrijver verscheen kort nadien: Les Ingénieurs-géographes
militaires de 1624 à 1831. 2 dln in 4o. Parijs, 1902.
(2) GACHARD, Notice historique sur la rédaction et la publication de la carte des Pays-Bas
autrichiens par le général comte de Ferraris, avec pièces justificatives, in de Mémoires in
4o de l'Académie Royale de Belgique XVI (1843).
(3) HENNEQUIN, E., Etude historique sur l'exécution de la carte de Ferraris et l'évolution de la
cartographie topographique en Belgique, in de Bull. de la Société Royale de Géographie,
XV (1891) p. 177-296 en 472-475.
(4) TIBERGHIEN, A., Note sur la carte de Ferraris, in de Annales du XXIe Congrès Archéologique
et Historique II, bl. 371-383. Luik, 1909.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

21
dekt (1794) en als kostbare buit naar Parijs meegenomen(1). Van denzelfden schrijver
kregen we onlangs twee artikels, naar aanleiding van de teruggave door Oostenrijk
aan België van een der drie model-exemplaren der Carte de Cabinet, in 275 groote
bladen, van 1773 tot 1777 te Mechelen geteekend(2). Eindelijk verscheen er nog eene
uiterst merkwaardige verhandeling over de kaart van Ferraris, in een Belgisch
tijdschrift van hoog wetenschappelijk gehalte(3).
De schrijver van deze laatste studie drukt op de diplomatische moeilijkheden, die
bij het vaststellen der grenzen verrezen, daar vooral waar er oneenigheid hieromtrent
bestond tusschen de aaneengrenzende staten. Enkele vorsten toonden zich bijzonder
inschikkelijk: zoo de prins-bisschop van Luik en de abt van Stavelot en Malmedy;
hun voorbeeld werd gevolgd door de abdis van het adellijk stift Thorn en door den
graaf d'Aspremont-Lynden voor zijne heerlijkheid Reckheim(4).
Een keizerlijk edikt, den 24en Juli 1773 te Brussel uitgevaardigd, had alle bestaande
rechten of aanspraken gewaarborgd en officieel verzekerd ‘dat de misslagen die in
de Kaert konnen gekoomen syn opsichteiyck aen eenige deelen van de grensen, en
konnen, in geenen tyt, prejuditie doen aen de rechten oft aen de pretentiens van Haere
Keyserlycke en Koninglyke Majestyt, noch oock aen de rechten oft pretentiens van
die gebuere Staeten’(5).
Betreffende het prinsbisdom Luik werd op denzelfden datum een afzonderlijke
verklaring afgelegd:
‘Haere Majestijt, geinformeert synde van 't voorneemen waerin is den Bisschop
en Prins van Luyck van toe te laeten

(1) Verslag van ‘citoyen’ Poultier, 4 fructidor an II: ‘Les planches de la carte générale de la
Belgique par Ferraris viennent d'être trouvées à Bruxelles, dans un caveau où elles avaient
été enterrées. Cette intéressante découverte procure à la République un ouvrage très précieux...
Il est de toute nécessité de prendre les plus grandes précautions pour la conservation de cette
carte...’. BERTHAUT, op. cit., bl. 166
(2) TIBERGHIEN, A., La carte chorographique des Pays-Bas autrichiens par le comte Jos. de
Ferraris, in het Bulletin officiel du Touring-Club de Belgique XXVIII (1922), p. 524-526.
Idem, La ‘Carte de Cabinet’ des Pays-Bas autrichiens par Jos. de Ferraris, in de Revue
belge de Philologie et d'Histoire II (1923) p. 383-389.
(3) LEFEBVRE, B., La carte des anciennes provinces belges du général Ferraris, in de Revue
des Questions Scientifiques, 4e reeks, I (1922) bl. 110-139.
(4) LEFEBVRE, in voormeld artikel en tijdschrift, bl. 121.
(5) Overgenomen in de ordonnantie van 1778. Cfr. Bijlage, eerste gedeelte. - De tekst van het
keizerlijk edikt werd als Avis op het eerste blad der kaart van Ferraris afgedrukt.
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dat den Grave de Ferraris, belast van eene gemeene kaert van het Needer-Land te
lichten, oock die van 't landt van Luyck soude konnen lichten’..., verklaart dat de
misslagen en dwalingen, welke in deze kaart zouden voorkomen, niemand ‘de
wijnighste prejuditie sullen toebrengen’, en voornamelijk ‘dat men sigh sulx in geenen
tyt tot baet oft voordeel sal konnen trecken, als van eenen tytel tegens de rechten oft
pretentiens van de staeten van Luyck’(1).
Eenige dagen nadien werd de gewenschte toelating door den prins-bisschop
verleend, namelijk den 5en Augustus 1773 In den Recueil des Ordonnances van het
prinsbisdom Luik is echter van deze ordonnantie geen spoor te vinden(2); enkel staat
zij vermeld in de Liste Chronologique, welke de officieele tekstuitgave voorafging(3).
De ordonnantie van 5en Oogst 1773 verscheen te gelijker tijd in het Vlaamsch. De
Vlaamsche plakkaten waren hoofdzakelijk voor het aloude graafschap Loon bestemd.
Op beide exemplaren ontbreekt de naam van den drukker. Men kan echter vermoeden
dat ze, even als het volgende, te Luik gedrukt werden. Opzoekingen in de Luiker
Bibliographie van De Theux leverden echter geen uitslag(4).
In 1778 was de kaart van Ferraris voltooid en reeds alom verspreid. Overal baarde
dit meesterwerk veel ophef en werd door het geletterd publiek met bewondering,
door de belanghebbende overheden met een kritisch oog beschouwd.
Den 16en Juli 1778 verscheen een nieuw edikt van den prins-bisschop van Luik
over de kaart van Ferraris. In den Recueil des Ordonnances is er alweer geen spoor
hiervan te vinden. Het ware nochtans de moeite waard geweest, deze ordonnantie in
haar geheel over te nemen, liever dan menig onbeduidend plaatselijk reglement,
aldaar in extenso afgedrukt. Enkel vinden we in de Liste Chronologique eene beknopte

(1) Voor den volledigen tekst, zie het laatste deel der Bijlage.
(2) Recueil des Ordonnances de la principauté de Liège, 2e reeks. II (1684-1794), uitgg. door
E. Polain. Brussel, 1860.
(3) Liste Chronologique des Edits et Ordonnances de la principauté de Liège de 1684 à 1794,
bl. 367. Brussel, 1851.
‘5 août 1773. - Edit de François-Charles autorisant le comte de Ferraris, lieutenant-général
des armées de Leurs Majestés Impériales, chargé de lever la carte générale des Pays-Bas, à
faire aussi celle de la principauté de Liège. - (Suit la déclaration de Sa Majesté, en date du
24 juillet dernier, portant que les erreurs ou méprises qui pourraient se glisser dans ce travail,
ne préjudicieront point aux droits de Sa Majesté ni à ceux d'autrui, et qu'on ne pourra s'en
prévaloir dans aucun temps.’
(4) DE THEUX DE MONTJARDIN, Bibliographie Liégeoise, 2e uitg. Brugge, 1885.
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samenvatting van dit belangrijk dokument(1), en dan nog wel eene verkeerde.
Immers, volgens den opsteller der Liste Chronologique, zou de prins-bisschop
enkel de edikten van 1773 herhaald hebben(2). Na de verschijning der kaart was deze
voorzorg overbodig; er diende niet meer op mogelijke, maar eventueel op werkelijke
misslagen gewezen te worden. Dit was inderdaad het geval, wat het prinsbisdom
Luik betreft: de prins-bisschop drukt er op dat de grenzen van zijn rijk niet overal
even juist zijn aangeduid op de kaart van Ferraris, welke derhalve niet als een officieel
stuk mag aanschouwd worden en van geener waarde is in zijn rechtsgebied.
Hiervan is in de Liste Chronologique geen woord te bemerken: dit leeren wij echter
uit het Vlaamsch plakkaat, waarvan een volledig(3) en uiterst zeldzaam(4) exemplaar
schrijver dezes door een gelukkig toeval in handen kwam en nu in de boekerij der
Koninklijke Vlaamsche Academie berust. De tekst er van vindt de lezer hier achter,
in de Bijlage, volledig afgedrukt.
Niet alleen om zijn inhoud is dit Vlaamsch plakkaat zoo merkwaardig: het kan
ook dienen als terechtwijzing in een veelbesproken vraagstuk, namelijk dat van het
gebruik der talen in het prinsbisdom Luik(5).

(1) 16 juillet 1778. - Edit de François-Charles qui ordonne la publication: 1o de l'acte du 5 août
1773, par lequel Son Altesse permet au comte de Ferraris, chargé de lever la carte générale

(2)

(3)

(4)

(5)

des Pays-Bas, de faire aussi celle de la principauté de Liège; 2o de la déclaration de Sa Majesté
l'Impératrice-Reine, en date du 24 juillet 1773, portant que les erreurs qui se glisseraient dans
la dite carte, relativement à la délimitation des frontières, ne pourront préjudicier en rien aux
droits ou prétentions de Son Altesse.’ Liste Chronologique (1684-1794) bl. 385.
Vermelden we hier nog, om de zorgeloosheid aan te toonen waarmede deze officieele uitgaven
in het licht gezonden werden, dat de laatste ordonnantie niet aangeduid staat in den INDEX
van de Liste Chronologique, alwaar slechts naar bl. 367 en niet naar bl. 385 verwezen wordt.
(Zie Index, letter C. bl. 456).
Zie de voorgaande noot. - Van de eigenlijke ordonnantie van 1778, en van het nieuwe dat
zij bevat buiten de herhaling der vorige edikten, wordt in de Liste Chronologique met geen
enkel woord gerept.
Een deerlijk gehavend exemplaar van het plakkaat van 1778 was sedert jaren in mijn bezit.
Dank aan het volledig exemplaar kon de tekst er van overal bijgeschreven worden. Aldus
aangevuld werd het geschonken aan Mr. G.S., die zich met de Cartographie van Limburg
en Luik bezig houdt.
Mij is slechts een tweede exemplaar bekend, op het Stadsarchief te Hasselt. Elders is het
stuk niet te vinden. Een specimen van den Franschen tekst vond ik onlangs op het
Staatsarchief, te Luik.
Het gebruik der talen in het prinsbisdom Luik werd meer dan eens behandeld, o.a. door J.
Demarteau, G. Kurth, Pholien, Robijns, des Cressonnières, Magnette, door schrijver dezes
e.a. - Eene volledige bibliographie ware wenschelijk. Wij hopen ze elders te geven, waar ze
meer van pas komt.
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Tegen G. Kurth en anderen in, wordt nu vrij algemeen beweerd, dat de ordonnantiën
van algemeen belang in het prinsbisdom Luik NIET tweetalig waren. Dit is de thesis
van den heer J. des Cressonnières, in zijn rijk gedokumenteerd Essai over de
talenkwestie(1); dezelfde meening vinden wij terug in een artikel van den heer
Magnette, die zijn besluit aldus samenvat:
‘En conclusion, il est permis de penser qu'en règle très générale, les ordonnances
gouvernementales, applicables à l'ensemble du territoire, étaient promulguées en
français’(2).
Tegenover deze zoogezegde algemeene regel staat, als eene merkwaardige
uitzondering, het prinsbisschoppelijk edikt van 1778 over de kaart van Ferraris, te
gelijker tijd in het Vlaamsch en in het Fransch te Luik uitgevaardigd. Dat deze
uitzondering niet de eenige was, hopen wij later te bewijzen in eene verhandeling
over de Vlaamsche plakkaten uit het Luikerland. Het materiaal voor deze studie
wordt ijverig vergaard.

Bijlage.
Franciscus-Carolus, van de graven van Velbruck, door de gratie Godts,
prins-bisschop van Luyck, prins van het heyligh Roomsch ryck, hertogh van Bouillon,
marckgrave van Franchimont, grave van Loon, van Horn, etc., baron van Herstal,
etc. etc. etc.
Ons hebbende ten voorschijn doen brengen die toestemming welcke wy gegeven
hebben, in dato den 5 Augusti 1773, aen den lieutenant-generael grave van Ferraris,
van te lichten, ende te begrijpen, in sijn gemeyn werck, de kaert van het prinsdom
van Luyck, van 't graefschap Loon, van 't Marckgraefschap van Franchimont, van 't
graefschap van Horne, van de baronie van Herstal, van tusschen de Luycker-Sambre
en de Maese, etc. Hebbende oock hersien die declaratie van geene-prejudicie, gemaekt
door Haere Apostolyke, Keyserlyke en Koninglyke Majesteyt ende door Haer gemeen
Gouverne-

(1) ‘Certains historiens enseignent que les ordonnances du prince-évêque ont été promulguées
dans les deux langues, spécialement lorsque leur objet était d'une importance particulière.
Nous pensons que cette opinion ne repose pas sur des bases assez certaines pour qu'on puisse
s'y rallier sans réserves.’ J. DES CRESSONNIÈRES, Essai sur la question des langues dans
l'histoire de Belgique, bl. 112. Brussel, z.d.
(2) MAGNETTE, F., L'emploi officiel des langues dans l'ancienne principauté de Liège, in de
Chronique Archéologique XIV (1923) bl. 23.
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ment der Needer-Landen, den 24 Julius van het geseyt jaer 1773, alsoock die
observatie gedaen ende geinsereert aen de explicatie van die nieuwe kaert
Chrorographique van de Oostenrijkse Needer-Landen, daerin begreepen de
prinsdommen van Luyck ende Stavelot; welcke observatie oft explicatie is bevat in
de naervolgende termijnen:
‘Wat sorgh men genoomen heeft om aen dese kaert die aldergrootste
nauwkeurigheyd te geven, nochtans sijn daer partijen op die grensen, ten
opsicht van welcke, die leerlingen der wiskonstige Schoole, aen dit werck
gebruyckt, op de plaetsen, die noodige verclaringen niet en hebben konnen
bekoomen: soo is 't dan dat de betaemelykheyd aenport aen een ider
kenbaer te maecken, dat de misslagen die in de kaert konnen gekoomen
sijn opsichtelyck aen eenige deelen van de grensen, en konnen, in geenen
tyt, prejuditie doen aen de rechten oft aen de pretentiens van Haere
Keyserlycke en Koninglyke Majestyt, noch ooch aen de rechten oft
pretentiens die gebuere Staeten.’
Wij hebben bevonden, by examen van die voorsyde nieuwe kaert, dat sigh daer
effectivelyck veele misslagen in bevonden, soo ten opsicht van die territoriele limiten
ende insluytingen, als ten opsicht der rivieren.
Om dese redenen, willende voorsien dat in 't toekomende, ende in geenen tijt, men
sigh dese kaert soude(1) konnen ten voordeel trecken tegens ons recht ende in eenige
deelen, wij hebben goedt geacht van gemeyn te maecken, ende van te doen koomen
tot kennis van een iegelyck die voorsijde toestemming, verclaring ende onderhouding
oft explicatie, gebieden dat die met dese tegenwoordige sullen woorden
geenregistreert, soo ter greffie van onse schepenen van Luyck ende van onse stadt,
als aen die gerechten van die aenpaelende dorpen van onse geseyde landen, om daer
aen toevlucht te neemen in cas noodigh; sulx synde onsen oprechten wille.
Gegeven in onsen geheymen raed den 16 Juli 1778.
Baron VANDER HEYDEN DE BLISIA.
DE CHESTRET.
Volgen de toestemming van haere Hooghijd, ende de declaratie van geene prejudicie,
van haere Majestyt.
Haere. Hooghijd defererende aen 't versoeck hem gedaen

(1) Op het plakkaat staat soNde gedrukt.
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van weegens het gemeyn gouvernement der Needer-landen, ende neemende in
aendacht de declaratie van geene-prejudicie, gegeven tot Brusselt den 24 July
laestleeden, die hier onder overgeschreven sal worden; laet toe dat d'heer grave de
Ferraris, lieutenant-general der legers van Haere Keyserlycke Majestyt, belast van
eene gemeene kaert van 't Needer-Land lichten, vansgelycken die van het prinsdom
van Luyck can lichten? Gebidende achtervolgens aen alle sijne officiers, rechters,
magistraten, ende alle andere aen wie sulx can raecken, niet alleenelyck van geen
het minsten beletsel toe te brengen aen de uytwerckinge die de Oostenrijksche
ingenieurs ten dien eynde sullen moeten doen in verscheyde plaetsen van sijne
heerschapeije, maer noch van hen behulpsaem te weesen met de mogelycke
gemaekelykheyd en gedinstigheyd; gebiedt ende beveld Haere Hoogheyd dat de
tegenwoordige sal worden gedruckt ende gedistribueert overal waer noodigh, op dat
die aen wie sulx rackt, sigh daer aen exactelyck conformeert.
Gegeven in den geheymen raed van Haere Hoogheyd, den 5 Augusti 1773.
Baron VANDER HEYDEN DE BLISIA.
DE CHESTRET.
Haere Majestijt, geinformeert synde van 't voorneemen waerin is den Bisschop en
Prins van Luyck van toe te laeten dat den grave de Ferraris, lieutenant-generael der
legers van Haere Majestyt, belast van eene gemeene kaert van het Neederland te
lichten, oock die van 't landt van Luyck soude konnen lichten; heeft verclaert ende
verclaert dat de misslagen en dwalingen die sigh in dese kaert souden konnen begaen,
noeyt de wynighste prejuditie sullen toebrengen aen de rechten van Haere Majestijt,
noch aen die van iemandt anders, ende namentlyck, dat men sigh sulx in geenen tyt
tot baet oft voordeel sal konnen trecken, als van eenen tytel tegens de rechten oft
pretentiens van de Staeten van Luyck.
Gegeven tot Brusselt, onder den secreten seegel van Haere Majestyt, den 24 July
1773.
DE REUL.
Door Beveel van Haere Majestyt.
Tot LUYCK, uyt de druckerye van CLEMENT PLOMTEUX, drucker der Heeren Heeren
Staeten.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

27

De Vlaamsche Invloeden op het werk van Watteau
door Mr. Jozef Muls, briefwisselend lid der Academie.
In ons gejaagd leven van thans komt ons de wereld die Watteau in zijn schilder- en
teekenwerk geschapen heeft meer voor als een sprookje waarin feeën en mooie
prinsen onder onze oogen bewegen, dan als een werkelijkheid waarin wij de
waarachtig-levende gestalten van een tijd, getrouw naar de natuur afgekeken, zouden
zien handelen.
Het geweldige sportieve leven onzer dagen, de danswoede die zich uitviert te
midden der bedrieglijke weelde der karavansera's van moderne palace-hôtels, de
‘ontvoogding’ der vrouw die zich op gelijken voet en met even veel vrijheid tegenover
den man stelt en over hare daden beslist, de bioscopen waar, avond aan avond, de
massa's hun eigen denk- of verbeeldingsvermogen onderwerpen aan het immer
wisselend lichtbeeld op het doek, de T.S.F. installatie's die de menschen hunne ooren
doen spannen op de duizende geluiden die elkaar dag en nacht kruisen door de lucht
en hen beletten naar de eigen innerlijke stem te luisteren of naar het fijne en wijze
woord van een geestig napeinzend mensch, al deze moderne verschijningen hebben
het hedendaagsche leven ongetwijfeld een eigenaardig en belangwekkend uitzicht
gegeven, maar hebben zekere uitingen van het gezelschapsleven van vroeger reddeloos
doen verloren gaan. Het genot van te converseeren in een rijk maar bescheiden
versierd salon, van te musiceeren in gesloten kring van enkele verfijnde met elkaar
vertrouwde vrienden, de liefde van den man tot de vrouw opgevat als een subtiele
kunst om een zeldzaam uitverkoren wezen te benaderen, te bekoren en te winnen,
in een trage en geestige hofmakerij, het beschouwend genieten van de schoonheid
der natuur als het meest harmonieuse kader voor de verfijnde vermaken des levens,
al deze dingen bestaan niet meer of gaan stilaan verloren als de uitstervende
overlevering van een voorbijen tijd en zij zijn het juist die het uitsluitende onderwerp
vormen van het bekoorlijke werk van Watteau.
Laat mij U enkele zijner schilderijen voorstellen:
Daar is die slanke cavalier uit The Conversation van het Victoria and Albert
Museum, die iets zegt aan zijn twee mooie hoorsters, die hij staan hield in het eenzame
landschap met de zacht-golvende heuvelen. De eene glimlacht om het fijne woord,
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de andere kijkt toe alsof ze wilde nagaan of haar vriendin het wel gelooft wat die
hoofsche jonker haar wil wijsmaken. Zij schijnen beiden niets te doen te hebben dan
te wandelen en te luisteren naar 't verliefd gepraat en die Heer schijnt enkel te bestaan
om aan die Dames te behagen.
In het Déjeuner sur l'herbe of in De liefdeles uit het Berlijnsch museum dienen
de Heeren de Dames. Zij schenken wijn in kristalen bekers die fijne handen geheven
houden. Een droomprins, slank van spannende kuiten en nauw sluitend paars zijden
vest en broek, is rechtgestaan en heeft een gebaar alsof hij, gedienstig, ginder wat
wilde gaan zoeken voor die mooie gezellinnen die in élégante pose zich neerlieten
op het groene mos. De citers worden gespannen en gestemd, terwijl een argeloos
meisje zich verdroomt over een notenboek of met haar witte handjes bezig is in een
weelde van rozen. Bloemen, muziek, de eenzaam-schoone natuur en het geestige
gepraat worden tot een bescheiden symphonie van kleur en geluid onder de hoede
van een liefdegod in het ruischende takgebladerte verscholen.
Op al de Fêtes champêtres en Rendez-vous de chasse ontmoeten wij steeds diezelfde
feeën en prinsen. Groepjes dwalen door bosschen met verre nevelachtige lichtdiepten
van water en hemelen. Een dame komt aangereden, wordt begroet door een cavalier
die haar bij het stijgen uit het zadel zal behulpzaam wezen. Er is geruisch en gefrons
van zijden japonnen die neerglijden op het grasveld. Er is gefluister van paren die
zich afzonderen. De lange musketroeren van die heeren zullen heden niet veel dienst
doen, er zal meer geflirt worden dan gejaagd.
Hier hebben de feeën en de prinsen zich vermomd naar de mode van het Théatre
français of het Théate italien. Zie hoe deze Arlequin met een nonchalant gebaar van
zijn sierlijk geheven handen en fijne vingeren verhaalt van zijn liefdeopvattingen
aan die ontroerde Colombine die hare borstjes onder het zijden kleed als onthutst
beschut en toch verwonderd en geboeid blijft luisteren, met sneller kloppend hart en
een kleurtje op de wangen.
Onder de kolonnade van dit wijdsche terras is er bal. Een rijk gezelschap is gezeten
tusschen de zuilen van een portiek. Een paar begint het menuet over den gladden
marmervloer. Daarbuiten is de tuin vol geuren en vol vochtigheid en hoog spruit de
fontein en valt terug, een wuivende pluim. in het marmeren waterbekken.
In het Concert, uit de Wallace collection, heeft Watteau al de genoeglijkheden
van het leven te zamen gebracht. Op het voorplan is de citer-speler in zijden-spannend
kleed, een
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knie geheven om zijn snaren te stemmen en te spelen straks voor die mooie groep
van luisterende vrouwen en meisjes, terwijl een neger den wijn koel houdt in een
koperen schaal en, daarbuiten de kolonnade van het wijdsch terras, de heerlijkste
droomtuin opengaat met schemerende vergezichten op wateren en landen en die
bekoorlijke paren die, ginds neergegleden op het groene gras, als in de arkadische
landschappen van Giorgione, genieten van het schoone uur, het zachte vlieten van
de stonden, het zoet gefluister van de cavaliers, en het uitstervend geronk der snaren
van cello's, vedels en guitaren.
Wanneer hij den man alleen schildert, dan is het de Serenadespeler uit het
Condé-museum te Chantilly of de Mezzetin uit het Ermitage, die met heel zijn
hartstocht, smachtend van liefdeverlangen zijn van klanken-trilende citer tokkelt, of
de gratievolle, melancholische Indifférent uit het Louvre met blauwig pakje, rose
manteltje en kousen, witte kraag en manchetten die als een danser, met gemeten
pasjes en sierlijk geheven armen en handen, op het rythme eener geheime muziek
door 't leven gaat, zonder drift voortaan, zonder passie, omdat hij weet dat alles toch
maar illusie is en droom en niemand ooit het eenige en zeldzame oogenblik eener
liefde heeft weten te bestendigen. Of het is de droeve in zich-zelf gekeerde, bedeesde
droomer Gilles, uit het Louvre nog, die hulpeloos en bedremmeld daar staat in zijn
ivoorig-wit zijden pak, met zijn eeuwig minnend hart vol aanbidding en overgave,
maar niet nader durft komen, het geluk niet durft aanvaarden en van uit de verte blijft
verlangen al wat hij ontmoet op zijn eenzamen tocht.
Wanneer hij de vrouw verbeeldt, buiten het minnespel met het gekakel van de
stemmetjes, het rinkelen van de lachjes, het gefluister van galanterietjes en
bekentenissen, dan zien wij haar in den winkel van schilderijen en zeldzaamheden,
als op het beroemde uithangbord dat hij schilderde voor Gersaint, en zij kijken naar
een doek of paneel of naar een antiek juweel. Ofwel zit zij in haar kamer, met
grootmoeder die spint en het kleine meisje dat speelt met de saaibolletjes en terwijl
zij bezig is met haar naaldwerk vervolgt ze nog, met den glimlach op het gelaat, het
galante gesprek dat zij gisteren heeft gehoord, of zij maakt zich bekommerd om een
zieke poes en dat de arts haar toch geen leed mocht doen.
Al die fijne en teedere gevoelens, al die schijnbare lichtzinnigheid, maar in den
grond diep schrijnende melancholie, al die lieve gestal'ten in zijde, fluweel en satijn,
gepoederd en gefardeerd, al die tokkelende en vedelende handen, al die vingertjes
bezig met roosjes of een éventail of een marokijnen bandje, is men achteraf gaan
zien als de hoogste uitdrukking
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der Fransche voornaamheid, als het spiegelbeeld eener wegkwijnende stervende
aristocratie.
Wanneer wij Watteau nochtans stellen op zijn tijd en eens nagaan wat er vóór,
naast en na hem werd voortgebracht dan zien wij alras dat hij als een zeldzame bloem
is die hoog en edel uit de verdorvenheid der eeuw opgroeide, een eenzame
uitzondering die door zijn tijd zelfs niet werd begrepen. Hij is groot door het gevoel,
het mysterie en den droom in een eeuw van kleinheid, wulpschheid, rationalisme en
loochening. In zijn lyrische scheppingen laait voor 't laatst de gloed der schoonheid,
terwijl heel de 18e eeuw het bankroet werd van den goeden smaak en de kunst zag
ontaarden tot de nietige snuisterijen in gekleurd porselein of wit biscuit voor
salon-vitrines, of de sentimenteele decoratie van karossen draagstoelen en alkoven.
Watteau verschijnt in den aanvang der Fransche achttiende eeuw tusschen de
verkwezeling der zeden die de laatste jaren van Louis XIV, onder de heerschappij
van Mme de Maintenon, heeft gekenmerkt en de orgie die onder den Régencetijd over
Frankrijk wordt ontketend. Geboren nog in de zeventiende eeuw, tijdens de verveling,
den stijven praal, de moeheid en de neerdrukkende droefgeestigheid van Louis XIV,
is hij getuige van de meest schaamtelooze ontucht en de losbandigheid onder Louis
XV.
Na de praalkunst van Mignard, Rigaud, Largillière, het godsdienstig idealisme
van Simon Vouet of Eustache Lesueur, de dekoratieve staatsie van Lebrun en wat
daarop volgt door Nattier, Boucher, Greuze, Fragonard en Clodion is er geen plaats
voor Watteau. Hij staat alleen.
Heel de kunst der 18e eeuw evolueert buiten hem. Zij is inderdaad vol trouwe
opmerkingsgave, vol critischen zin, vol nuchtere weerspiegeling van al wat er gebeurt,
de ware kroniek van den tijd en zeer vaak zelfs de chronique scandaleuse, terwijl
Watteau opgaat in den droom, een idealiseerend poëtisch vizioen heeft van de wereld
die hij onder de oogen krijgt en vervuld van een zeldzame en verrukkelijke lyrische
emotie een eigen uitzonderlijke uitbeelding ervan geeft.
Het beschavingsbeeld van het Frankrijk der 18e eeuw moeten wij bij hem niet
zoeken. Het is te vinden bij Boucher, die heel zijn tijd beheerscht, die niet alleen de
régisseur is van de baletten en Japansche feeërieën, ten huize van de Pompadour, en
teekeningen levert voor alle juweelen, bibelots, porseleinen beeldjes, tapijten,
schoorsteenstukken, vazen en kroonluchters, maar ook de huizen decoreert, de
zolderingen en de deuren, de muren en de paravents, met een wereld van ronde en
rose vormen van naakte herdertjes en herderinnetjes, baad-
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stertjes en liefdegodjes, al zoovele popachtige ontkleede kameniertjes, met kuiltjes
in haar kaken en schoonheidsvlekjes naast den mond klimmend en dalend door
bleekblauwe hemelen vol uitstervende wolkjes, die schijnen te verstuiven als poudre
de riz.
Watteau schilderde feeën, gedroomde vrouwen en onwerkelijke cavaliers, Boucher
maakt portretten van gekende coquettes in haar boudoir, voor den spiegel bij haar
toilet, in gesprek met de modiste.
Mme de Pompadour laat hij ons zien in haar eigen kamer, op hare chaise-longue,
bij het open klavier en het tabouret met de muziekstukken en in den spiegel aan den
wand staat heel de bibliotheek weerkaatst met de vele marokijnen bandjes.
Fragonard is als een converseerende verdorven oude heer die bij de thee anekdootjes
vertelt en galante avontuurtjes. Hij heeft gezien hoe de jonge bruid zich te bed legt,
hoe die jonge meisjes haar bad nemen en zich ontkleeden. Hij was erbij wanneer de
gravin haar maître de piano gekust heeft, wanneer de graaf betrapt werd terwijl hij
't kamermeisje zoende. Hij weet al wat er in de Parijsche alkoven en boudoirs gebeurt.
Zelfs de onmiddellijke navolgers en leerlingen van Watteau, Lancret en Pater,
verschillen heel en al van hem door hun critischen opmerkingsgeest en hun trouwe
wedergave van den tijd. De vier seizoenen van Lancret in het Louvre zijn galante
feesten in open lucht, vergaderingen van werkelijke gestalten uit het dagelijksche
leven en naar de laatste mode gekleed.
Pater voert ons in de salons der nieuw-gebouwde aristocratische hotels van het
Faubourg St-Germain. Wij zien er die ruime helder-verlichte rokoko-kamers en de
menschen die daar leven en bewegen, de dames neergezeten te midden van donzige
kussens op zijden fauteuils, 't gepraat aanhoorend van galante abbés of zich latend
kappen door hupsche kameniertjes, een jeugdig paar dat prenten bekijkt, de
kleermaakster die de laatste nieuwe japonnen laat zien, gegalonneerde lakeien die
thee rond dragen op zilveren schotels. De schilder ziet al de vele snuisterijen die in
de kamer zijn: de spiegels en de kussens, de tulle gordijnen en de bedhemels. Hij
verwaarloost geen enkele bijkomstigheid van een dames- of heerentoilet en detailleert
de teer-blauwe japonnen, de grijze zijden kousen, de rose peignoirs de kanten kragen,
jabots en manchetten.
Greuze naast sentimenteele tooneeltjes, geïnspireerd door de nieuwe ideeën van
Jean Jacques Rousseau, wordt van een gluiperige onzedelijkheid en houdt zijn
aandacht gevestigd op het ondergoed der vrouwen. Clodion versiert met perverse
inzichten de toilet- en minnekamers, de geheime vertrekjes
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waar de bedorven adel en de rijke financiers hunne avonturen beleven.
Als zijn Indifférent uit het Louvre is Watteau door dezen meest zedeloozen tijd
gegaan, zonder er ooit door aangetast of beïnvloed te worden. Hij schildert
l'Embarquement pour Cythère en uren ver van alle werkelijkheid laat hij de ideale
paren vertrekken naar het onbekende droomeiland. Het wordt een élégant wandelen
van cavaliers als pelgrims uitgerust. Nog is er een die, een knie ten gronde gebogen,
verzoekend fluistert terwijl zijn dame nog neerzit op het gras en het hoofd gebogen
over haar kanten éventail met geloken oogen luistert. Een tweede helpt zijn gezellin
reeds recht en de andere hebben den pelgrimstaf al opgenomen en tronen hunne
liefjes mee naar de boot, omzwermd van minnegodjes en die de tocht zal beginnen
door de blauwe en gouden nevels, ginder waar het eiland moet worden ontdekt. Er
is geen haast, er is geen passie, het leven is een fijn gestyleerde trage dans. Geen
geluuid wordt vernomen dan het zacht gefluister van de stemmen, het gefrons en
geruisch van de zijden japonnen en, met al de beloften van het lokkende en
verzoekende onbekende, wendt zich hier en daar toch een hoofd om als voor een
weemoedsvolle herinnering aan hetgeen zoo mooi reeds was en nu voorbij.
Hoe werd Watteau toch die uitzonderlijke schilder? Het moge U wellicht paradoxaal
schijnen maar hij werd zulks door zijn Vlaamschen oorsprong. Hij was de
vreemdeling, de doolaard in de wijdsche stad Parijs, de arme mistroostige man, die
met het voorgevoelen van zijn vroegen dood, de eenzaamheid zocht, niet kon of
wilde leven met die uitstervende aristocratie van zijn tijd, er den uiterlijken schoonen
schijn van bewonderde en in het wereldsche spel vol lichtzinnigheid en bederf die
opperste bloei zag van gratie en verstand met het melancholisch voorgevoel van den
onvermijdelijken ondergang.
Toen Watteau in 1684 te Valenciennes geboren werd was de stad nog maar zeven
jaar bij Frankrijk ingelijfd. Het was sedert Keizer Karel een stad der zuidelijke
Nederlanden en sedert Filips de Goede bijna een vlaamsche stad, economisch en
cultureel verbonden met het oude Graafschap Vlaanderen. Er werd waalsch gesproken,
maar zij was Vlaamsch niet alleen om hare fijne kantwerken die haar tot een zuster
maakte van Brugge, Yperen, Mechelen en Brussel, maar Vlaamsch ook door haar
uitzicht. Achter de grijze muren met de groene zoden en binnen de sonore poorten
die Vauban er om heen heeft gebouwd, ligt zij op de Schelde met haar straatjes,
pleintjes en markten. Net als te Yper of te Veurne, stonden daar de oude trapgevels,
de vele kloosters en kerken, de lakenhalle en het belfort. Langs den kaaimuur aan
de Schelde liggen nu nog
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dezelfde booten gemeerd die men ziet lossen voor de oude gildehuizen te Gent, en
op den traag vlietenden stroom doorheen het vlakke land draaien de vele vlaamsche
molens. Het is ook de eerste stad der zuidelijke Nederlanden waar de Schelde
bevaarbaar wordt en daardoor werd ook sedert eeuwen heel haar leven naar het
Noorden toe getrokken, naar Audenaarde, Gent, Dendermonde en Antwerpen. Alle
handel, alle bedrijvigheid ging dien kant uit of kwam van daar toe. Door hare
beroemde lakenmarkt behoorde de stad ook in het economisch stelsel van Vlaanderen
en was haar lot verbonden met dat van Yper, Gent en Mechelen. Ten tijde zelf van
Watteau, was de annexatie van de stad bij Frankrijk nog heel onzeker en onvast,
want om die vesting werd gedurig nog strijd geleverd tusschen de keizerlijken en de
Vlamingen die het traktaat van Nijmegen niet wilden erkennen en de Franschen die
hun nieuw bezit wenschten te handhaven. Toen de schilder vijf en twintig jaar oud
was en van zijn eersten tocht naar Parijs terugkeerde naar zijn vaderstad, werd juist
de slag van Malplaquet geleverd, waar Malbourough en de Prins Eugeen van Savoye
de Franschen versloegen die zich moesten terugtrekken op Condé, Rijssel en
Valenciennes.
Maar in haar museum ziet men nog best hoe deze stad met de cultuurcentra in
Vlaanderen en Brabant verbonden geweest is van uit den tijd dat Filips de Goede te
Rijssel verbleef voor hij zich te Brugge kwam vestigen. Er hangen schilderijen van
Bouts, Van der Weyden, Van Ouwater, van Hieronymus Bosch en Jan Mandyn, van
Jan Provost en Marinus van Roymerswaele, van Marten de Vos en Pourbus, maar
vooral de groote doeken van Rubens, Jordaens en Van Dyck, die vroeger de oude
kerken van St-Gery, St-Marcou, St-Nicolas en Notre Dame versierden of in de vele
kloosters waren opgeborgen. Watteau kon ze in zijn kinderjaren daar nog zien hangen
en heeft er wellicht zijn schildersroeping bij gekregen.
Zoon van den waalschen meester-schaliedekker, Philippe Watteau, behoorde hij
tot de volksklas en op deze grensplaats waarheen gedurig zooals ook nu nog de
Vlaamsche werklieden trokken zal hij wel vlaamsche menschen tusschen zijn
voorzaten gehad hebben. De naam Watteau is overigens niet van franschen oorsprong
en zeer waarschijnlijk de verwaalsching van den vlaamschen naam Watteew. De
Franschen kunnen de germaansche lettergreep Wat zelfs niet uitspreken. Voltaire
schreef Vateau en Vatau in zijn Siècle de Louis XIV en zijn lettres à Moussinot. De
verandering van den uitgang eeuw in eau vinden wij terug in Zout Leeuw, Léau, in
St-Pieters Leeuw Léau St-Pierre. Zijn grootvader althans was met een vlaam-
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sche vrouw gehuwd die heette Catherina Reuze en naar vlaamsche gewoonte moeder
werd van 10 kinderen waarvan de oudste, Philippe, de vader was van onzen schilder.
Hij ontwaakte als Peter Breughel tot de kunst door, kind nog, naar het leven uit te
teekenen al wat hij zag aan kwakzalvers en leurders, werklui, schippers en
kantwerksters op zijn nooit endende kuiertochtjes door de straatjes van zijn stad, op
markt en plein, bij halle, belfort, Scheldekaai, of kerkportaal. Al de figuren uit de
verzameling etsen van het ‘Arsenal’ zijn meestal oogenblikkelijke volksopnamen.
Hij zou wellicht, zonder zijn gang naar Parijs, een Teniers of een Brouwer geworden
zijn die zijn onderwerpen zou gezocht hebben op boerenfeesten, kermissen en
drinkgelagen.
Zijn eerste meester, Jacques Albert Guérin, de kerk- en decoratieschilder van
Valenciennes en de onbekende theater-decorateur die hem meenam naar Parijs hebben
geen invloed op hem uitgeoefend. Hij wist blijkbaar al meer. De eerste jaren van zijn
verblijf te Parijs leerde hij ook niet veel. Hij was eerst copiste bij Abraham Mettayez,
in de Paroisse des St-Pères, waar hij altijd dezelfde figuur te maken kreeg, een oude
lezende vrouw van Gerard Dow, die hij op 't eind zoo goed van buiten kende, dat hij
zonder het origineel naast zich te hebben, op den bril na, het heele stuk uit zijn
geheugen weergaf. Daarna kwam hij bij een kunsthandelaar op het Pont Notre Dame,
waar kleine godsdienstige stukjes werden gefabriceerd en de leerjongens elk hun
afzonderlijke partij te leveren hadden van lucht, hemel, drapeering, gelaat of hand
van een figuur.
Het Pont Notre Dame was vroeger met huisjes en winkeltjes bezet. Men had er
uitzicht, langs voor, op de drukke beweging over de brug, de weg tusschen het Louvre
en de Academie, vlak bij het Palais de Justice, de boekwinkels en de scholen en langs
achter, op het wisselend leven van den stroom met de gaande en komende schepen.
Wat verder was daar op diezelfde brug de groote kunsthandel ‘Au Grand Monarque’
gelegen, waar beroemde oude en moderne meesters verkocht werden. 't Is daar dat
Watteau Gersaint heeft leeren kennen voor wien hij het merkwaardige uithangbord
schilderde, het meesterstuk in twee deelen, dat thans te Berlijn bewaard wordt.
't Is daar ook dat hij Claude Gillot moet ontmoet hebben, de eerste meester die
hem wat leerde, omdat hij, naast feesten van Pan en apenstukken, ook de Italiaansche
comedie en de maskarade behandelde die later in het werk van Watteau zulk een
ruime plaats zouden innemen. Van Gillot geraakte hij bij
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Audran (Claude III) een décorateur in rokoko-stijl, maar die ook ‘concierge’ ofte
conservator was van het Luxembourgpaleis dat de Brosses voor Marie de Medicis
had gebouwd. Hier ontdekte hij de Medicis galerij en de Vlaming uit Valenciennes
stond er plotseling, met al zijn cultureel atavisme, voor een der meest grandiose
openbaringen van zijn grooten vlaamschen voorvader, Peter Pauwel Rubens. Het
was wel of zijn zieke natuur er een inspuiting kreeg van nieuw gezond bloed, alsof
hij in een levensbron van kleurig licht en schittering gedompeld werd. Hij die thans
het geweldige leven van Rubens' goden en godinnen, edelvrouwen en prinsen gezien
had te midden den praal van kolonnaden en portieken, kon niet langer meer bezig
blijven met de ingewikkelde guirlanden en kronkels en doode allegoriën van Audran.
Hij durfde het eigen scheppend werk aan. Hij schilderde het Oprukken van een vendel,
dat hij aan den kunsthandelaar Sirois verkocht om, van de opbrengst, de reis terug
naar Valenciennes te ondernemen, gelukkig als hij was met zijn verovering, de
ontdekking van de schilderkunst, de eenige waar zijn vlaamsch gevoel zich kon bij
aanpassen en waar hij instinktmatig de onweerstaanbare aantrekkingskracht van
gevoelde.
Indien hij den natuurlijken aanleg in de eigen streek ontwikkeld verloochend had
en zijn fransche meesters gevolgd ware dan zou hij wellicht een
tooneelschermenschilder geworden zijn of een decorateur van rokokozalen in den
trant van Audran. Nu onder Rubens' invloed kon hij rang nemen tusschen de
scheppende meesters en de Nederlandsche traditie voortzetten zooals hij deed.
De eerste werken van belang zijn zuiver Vlaamsch. De Savoyard met zijn marmotte
uit het Ermitage-museum staat afgeteekend op een vlaamsch landschap met
kerktorentje, landsche huizen en hofsteden. In La Vraie gaité of in de Teekening van
het huwelijkskontrakt uit de Arenberg-collectie te Brussel krijgen wij tooneelen uit
het vlaamsche boerenleven te zien, het dansend paar voor het gasthof, de boeren aan
den disch, de groepjes bruiloftsgasten onder de boomen zijn composities die
rechtstreeks door Teniers werden geïnspireerd.
Toen Watteau in 1709 terug te Valenciennes kwam met den postwagen voor
Brussel was juist de slag van Malplaquet geleverd en kon hij van de hooge vestingen
van Vauban al die vele vluchtende, aftrekkende en gekwetste soldaten en officieren
zien in bouffante laarzen die tusschen het traag gehots der oorlogswagens voorbij
gingen of bewogen rond de tenten van een haastig opgeslagen kamp met de kleurige
verschijningen van vaandrigs, trommelaars en fluitspelers. Het zijn deze oor-
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logsindrukken uit het mistige bewolkte Vlaamsche land die de vele militaire stukken
hebben geïnspireerd waarvan er drie merkwaardige in het Ermitage worden bewaard:
le Camp volant, Les fatigues en les Délassements de la guerre, die invloeden van
Van der Meulen laten blijken.
Hij keerde weer naar Parijs en nam opnieuw zijn intrek bij Audran, in het
Luxembourg-paleis. Maar hij kwam thans met een open oog en een vaardige hand
die wat hij zien zou op eigen persoonlijke wijze zou weten weer te geven. Hij die
vroeger in zijn stad en landstreek slechts zware vlaamsche vrouwen en zwangere
moeders, kramers en goochelaars, vogelaars en rattenvangers en reizende muzikanten
had ontmoet, zag nu de fijne wereld die dagelijks uit wandelen ging in de lommerrijke
lanen langs de wijdsche bassins en terrassen van het Luxembourg-park. Hij zag dat
élégante leven met het bekoorde oog van den bedeesden en zich op afstand houdenden
vreemdeling. Leunend over de steenen balustrade maakte hij losse schetsen naar al
die voorname dames en hoofsche cavaliers, in bleeke en rose kleederdrachten van
zijde en fluweel met geflodder van kanten kragen, manchetten en jabots. Toen hij
wat later te gast was bij Crozat, in het rijke hotel dat de financier zich gebouwd had
op den hoek der rue de Richelieu en het Boulevard des Italiens, het toenmalige
rempart, leerde hij die kleine gemakkelijke, sierlijke en behaaglijke kamers kennen,
die salons en boudoirs met bloemen en arabesken op de wanden, vol sierlijke
meubeltjes, fauteuils en sofa's en de vele snuisterijen: japansche paravents, chineesche
pagoden, Sèvres-vazen, en sierlijke klokken, hier en daar verstrooid op marmeren
schouwen, tafels en consolen. Hij zag er van die etherisch-kokette vrouwtjes,
markiezinnetjes en gravinnetjes, met bleek teint en zachte oogen, met eeuwig jong
en kinderlijke gezichten en dunne borstjes onder het zijden kleed, waaruit een geur
opsteeg van vanille en heliotroop. Hij zag hoe zij zich het hof lieten maken door
galante abbés en verwijfde seigneurs of een van die kleine achttiende eeuwsche
boekjes ter hand namen die meer dienden om bekeken dan om gelezen te worden
met de pikante gravuurtjes bij de fabels van Lafontaine, de Metamorphosen van
Ovidius of de verhalen van Boccacio. Op het schitterend bal paré, dat af en toe bij
Crozat gegeven werd, kon hij onder het licht der kaarsen, in de vele kroonluchters
van venetiaansch glas, heel die bonte wemelingen zien van verwelkende bleeke
kleuren, rose en teerblauw, en bleek groen en mauve en grijs en de sierlijke gebaren
van de groepen en de paren over de glimmende parketvloeren.
Maar hij kon zich aan dat leven niet overgeven, hij kon
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er niet in opgaan, hij voelde zich onbekwaam tot fijne intrigue en hoofsch gepraat.
Hij hield het nooit lang uit in die voorname middens, vluchtte de wereld en de
menschen, van Crozat naar zijn vlaamschen vriend, den schilder Vleughels, en van
Vleughels naar Londen, en van Londen bij Gersaint op het Pont Notre-Dame en van
daar naar de eenzaamheid van Montmorency of Nogent sur Marne nabij Vincennes.
Maar die wereld had hem betooverd. Zij leefde in hem voort als een droom en hij
zocht naar de compositie waarin hij deze door de herinnering geïdealiseerde gestalten
kon samen brengen. Hij vond ze in de heerlijke groepen van goden en godinnen, van
edelvrouwen en vorsten in de Medicis-galerij, hij vondt ze in de kermis van Rubens
die hij met hartstocht copieerde, hij vondt ze bovenal in den Liefdetuin van Rubens
uit het Prado-museum en waarvan hij de gravure leerde kennen in de rijke verzameling
van Crozat.
Zoo ontstonden die eerste werken in het eigenlijke Watteausche genre, de Herder
uit Potsdam, het Bedriegelijk aanbod uit Petersburg, l'Amour paisible, l'Assemblée
galante, le Faux Pas, meestal te Berlijn en die nog een zekere vlaamsche
rubeniaansche zwaarte vertoonen. Le Faux Pas is in dezen zin merkwaardig omdat
het kleine stukje de meer élégante voorstelling is van een groep uit de Kermis van
Rubens. La Surprise uit het Buckingham Palace vertoont naast een citerspeler een
paar dat zich kust in den dans dat ook de bijna letterlijke overname is van een
soortgelijk geval uit de Kermis van Rubens.
Al de concerts champêtres, de amusements, de bals, de déjeuners sur l'herbe en
het werk dat heel deze nieuwe richting overheerscht, het Embarquement pour Cythère,
zijn in kiem in Rubens' Liefdetuin aanwezig. Het zijn niet meer de volbloedige
vrouwen en gezonde nuchtere humanisten van den Vlaamschen grootmeester maar
de zachte teedere dames met wespentaille die Watteau gezien had en de slanke
markiezen die hij had afgekeken van op het terras in het Luxembourg of in de zalen
bij Crozat.
Niet alleen de figuren heeft hij gegroepeerd naar de manier van Rubens maar ook
de landschappen waar zij bewogen zijn vervuld van die vochtigheid der Vlaamsche
atmosfeer die Rubens reeds had waargenomen. Het omnevelde land met den blauwen
hemel en de broeiende gouden en rose mistlucht uit het Embarquement, met de
donker-groene boomen bruin-geel doorschemerd is geheel terug te brengen tot de
landschappen van Rubens.
Niet alleen van Rubens. Want heel de traditie van het Nederlandsche landschap
uitgaande van den ouden Breughel
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tot Ruysdael en Hobbema wordt door Watteau voortgezet.
Wij moeten het natuur-décor waarin hij zijn figuren plaatst maar eens vergelijken
met het natuur-décor van Boucher of Fragonard of zelfs van Lancret. Nooit is het
landelijk leven zoo zeer in de mode geweest dan in de 18e eeuw. Iedereen sprak van
de noodzakelijkheid naar de natuur terug te keeren, maar het was een natuur speciaal
naar de mode van den tijd ingericht en zich aanpassend bij de even modieuse herders
en herderinnetjes die er in optraden. Het was de buiten gezien van uit een loge op
het opera, het was een conventioneel theater-decor. Het landschap, de boomen, het
gras, de bloemen, de beekjes, het riet, waren gekunsteld en gemanierd, valsch
sentimenteel als de bedriegelijke natuurmenschen die er in worden voorgesteld.
Bij Watteau staan wij voor waarachtige parken met hooge geweldige boomen van
zonnelicht doorboomd, met nevelen omhangen, waar de blauwe hemelen door
schemeren. De mist hangt te drijven in verre droomachtige diepten. De bosschen
geuren van dampen die uit de vije aarde opstijgen, de ruimten zijn vol trillend en
alom tegenwoordig leven. De boomen en de muziek zijn hoofdbestanddeelen van
Watteau's werk. De natuur was voor hem een muziek en zijn landschappen geven
ons diezelfde indrukken die wij krijgen uit de pastorale symphonieën van Mozart.
Zij zijn het eeuwig onvergankelijk decor rond het vergankelijke van het leven en de
liefde. Zij geven die bizondere melancholie aan het schijnbaar lichtzinnige van wat
onder die hooge gestalten van boomen gebeurt.
Ruysdael alleen heeft wellicht vóór hem op zoo aangrijpende wijze het geheime
verdriet weten uit te drukken dat ons toekomt uit de natuur in zijn polderzichten
onder vaal licht dat hij als een rilling over de aarde doet gaan.
In Watteau's naakten ook, als Antiope en Jupiter, le Jugement de Paris, vinden
wij Rubens' invloed weer, met werken als Diane en Calliste en de naïaden uit de
ontscheping van Marie de Medicis.
De manier om zijn converseerende of flirteerende paren doen uit te komen op het
donkere groen van struikgewas, vinden wij ook in Rubens terug in het zelfportret
met Isabella Brant uit de Pinakoteek te Munchen, b.v.
Dit is geen willekeurige interpretatie van Watteau's werk want zij werd ook door
de enkele tijdgenooten die hem wisten te waardeeren zoo gevoeld. Na zijn verkiezing
in de Académie de peinture, met het werk l'Embarquement noemt een zijner biografen
en vrienden, M. de Julienne, hem: le Peintre flamand de l'Académie royale.
Edmond Pilon zegt van hem ‘Comme la Tour plus tard
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dira avec orgueil je suis Picard, Picard de St-Quentin, Watteau de son côté pourrait
dire: Je suis Flamand, Flamand de Valenciennes.’
Séailles is er ook van overtuigd dat Watteau instinktmatig naar Rubens toeging.
De zieke, teedere, zenuwachtige jonge man vond er als het ware gezonde lucht voor
zijn wegkwijnende longen; die vlaamsche sterkte en rijkdom gingen over in zijn
bloed van teringlijder; zijn klamme handen kregen er sterkte en vastheid.
Die invloed van Rubens blijkt ook nog uit de vereering die Watteau in een brief
aan M. de Julienne gericht tot uiting liet komen. Deze had hem brieven in handschrift
van Rubens gegeven en Watteau was er zoo in verdiept geraakt, dat hij er zich niet
kon van scheiden en, toen zijn vriend hem vroeg om ze terug te hebben, hij voor
antwoord gaf: ‘qu'il ne les avait pas achevées encore.’
Maar merkwaardig bovenal is die andere brief, waar hij zich tegenover M. de
Julienne uitlaat over een schilderij van Rubens.
Monsieur,
Il a pleu à Mon Sieur l'abbé de Noirterre de me faire l'envoi de cette toile
de P. Rubens où il y a les deux têtes d'anges et au-dessous sur le nuage
cette figure de femme plongée dans la contemplation. Rien n'aurait seu
me rendre plus heureux assurement si je restois persuadé que c'est par
l'amitié qu'il a pour vous et pour M. votre neveu que Monsieur de Noirterre
se dessaisit en ma faveur d'une aussi rare peinture que celle là. Depuis ce
moment où je l'ai reçue je ne puis rester en repos, et mes yeux ne se lassent
pas de se retourner vers le pupitre où je l'ai placée comme au-dessus un
tabernacle!! On ne saurait se persuader que P. Rubens aie jamais rien fait
de plus achevé que cette toile. Il vous plaira, Monsieur, d'en faire agréer
mes véritables remerciements à Monsieur l'abbé de Noirterre jusques à ce
que je puisse les luy adresser par moy mesme. Je prendrai le moment du
messager d'Orleans prochain pour luy ecrire en luy envoier le tableau du
repos de la Saint Famille que je luy destine en reconnaissance.
Votre bien attaché et serviteur, Monsieur!!
A. Watteau.
Dat Watteau een vreemdeling was in het Parijs van zijn tijd blijkt nog ten overvloede
uit het feit dat hij door zijn
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tijd, buiten enkele vrienden, als de Julienne, Gersaint, Crozat, niet begrepen werd.
De Graaf Caylus, een zijner eerste biografen, vind hem ‘maniéré’, d'Argenville
spreekt van zijn bambochades en vindt dat zijn ‘goût ne convient pas au sérieux’.
Voltaire in Le Temple du Goût is van oordeel, dat Watteau ‘n'a jamais rien fait de
grand, il en était incapable’.
Diderot, de officieele kunstcriticus van den tijd, verklaart in zijne Pensées détachées
sur la Peinture: ‘Je donnerais 10 Watteau pour un Teniers’.
Die miskenning duurt voort tot op het eind der 18e eeuw. De leerlingen van David
wierpen met broodbolletjes naar l'Embarquement pour Cythère, dat hij hen tot
spotternij in de Ecole des Beaux Arts liet zien.
Hij werd slechts buiten Frankrijk, in Engeland en Duitschland, gewaardeerd en in
de 19e eeuw is pas zijne universeele roem begonnen, zóó dat hij voortaan op een
eereplaats staat in alle musea waar werk van hem voorhandig was en hij zelfs nieuwere
schilders als Whistler en Carrière zou inspireeren en Verlaine zijn Fêtes galantes
deed dichten.
Doch omdat nu ter later ure de Franschen in hem hunne hoogste voornaamheid
meenen te erkennen, moeten wij niet vergeten dat hij bij onze schilders t'huis hoort,
dat hij uit de Nederlanden kwam en met een Vlaamsch oog de Parijsche wereld
bekeek, dat hij niet meer een specifiek fransche schilder dient genoemd te worden
als Vincent van Gogh of Jongkind of Stevens die ook in Frankrijk werkten en het
fransche leven en het fransche landschap hebben uitgebeeld.
Alleen uit de diepte van Watteau's vereenzaamde vlaamsche ziel kon die opvatting
van de wereld komen die de zijne geweest is en dit op een tijd dat er niet gedroomd
werd of gemijmerd, maar gebrast en gevierd. De dichter die de komedie der liefde
in het eeuwig decor der levende, vochtige natuur heeft gesteld, de vluchtigheid van
het leven heeft vergeleken met de oneindigheid van 's menschen verlangen en
droomen, die onder den gelukkigen, lieftalligen schijn, de grievende werkelijkheid
heeft vermoed met de onafwendbare ontgoocheling, die den ondergrond van droefheid
in elke vreugde, in elk feestgetij heeft aangevoeld, die naar het eigen hart heeft durven
luisteren met zijn wee, zijn armoe, zijn zwerversverdriet en den voorsmaak van den
vroegen dood, hij was een mystieker in den zin van een naar het innerlijke der dingen
gekeerde natuur die, in de plezierstad Parijs uit het ernstige en vrome Noorden
toegekomen, er tot het bittere einde een uitzondering bleef en in verlatenheid stierf
te midden van zijn geliefde boomen in een wijdsch en melancholisch park.
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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 Belgischen schrijver die, in die tijdruimte, het beste werk,
zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.
ZEVENDE TIJDVAK:
1924-1925.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen Secretaris ingezonden worden.
De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop van elk tweejarig tijdvak
uitgegeven of geschreven werden.
Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van het Aug. Beernaert-Fonds,
in de Verslagen en Mededeelingen der Academie, jg. 1912, blzz. 884-885.
Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van hun werk of werken, bij
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 1925
Aanwezig, de heeren: Mr. LEONARD WILLEMS, bestuurder, Prof. Dr. L. SCHARPÉ,
onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren: Dr. L. SIMONS, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan. AM.
JOOS, IS. TEIRLINCK, O. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. J. VERCOULLIE,
Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE, E.H.J. JACOBS, KAREL VAN
DE WOESTYNE, Dr. PERSYN, Prof. Dr. M. SABBE, Mej. M.E. BELPAIRE, Prof. Dr. A.
VAN HOONACKER, leden.
De heeren KAREL DE FLOU en Prof. Dr. J. MANSION, werkende leden, en E.P.
SALSMANS, briefwisselend lid, lieten zich verontschuldigen.

De Bestendige Secretaris leest het verslag van de Januari-vergadering; het wordt
goedgekeurd.

Aangeboden boeken.
Door de Stadtbibliothek, te Bremen:
Bericht über die Verwaltung der Stadtbibliothek im Rechnungsjahr 1923.
Door de ‘Sächsische Akademie der Wissenschaften’, te Leipzig:
Berichte über die Verhandlungen. Philologisch-historische Klasse. 76. Band.
1924. 1. Heft.
Door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid:
Commandant WILLY BRETON de l'armée belge. Les établissements d'artillerie
belges pendant la guerre. Avec 61 illustrations inédites hors texte. Préface de EMILE
VANDERVELDE, ministre d'état. Paris 1917.
R.V. MORTIER, gewezen krijgsalmoezenier. Grafrijmpjes voor onze gesneuvelde
jongens. 2e uitgave.
Beschouwingen over de XVIIe en de XVIIIe eeuw in ons Vaderland, door Kan. Dr.
J. MUYLDERMANS.
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Door den heer Prof. Dr. A. CARNOY, briefwisselend lid:
Université catholique de Louvain. M. le Professeur Colinet, par A. CARNOY,
Professeur à l'Université de Louvain.
Annales parlementaires. Discours de M. CARNOY. (Discussion du projet de loi sur
la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires.)
Door den heer Dr. H.J. EYMAEL, buitenlandsch eerelid:
Nederlandsche Handelscorrespondentie door C. BERGMAN, koopman, en Dr. H.J.
EYMAEL, oud-leeraar aan de Openbare Handelsschool, te Amsterdam. 5e herziene
druk.
Door den heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen:
1924. Officieele Processen-verbaal der Zittingen van den Provincieraad van
Oost-Vlaanderen.
Door den heer Dr. PAUL VAN OYE:
Ecologie des épiphytes des troncs d'arbres au Congo belge.
Door de Schrijvers:
Dutch Missions by J. KLEIJNTJENS S.J.
Van Goden en Helden, door J. KLEIJNTJENS en Dr. R.H.H. KNIPPENBERG. 6e druk.
De lotgevallen der Volkeren, door J. KLEIJNTJENS S.J. en Prof. Dr. H.F.M.
HUIJBERS. (10e druk van Beknopt Leerboek der Algemeene Geschiedenis.)

Voor den Aug. Beernaert-prijskamp 7de tijdvak: 1924-1925 is ingekomen:
Uit hoogere Standen, door A.C. VAN DER CRUYSSEN.

Mededeelingen namens commissiën
1o) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. De heer Prof. Dr. L. SCHARPÉ, secretaris, legt verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig, de heeren: Prof. J. VERCOULLIE, ondervoorzitter, Kan. AM. JOOS,
IS. TEIRLINCK, Dr. L. GOEMANS, Dr. L. SIMONS, Mr. L. WILLEMS, J. JACOBS, leden,
en Prof. Dr. L. SCHARPÉ, lid-secretaris.
Prof. J. MANSION liet zich verontschuldigen.
Aan de dagorde staat:
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1o) Tekstkritiek op de Oud-Vlaamsche Gedichten uitgegeven door Kan. Carton
(Voortzetting). - Lezing door Mr. L. WILLEMS.
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Mr. WILLEMS deelde eerst een drietal critische opmerkingen mede naar aanleiding
van oorspronkelijke brieven van Ruusbroec; voorts beschouwingen over Surius'
vertaling van Ruusbroec's werken. Surius, een Zuidduitsche karthuizer, heeft op
merkwaardige wijze zich gekweten van zijn taak als vertaler. Geert Groote, Jordaens,
en anderen, hadden vóór hem werken van Ruusbroec vertaald, en Surius heeft stellig
daar gebruik van gemaakt, en zijn zoogenaamde vertaling is meest niets anders dan
een herstyliseering van het werk zijner voorgangers; van Vlaamsche
Ruusbroec-teksten heeft hij echter bij gelegenheid ook gebruik gemaakt.
Daarna gaf Mr. WILLEMS mededeeling van een reeks verbeteringen op den tekst der
Oudvlaemsche liederen, zooals die door Kan. Carton uitgegeven werden.
De Commissie stelt de uitgave van deze verschillende mededeelingen voor. - Door
de Academie goedgekeurd.
2o) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. - De heer O.
WATTEZ, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig, de heeren: Prof. Dr. A. VERMEYLEN, voorzitter, Dr. L. SIMONS,
ondervoorzitter, G. SEGERS, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Dr. J. PERSYN, Dr. M. SABBE,
leden, Dr. VANDEVELDE, hospiteerend lid, en O. WATTEZ, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) ‘Snideriana’, bijzonderheden over Snieders: Dorp, geboortehuis en voorgeslacht.
- Lezing door Dr. J. PERSYN.
Dr. PERSYN zet zijne mededeeling voort over de familie Snieders te Bladel in
Noord-Brabant. Hij treedt in bijzonderheden over den stichter der familie, Nicolaas
Cuyl, van patriciërs-afkoms't.
De familie Snieders, de ouders van August en Reinier, bestond uit negen kinderen,
waarvan er zes in leven zijn gebleven. De woning was een middenpunt van beschaving
in het dorp. Er werd niet alleen op het land en in de brouwerij gewerkt, niet alleen
werd er gejaagd en gevischt; maar men deed er ook aan muziek, schilderkunst en
literatuur. Daar werden de kiemen gelegd voor de toekomst der twee literatoren, die
Renier Snieders en August Snieders heeten.
2o) Vlaamsche teksten in meerstemmige liederen uit de 16e en 17e eeuw. - Lezing
door Mr. L. WILLEMS.
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De heer L. WILLEMS spreekt over de bekende Vlaamsche contra-puntisten Waelrant,
Pevernaege, Messaeüs en andere die op Vlaamsche teksten hebben gewerkt. Die
teksten kwamen deels voort uit Het Boek der Liefde van Jkh. Jan van der Noot; doch
andere bronnen zijn ons nog onbekend.
Spreker ontdekte, in het British Museum te Londen, de Laudes Vespertinae van
Pevernaege.
Verder spreekt hij over de Kerstliederen uit de Middeleeuwen, getoonzet door
Messaeüs.
De Voorzitter stelt voor de mededeelingen van de HH. PERSYN en WILLEMS op
te nemen in de Verslagen en Mededeelingen. - Door de Academie in pleno vergaderd
goedgekeurd.

Dagorde.
1o) Boekerij. Verslag van den Bestendigen Secretaris. - (Ingevolge art. 16 van het
Reglement van inwendige orde voor de Secretarie). - De Bestendige Secretaris leest
het verslag over den toestand der boekerij gedurende het jaar 1924. - De vergadering
beslist dat het in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
2o) Fondsen bij de Koninklijke Vlaamsche Academie. - Jaarlijksch verslag:
Dienstjaar 1924. - De Bestendige Secretaris doet verslag over den toestand van het
Karel Boury-Fonds, het Van de Ven-Heremans-Fonds, het Aug. Beernaert-Fonds
en het Karel Barbier-Fonds gedurende het dienstjaar 1924. - Ingevolge de bepaling
van de Koninklijke Besluiten houdende goedkeuring dier Fondsen, zal een afschrift
van het verslag aan den Minister van Wetenschappen en Kunsten worden
overgemaakt.
3o) Salsmans-Fonds. Verslag over het dienstjaar 1924. - Namens de Commissie
doet de Bestendige Secretaris verslag over de Werkzaamheid van dit fonds en dezes
geldelijken toestand, gedurende het dienstjaar 1924. - Ingevolge art. 5 van het
Koninklijk Besluit van 25 Februari 1909, houdende goedkeuring van dit Fonds, zal
een afschrift van genoemd verslag aan den Minister van Wetenschappen en Kunsten
worden medegedeeld.
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4o) Geheime Vergadering te 2 1/2 uur.
a) Bestendige Commissie voor Geschiedenis. Lidmaatschap. - Verkiezing van een
lid tot vervanging van Prof. AD. DE CEULENEER, overleden. Worden tot stemopnemers
aangewezen: Dr. J. PERSYN en Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE. - Wordt verkozen: Dr.
J. CUVELIER, briefwisselend lid.
b) Bestendige Commissie voor Onderwijs. Lidmaatschap. - Verkiezing van een lid
tot vervanging van Prof. AD. DE CEULENEER, overleden. Tot stemopnemers worden
aangewezen: Kan. Dr. J. MUYLDERMANS en Dr. M. SABBE. - Wordt verkozen: Mej.
M.E. BELPAIRE, werkend lid.

5o) Mededeeling door Prof. Dr. A.J.J. Vandevelde. - Prof. A.J.J. VANDEVELDE
deelt mede dat drie onuitgegeven handschriften van Antoni van Leeuwenhoek, dank
zij Dr. W.H. van Seters uit Leiden teruggevonden werden. Bij zijne nasporingen
moest Dr. van Seters ervaren dat de handschriften in 1875 door Dr. du Rieu, den
toenmaligen Conservator der handschriften te Leiden, naar de
Leeuwenhoek-tentoonstelling te Delft gezonden, verloren waren.
Een brief van Dr. van Seters was in handen gekomen van Prof. Dr. D.J. Korteweg,
den hoofdbewerker der Werken van Christiaan Huygens, die toevalligerwijs te
Haarlem in de Bibliotheek van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen,
naar handschriften van Huygens zoekend, op de bewuste brieven van Leeuwenhoek
stuitte. Dit gebeurde op 28 Mei 1924. Eenige dagen later werden de waardevolle
stukken naar Leiden gezonden, waar zij door Dr. van Seters zorgvuldig werden
afgeschreven. Het zijn de brieven aan Const. Huygens van 7 Nov. 1676 (Harting no
26, Vandevelde [16] 11A) van 5 April 1674 (Harting no 23, Vandevelde [5] 3A) en
van 24 April 1674 (Harting no 24, Vandevelde [7] 4A). Deze afschriften zijn thans
te Gent om bestudeerd te worden en vergeleken met de Engelsche en Fransche
vertalingen. In medewerking van Dr. van Seters, zal Prof. Vandevelde in een
toekomende zitting, daarover eene mededeeling doen. Bij die mededeeling zullen
ook eenige aanteekeningen gevoegd worden, over de familie van Leeuwenhoek, naar
aanleiding van belangrijke opsporingen door Mr. L.G.N. Bouricius, archivaris der
stad Delft, gedaan.
Die mededeeling zal zijn: Drie handschriften van Leeuwenhoek, brieven van 1674
en 1676 aan Constantijn Huygens, 9e bijdrage tot de studie over de werken van den
stichter der
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micrographie, door Dr. A.J.J. VANDEVELDE, Gent, en Dr. W.H. VAN SETERS, Leiden.
6o) Voorstel tot het stichten van een Vlaamsche Klasse van Wis-, Natuur- en
Geneeskundige Wetenschappen. - De heeren Prof. Dr A.J.J. VANDEVELDE, Prof.
Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. L. SCHARPE en Kan. Dr. J. MUYLDERMANS hebben
achtereenvolgens voorstellen neergelegd en verdedigd, welke in de eerstkomende
vergadering verder zullen besproken worden.
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Koninklijke Vlaamsche Akademie
Secretarie
Boekerij
Verslag over het dienstjaar 1924.
MIJNE HEEREN,
Om te voldoen aan de voorschriften van het Reglement der Secretarie, heb ik de eer
U verslag te doen over den toestand van de boekerij der Academie gedurende het
jaar 1924.
Aanwinsten. - De aanwinsten worden medegedeeld in onze Verslagen en
Mededeelingen; gedurende het laatste jaar bedroegen zij 308 boeken en brochures,
en 73 tijdschriften. Daarvan werden 304 boeken en brochures en 34 tijdschriften aan
de Academie ten geschenke aangeboden, namelijk:
Boeken en
brochures
Door de Regeering 28

Tijdschriften

Door openbare
10
besturen,
letterkundige en
andere
genootschappen,
onderwijsinrichtingen
enz. uit België

7

Door Academiën, 172
hoogescholen,
genootschappen,
bibliotheken enz. uit
het buitenland

14

11

Door werkende- en 49
briefwisselende
leden der Academie
Door
buitenlandsche
eereleden

6

Door bijzondere
personen:
a)

Uit België

37

1

b)

Uit den vreemde

2

1

_____

_____

304

34
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Ruildienst. - In ruiling met haar Verslagen en Mededeelingen en haar Jaarboek
ontving de Academie · uit België 25 en uit den vreemde 13 tijdschriften.
De heer De Vreese ging regelmatig voort met het overbrengen van de boeken der
bibliotheek naar de nieuwe bibliotheekzalen, en met het rangschikken en nummeren
er van volgens formaat. Thans zijn al de boeken overgebracht, uitgezonderd enkele
welke in handen van leden der Academie zijn.
De Bestendige Secretaris, Dr. L. GOEMANS.
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Fondsen
Bij de Koninklijke Vlaamsche Academie
Verslag
door den Bestendigen Secretaris, in vergadering van 18 Februari 1925 gedaan, namens
de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde en de Commissie
van Beheer van het Pater Salsmans-Fonds, als vervolg op het Verslag opgenomen
in de Verslagen en Mededeelingen, jaarg. 1924, blz. 80-82.

I.
Pater van de Ven-Heremans-Fonds.
(20.000 fr.)
(Beheerd door de Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal. Zie Art. 4 van het
Koninklijk Besluit van 18 Mei 1905.)
(Zie Jaarboek voor 1912, blz. 133.)

Kas.
Batig slot op 10 Januari 1924

fr. 1760.34

Interest 1923

fr. 124.16

Rente 1e en 2e hj. 1924

fr. 588.00
_____
In kas op 23 Januari 1925 fr. 2472.50

II.
Karel Boury-Fonds.
(Art. 6 van het Koninklijk Besluit van 22 Januari 1909.)
(Zie Jaarboek voor 1912, blz. 124.)

Kas.
Batig slot op 10 Januari 1924

fr. 3708.00

Interest 1923

fr. 112.84

Rente 1e en 2e hj. 1924

fr. 244.00
_____
In kas op 23 Januari 1925 fr. 4064.84
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III.
Staatsminister Aug. Beernaert-Fonds.
(Art. 9 van het Koninklijk Besluit van 20 Augustus 1912.)
(Zie Jaarboek voor 1919-1920, blz. 182.)

Kas.
Batig slot op 29 November 1923

fr. 1794.21

Rente November 1923 tot Mei 1924

fr. 249.00

Interest 1923

fr. 49.23

Rente Mei-November 1924

fr. 249.00
_____
In kas op 12 Nov. 1924

fr. 2341.44

IV.
Pater A. Salsmans-Fonds.
(Art. 5 van het Kon. Besluit van 25 Januari 1909.)
(Zie Jaarboek voor 1912, blz. 140.)

Kas.
Batig slot op 29 November 1923

fr. 3772.52

Rente November 1923 tot Mei 1924

fr. 294.00

Interest 1922

fr. 181.51

Rente Mei-November 1924

fr. 294.00
_____
In kas op 12 Nov. 1924

fr. 4542.03

V.
Dr. Karel Barbier-Fonds.
(Zie Versl. en Meded. 1922, blzz. 15-17, 236, 426; 1924, blz. 237.)
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Kas.
Rente Mei-November 1924

fr. 735.00
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Snideriana
door Dr. Jul. Persyn, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche
Academie.
I.
Het geslacht der Cuyl's.
Art. prim.

Nicolaus Cuijlen ofte Cuijl, een edelman
uit het Utrechtsche, in dienst van den
Spaanschen koning, voerend in zijn
wapen een Leeuw met vergulde klauwen
en vergulde tong, is om het Hollandsch
oproer tegen den Spaanschen koning
gevlucht naar Tilburg, in de ‘Majorie’
van den Bosch, ongeveer het jaar 1520.
Hij verbleef daar eenigen tijd met knecht
en paard. Weldra, op goede kennis en
aanbeveling van den heer van het
godshuis Postel - destijds geen abdij werd hij aangesteld tot secretaris der
heerlijkheid Reusel. Mede bediende hij
het schepenambt der hooge jurisdictie te
Bladel, gedurende tal van jaren, zooals
blijkt uit de scabinale perkamentbrieven.
Diezelfde Nicolaus Cuijlen heeft vele
erfgoederen binnen voorzegde
heerlijkheid nagelaten, en ook vier
kinderen: Govart, Elisabeth, Hendrik en
Marten.

2o
ab art. 1o

Van de generatie van Govart en Elisabeth
blijkt niet.
Gezegde Hendrik Nicolai Cuijlen is
getrouwd met Anna Thomas Hovelmans.
Hij was pachter van de hoeve genaamd
ter Coije, te Bladel. Bij zijn huisvrouw
heeft hij verwekt drie kinderen:
Joannes, Thomas en Maria.
Van de generatie van Thomas blijkt niet.
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3o
ab art. 1o

Gezegde Marten Nicolai Cuylen heeft
achtergelaten drie kinderen binnen
Reusel:
Nicolaus, Seneten, en eene dochter
getrouwd met Matthys Cuylits, - huwelijk
waaruit geboren werd een zoon, Nicolaus.
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4o
ab art. 2

Gezegde Joannes Henrici Cuylen is
gehuwd met Geertruid Vercoije, was
herhaaldelijk schepen te Bladel, en
verbleef als hoevenaar op ter Coije. Hij
heeft verwekt zes kinderen:
Marten, Hendrik, Thomas, Adriaan,
Anna, begijntje, en Catherina, religieuse
in het gasthuis te Turnhout.

5o
ab art. 2

Gezegde Joannes Henrici Cuylen is
hertrouwd met Joanna Mijs, weduwe van
Mr. Albert Verhegge, in leven secretaris
der dingbank van Hapert, Hoogeloon en
Caster, en die bij Joanna Mijs verwekt
had zes kinderen, te weten:
Remys, Helena, Maria, Margaretha,
Hendrik, en Maria, religieuse op den
Uilenberg te 's Hertogenbosch.

6o
ab art. 2

Gezegde Joannes Henrici Cuylen heeft
in zijn tweede huwelijk verwekt drie
kinderen, te weten:
Nicolaus, priester, koordeken en kanunnik
van het kapittel, alsmede pastoor van het
begijnhof te Turnhout, stichter der
beurzen; Geertruid, religieuse op den
Uilenberg te 's Hertogenbosch; Joanna,
geestelijke dochter.

7o
ab art. 2

Maria Henrici Cuylen is gehuwd met
Hendrik Ruijen; ze hebben verwekt éen
kind met name Christiaan, vulgo Smits,
die kinderen verwekt heeft te Arendonk.

8o
ab art. 2

Gezegde Maria Henrici Cuylen is
hertrouwd met Marten Kelders, te Reusel.
Ze hebben kinderen verwekt, te weten:
Govart, en andere, jong gestorven.

9o
ab art. 3

Nicolaus Martini Cuylen heeft verwekt
eenen zoon, met name Peter.
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10o
ab art. 3

Peter Nicolai Cuylen, getrouwd met
Christina Roos, heeft verwekt tien
kinderen, zeven zonen en drie dochters,
waarvan vijf zonen gestorven zijn zonder
staat; Joannes, is getrouwd in Spanje;
Martinus is getrouwd met Jacolina
Waelput; Maria, de oudste dochter, is
getrouwd met Martinus Joannis Cuylen;
Magdalena is getrouwd met Peter Jacobs;
Christina is getrouwd met Gilis
Vermeulen.
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11
ab art. 3

Martinus Joannis Cuylen is dus getrouwd
met Maria Petri Cuylen, zooals vermeld
in 10. Hij was notaris en expert practizijn
op het stadhuis te Antwerpen. Hij heeft
verwekt vijf kinderen, te weten:
Cristina, kloosterzuster, te Turnhout;
Geertruid, begijntje te Turnhout;
Nicolaus, getrouwd met Florentia Nicolai,
waaruit kinderen; Maria, getrouwd met
Peter de Keyser, waaruit kinderen,
Petronella, getrouwd met Licenciaat en
Advocaat Henricus Franciscus
Buchtentop, schepen en raad der stad
Antwerpen, en waaruit kinderen.

12
ab art. 4

Hendrik Joannis Cuylen, schepen te
Bladel, gecommitteerde van het kwartier
Kempenland, hoevenaar op ter Coije te
Bladel, is getrouwd met Helena Alberti
Verhegge, verwekt uit Joanna Mijs (zie
art. 5), en heeft verwekt negen kinderen,
te weten: Albertus, Remys, Thomas,
Maria, Catharina, alle vijf jong zonder
staat gestorven, en Joannes, Geertruid,
Anna en Maria.

13
ab art. 4

Thomas Joannis Cuylen, in zijn leven
secretaris te Bellaer, is getrouwd met
Margaretha Dewilde, en heeft verwekt
zes kinderen, te weten: Maria, Elisabeth,
Margaretha, Joanna, Nicolaus en Hendrik.
Hendrik is buitenslands gereisd, en verder
weet men van hem niets.

14
ab art. 4

Adriaan Joannis Cuylen is getrouwd met
Josyn Jansse Meuren, en heeft verwekt
vijf kinderen, te weten:
Petrus Cuylen, op verscheidene plaatsen
gardiaan in de orde der Minderbroeders;
Joanna, begijntje te Turnhout; Joannes,
Geertruid, en Nicolaus, zonder staat
gestorven.
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15
ab art. 8

Govart Martini Kelders is getrouwd met
Anna Prince, uit Netersel. Hij heeft
verwekt vijf kinderen, te weten: Hendrik,
pastoor te Bladel; Marten, zonder staat
gestorven, Nicolaus, getrouwd met
Margaretha Verreydt, die kinderen heeft
nagelaten; Maria, getrouwd met Paulus
Kerckhof, die kinderen
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heeft nagelaten; Judith, getrouwd met Jan
Vanuyden, die kinderen heeft nagelaten.
16
ab art. 12

Joannes Henrici Cuylen, schepen en
president te Bladel, hoevenaar op ter
Coije, getrouwd met Elisabeth Jan
Meuren, heeft verwekt zes kinderen, te
weten: Petrus, pastoor te Alphen en later
te Tilburg; Joanna, getrouwd met Jan
Molle, hoevenaar op Wolfswinkel te
Bladel, die kinderen nalieten; Catharina,
getrouwd met Adriaan Spoormans,
secretaris der heerlijkheid Reusel en
opziener van Postel, die kinderen
nalieten; Josina, getrouwd met Adriaan
Leppens, stadhouder der Dingbank
Hapert, Hoogeloon en Caster, die
kinderen nalieten; Joannes, schepen te
Bladel, getrouwd met Maria Spoormans,
waard in den Rooden Leeuw te Bladel,
die kinderen nalieten.

17
ab art. 12

Geertruid Henrici Cuylen, getrouwd met
Thomas Vanden Broeke te Hoogemierde,
hebben te zamen verwekt: Maria Vanden
Broeke, begijntje te Turnhout; Joanna,
getrouwd met Arnold van den Poel, die
kinderen nalieten; Helena, getrouwd met
Marcellus Van den Bergh, die kinderen
nalieten; Henrica, zonder staat.

18
ab art. 12

Anna Henrici Cuylen, getrouwd met
Adam van Poppel te Bergeyck, hebben
te zamen verwekt: Bartholomeus,
getrouwd met Joanna Henrici, die
kinderen nalieten; Maria, getrouwd met
Joannes Smits, die kinderen nalieten:
Hendrik, Everardus, Isaac en Anna.

19
ab art. 12

Maria Henrici Cuylen, getrouwd met
Adam Wachtelaers te Bergeyck, hebben
samen verwekt: Albert, religieus van
O.L.V. Broeders te Mechelen; Helena,
getrouwd, en liet kinderen na; Everard,
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getrouwd, en liet kinderen na; Hendrik,
getrouwd, en liet kinderen na.
20
ab art. 12

Maria Henrici Cuylen hertrouwde met
Jan Joosten Chelen; die hebben verwekt
Josina.

21
ab art. 13

Maria Thomas Cuylen, getrouwd met
Petrus Peeters, te Bellaer, hebben
verwekt:
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Petrus, wereldlijk priester, pastoor te
Quaremondt; Cathalijn, Barbara, Maria,
Clara.
22
ab art. 13

Elisabeth Thomas Cuylen, getrouwd met
Joris Vanden Brande, hebben verwekt:
Joannes, Marten, Adriaan, Dielis en
Catholijn.

23
ab art. 13

Margaretha Thomas Cuylen, getrouwd
met Adriaan Truijdens, secretaris te
Bellaer, hebben verwekt: Christina, en
nog twee andere kinderen, zonder staat
gestorven.

24
ab art. 13

Joanna Thomas Cuylen, getrouwd met
Franciscus Cullaerts, hebben verwekt:
Dielis, Marten, Adriaan, Christina,
Catharina en Maria.

25
ab art. 13

Nicolaus Thomas Cuylen trouwde met
Maria Laurijssen; ze hebben verwekt:
Anna, Maria, begijntje, Franciscus en
Catharina.

26
ab art. 14

Joannes Adriani Cuylen trouwde met Ca
tharina Michael Rooijmans; ze hebben
verwekt: Adriana, begijntje te Turnhout.

27
ab art. 14

Geertruid Adriani Cuylen trouwde met
Hendrik Mollens; ze hebben verwekt:
Adriaan, zonder staat; Maria, getrouwd
met Peeter Dankers, die kinderen
nalieten; Michael, wereldlijk priester;
Petrus, pater in de orde der O.L.V.
Broeders te Mechelen; Nicolaus
Laurentius, Minderbroeder; Anna,
religieuse te Herenthals, Josina, Catholyn,
Joanna en Elisabeth.

28
ab art. 10

Catharina Petri Cuylen trouwde met Gilis
Vermeulen; ze verwekten kinderen o.a.
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eene die getrouwd is met Huibrecht van
Brussel; en deze hebben verwekt:
Hubertus en Joannes, beiden licenciaten
in de Rechten.
29
ab art. 11

Maria Martini Cuylen trouwde met Pieter
De Keyser, te Antwerpen; ze hebben
verwekt Petrus en Martinus.

30
ab art. 11

Nicolaus Martini Cuylen trouwde met
Florentia Nicolai te Antwerpen; ze
hebben verwekt: Maria, Florentia, Louiza,
Nicolaus, Joseph, Maria, Magdalena,
Joanna, Theresia.
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31
ab. art. 11

Petronella Martini Cuylen trouwde met
Licenciaat Buchtentop te Antwerpen; ze
hebben verwekt: Joannes Henricus,
priester en lector philosophiae in de
Minderbroedersorde, Maria Catharina,
Maria Fernanda, Franciscus Florentius,
Babbina en Nestor.

32
ab art. 12 & 16

Joanna Joannis Cuylen trouwde met Jan
Molle, hoevenaar op Wolfswinkel, en
schepen te Bladel; ze hebben verwekt:
Maria, Helena, Catharina, Henricus,
Guilielmus, Joanna, Nicolaus, Elisabeth,
Gertrudis, Joannes, Clara, Petrus.

33
ab art. 12 & 16

Catharina Joannis Cuylen trouwde als
gezegd, met Adriaan Spoormans,
secretaris van de grondheerlijkheid en het
cynshof van Postel te Reusel, stadhouder
der Dingbank Bladel, Reusel en Netersel,
gecommitteerde van het kwartier van
Kempenland en hoofdman van den ouden
kruisboog of St. Joris Gilde te Reusel. Ze
verwekten: Henricus, pater in de Abdij
Postel; Maria, religieuse in het gasthuis
van St. Elisabeth te Diest; Abraham
Joachim; Joannes; Elisabeth, religieuse
in het gasthuis van St. Elisabeth, te
Thienen; Mechtildis, Anna-Catherina,
Helena, Bartholomeus, Antonia, Anna
Maria.

34
ab art. 12 & 16

Judoca Joannis Cuylen trouwde met
Adriaan Leppens, stadhouder der
Dingbank Hogeloon, Hapert en Caster.
Ze verwekten: Balthazar, Margaretha,
Elisabeth, Petronella, Joannes, Catharina,
Maria, Adrianus.

35
ab art. 12 & 16

Joannes Joannis Cuylen trouwde met
Maria Spoormans, president-schepen te
Bladel. Ze verwekten: Mechtildis,
religieuse in het gasthuis van St.
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Elisabeth, te Diest; Joannes, Elisabeth,
Henricus, Maria, Petrus, Anna, Catharina.
36
ab art. 12 & 16

Elisabeth Joannis Cuylen trouwde met
Peter Prince, te Aelst-bij-Eindhoven. Ze
verwekten vijf kinderen: Elisabeth,
geestelijke dochter, en Maria. De anderen
stierven jong.

37
ab art. 12 & 16

Maria Joannis Cuylen trouwde met
Adriaan, geboortig uit Caster, en
molenaar
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op den watermolen Wolfswinkel. Ze
hebben verwekt: Maria, zonder staat
gestorven; Wilhelmus, wereldlijk priester,
pastoor te Bergeyck; Petrus; Joannes en
Adrianus.
38
ab art. 35

Anna Joannis Cuylen trouwde met Renier
Aerts, geboortig uit Hapert, hoofdman
van den ouden kruisboog van St.
Jorisgilde, op zijn beurt president-schepen
en oud-raad te Bladel. Ze verwekten:
Catharina; Lucia, begijntje te Turnhout;
Maria Theresia; Franciscus, student
gestorven; Joanna Elisabeth; Joannes
Bernardus, jong gestorven; Petrus. Het
gezin Aerts-Cuylen woonde
achtereenvolgens te Hapert, Luyksgestel
en te Bladel, in den Rooden Leeuw.

39
ab art. 35

Catharina Joannis Cuylen trouwde met
Nicolaus van Helmont, te Gestel voor
Eindhoven. Ze verwekten: Elisabeth,
Goswinus, beide jong gestorven, en
Petrus.

40
ab art. 38

Catharina Reynieri Aerts trouwde met
Jan Helsemans, koopman. Ze verwekten
Reynier en Joannes Wilhelmus.
Reynier Helsemans trouwde met Lucia
Lombarts. Ze verwekten acht kinderen:
Catharina; Aldegonda; Everdina;
Johanna; Jan Antonius; Maria Catharina;
Johanna Maria; Antonella, jong
gestorven.
Catharina huwde met Adriaan Brouwers,
fabrikant en koopman te Tilburg. Ze
verwekten elf kinderen: Cornelia,
Antoinetta Lucia, Cornelis, Maria, jong
gestorven, Johanna Catharina, Antonius,
Maria, Renier, jong gestorven, Maria
Theresia, Aldegonde, Renier Liborius.
Aldegonda Helsemans huwde met
Joannes Henrici Valentyns, koopman te
Overpelt. Ze verwekten drie kinderen:
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Joannes Antonius, Anna Margaretha,
Henricus Joannes.
41
ab art. 38

Johanna Maria Helsemans trouwde met
Jan Theodorus Snieders; bierbrouwer en
logementhouder, te Bladel in den Rooden
Leeuw. Ze verwekten negen kinderen.
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II.
Het sniedershuis.
Het Sniedershuis is inderdaad nog steeds hetzelfde dat Jan Cuyl deed rijzen uit de
puinen van 1688.
‘Buig het malsche loof van den wingerd ter zijde, en gij zult in de ankers het jaartal
1689 ontwaren’, het jaar dat het huis herbouwd is. Hoeveel jaren of eeuwen stond
zijn voorganger reeds daar?’(1)
Die woning betrok dan ook Jan Theodoor Snieders, toen hij huwde in 1806 met
Johanna Maria Helsemans, de erfgename van den Rooden Leeuw; logement, brouwerij
en hoeve.
De man was 34, de vrouw 23 jaar oud. Ze kregen negen kinderen, negen zoons:
1
Jan Renier (sterft jong).
2
Anton † 1849.
3
Renier (sterft jong).
4
Jan Renier, 1812-1888.
5
Joseph, † 1878.
6
Louis Theodoor, † 1876.
7
Franciscus (sterft jong).
8
Frans Cornelis, † 1886.
9
August, 1825-1904.
Het heele huis leeft voor altijd voort in Snieders' werken.
Het middenpunt was en bleef het portret in de feestkamer.
‘Nicolaas Cuyl was de stamvader van moederszijde onzer familie, en, hoewel wij
zijn naam niet meer voeren, blijft zijn aandenken in ons midden steeds geheiligd.
Ieder van ons heeft reeds als kind de familiepapieren gelezen, waarin een der zonen
van Cuyl over dien vader spreekt: ieder van ons heeft meer dan eens het oog laten
rusten op het portret van den geestelijken zoon(2), dat de oude woonkamer versiert,
en Cuyl's naam is voor ons als het ware dien van den beschermgeest onzer haardstede
geworden.
Van al de overleveringen, naar welke ik, kind zijnde en op de knieën mijner moeder
leunende, aandachtig luisterde, was er geene welke op mijne verbeelding een zoo
diepen indruk maakte als die van mijnen stamvader, te meer, omdat zijn naam zich
verbindt aan een glorierijk, maar ook pijnlijk tijdperk der vaderlandsche geschiedenis.

(1) Aug. Snieders: ‘De Geest van het Vaderhuis’, 1876.
(2) De Turnhoutsche deken. Zie boven, in de geslachtslijst.
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Reeds toen ik mijne eerste letterkundige proeven waagde, toen ik nog in het geheim,
gelijk de vogel in de stilte des wouds, zong, beloofde ik mij-zelven dien Cuyl eenmaal
te zullen gedenken, en met hem tevens een deel der geschiedenis van het Kempenland
op te helderen...’
Dit is een brokje uit de inleiding bij een van Snieders' mooiste historische romans,
bij ‘de Wolfjager’.
In ‘Kwartier Kempenland’ ziet Snieders, nu oud geworden, met welbehagen de
huiskamer terug: ‘Het woonvertrek werd het ‘huis’ genoemd; het is ruim, luchtig,
hoog van muren en heeft een gewelfde witte zoldering. De muren zijn beneden ter
hoogte van de rugleuningen der stoelen door eene bekleeding van glimmende
Delftsche tichelsteentjes bezet; de vloer is in roode plavuizen; de haard is ruim en
breed, en in een der hoeken staat de leunstoel van den ‘baas’ die, dáár gezeten, slechts
het hoofd moet omkeeren om te zien wie er binnenkomt. Achter hem is een ovaalrond
vensterke aangebracht, het ‘vizier’ genoemd, en dat uitzicht geeft op het ‘portaal’ of
korten gang.
‘Aan den witten muur hangen zwart geworden schilderijen in zwart-houten lijsten,
en indien gij rondgaat om deze te zien, zult gij stilstaan vóór een klein ingelijst
vliegend blaadje, waarschijnlijk een strooibillet, eene vermaning aan de goede zielen,
in de benarde tijden. Gij zult er lezen:
‘Waerelds Loop.’
‘De Reedelijkheid is uit de Waereld gereisd, en de Oprechtheid slaapt. - De
Vroomheid heeft zich verstooken, en de Gerechtigheid kan den weg niet vinden. De Helper is niet te huis en de Liefde ligt krank. - De Goedaardigheid zit gevangen,
en het Geloof is merkelijk veranderd. - De Deugd loopt beedelen en de Waarheid is
reeds lang begraaven. - Het Crediet is verminderd, en het Geweeten hangt aan de
wand.
‘Het Geduld overwint alles’. - Geduld, geduld! dit was inderdaad het woord, dat
de Kempenaar in practijk bracht. Het kleine schrift bevat te gelijk tien gouden
waarheden en de slotregel is zeker het machtigste wijsgeerige stelsel dat er bestaat.
‘De kas is in eikenhout, met beeldwerk besneden: de ‘glazenkas’ uit kostbaar
citroenhout, bevat Chineesch en Japansch porselein en rariteiten van allen aard.
Naast deze staat de hooge klokkekas, waarin de slinger regelmatig en zeer luid
tikt. Rechts is eene deur, die tot de groote kamer leidt voor de feestdagen bestemd.
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Aan de tafel ziet gij het sierlijk gedraaide spinnewiel, met paarlemoeren knopjes.
Ook in dit huis vindt men het boek, doch geen ander dan de Legenden der Heiligen,
het Oud en Nieuw Testament en het Masker van de Wereld.
De vrouw des huizes heeft opvoeding genoten en is streng in hare godsdienstige
plichten evenals de man en de kinderen.
In gansch dat gezin is het gegeven woord heilig, is elke stap in het leven naar de
strenge wetten der eerlijkheid afgemeten. Geen zoon wijkt een vinger-breed van het
pad door de ouders voorgeschreven, door eene reeks van geslachten bewandeld, want
het oude familiewapen in het bovenvenster zegt u dat dit gezin voorname voorgangers
telt...(1)
't Is in den zomer-namiddag: de broeders zijn buiten, want achter het huis rookt
de schouw der brouwerij; ofwel 't is oogsttijd, en de knechten slaan de zeis door het
gouden koren, terwijl de armen, gelijk in de dagen van Noëmi, achter de zwoegende
maaiers aren lezen.
Vader gaat met tragen stap heen en weer... Hij bleef immer dezelfde: zijne kleeding,
zoover het mij heugt, werd zoo min in snede veranderd als zijn deugdzaam hart, zijn
zorgeloos en vroolijk gemoed veranderde.
Zooals hij daar heengaat, zal hij straks door zijne velden, door zijne bosschen,
door zijne veestallen, over zijn erf, door het dorp gaan. Iedereen groet hem, iedereen
acht hem en de kinderen nog het meest van allen, om zijn gul, opgeruimd en zoo
licht uitspattend karakter.
De beweging is op het veld; in huis is alles stil; stil als een graf, want ik, de jongste,
ben er niet; ik zit nu in dien wriemelenden bijenzwerm, dien men de dorpsschool
noemt.
De hooge hangklok, in een lange bruine kas met groote kap - een grenadier met
een berenmuts op - besloten, tikt, - tikt - tikt.
Soms zingt schel de kanarievogel, wiens kooi aan de gewelfde witte zoldering is
opgehaald, en straks zal de zon, onder de boomen doorschijnend, breede lichtstrepen
op de oude schilderijen en op den muur teekenen.
Moeder zit aan de tafel en breit; er liggen twee brieven voor haar: een van den
tweeden zoon, student aan de hoogeschool van Leuven, een van den vijfden, student
in het klein Seminarie van St. Michiels-Gestel.
Buiten in het zand, onder de hooge linden, ligt de groote roode doghond Nero,
zich los en vrij in het zonneke te koesteren.

(1) Aug. Snieders: ‘Kwartier Kempenland’, 1891.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

60
Als het winter wordt en buiten de boomen schudden en beven en hunne
verschrompelde bladen over het zwart-roode pannendak neerritselen, wordt de koperen
olielamp reeds vroeg ontstoken en spreidt het hout- en turfvuur, in den grooten en
hoogen haard - een wezenlijke familiekamer - aangelegd een helderen en vroolijken
gloed door het woonvertrek, het spiegelt zich met wiegelende kleuren in de glimmende
tichelsteentjes, en schept schaduwen achter en terzijde van ons, die zich reusachtig
op den witten muur uitspreiden en tot hoog, tegen de zoldering, broederlijk versmelten.
In den hoek van den haard rookt vader zijne pijp, zooals hij doet van den vroegen
morgen tot den laten avond, aan tafel, naast den haard, breit moeder, en ook een
nichtje, dat bij ons zusterlijk inwoont; ik, ik lees of teeken bij het flauwe licht.
Van tijd tot tijd werpt moeder een onrustigen blik op de huisklok: ‘Wat blijven de
jongens weer laat uit’, zegt ze, op een toon, waarin de moederlijke onrust doorstraalt;
't is reeds zeven uur, en reeds pikdonker’. ‘Waar gingen ze vandaag ter jacht?’ vraagt
nu vader tamelijk onverschillig.
Op dat oogenblik hoort men getrippel en gekrabbel in het portaal: 't zijn de honden,
die als boodschappers zijn vooruitgesneld.
Stemmen naderen het huis; voetstappen laten zich op den hardsteenen dorpel
hooren; de deurklink wordt opgeheven; de honden snellen binnen en ijlen hongerig
naar de keuken; de jagers verschijnen; de weitesschen zijn gevuld; dat getuigen de
lichtbruine loopers der hazen, die er boven uitsteken.
Een half uur later zitten al de huisgenooten in een halven kring voor het
hoog-opflikkerend vuur, en tusschen de stoelen liggen de hazewinden, hunne lange
voorpooten vooruit, hunne oogen vermoeid, half toegenepen, zich koesterend in de
warmte, of den slanken kop op de knie van een der onzen latende rusten. Ofwel de
broeders grijpen de speeltuigen, viool en violoncelle; er wordt muziek gemaakt; men
speelt trio's of quartetten; bij allen in onzen kring is de muziek als ingeboren.
Ofwel men repeteert 's Zondagsmorgens nogmaals de mis, die straks zal uitgevoerd
worden, het hallelujah dat tijdens den heiligen Kerstnacht of tijdens het bloeiende
Pascha, in onze arme en eeuwenoude dorpskerk weêrgalmen zou.
En als de student uit het Leuvensche Alma Mater kwam, las hij ons zijn dichterlijke
legenden en balladen, voor den studentenkring ‘met Tijd en Vlijt’ bestemd.
Er heerschte kunstgevoel in het vaderhuis, zonder dat men naar naam, naar roem
zocht. Meesters kenden wij niet.
Ik begrijp nu dat allen in het dorp ons huis als een stra-

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

61
lende zon liefden. Van daar kwam de warmte, die, evenals in de natuur, bloei, leven
en geluk verspreidde. Ik begrijp nu dat allen in de vreugde en de smart, die dit huis
bezochten, deelden; ik begrijp nu beter dan ooit, dat allen in een gedrukte stemming
verkeerden, telkenmale aan dit huis den rouwmantel werd opgehangen.
Vóór het huis de oude bank en de linden. ‘In hunne schaduw hebben allen gerust,
die ons zijn voorgegaan; hunne kinderen hebben in dat milde lommer gespeeld,
zooals mijne broeders en ik...’
Dan de stallen en de schuren en de brouwerij... de beide poorten... de binnenplaats
geplaveid met keisteenen... De duiven op het dak... ‘de hof, waarin mijne moeder
wandelde tusschen twee rijen van bloembedden, en hier en daar onder de fruitboomen,
door wier loof de zon trillende lichtschilfers zaaide, alsof er sterren op haar
neervielen... De vijver, glimmend als een spiegel, maar zoo donkerzwart, dat hij in
de lente de geurige kweepeerbloem niet weerkaatste, die boven hem bloeit. Ik herinner
mij nog hoe, in 't najaar, de goudgele vruchten in het water vielen, en bovendreven
tusschen het neergezwindelde dorre blad...’(1)
Van Vader Snieders staat weinig bekend: Hij was een joviale kerel, die lekker zijn
bier kon voorproeven, maar steeds in alles mate hield. Enkel niet in het rooken...
Zoo fier als moeder op haar èchten, was vader op zijn aangehuwden adel. Het
zilveren zegel met het Cuylswapen daarin verliet hem nooit. Welsprekend hing het
aan zijn horlogeketting te bengelen.
Ook hier zijn de gaven der kinderen grootendeels op moeder te herleiden. Die
dochter Helsemans was een buitengewone vrouw. Negen zonen werden uit haar
geboren: zes daarvan groeiden groot; allemaal stammige, Kempische kerels, zooals
wij ze alree in de aanhaling hierboven eventjes aan den gang zagen. Dat zij eigenlijk
het huis bestuurde, wijl zij boven haar man, die nochtans niet de eerste de beste was,
uitblonk in verstand en in wilskracht, zal blijken uit meer dan éen bladzijde van
Snieders' levensrelaas.
't Was reeds een woelig gezelschap thuis toen de jongste der negen, toen August
den 8n Mei 1825, werd geboren. De oudste, Anton, studeerde nog in Sint
Michiels-Gestel, en Jan Renier was juist voor 't eerste jaar op 't klein Seminarie te
Roermond, maar de drie anderen keken nieuwsgierig over den rand van Benjamins'
wieg. Een paar jaar nog, en hij liep met

(1) Aug. Snieders: ‘De Geest van het Vaderhuis’.
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de andere jongens straatop. Van allen had hij in zijn gestel het meest kwik. De
voorliefde van moeder voor haar jongsten uitte zich niet in vertroeteling en hij staalde
zich met de oudere broers in 't klimmen, in 't schaatsen, in 't zwemmen, en algauw
ook mocht hij mee op jacht...
‘Overal voel ik mij thuis... de akkers, de weiden, de heivlakten, de bosschen... Op
den berk met zijn zilverige schors, die in mijn kindertijd nog slechts een heester was,
zoek ik den naam, dien ik er destijds heb ingesneden - en zie, hij heeft die letters als
een trouwe vriend bewaard, en hoe grooter hij wordt, hoe breeder ze op zijn zilverig
omkleedsel pronken. De wilde bloemen, die aan zijnen voet groeien; de zomervogels,
die over de kelken heen zweven; de gouden tor of de gehoornde slak in haar
kreukelhuis, die aan zijnen voet kruipen - dat alles glinstert, leeft en beweegt zich
nog altijd onder hetzelfde loover, onder diezelfde koesterende zonnestralen; dat
behoudt de rijke kleuren en het leven van voorheen... Wie geene ingeving voelt daar
waar hij zijne jeugd gesleten heeft, waar zijn zoetste jaren zijn heengerold, waar
iedere stap hem eene vaderlandsche herinnering geeft - hij kan het lichaam bezitten
maar nooit de ziel...’(1)
Door J. Renier, zoowel als door August, weten we hoe komisch, van Bladel uit,
de Belgische omwenteling er uitzag.
‘... Merkwaardig tijdstip? Ja, dat was het, voornamelijk in de Noord-nederlandsche
dorpen, welke langs de Brabantsche grenzen liggen. In het dorp dat ik bedoel, werd
er misschien, sedert driehonderd jaar, nooit minder gewerkt, en gewis nooit meer
gedronken, dan gedurende de eerste maanden, welke op de omwenteling volgden.
Nooit was de jeneverkroeg ledig, en des avonds altijd de bierwinkel gepropt vol, om
er het nieuws van den dag te hooren. Hij die vijftien stuivers te veel had, kocht een
Duitsche pijp, hing een nieuwen tabakszak aan een der knoppen van zijn wambuis,
en ging naar de herberg om er de kranten te hooren lezen. Terwijl de schoolmeester,
of in zijn afwezigheid, zijn plaatsvervanger, Neel de kleermaker, de hospes van De
gulden Flesch, den Noord-Brabander voorlas, verroerde zich niemand; de klanten
vergaten hun pinten en pijpen, de huisvrouw bleef met haar half geschilden aardappel
en haar mes in haar handen zitten luisteren, en de twee dochters staken bij verstrooiing
elk oogenblik met haar naalden in haar vingeren.
Den Postrijder van Antwerpen las men ten minste tweemaal; en bij elke lezing
klapte het gezelschap in de handen.

(1) Aug. Snieders. ‘Het Bloemengraf’, 1855.
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Wat was er ook schooner om te hooren, dan die flinke artikels, waarin men zoo
schoon en duidelijk al het nieuws voor den dag wist te halen? Ik weet niet meer hoe
al die kranten heetten; maar men las er van tijd tot tijd, die beweerden, dat één
Brabander wel tien Hollanders baas kon, en dat deze laatsten vier magen en maar
één hart hadden; dat de Prins en het gouvernement... neen; ik wil het niet herhalen;
het was dikwijls te ruw!’(1)
In Augustus 31 kreeg Bladel ook zijn deel van den Tiendaagschen Veldtocht te
zien(2).
Na de omwenteling was J. Renier weggebleven uit de kostschool te Roermond,
voorloopig Belgisch gebied, en ging hij zijn Humaniora voltooien te Eindhoven. Hij
kwam er klaar in 1832. Vader en moeder hoopten dat hij priester zou worden. Maar
al was hij ook nog zoo vroom, zijn eenigszins ruwe levenslust en zijn fijne liefde
voor zijn Eindhovensch wichtje, zooals hij die schilderde in ‘Meesterknecht’, stelden
hun veto aan zijn hart.
Voortaan geen humaniora meer voor de jongens, geen Latijn en Grieksch, zegde
Vader. Men droomt van een priester, en intusschen leert de kerel op zijn eentje vrijen.
‘Blijf dan maar thuis en speel mede brouwer of boer’ had Vader knakjes gezegd. En
een heel jaar lang besteedde Jan Renier zijn Latijn en zijn Grieksch aan aardappelen
en haver en rogge, en aan 't ontginnen van heide naast hun eigen bouwland. Maar
ook zijn broertje August, zijn lieveling werd door hem verzorgd. En vóór 't jongetje
van zeven jaar goed zijn eigen taal kon lezen, dreunde hij de verbuiging op van ‘rosa’
en ‘bonus’.
Maar Renier bleef niet thuis. Hij zette zijn wil door: hij zou dokter worden. En
met behulp van de Cuyl-studiebeurs ging hij naar Leuven in 1833. Zijn ouders immers
wilden niet hooren van een Nederlandsche niet-katholieke universiteit. Dan maar,
trots alle politieke bezwaren, het aan de Alma Mater gewaagd.
‘Sedert de omwenteling was echter een onoverschrijdbare grens tusschen de beide
deelen van Nederland getrokken. Aan beide zijden dezer grens grimden elkander
twee legers tegen, en het was voor het Nederlandsche gouvernement voldoende te
weten, dat een onderdaan in het nu van het Noorden vervreemde Leuven zijn studiën
deed, om hem zonder genade den terug-

(1) J.R. Snieders: ‘Neel, de Kleermaker’.
(2) Zie J.R. Snieders: ‘Dorpsverhalen’, ‘Op de Grenzen’, ‘De Lelie van 't Gehucht’, ‘Novellen
uit de acht Zaligheden’.
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keer tot de ouderlijke woning te ontzeggen. Renier's vacantiedagen waren dus
voorloopig niet voor het ouderlijk huis. Hij naderde dan zoo dicht mogelijk de
grenzen, vertoefde bij zijn bloedverwanten te Overpelt in het Limburgsche, toog
soms heimelijk “de meet” over, om eenige uren in den luchtkring van zijn huis te
mogen ademen; doch vertoefde er slechts geregeld, nadat zijn moeder, eene vrouw
met veel wilskracht, zelve naar het hoofdkwartier van den Prins ging, en bekwam
dat het onverbiddelijke verbod voor hem niet meer gelden zou.
Van dit oogenblik was de vacantie van den jongen medicus, en reeds dichter,
inderdaad een gouden tijd. Hij leefde andermaal in de frissche Kempen, in de
uitgestrekte maste- en eikebosschen, die het oude dorp als met een donkeren gordel
omsloten; ging met zijne broeders op jacht en leidde de poëzie den huiskring in. In
die dagen las hij daar zijn eerste dichtproeven voor, zooals hij er ook de eerste
dichterlijke uitgaven aanbracht, die de jonge Vlamingen in 't Licht zonden ter
opbeuring van hun taalrecht.’(1)
Telkens na 't examen kwam Renier met een groote onderscheiding naar huis. En
aan de letterkunde deed hij mee vooral sinds Em. Van Straelen de 20n October 1836
‘Met Tijd en Vlijt’ had gesticht. Renier was medelid van de allereerste ure. En wat
hij daar voorlas, de verzen die later (1839 en 1845) in den eersten en tweeden bundel
Lettervruchten van 't genootschap verschenen: ‘De eerste aderlating’, ‘Paula en
Hugo’, ‘Het Gedrocht’, ‘de dochter van Jephta’, Het Heiligdom: ‘Eerste Mei’,
‘Vaderlandsliefde’... De kleine August luisterde, en voelde reeds toen, naar het schijnt,
den rythmischen harteklop.
Te Lagemierde, een uur van Bladel af, N.W., nog dichter bij de Belgische grens,
was een soort kostschool, gehouden door Meester Hoosemans, het type van ‘De arme
Schoolmeester’, een flinke baas, die een jaar groot-Seminarie had gedaan. August
kwam toen enkel op Zondag naar huis. Maar straks verhuisde, o weelde, M.
Hoosemans, die het daar aan de grens te onrustig vond, eventjes verder Holland in,
en hij vestigde nu zijn school te Bladel zelf, waar hij trouwens officieel werd benoemd
tot openbaar Onderwijzer der Gemeenteschool.
‘... Snieders was altijd Nr 1 in de klasse, zeer vlug van begrip; de moeilijkste
sommen, waar ik geen raad mee wist, schreef ik eenvoudig van hem af. Was het
werk klaar, dan was het verzen maken op de lei, waar hij veel liefhebberij in had. 't
Kwam er niet op aan op welk onderwerp; overal

(1) Aug. Snieders: ‘Dr. J. Renier Snieders’, 1889.
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wist hij een vers op te dichten. Zoo heb ik vele schoone dichtstukken van hem gehad,
die ik dan aan mijn Vader en den Predikant liet lezen, die verbaasd stonden, en
voorspelden: van dien jongen komt nog iets groots’...(1)
‘Onder zijn makkers, vertelt een ander, stond hij als een eerste bol bekend.
Herhaalde malen heb ik hem, bij bezoeken aan de school op zijn jaarlijksche
vacantiereis naar Bladel hooren zeggen, mij de plaats aanwijzend waar hij op de
schoolbanken gezeten had: Hier heb ik mijne Academie gehad.’(2)
Snieders liep er school met Wilh. Jos. de Vicht (geb. 11 October 1822) die in 1840
priester werd gewijd, van 1845 tot '50 leeraar was op het Seminarie te St.
Michiels-Gestel, en in 1867 stierf als pastoor te Zeelst.
Met Adriaan Joh. Beissens (geb. 4 Mei 1827), die in 1852 in de Congregatie der
Fraters te Tilburg trad en zeer oud werd. In 1890 was hij nog directeur van het R.K.
Weeshuis, St. Corneliusgesticht te Reusel.
En smakelijk vertelt Snieders van ‘de plaats waar ik in de school zat en waar de
glasruit - broos monument - lang mijnen naam droeg, evenals de bank die ik met
mijn zakmes doorkerfde. Dat werk hebben anderen die na mij kwamen zoo trouw
voortgezet dat er nu nieuwe banken, met nieuwe doorkervingen stonden.
‘Ik zag het altaar in de kerk, aan welks voet ik de Mis diende, den toren, waarvan
ik een bewoner was, gelijk de ratten, uilen en kauwen.’(2)
Ook in verzen heeft hij zijn kinderjaren herdacht.
Onder de Hollandsche officieren van het grensleger waren er enkele die in 't gezin
Snieders huisvrienden werden. En daaronder een die flink teekende en schilderde.
Van hem leerde August potlood en penseel hanteeren. Dat was een buitenkans naast
de muziek van de broers. ‘Ons Gustje wordt schilder’, droomde moeder.
Intusschen prijkten om den wilden haarbos van den Lovanist al glanzender
lauweren.
Le Roy en Hensemans, Becker en Van Mons, Baud, Craenincx en Michaux waren
't eens om te erkennen dat hun éenige Hollander al de Belgen versloeg. Zijn
einddiploma moest hij, vreemdeling, voor de Middenjury te Brussel halen. En hij
kwam te voorschijn met de grootste onderscheiding, en met het getuigenis van den
Voorzitter aan de Leuvensche Hoogleeraars: ‘Votre élève a fait des merveilles’.

(1) G. Segers: ‘Dr. Aug. Snieders’, in het Jaarboek der Kon. Vl. Academie, 1906.
(2) Aug. Snieders: Villa Platella, 1877.
(2) Aug. Snieders: Villa Platella, 1877.
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Laat zijn jongste broer ook daarvan vertellen:
‘Toen Jan Renier Snieders op het punt was zijn examen in de heelkunde af te
leggen, waarin hij inderdaad een meester is geweest, bracht hij een beleefdheidsbezoek
bij een der hoogleeraren, welke zijn voornaamste leider was geweest en immer
levendig belang in hem stelde. Op zijne tafel lag een pas verschenen en nog
onopengesneden werk, betreffende de bevindingen van den beroemden Dupuytren,
over de steensnede.
“Neem dat boek met u en lees het” zegde de hoogleeraar die verlangde dat de
student zich de nieuwe bevindingen, in het boek opgenomen, zou eigenmaken. De
aspirant-heelmeester durfde niet weigeren, ofschoon een welgemeend “dank je” in
het diep van zijn gemoed verscholen lag, zoo vermoeid was de anders zoo leergierige
student. “Ik nam met heimelijken tegenzin het boek meê” zegde hij; “het was
inderdaad een zware last voor me, doch in mijn studeervertrek gekomen, kreeg de
weetgierigheid de bovenhand. Ik sneed het boek open en las en las nog bij het
lamplicht in de stilte van den nacht.”
Hij ontmoette zoovele nieuwe bevindingen, hij ontwaarde eene zoo ontzaggelijke
omwenteling in de wetenschap, dat hij zijn notitieboek met vele nieuwe bladzijden
verrijkte.
Zonderling samentreffen! Toen het vraagpunt dat hij voor de centrale Jury te
behandelen had uit de bus kwam, las men op het briefje “de steensnede”. Stout wierp
hij nu, in zijn examen, de nieuwe ervaringen op. Een lid van de Jury, dat met deze
nog niet bekend was, richtte hem driftig het woord toe: “Waarop steunt gij die
stellingen?” - “Op Dupuytren”, was het antwoord, “op zijn jongste bevindingen”.
De hoogleeraar zweeg en hadde gewis zijne vraag den candidaat liever niet
toegericht.’(1)
Hij kwam thuis. En dat was in Augustus '38. Dat was dit jaar de Bladelsche kermis.
Geen koning zoo fier als de oude Snieders. En August was de page in de
verwelkoming van dien modelstudent, die toch ook model-studentikoos was geweest.
Lees er maar eens ‘Dokter Marcus’ op na. Maar zijn nichtje had hem als een engel
behoed. De twaalfjarige liefde voor juffrouw Pijpers werd nog binnen het jaar een
huwelijk. En om gemakkelijker thuis te komen vestigde hij zich te Turnhout en
weigerde hij een hem aangeboden leerstoel te Leuven.
August tuurde met steeds geestdriftiger oogen. Renier bracht ieder keer in 't kleine
dorp de groote wereld mee.
Hoosemans doste den jongste der Snieders uit met alles wat hij zelf wist, ook in
't Latijn. Maar dat waren druppeltjes

(1) Dr. A. Snieders: ‘Dr. J.R. Snieders’.
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in de groote zee van zijn verlangen. Wat zou het nog duren eer hij stond op de hoogte
van zijn broeder Renier? Maar van regelmatige studie wou de bruischaard niets
weten. Alle steunstokken weg. Hij zou er wel komen.
Vader Jan Theodoor Snieders stierf, 70 jaren oud in 1842.
Maar August? Hij was nu 17 jaar. ‘Jongen, blijf thuis bij ons’, smeekte moeder.
Maar de driftige poëtenziel woelde los.
‘Zoo werd ik groot in een huis, waar kristen-kunstgevoel en familie-eer heerschten,
waar het verledene voor veel, voor zeer veel telde, en juist daardoor de toekomst met
meer vertrouwen werd tegemoet gezien. De kunstgeest was in mij wakker geworden.
Ik wilde de wijde wereld in...’(1)
Eerst een broodwinning. Er was een plaats open in de drukkerij van Van Santen
te 's Hertogenbosch. Hij zou beginnen niet te leeren letterzetten. Dat was immers
toch ook in gezelschap van boeken! En langs daar waren Béranger en Franklin er
wel gekomen. Waarom hij niet? Jamaar, Cuyl en het patriciërschap der familie? Wees
gerust, moeder, sprak August.
Na veel praten won hij zijn slag, en hij trok naar de oude Hertogenstad.

(1) Aug. Snieders: ‘De geest van het Vaderhuis’. 1867.
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Vergadering van 18 Maart 1925
Aanwezig de heeren: Mr. LEONARD WILLEMS, bestuurder, Prof. Dr. L. SCHARPÉ,
onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren: KAREL DE FLOU, Dr. L. SIMONS, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. J.
MUYLDERMANS, Kan. AM. JOOS, IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. J. MANSION, O. WATTEZ,
Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. J. VERCOULLIE, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof.
Dr. A.J.J. VANDEVELDE, E.H.J. JACOBS, KAREL VAN DE WOESTYNE, Dr. J. PERSYN,
Dr. M. SABBE, Mej. M.E. BELPAIRE en Prof. Dr. A. VAN HOONACKER, werkende
leden;
E.H. AL. WALGRAVE, briefwisselend lid.
De heeren Prof. Dr. FRANS DAELS, E.P.J. SALSMANS S.J., Prof. Dr. A. CARNOY en
Dr. J. CUVELIER, briefwisselende leden, lieten zich verontschuldigen.

De Bestendige Secretaris leest het verslag over de Februari-vergadering; het wordt
goedgekeurd.

Afsterven van Minister van State Joris Helleputte, werkend lid. - Op Zondag 22
Februari overleed te Leuven, Minister van State, JORIS HELLEPUTTE, werkend lid
der Academie sedert 1904; de begraving heeft plaats gehad te Leuven, den Donderdag
26 Februari te 11 uur, in de kerk van Onze Lieve Vrouw der Predikheeren. - De
plechtigheid werd bijgewoond door de HH. Prof. Dr. L. SCHARPÉ, onderbestuurder,
Prof. Dr. A. VAN HOONACKER, werkend lid, Prof. Dr. A. CARNOY en Dr. J. CUVELIER,
briefwisselende leden, en Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris.
Prof. Dr. L. SCHARPÉ, onderbestuurder der Academie, nam bij de begrafenis het
woord namens onze Koninklijke Instelling. Tot teeken van rouw werd de nationale
vlag halfstok geheschen aan het Academiegebouw. Een brief tot kennisgeving van
het overlijden werd aan de werkende en briefwisselende leden gestuurd.
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De heer Prof. Dr. L. SCHARPÉ, onderbestuurder, voldoet aan dit verzoek; op voorstel
van den heer Bestuurder beslist de vergadering dat de lijkrede in de Verslagen en
Mededeelingen zal opgenomen, en dat namens de Academie een brief van rouwbeklag
aan Mevrouw Wwe Helleputte zal gezonden worden.

Aangeboden boeken.
Door de Regeering:
Université de Gand, Recueil de travaux, publiés par la Faculté de Philosophie et
Lettres, 53e et 54e fasc.: Album d'inscriptions attiques d'époque impériale avec notes,
corrections et inédits, par PAUL GRAINDOR, ancien membre étranger de l'école
française d'Ahènes, professeur à l'université de Gand. A. Texte. B. Planches. Gand,
1924.
Académie de Langue et de Littérature françaises. Bulletin, Tomes I-III.
Door de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam:
Jaarboek 1921-1922 en 1923-1924.
Verhandelingen. Afdeeling Letterkunde. Nieuwe reeks, deel XXIII, Nr 1: Mystic
treatises by Isaac of Nineveh. Translated from Bedjan's Syriac text with an
introduction and registers bij A.J. WENSINCK.
Id Nr 2: Die baltischen und die slavischen Akzent- und Intonationssysteme. Ein
Beitrag zur Erforschung der baltisch-slavischen Verwantschaftsverhältnisse van N.
VON WIJK.
Id. Nr 3: Twee oude Fransche Verhandelingen over het Hindoeïsme. Uitgegeven
en toegelicht door W. CALAND.
Id. Dl. XXIV, Nr 1: Zur vergleichenden Lautlehre der baskischen Dialekte.
Berichtigungen von C.C. UHLENBECK.
Mededeelingen. Afdeeling Letterkunde. Deel 53, Serie A, No 13; - Deel 54, Serie
B, No 7-8; - Deel 55, Serie A, No 1-6; - Deel 56, Serie B, No 1-6.
Door de Universiteit van Amsterdam:
Twijfel als psychologisch verschijnsel in het religieuse leven, door P. STEGENGA
AZN.
Bijdrage tot de psychologie van den Staatsman, door J.J. BOKVAN BORK.
BERGH (Mr. G. VAN DEN). De medezeggenschap der arbeiders in de partikuliere
onderneming.
TRIEBELS (Mr. A.B.C.). De Staatsidee volgens Leo XIII. Vergelijkende studie.
GROOSMULLER Jr. (J.Th.). Considérations théoriques relatives aux champs de
polaration de Nicols et au compensateur de Babinet.
VLIET (P.C. VAN DE). Recherches sur les monochlorotrinitrobenzènes et sur le
remplacement de leurs substituants.
Biochemische studies over bananen, door JOHAN FREDERIK POOL.
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Bij het openen der vergadering brengt de heer Bestuurder der Academie, Mr.
LEONARD WILLEMS, in de volgende bewoordingen hulde aan den afgestorvene:
‘In den loop dezer maand is ons een van de oudste leden der Academie ontvallen:
ik heb genoemd Staatsminister JORIS HELLEPUTTE.
Hij werd ons medelid 16 Maart 1904.
Zijne drukke bezigheden als volksvertegenwoordiger, als minister en als
bankbestuurder, hebben hem steeds belet, ijverig deel te nemen aan de werkzaamheden
onzer Academie.
Hij volgde onze zittingen vrij onregelmatig. Toen het zijne beurt was tot
onderbestuurder en bestuurder gekozen te worden - of toen er sprake was van hem
tot lid te benoemen van eene onzer Commissies, heeft hij zelf steeds aangedrongen
opdat zijn persoon niet in aanmerking zou komen: hij kon den tijd niet vinden om
in ons midden een ambt te bekleeden.
Overigens, als ingenieur van beroep, vielen Taalstudie en Geschiedenis zoo wat
buiten zijn werkkring.
Men gelieve nu uit mijne woorden niet af te leiden dat hij tegenover de Academie
onverschillig stond, of dat hij haar geen warm harte toedroeg.
Hij heeft integendeel aan de Academie onschatbare diensten bewezen. Telkenmale
dat onze Academie voor bestuurlijke of financiëele moeilijkheden stond, en dat wij
bijstand noodig hadden, was het bij Minister HELLEPUTTE dat men ging aankloppen.
En nooit te vergeefs... Eenmaal op de hoogte gebracht van onze wenschen, heeft
hij zijn grooten invloed steeds ten dienste der Academie gesteld, en hij bleef
aandringen totdat alle hindernissen waren weggeruimd.
Het groote publiek, dit spreekt van zelf, heeft van dat alles weinig of niets
vernomen. Maar zij die op de hoogte zijn van hetgeen achter de schermen gebeurt,
weten het des te beter.
De Academie vervult dus niets anders als haren plicht, wanneer zij dankbaar
herdenkt al wat de afgestorvene voor haar heeft gedaan en wanneer zij bij monde
van haren Bestuurder betuigt dat zijn aandenken in ons midden zal blijven voortleven.
Ik werd tot mijn spijt belet de begrafenis bij te wonen. Prof. SCHARPÉ, onze
onderbestuurder, nam op zich mij aldaar te vervangen. Hij zal U lezing geven van
de lijkrede, die hij op het graf uitgesproken heeft.’
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De bepaling van het electro-optisch Kerr-effect in vloeibare gassen met een toepassing
op zuurstof, door H. WALCH.
JüRGENS (JACOBUS). Quantitatief onderzoek over de mercureering van nitrobenzol.
Bijdrage tot de kennis van het substitutieprobleem.
BERCKMANS (V.S.F.). Bereiding en eigenschappen van eenige hoogere
chloornitrobenzolen.
RIJPMA (E). De ontwikkeling van Kampen tot omstreeks 1600, vooral in de laatste
jaren der zestiende eeuw.
MAAR (H.G. DE). Elizabethan Romance in the eighteenth century.
Mrs. Gaskell: Novelist and Biographer, by J.J. VAN DULLEMEN.
SAILESWAR SEN. A study on Mathurânâtha's Tattva-Cintâmani-Rahasya.
Etude sur le texte français du Livre des Mestiers, Livre scolaire français-flamand
du XIVe siècle. Supplément à l'Esquisse historique de l'enseignement du Français
en Hollande du XVIe au XIXe siècle’ par K.J. RIEMENS, professeur au Lycée classique
d'Amsterdam.
KOUWENAAR (W). Spirochaetosis febrilis. Een in de Tropen voorkomende
kortdurende koorts.
WOLFF (J.W.). Onderzoekingen betreffende Cultuur en Serologie der leptospirae.
GOMPERTS (H.C.). Bijdrage tot de kennis der Nederlandsch-Indische anophelinen.
De invloed op de ademhaling van druk op de borstkas. Proeven genomen bij
onthersende katten, door THEODORUS WASSENAAR.
WOERDEN (J. VAN). Over de roode maag.
LICHTENSTEIN (A). Quantitatieve urobilinebepaling en bloedafbraak.
TERWEN (A.J.L.). De quantitatieve bepaling van urobiline en urobilinogeen in
urine en faeces.
De vaccinatie tegen cholera langs den weg van het darmkanaal, door PIERRE
PEVERELLI, arts.
De therapie der amoebiasis met Yatren, door W.F. BAX.
RODENHUIS (YPEUS). Over het bestaan van verschillende rassen binnen de soort
entamoeba histolytica schaudinn.
Volvovaginitis gonorrhoica infantum, door J.P. KELLERMAN SLOTEMAKER.
ZECHA (P.S.). Over tuberculose der vrouwelijke geslachtsorganen.
HARTOG JAGER (E.W. DEN). Ziekte en sterfte onder de arbeiders bij de
steenkolenmijnen te Beraoe.
EBBENHORST TENGBERGEN (J. VAN). De Röntgenologische bekkenmeting.
TONGEREN (F.C. VAN). Ruptura perinei.
DAM (C. VAN). Kwaadaardige bijniergezwellen.
SCHUT (J.A.F.). De invloed van de vloeistof eener proef-septictank op pathogene
darmbacteriën.
KOPP (J.G.). L'ostéosynthèse dàns le mal de Pott.
POSTMUS Jr. (S.). De werking van geneesmiddelen op culturen van amoeben.
FISCHER (I.A.). Studies over de leptospira icterohaemorrhagiae.
KAISER (L.). De segmentale innervatie van de huid bij de duif.
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Door de Technische Hoogeschool te Delft, de hieronder volgende proefschriften:
HEURN (Jhr. F.C. VAN). De gronden van het cultuurgebied van Sumatra's Oostkust
en hunne vruchtbaarheid voor cultuurgewassen.
De Industrialisatie van China, door IR. HAN TIAUW TJONG w.i.
De doelmatigheid van de Amsterdamsche broodvoorziening, door IR. J. GOUDRIAAN
Jr.
WOLZOGEN KüHR (C.A.H. VON). Onderzoekingen aangaande de mikroflora
aanwezig in normaal en serehziek suikerriet.
NELLENSTEYN (F.J.). Bereiding en constitutie van asphalt.
HESLINGA (J.). Onderzoekingen over de quantitatieve bepaling van chloor, broom
en jodium in organische verbindingen.
BERTRAM (J.F.). IJzeren ophaalbruggen.
Bijdrage tot de geologie van de Sierra Alhamilla (Provincie Almeria), door W.H.
HETZEL.
WIJS (H.J. DE). Samenstelling en Bestendigheid van eenige metaalammoniokionen.
VLES (S.I.). Reactiesnelheid van zuurstof met oplossingen van eenige anorganische
zouten.
Onderzoek naar de ruimtelike Konfiguratie van enkele Glykolen, door P.H.
HERMANS.
SCHAAFF (Ir. M.L. VAN DER). Critische beschouwingen betreffende de wettelijke
bepalingen tot bescherming van den industrieelen eigendom meer in het bijzonder
in Nederland.
Bijdrage tot de kennis van organische boriumverbindingen, door J. MEULENHOFF.
Door de Rijksuniversiteit te Groningen:
Jaarboek der Rijksuniversiteit. 1923-1924.
Studiën over de Romeinsche elementen in Hooft's niet-dramatische poëzie, door
J.C. DE HAAN.
Door het Provinciaal Genootschap in Noordbrabant, te 's Hertogenbosch:
Beschrijving van Bergen op Zoom en omstreken, door G.C.A. JUTEN, met korte
beschrijving van Tolen, door Mr. Dr. J.C. OVERVOORDE.
Door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden:
Handelingen en Levensberichten harer afgestorven Medeleden. 1923-1924.
Door het Zeeuwsch Genootschap van Wetenschappen te Middelburg:
Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland.
1924.
Door de ‘Reale Accademia dei Lincei’, te Rome:
Rendiconti. Classe di Scienze morali, Storiche e Filologiche. Serie Quinta. Vol.
XXIII, fasc. 3-12, en Vol. XXIV-XXIX.
Atti. Classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali. Vol. XXIII, fasc. 3-12, en
Vol. XXIV-XXX.
Rendiconto dell' adunanza solenne del 7 Giugno 1914, 18 Gennaio 1916, 12
Novembre 1916, 18 Gennaio 1919, 15 Giugno 1919, 6 Giugno 1920, 5 Giugno 1921,
4 Giugno 1922.
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Door de Hoogeschool van Gent:
Aanwinsten van het jaar 1924.
Door den E.H.A. GEEREBAERT, S.J.:
Grieksche en Latijnsche Schooluitgaven. Grieksch Leesboek. Met inleidingen en
aanteekeningen, door A. GEEREBAERT. I. Lockianos. 1e deel: Tekst.
Door den Schrijver:
Toponymica. I. Driesch. II. Meersch, door Dr. JAN LINDEMANS. Twee overdrukken
uit Leuvensche Bijdragen, XVI (1924).
De rechtspleging in de Meierij Assche gedurende de XVe en de XVIe eeuw, door
denzelfde. Overdruk uit Bijdragen tot de Geschiedenis.
Kleine Leidraad bij de Studie der Plaatsnamen, door denzelfde.
Aangekocht: Beknopt etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal, door J.
VERCOULLIE, Professor in de Nederlandsche Philologie te Gent. Derde verbeterde
en zeer vermeerderde uitgave. Gent, 1925.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Geneeskundige Dienst bij het Leger. - Bij brieve van 3 Maart 1925, verzoekt
de heer Minister van Landsverdediging de Academie hem een driedubbele lijst voor
te stellen van burgerlijke geneesheeren, die als ondervragers voor het Vlaamsch,
zouden kunnen geroepen worden om in Juni deel uit te maken van de Jury belast met
het afnemen van het uitgangsexamen der school voor Officieren van den
Gezondheidsdienst, wat de practische Vlaamsche proef betreft.
Worden aangewezen de heeren:
Prof. Dr. FRANS DAELS, briefwisselend lid der Academie, te Gent;
Dr. SANO, bestuurder der Kolonie, te Gheel;
Dr. TERLINCK, te Brussel.
2o) Verkiezing tot werkend lid. - Bekrachtiging. - Brief den 10 Maart ontvangen,
waarbij de Weled. Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten aan de Academie
een afschrift stuurt van het Koninklijk Besluit van 19 Februari 1925, houdende
bekrachtiging van de verkiezing tot werkend lid van Prof. Dr. A. VAN HOONACKER,
hoogleeraar te Leuven, tot vervanging van Prof. AD. DE CEULENEER, overleden.
3o) Programma van Teyler's Tweede Genootschap te Haarlem, voor het jaar
1925. - H.H. Directeuren van TEYLER's
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STICHTING en de Leden van TEYLER'S TWEEDE GENOOTSCHAP hebben besloten voor
het jaar 1925 de volgende, prijsvraag uit te schrijven: Verlangd wordt een onderzoek
van Ruusbroec's denkbeelden, stijl en taal, ook in vergelijking met die van andere,
vooral Neder- en Overlandsche mystieke schrijvers.
Bedoeld is: een nader onderzoek van den letterkundigen vorm van Ruusbroec's
geschriften, den aard en de herkomst van zijne verbeeldingsvormen, symboliek,
beeldspraak, vergelijkingen, parallelisme, terminologie, woordvorming, zinsbouw,
rhythme, rijm enz.; ook in vergelijking met Dietsche en Duitsche mystici, als b.v.
Hadewijch, Jan van Leeuwen, Eckart, Tauler, en met Latijnsche voorbeelden. Voorts
is, wat de taal betreft, niet bedoeld eene volledige klank- en vormleer, doch alleen
of vooral eene verzameling en bespreking der eigenaardige, gewestelijke
bestanddeelen, die Ruusbroec's taal onderscheiden van die zijner Dietsche
tijdgenooten.
De prijs voor het best en voldoend antwoord bestaat in een gouden eerepenning, op
den stempel des Genootschaps geslagen, ter innerlijke waarde van f 400.
De antwoorden moeten worden ingezonden vóór of op den 1sten April 1927, opdat
zij vóór den 1sten Mei 1928 kunnen beoordeeld worden.
De verhandelingen moeten in het Nederlandsch, Fransch, Engelsch of Hoogduitsch,
met eene Latijnsche letter, vooral goed en leesbaar geschreven zijn door eene andere
hand, dan die van den opsteller, of met de schrijfmachine. Ook moeten zij vóór den
bepaalden tijd in haar geheel worden ingezonden; geene antwoorden, waaraan eenig
gedeelte bij de inlevering ontbreekt, zullen tot het dingen naar den gemelden eereprijs
worden toegelaten.
Alle ingezonden stukken blijven het eigendom des Genootschaps, dat de bekroonde
verhandelingen, met of zonder vertaling, in zijne werken opneemt, zonder dat de
schrijvers, anders dan met toestemming der Stichting, die mogen uitgeven. Ook
behoudt het Genootschap aan zich het recht om van de niet bekroonde stukken
zoodanig gebruik te maken als het raadzaam zal oordeelen, hetzij zonder of met
vermelding van den naam des schrijvers; in het laatste geval echter niet zonder zijne
toestemming.
Ook worden geene afschriften van de niet bekroonde stukken aan de schrijvers
verleend, dan te hunnen koste. De in te zenden antwoorden moeten, zonder naam en
alleen met een spreuk onderteekend, vergezeld van een verzegeld briefje, dezelfde
spreuk ten opschrift voerende en van binnen des schrijvers naam en woonplaats
behelzende, gezonden worden aan het
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Fundatiehuis van wijlen den Heer P. TEYLER VAN DER HULST te Haarlem.

Mededeelingen namens commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. - De heer
Prof. Dr. J. MANSION, secretaris der Commissie, brengt verslag uit over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Waren aanwezig de heeren: IS. TEIRLINCK, voorzitter, Mr. L. WILLEMS,
ondervoorzitter, K. DE FLOU, Kan. Dr. MUYLDERMANS, Dr. L. SIMONS, Prof. Dr. L.
VAN PUYVELDE, Dr. L. GOEMANS en Dr. M. SABBE, leden, en Prof. Dr. J. MANSION,
lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) Critische bijdragen over Ruysbroec. (Voortzetting.) - Lezing door Mr. L.
WILLEMS.
1. Datum van de translatie van Ruysbroec's lichaam. - Het lijdt geen twijfel dat
Ruysbroec in de nieuwe kerk van Groenendaal rustte. Deze werd eerst in 1395
ingewijd, terwijl het decreet tot translatie van 1386 is. Geschiedde deze translatie
van zijn eerste graf naar de oude (S. Jacobs) kerk en van daar naar de nieuwe? Of
wachtte men tot de inwijding van de nieuwe kerk om het decreet uit te voeren? Spr.
toont aan dat men geene rekening gehouden heeft met het feit dat er twee kerken in
Groenendaal waren en dat dit de discussie over de translatie ingewikkelder maakt.
2. Een tractaatje van Jan van Leeuwen. - Spr. levert het bewijs dat Surius zich
vergist waar hij aan Jan van Leeuwen het auteurschap van drie en twintig tractaatjes
toeschrijft. Het juiste getal is XXII.
3. De bron van de astrologische kennis van Ruysbroec. - Deze is te zoeken in den
naamloozen Gentschen astronoom, een rijmwerk waarvan handschriften in
verschillende bibliotheken berusten. - Het verwijt dat men Ruysbroec gedaan heeft
als waren zijn astrologische opvattingen in strijd met de orthodoxe leer van de Kerk,
is niet gegrond, daar hij altijd den vrijen wil erkent naast invloed der sterren.
4. De berijmde aanhef van het Boek der twaalf begijnen. - De bron is te zoeken
in de wedstrijdgedichten waarvan een aantal bewaard zijn en die meest beginnen als
het werk van Ruysbroec.
5. De Relikwieën van Ruysbroec. - Mededeeling van een
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onuitgegeven proces-verbaal van toewijzing van relikwieën in 1622. Verder wordt
de veelbewogen geschiedenis dier relikwieën vervolgd tot op onze dagen, en Spr.
komt tot het besluit dat de twee in 1910 in S. Goedele teruggevonden heupbeenderen
volkomen echt zijn en dat er waarschijnlijk nog andere relikwieën te Hoeilaart te
vinden zijn.
2o) Bestendige Commissie voor Onderwijs in en door het Nederlandsch. - De
heer SEGERS, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren: Kan. AM. JOOS, voorzitter, Prof. Dr. A.J.J.
VANDEVELDE, ondervoorzitter, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Dr. L. GOEMANS, OMER
WATTEZ, J. JACOBS, Dr. J. PERSYN, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, leden, en GUSTAAF
SEGERS, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1. Eenige wenken voor de woorden en uitdrukkingen in de gevoelstaal.
(Voortzetting.) - Lezing door Kan. Joos.
De heer Kan. Joos zet zijne lezing over de gevoelstaal voort.
2. Sprokkelingen op het gebied van onderwijs in de 17e en 18e eeuw. - Lezing door
Kan. Dr. MUYLDERMANS.
De heer MUYLDERMANS zal zijne verhandeling in eene volgende vergadering
houden.
3. Schilderen, Schrijven, Onderwijzen. - Lezing door GUSTAAF SEGERS.
De heer SEGERS leest het eerste deel zijner verhandeling.
De heeren Kan. AM. JOOS en SEGERS zullen in de Meivergadering hunne lezingen
voortzetten.

Dagorde.
1o) Driejaarlijksche Wedstrijd voor Nederlandsche Tooneelletterkunde: 23e
tijdvak (1922-1924). BENOEMING VAN DE JURY. Voorstelling van een aanvullende
lijst van candidaten. Worden voorgesteld:
Binnen de Academie: OMER WATTEZ en KAREL VAN DE WOESTYNE, werkende
leden;
Buiten de Academie: E.H. JORIS EECKHOUT, te Gent, Dr. O. DE GRUYTER, te
Antwerpen, en MOD. LAUWERYS, te Antwerpen.
2o) Aug. Beernaert-Wedstrijd: 6e tijdvak (1922-1923). Verslag van de Jury. Namens de Jury geeft Dr. J. PERSYN
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lezing van het verslag over den wedstrijd; de Jury besluit tot de bekroning van den
heer KAREL VAN DEN OEVER. - De Academie sluit zich bij deze beslissing aan. Het
verslag zal in de Verslagen en Mededeelingen opgenomen worden.
3o) Voorstel tot het stichten van een Vlaamsche Klasse of Academie van Wis-,
Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen. Voortzetting van de bespreking. - Het
Bestuur der Academie zal, in zijn eerstkomende vergadering, samen met de HH.
MUYLDERMANS, VERMEYLEN en VANDEVELDE, een bepaalden vorm geven aan het
voorstel dat door Kan. MUYLDERMANS verdedigd en door de Academie goedgekeurd
werd.
4o) Lezing door Prof. Dr. A.J.J. Vandevelde, werkend lid: Bijdrage tot de Studie
der Werken van den Geneeskundige Cornelis Bontekoe (1647-1685). - Op voorstel
van den Heer Bestuurder beslist de vergadering dat de lezing van Dr. VANDEVELDE
in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
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Lijkrede uitgesproken te Leuven op 26 Februari 1925 ter gelegenheid
der begrafenis van Joris Helleputte
Minister van State,
door Prof. Dr. L. Scharpé, onderbestuurder der Academie.
Ook de stem van de Koninklijke Vlaamsche Academie dient, bescheiden, zich te
mengen in het koor van stemmen, die uit heel het land hier een ontroerde hulde
komen brengen aan een van Vlaanderen's wakkerste zonen, sedert meer dan twintig
jaren een van haar meest verkleefde en uitstekendste medeleden.
In Maart 1904, toen in de vervanging moest worden voorzien van den betreurden,
eerbiedwaardigen Professor ALBERDINGK THYM, werd JORIS HELLEPUTTE, zijn
vriend en Collega, beroepen tot zijn opvolger. Het feit dat hij rechtstreeks tot werkend
lid verkozen, werd, bewijst hoezeer de Academie zijn aanwinst op prijs stelde. Steeds
heeft de Koninklijke Vlaamsche Academie er aan gehouden de meest welsprekende
woordvoerders van het Vlaamsch herlevingsideaal in haar schoot op te nemen. En
tot dezen - evenals vóór hem DE LAET en COREMANS - behoorde JORIS HELLEPUTTE.
Zijn Christen-Vlaamsch zijn overstraalt en verheerlijkt heel zijn leven van
onverdroten taaien arbeid, van hardnekkig volhouden, en verklaart ook zijn
onverstoorbaar, rotsvast optimisme te midden van tegenspoed, beproevingen, en
ontgoochelingen. HELLEPUTTE diende: diende zijn hoog ideaal, door al zijn krachten
en heel zijn rijke begaafdheid te wijden aan de opbeuring en de veredeling van zijn
volk.
Fier was hij Vlaming te zijn: de belforten en kathedralen spraken tot hem, den
bouwer, van een grootsch en bloeiend verleden, en hij ging bij die geslachten dan
ook te rade om het antwoord te bekomen op de kwellende vraag van onze tijden: hoe
wordt de Vlaming weer zóó zich-zelf als hij toenmaals was, wat valt ons te leeren
uit de sociale regeling van die eeuwen, hoe dienen wij de grondslagen te leggen voor
ons herworden?
Bij het aanvaarden van zijn benoeming had hij zijn vollen steun beloofd, telkens
de gelegenheid zich zoude aanbieden. En hij heeft woord gehouden. De belangen
van de Koninklijke
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Vlaamsche Academie lagen hem nauw aan het hart. Weliswaar was het hem,
gedurende de jaren vóór den oorlog, niet mogelijk de zittingen geregeld bij te wonen;
sedert 1907 was hij Minister van Landbouw geworden, doch zijn vèrstrekkende
invloed stond al dien tijd het Genootschap ten dienste. In den kommervollen troebelen
tijd na den oorlog verhoogde zijn belangstelling nog, en nu gebeurde het niet zelden
dat hij zich aan zijn politieke beslommeringen onttrok, om het genoegen te smaken
deel te nemen aan de zittingen. Hoe dikwijls heeft hij in vertrouwelijk gesprek zijn
spijt niet uitgedrukt niet geregelder en ook niet werkzamer te kunnen opkomen.
Op de Openbare plechtige Vergadering van 27n Juni 1920 hield hij de feestrede.
Hij handelde over den zwaren tijd na den oorlog verstreken: om moed in te spreken,
en vertrouwen. Zelden sprak hij met meer gloed. Hoe fonkelde zijn oog, hoe fier en
krachtig klonk zijn betoog. En de woorden waarmede hij zijn opwekking tot hoop
en vertrouwen inleidde, ze zijn als het ware de heerlijke vertolking van zijn Vlaamsch
Credo:
‘Wanneer onze Vlaamsche gewesten zullen hersteld zijn in hunne taalrechten;
wanneer ons volk zijne volledige ontwikkeling zal genieten in zijn eigene taal;
wanneer het dien 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.’
Zoo sprak hij, - zoo blijft hij tot ons spreken, onzen plicht ons voorhoudend.
Gij hebt uw man gestaan, voorbeeldig, kloek en stand-
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vastig, in den edelen strijd voor Uw volk, dierbare afgestorvene. Moge Uw
vooruitzicht van een heerlijke toekomst voor Volk en Land spoedig bewaarheid
worden!
Gij zelf leeft voort in wat gij gesticht hebt en bezield met Uw geest.
Dankbaar en ontroerd zal de Koninklijke Vlaamsche Academie Uw aandenken
bewaren.
Na een leven zoo rijk aan arbeid en verdienste, schenke God U Zijn vrede, Zijn
rust!
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Aug. Beernaert-Prijskamp
(Zesde Tijdvak: 1922-1923).
Verslag van de jury.
Werden ingezonden 47 werken.
Bij Ministerieel Besluit van 25 Juni werd de keurraad samengesteld als volgt: Prof.
Dr. A. VERMEYLEN, lid der Koninklijke Vlaamsche Academie, vertegenwoordiger
van de Regeering, en de leden der Koninklijke Vlaamsche Academie: Dr. J. PERSYN,
Dr. M. SABBE, Dr. L. SIMONS, K. VAN DE WOESTYNE.
De Keurraad hield zes vergaderingen. Tot Voorzitter werd aangesteld Dr. L. SIMONS,
tot secretaris-verslaggever Dr J. PERSYN.
Als uitslag van een eerste onderzoek werden tot nadere keuring behouden:
JAN VAN NIJLEN: ‘Het Aangezicht der Aarde’;
LODE MONTEYNE: ‘Het schoone Avontuur’;
A. JEURISSEN: ‘Op de Vlakte’;
FR. DE BACKER: ‘Het Dochterke van Rubens’;
L. REYPENS: ‘Liederen van Moeder’;
R. VAN PASSEN: ‘Als de Lente bloeit’;
R. VAN PASSEN: ‘Het stille Meer’;
K. VAN DEN OEVER: ‘Het Roode Paard’;
K. VAN DEN OEVER: ‘Het open Luik’;
K. VAN DEN OEVER: ‘Schaduw der Vleugelen’;
K. VAN DEN OEVER: ‘Inwendig Leven van Paul’;
ALB. VAN DRIESSCHE: ‘Het glorielooze Lot’;
F. TOUSSAINT VAN BOELAERE: ‘Het Gesprek in Tractoria’.
J. HAMMENECKER: ‘Colloquia I’;
J. HAMMENECKER: ‘Voor een Ziel’;
K. DE WINTER: ‘Pan’.

Verdere overweging en bespreking bracht nog meer naar voor:
JAN VAN NIJLEN: ‘Het Aangezicht der Aarde’;
KAREL VAN DEN OEVER: ‘Het open Luik’;
KAREL VAN DEN OEVER: ‘Inwendig Leven van Paul’;
R. VAN PASSEN: ‘Het stille Meer’;
L. MONTEYNE: ‘Het schoone Avontuur’;
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J. HAMMENECKER: ‘Colloquia I’;
F. TOUSSAINT VAN BOELAERE: ‘Het Gesprek in Tractoria’;

Uit een mededeeling van een der leden in een volgende zitting vernam de keurraad
dat de heer J. VAN NIJLEN met den Driejaarlijkschen Prijs werd bedacht. Aldus viel
hij hier weg, naar het reglement, art. 6., volgens hetwelk niet één en dezelfde schrijver
binnen hetzelfde jaar meer dan één prijs mag halen.
Dit verminderde in geenen deele de moeilijkheden der eindelijke uitspraak. De
keurraad immers werd het enkel hierover eens, ten overstaan van werk, als b.v. dat
van MONTEYNE en HAMMENECKER, zoo verschillend naar geestelijke en zedelijke
geaardheid, dat het zeer moeilijk is te zeggen: Dit of dat is het beste.
In de voorlaatste zitting kwam de overweging naar boven dat de heer VAN DEN
OEVER, bij nagenoeg even groote gaven als de andere laatst aangebleven mededingers,
blijk gaf, niet slechts van een vruchtbaarheid, die, bij een nauwgezet
kunstenaarsgeweten als het zijne, reeds op zichzelf een verdienste is, maar ook van
een zeldzame lenigheid in de ontplooiïng dier gaven, zich thuisvoelend immers in
de traditie der Renaissance zoo goed als in het nieuwste expressionnisme, en aldus
openbarend als om prijs weelde van geest en rijkdom van gemoed.
De Keurraad bleek eenparig bijzonder gevoelig er aan, dat deze Vlaamsche
kunstenaar, die reeds een kwart eeuw onverdroten aan den arbeid is in dicht en proza,
zijn eerbied voor het hoogste in onze vroegere Nederlandsche eeuwen weet te paren
met een steeds uitgeruste strijdbaarheid voor zijn zeer persoonlijke beginselen, en
met een vaardigheid, tot het verrassende toe, om ook het nieuwste te huldigen: zoodat
hij zich thans even hartstochtelijk vermag te bezielen voor het ‘Inwendig Leven van
Paul’ als destijds voor ‘De Geuzenstad’.
Aan de jeugdige werkkracht, die spreekt op telkens weer andere, maar zoogoed
als immer keurige wijze uit hetgene thans van dezen dichter voorligt, herhaalt de
Keurraad zijn hulde, en bekroont met algemeene stemmen de vier samenhoorende
werken van den heer KAREL VAN DEN OEVER.
De Leden: M. SABBE.
KAREL VAN DE WOESTYNE.
A. VERMEYLEN.
De Voorzitter, L. SIMONS.
De Secretaris-verslaggever, J. PERSYN.
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Bijdrage tot de studie der werken van den geneeskundige Cornelis
Bontekoe,
door Prof. Dr A.J.J. Vandevelde, werkend lid der Kon. Vlaamsche
Academie
Het kort verhaal van het leven en de dood van den heer Corn. Bontekoe, in Alle de
Philosophische, medicinale en chymische Werken, uitgave van Amsterdam, 1689,
vermeldt dat Cornelis Bontekoe geboren werd te Alkmaar ‘uit eerlyke en godvruchtige
Ouders, zynde zyn vader genaamd Gerrit Jansen Dekker, en zyn moeder Neeltje
Martens. De gemelde zyn Vader geneerde zich met een grutwinkel, en kreeg by
gelegentheid van zyn uithangbord, daar de bonte koe op geschilderd stond, den
bynaam van Bontekoe, dien zijn zoon Cornelis, dewyl ze veel beter bekend was als
de rechte naam Dekker, ook aangenomen, en tot het eind van zyn leven behouden
heeft.’
Hij studeerde te Leiden, namelijk onder Franciscus de le Boe Sylvius(1) en Theodoor
Crane(2), en promoveerde daar tot doctor in de geneeskunde. Hij vestigde zich te
Leiden als geneesheer, waar hij spoedig wegens zijn groote bekwaamheid, zeer
vermaard werd, daar hij een aantal patienten ‘loffelijk tot hunne vorige gezondheid
gebracht heeft, met gantsch andere en by hem zelfs geprepareerde medicamenten
daar toe te gebruiken. De Genees- en Heelmeesters, gelijk ook d'Apothekers, d'eersten
ziende zijn gelukkige voortgangen en d'anderen geen recepten van hem in hun winkels
komen, namen een onverzoenlyken haat tegens hem op, en zochten hem der halven
by al de wereld swart te maken.’ In dezen tijd was dus de geldzucht even belangrijk
als nu!
Na het overlijden van zijn tweede vrouw, en kinderloos

(1) Franciscus de le Boe Sylvius (Hanau 1614 † Leiden 1672), geneeskundige te Hanau en te
Leiden, hoogleeraar te Leiden. Grondlegger van een chemiatrisch stelsel, in de volgende
geschriften uiteengezet: Disputationum medicarum decas, Amsterdam 1663; Praxeos medicae
idea nova, 1e boek Leiden 1667, 2e boek Venetië 1672; 3e boek Amsterdam 1674; Opera
medica, Amsterdam 1679 en Genève 1731.
(2) Craanen, Theodoor, medicus te Leiden, werd eerste geneesheer van den Elector van
Brandenburg. Volgens Portal, weet men niet wanneer hij geboren werd en wanneer hij stierf
Volgeling der theorieën van Descartes, vergelijkt hij het menschelijk lichaam met een horloge.
Hij neemt aan dat het leven uit eene regelmatige reeks gistingen bestaat, en dat de dood komt
als die gistingen worden onderbroken. Hij schreef: Liber de homine, Amsterdam 1689 in 4,
Antwerpen 1689 in 4, Napels 1722 in 8.
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gebleven, - het huwelijk met de eerste vrouw had hem twee kinderen geschonken,
die echter jong overleden -, studeerde hij de wijsbegeerte, vooral deze van Descartes,
die hij op de geneeskunde toepaste, en verliet dan Leiden om zich in Den Haag te
vestigen. Daar werd hij nog heviger als vroeger aangevallen; hij antwoordde, de pen
in de hand, en schreef zijn werk over de thee, en zijn Nieuw Gebouw waarin hij de
dwalingen der geneesmeesters van zijn tijd aanwijst; hij richtte eene hoorzaal op
waar hij openbare lessen en proefnemingen gaf. Hij werd echter verplicht, na 5 jaren
te 's Gravenhage verbleven te hebben, zich naar Amsterdam te begeven waar hij op
vriendelijke wijze bij Pieter Schaap, Oud-Schepen dezer stad, werd gehuisvest. Hij
kon daar ook niet lang verblijven, en zocht de rust in den vreemde; hij vertrok naar
Hamburg in gezelschap van kapitein Kikol, bij wien hij op het laatste van zijn verblijf
te Amsterdam had ingewoond; kort nadien werd hij naar het hof van Berlijn ontboden,
waar hij lijfarts werd van den Keurvorst van Brandenburg, en tegelijker tijd professor
te Frankfurt-aan-den-Oder. Lang kon hij van zijne nieuwe betrekking niet genieten,
daar hij op 3/13 Januari 1685 gedurende een bezoek van de trappen viel, en zich zoo
erg aan het hoofd kwetste dat hij in de daarop volgende nacht om 3 uren overleed,
in den ouderdom van 38 jaren; hij was geboren in 1648.
Het Kort Verhaal eindigt met deze woorden: ‘Deze doorluchtige man, die zo veel
geruchts in de wereld gemaekt heeft, was zeer vriendelyk en gespraaksaam,
openhertig, beleefd, vaardig om op staande voet op de swaarste geschilstukken te
antwoorden, onvermoeyelijk in den arbeid, altyd nuchteren, als nuttigende byna geen
andere drank dan thee-water; en gewisselijk zou hy ons noch meerder bewyzen van
de doordringendheid zyns geests gegeeven hebben, indien het God beliefd had hem
een langer leven te vergunnen.’
In zijn Woordenboek oordeelt Van der Aa(3) over Bontekoe op de volgende wijze:
‘Onverzettelijk in zijne gevoelens en zeer moeilijk in den omgang, vestigde hij zich
achtervolgens te 's Gravenhage, te Amsterdam, te Hamburg, te Berlijn, enz., zonder
eenige rust te vinden welke telkens door zijne slechte handelwijs jegens zijne
ambtgenooten gestoord werd.’ Het gebeurt wel dat wie gaarne de waarheid zegt, en
de dwalingen openbaart, van slechte handelwijze wordt beschuldigd; als de
beschuldiging meer en meer veld wint, dan is dit alleen een bewijs dat het getal lieden
die de waarheid niet kunnen dulden,

(3) Biogr. Woordenboek der Nederlanden. 2e deel, II, 1854, blz. 865.
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en die de dwalingen verspreid hebben, zeer groot moet zijn.
Van de werken van Bontekoe noemt Portal(4) alleen Opera posthuma Leiden 1688
en Opera omnia Amsterdam 1689; ook spreekt zich Portal'niet gunstig uit tegenover
Bontekoe: ‘Les ouvrages de chirurgie sont peu interessans; il ne veut pas qu'on divise
la chirurgie en cinq parties, comme le faisoient communément les auteurs de son
temps. Il tâche de simplifier la plupart des noms des instrumens, des maladies
chirurgicales, ou même ceux de l'Anatomie... Le traité que Bontekoe a écrit sur
l'économie animale, est peu instructif. Cet auteur puise ses explications dans les
ouvrages de Descartes, les combine, et les accommode à sa façon de penser qui est
très éloignée de celle d'un bon physicien.’ Men heeft wel gehoord: Bontekoe schrijft
niet zooals de meeste geleerden van zijn tijd, hij wil de terminologie vereenvoudigen,
hij geeft uitleggingen volgens het stelsel van Descartes(5) van het duidelijk bewijs,
en daarom zegt Portal dat zijne geschriften weinig belang opleveren en weinig
leerzaam zijn; heeft hij dien vooruitstrevenden, eerlijken geest begrepen?
De theorieën van Descartes oefenden een grooten invloed in de 17e eeuw, niet
alleen op de wijsbegeerte, maar ook op de wetenschappen, die, dank zij de
ontwikkeling der proefondervindelijke methoden, zich op gelukkige wijze meer en
meer van de eigenlijke wijsbegeerte losmaakten, om eindelijk in de 19e eeuw een
gansch afzonderlijke groep van de menschelijke kennissen te vormen.
In de werken van Descartes vindt men een stelsel van philosophie, eene psychologie
en eene methode. Voor een beoefenaar der wetenschappen zijn philosophie en
psychologie, als zij niet proefondervindelijk zijn, van ondergeschikte betee-

(4) Histoire de l'anatomie et de la chirurgie, contenant l'origine et les progrès de ces sciences;
avec un tableau chronologique des principales découvertes et un catalogue des ouvrages
d'anatomie et de chirurgie, des mémoires académiques, des dissertations inserées dans les
journaux, et de la plupart des thèses qui ont été soutenues dans les facultés de médecine de
l'Europe: Par M. Portal, Lecteur du Roi, et Professeur de Médecine au Collège royal de
France, Professeur d'Anatomie de Monseigneur le Dauphin, de l'Académie Royale des
Sciences, & & &. Tome quatrième. A Paris, chez P. Fr. Didot le jeune, Quai des Augustins.
MDCCLXX, avec approbation et Privilège du Roi. Over Bontekoe, blz. 105-106.
(5) Descartes René, ook Cartesius Renatus geheeten, (La Haye, en Touraine 1596 † Stockholm
1650), een der hervormers van de philosophie; het doel van zijne philosophie is het verkrijgen
van een vaste wijsgeerige overtuiging. Dit wordt namelijk uiteengezet in zijn Discours de
la méthode pour bien conduire la raison et chercher la vérité dans les sciences, deelmakende
van zijne Essais philosophiques in 1637 verschenen.
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kenis; de methode daarentegen kan belangrijk zijn. De methode van Descartes steunt
op het duidelijk bewijs, dat niet alleen van verstand, maar ook van wilskracht en van
zedelijkheid afhangt. Die methode kan stellig vroeger op de wetenschappelijke
ontwikkeling invloed gehad hebben, toen de woorden meer waarde hadden als de
feiten; heden dienen alleen de woorden om de feiten uit te drukken, en de moderne
wetenschap steunt alleen op de feiten.
Geen wonder dat de Discours de la méthode, in 1637 verschenen, een diepen
indruk heeft gemaakt op de vooruitstrevende geesten van de 17e eeuw, waaronder
onder meer, Blankaart(6) en Bontekoe.

De lijst der werken van Bontekoe schijnt, in geen enkel der bibliographische bronnen,
volledig te zijn. In de volgende lijst(7) heb ik de inlichtingen vereenigd die ik gevonden
heb, met aanduiding der geraadpleegde Lronnen; in die lijst heb ik ook de geschriften
opgenomen die tegen Bontekoe werden gepubliceerd, en in verband zijn met zijn
strijd tegen zijn ambtsbroeders.
Disputatio de gangraena et Sphacelo. Praes. A. Rusio Lugd. Bat. 1667 (B).
Tractaat van het excellenste Kruyd Thee. 's Hage, (J), P. Hagen 1678 (G, N), 2e
druk 1679 (N, K, B), 3e druk 1685 (N, P), daarvan een Duitsche vertaling 1686 (W).
Laatste reden van afscheid, over de koortsen. 's Hage 1681 (G, N, V, B).
Reden over de koortzen. 's Hage 1682 (N, V, J). Fransche vertaling: Traité des
fièvres ou l'auteur découvre l'erreur des medecins anciens et modernes. Utrecht
Ribbius 1682, 94 pp. (B, P).
Antwoord aan Bernagie, 1682 (G, B).
Brief aan Overkamp, 1682 (G).

(6) Over Blankaart, Cf. mijne bijdrage in Versl. en Meded. Kon. Vl. Acad., 1924, blz 453.
(7) In de lijst hebben de letters tusschen haakjes de volgende beteekenis: A, Naamregister
Abkoude, - A.J., Bibliotheek A.J.J.V., - B, British Museum Catal., - Be, Corn. à Beughem
Apparatus ad historiam literariam novissimam, Amstelaedami, I 1689, II 1694, III 1699, IV
1701, V 1710, - E, Eloy Dictionnaire Médecine, - G. Bibliotheek Univ. Gent, - H, Hoefer
Biographie, - K. Kon. Bibl. Brussel, - L. Acta Lipsiae, - N, Catalogus Nyhoff, - P. Bibl.
nation. Paris, - V, Vander Aa, Biogr. Woordenboek, - W, Index Catal. Washington, - J.
Jöcher, Lexicon.
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C. Bontekoe notae provocatoriae in corollaria quae disputationi suae de ictero
opposuerat G. Blasius. Amstelodami, 1682, 8o (B, J).
Fragmenta dienende tot een Onderwys van de beweginge en Vyandscap, of liever
Vrindschap van het Acidum met het Alcali. Hage, N. Wilt 1683 in 8. (Be I, L 1683,
N). Vander Aa maakt van het Acidum en Alcali, Haag 1683 een afzonderlijk werk.
Vervolg van de Reden over koortzen dienende tot een antwoord op de brief onder
de naam van P. Bernagie voortgebragt. Amsterdam (Bouman), 1683 (N, B).
Diatriba de Febribus, in qua Autor Complures Medicorum, Antiquorum juxta ac
Recentiorum detegit errores, cum ratione earundem Theoriae, tum Praxeos, Belgice
Conscripta a D. Cornelio Bontekoë, ac Latinitate donata a Jano Gehema.
Hagae-Comitis 1683 in 8. (Be I, L 1683, N, H, B, P, J, E). Deze uitgave is vergezeld
van: Fragmenta motum et hostilitatem, seu potius amicitiam acidi et alkali, sinusque
phlegmatis, spiritus, olei, sulphuris, terrae, ac capitis naturam declarantia (H).
Korte verhandeling van 's menschen leven, gesondheid, siekte en dood, begrepen
in een drie ledige reden: I Over 't lighaam en sijne werkingen in gesondheid; II Over
de siekte en desselfs oorsaken; III Over de middelen, om het leven en de gesondheid
te bewaren en te verlengen; oversulx, om de meeste siektens voor te komen, en
d'ouderdom een geruymen tyd af te weren, door spyse, drank, slapen, thee, coffee,
chocolate, tabak, en andere dingen, en genees-middelen. Synde een korte vervulling
van 't nieuw gebouw der chirurgie, van 't tractaat van thee, van de reden over de
koortzen, en andere uytgegevene en beloofde boeken, alsmede drie verhandelingen:
I Over de natuur, II Over de bevinding, III Over de sekerheit in de genees- en
heelkunde, 's Hage, P. Hagen, 1685 (N), 1684 (A, V, W, P). Daarvan geeft Vander
Aa als Fransche vertaling: Nouveaux éléments de médecine touchant les maladies
du corps humain, et les moyens de se conserver la santé. Avec la vie de l'auteur, par
Jean Devaux(8), Paris 1698, 2 vol. in

(8) Portal (Histoire de l'anatomie, IV, 1770, blz. 307) vermeldt over Devaux:
Devaux, Jean, chirurgien juré, et ancien prévôt de sa Compagnie, naquit à Paris le 27 janvier
1649, de Jean Devaux, chirurgien et doyen du même corps, et mourut le 2 mai 1729; il est
l'auteur d'un petit nombre d'ouvrages, et de beaucoup de traductions.
Worden van Devaux aangegeven:
L'art de faire des rapports en chirurgie, Paris, 1703, in 4o et augmenté par M. Morand, 1745,
in 12. Index funereus chirurgorum Parisiensium ab anno 1315 ad 1729, Trévoux 1709,
Trévoux 1714 in 12. Et à la suite des recherches sur l'origine de la chirurgie, Paris 1744 in
4o, 1749 in 12, 2 vol.
Dissertation sur l'opération césarienne, avec les opérations chirurgicales de Verduc, Paris
1720.
Dissertation historique sur la pratique des accouchements, Mem. de Litterature et d'histoire.
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12 (H, P). Duitsche vertaling: Kurtze Abhandlung von dem menschlichen Leben,
Gesundheit, Kranckheit, und Tod. In Hoch-Teutsche versetzet von R.J.H. Budissin
(Arnsts) 1686, 553 pp. (B, W) Andere uitgave Budissin 1688 (B).
Verscheidene Tractaetjes handelende van de voornaemste Grondstukken om tot
een ware kennisse der Philosophie en Medecine te geraken. 's Hage (P. Hagen) en
Amsterd. (J. ten Hoorn) 1687 in 8 (Be II, N, A, V).
Litterae familiares ad Joan. Abrah. de Gehema. Berlin 1686 in 8 (H, B, J, E).
Metaphysica et Libri singulares de Motu, nec non ejusdem Oeconomia Animalis
Opera posthuma, quibus accedit Am. Geulinx Physica vera. Opus posthumum. Lugd.
Bat. J. de Vivie & F. Haaring, 1688 in 8 (Be II, L 1688, K, N, H, B, P, J, E).
Kort en bondig recept, of remedie tegens het podagra. Keulen 1688 (B).
Fundamenta Medica, sive de Alcali et Acidi effectibus per modum fermentationis
et effervescentiae. Accedit itidem Anonymi cujusdam Authoris Pharmacopcea ad
mentem Neotericorum adornata. Amstelod. (Corn. Blancardus), 1688 in 8 (Be II, L
1688, N, H, B, P, E, J). Duitsche vertaling: Grundsätze der Medicin und Chirurgie.
Oder Lehre van Alcalie und Acido durch Würckung der Fermentation und
Effervescenz. Verteutscht von J.C. Reisz. Augspurg 1721; id, ins Hochteutsche
übergesetzet durch H.H., 168 pp. Franckfurt u. Leipzig (P.G. Saurmans), 1691 (W).
P. Sismi in librum Hippocratis de natura humana commentarius. In quo Carthesius
et imprimis C.B. refutantur. 1689 in 12o (B).
Al zijne Philosophische, Medicinale en chymische werken, 2 deelen, 1689,
Amsterdam 4 gl. (A, A J, V, B, J, E).
Zedelijk- Lichhaamkundige verhandeling van des Ziels en Lichhaams Lydingen.
Dordrecht (Goris) 1696 (G).
Een nieuw Bewijs van d'onvermijdelijke noodsakelijkheid en grootste nuttigheid
van een algemeene twijfeling, nevens de reden tegens alle redelose en reden
beknibbelaars. Nevens een brief aan Jan Frederik Swetsertje... door Cornelis Bontekoe.
Amsterdam, ten Hoorn, 1685, 3 deelen. (V, P).
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Verhandeling over koffij, thee, chocolade en tabak (V).
Nieuw Gebouw van de Chirurgie, oof heel-konst stuksgewijse op-getimmert door
Cornelis Bontekoe, 3 deelen, 's Hage (P. Hagen), 1680 (V, N, A, B, P, J). Duitsche
vertaling: Neues Gebeud der Chirurgie worinnen der alten Theoria Anatomie und
Lehre von Geschwulsten Wunden, Geschwuren, Aderlassen, etc. Aus der
Niederlandischen in die Hoch-Teutsche Sprache übersetzet und mit vielen nutzlichen
anmerkungen vermehret von Johan Petra Albrecht Medic. Dr. und Phys.
Hildesheimensi. Im Jahr 1687 in 8. (Be V). Franckfurth u. Leipzig, G. Freytag, 956
pp., 1697 (W.).
Brief aan Johan Frederik Swetser gesegt Dr. Helvetius(9), geschreven en uytgegeven
tot een korte apologie voor den grote philosooph Renatus Descartes, door Cornelis
Bontekoe. 's Gravenhage, by P. Hagen, 1680, 50 pp. (V, P, J).
Demonstratio, quod non detur annus climactericus seu 63 et 80, nec alius fatalis;
in het Nederlandsch: Over 't Moortjaar 1683 (V).
Kort en vast bewys dat 'er geen annus climactericus of Moort-Jaar is. 's Gravenhage,
1683 (B).
Over het moordjaar 1683 zegt het Kort Verhaal van het Leven en de Dood in alle
de werken van Bontekoe: ‘Ondertusschen was Zijn Keurvorstelyke Doorluchtigheid
van Brandenburg in het drie-en-sestigste en derhalven het gewaande moordjaar van
zijn leven getreeden; waar uit den Heer Bontekoe gelegentheid nam om een
voortreffelijk werk over het moordjaar te schrijven, en het zelve aan Zyn
Keurvorstelyke Doorluchtigheid te dediceeren, 't geen den gemelden Vorst zodanig
behaagde, dat hy dien grooten geest, alreedts door de faam genoegsaam bekend, aan
zyn Hof tot Berlyn ontbood, daar hy hem, na zyn bekwaamheden mondeling gehoord,
en' er d'uitwerkingen aan zyn eygen persoon af gezien te hebben,

(9) Helvetius (Johan Frederik) geboren te Cöthen (Anhalt) in 1629 of 1630 (volgens Krul, Janus
I, 1896 (1897, p. 564), kwam in Nederland in 1689 en studeerde te Harderwijk en promoveerde
met een proefschrift de Peste. Hij woonde te Amsterdam, later te 's Gravenhage. Zijn vader
heette Balthazar Sweitzer of Schweitzer, Helvety of Helvetius. Hij overleed 29 Aug. 1709.
Zeer klein van gestalte werd hij als zoodanig soms bespot; soms werd hij Schwetsertje of
Swetser genoemd. Hij heeft verschillende boeken geschreven waaronder:
Vitellus aureus, quem mundus adorat et orat, in quo tractatur de rarissimo naturae miraculo
transmutandi metalla, etc. Amst. 1667.
De Alchymia opuscula complura vel lapide philosophorum, 1650.
Gouden Kalf, waar in aangetoond wordt hoe door middel van den philosophischen steen het
lood in goud is veranderd. Amst. 1749.
Microscopicum physognomiae medicum, id est tractatus de physiognomia. Haag 1664. (uit
Nieuw Nederl. biogr. Woordenboek, III, 571).
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zyn Raad, Lijf-Medicus, en Professor tot Frankfoort aan den Oder maakte.’
Het moordjaar was het levensjaar veelvoud van 7 volgens de eenen, van 9 volgens
de anderen, periode die het menschelijk lichaam noodig had, meende men, om zich
volledig te hernieuwen; de voornaamste moordjaren waren 49, product van 7 × 7,
81 of 9 × 9, en vooral 63 het product der twee cabalistische getallen 9 en 7. Bontekoe,
tegenstrever van alle oude overleveringen, gaf het bewijs dat er geen moordjaar
bestaat.
Libellus de Passionibus Animae, adhuc ineditus. Extat post Arnoldi Geulinx
Ethicam, quae novissima editione prodiit. Amstelod. 1695 in 12. (Be III).
Tractatus ethico-physicus de animi et corporis passionibus earundemque remediis
1709 (B, J).
Nouveaux Elemens de Medecine, ou Reflexions physiques sur les divers extats
de l'homme. Nouvellement traduits en francois par un maistre chirurgien à Paris in
12. (Be IV, V).
Nouveaux Elemens de Medecine touchant les maladies du corps humain et les
moyens de se conserver la santé. Paris 1698, 2 vol. in 12 (E).
Het Lexicon van Jöcher noemt verder nog: Oeconomia animalis, Grunden der
Medecin, Nuzen des Tabacs, Dissertatio de ictero, Neuer Beweis von einem
allgemeinen Zweifel, Erzehlung eines wunderlichen Gesichts von einem erbaren
Mann, so eine Satyre auf den Coccejanismum und Cartesianismum ist, Experimentum
de angina.
de Groot, L. Remedie voor de rasende koorts van de Heer Bontekoe, versamelt in
eenige recepten. Rotterdam 1682. De catalogus Nijhoff brengt dit boek onder de
werken van Bontekoe (N).
Overcamp, H. Nieuw gebouw der chirurgie. Nevens een Brief over dit werk van
C.B., 1682 in 8 (B).
Overcamp, H. Reden over het Leven en de Doot van de Heer C.B., 1685 in 4 (B).

Ik heb verscheidene werken van Bontekoe en van zijne tegenstrevers kunnen
bestudeeren; de inlichtingen uit deze oorspronkelijke bronnen vormen het voornaamste
van deze mededeeling. Door deze studie word ik nog meer tot de gedachte gedreven,
de geschriften der oude geleerden, vooral met de documenten zelf, te bestudeeren
en voor de beoordeelingen en de inlichtingen der bibliographie zeer wantrouwig te
zijn.
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In mijne mededeeling worden de volgende geschriften onderzocht:
1678 Bontekoe: Tractaat van het Excellenste kruyd thee.
1679 Bontekoe: Tractaat van het Excellenste kruyd thee.
1685 Dufour: Traitez nouveaux et curieux du café, du thé, etc.
1686 Bontekoe en Blankaart: Gebruik en misbruik van de thee, enz.
1681 Bontekoe: Laatste reden van afscheid.
1682 Bontekoe: Antwoord aan Bernagie.
1682 Overkamp: Nieuw Gebouw der chirurgie.
1683 Philiatros: Den krayenden Haene van Aesculapius.
1683 van Gehema: Brief aan Bontekoe.
1681 Ketelaer en van Hoogstraten: Van de Sprouw.
1683 Munniks en van Hoogstraten: Verhandelingen der Wateren.
1684 Muis en Van Hoogstraten: Heelkonst oeffening.
1688 Bontekoe en Geulincx: Metaphysica.
1689 Bontekoe: Alle de Werken.
1697 Geulings: Ethica of zedenkonst.
1696 Geulings: Wijsgerig kortbondig vertoog.
1696 Bontekoe: Zedelijk-lichhaamkundige verhandeling.

[1678 Bontekoe]. Tractaat van het Excellenste Kruyd Thee: 't Welk
vertoond het regte gebruyk, en de grote kragten van 't selve in Gesondheid,
en Siekten: Benevens een kort Discours op Het Leven, de Siekte, en de
Dood: mitsgaders op de Medicijne, en de Medicijns van dese tijd, en
speciaal van ons Land. Ten dienste van die gene, die lust hebben, om
Langer, Gesonder, en Wijser te leven, als de meeste menschen nu in 't
gemeen doen; Door Cornelis Bontekoe Doctor in de Medicijnen. In 's
Gravenhage, By Pieter Hagen, Boekverkooper op de Hoogstraat, in de
Koning van Engeland, 1678. (Waarschouwinge, 76 + 324 blzz., lijst van
druckfauten, 12.7×7.3 cm., Bibl. Univ. Gent, med. 3310).
In zijne voorrede bespreekt Schr. vooral het gezegde: non verbis sed herbis, hetgeen
hem natuurlijk toelaat over het theekruid zijne bewondering uit te drukken. De daarop
volgende 76 blzz. behelzen ‘Een kort Discours op het Leven, de Siekte. en de Dood:
mitsgaders op de Medicijns, en de Medicijne van dese tijd; en speciaal van ons Land.’
In deze ‘korte’ rede van 76 blzz., nagenoeg het 4e van de verhandeling zelve, plaatst
zich Bontekoe zoowel op het geestelijk als op het materieel terrein, en op een
langdradige wijze schrijft hij dat de dood bij den
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mensch wat anders is dan de dood bij de boomen, dat de dood bij den mensch geen
natuurlijk verschijnsel is: ‘De dood en de siekten syn disordres, die niet van de natuur
syn...’. Dat de dood met zijne verrottingsverschijnselen een scheikundig proces is,
waardoor de organische stof onder den invloed der microben terug naar den
anorganischen toestand keert, ten einde de verdere ontwikkeling der planten en het
ontstaan van verdere menschengeneratiën toe te laten, - dat voor de geloovigen de
dood naar betere en gelukkigere toestanden leidt, - dat alles is in strijd met de
beweringen van den schrijver. Waar hij zeker nuttig werk verricht, dat is als hij met
nadruk tegen de kwakzalvers en de oneerlijke geneeskundigen opkomt, en als hij
aanraadt op matige wijze te leven.
In het 1e hoofdstuk, over het waterdrinken, zegt Bontekoe dat het water tot het
behouden van het leven en van de gezondheid noodzakelijk is; maar daar in Holland
het water zeer dikwijls onzuiver is, verkiezen de menschen wijn. brandewijn, bier te
drinken, ‘of soo 't lieden van minder couditie zijn, en van een andere opvoedingh,
de wey, en gekarnde melk.’ In de volgende 15 hoofdstukken bespreekt dan Bontekoe
de krachten van de thee die het lichaam niet verdroogt, de maag niet verslapt, de
afscheiding van gal niet verhoogt, geen beving van lichaamsdeelen veroorzaakt,
mannen en vrouwen niet onvruchtbaar maakt, mond en keel bevochtigt, maag, darmen
en bloed zuivert, de hersenen prikkelt zonder den slaap te ontnemen, de borst en de
ingewanden tegen verkoudheid behoedt, de nieren en de blaas van zand en graveel
beschut. In hoofdstuk XVI worden de bereiding en de gebruikswijze van de thee, en
wel alleen Indische thee, besproken.
In de volgorde van de hoofdstukken, tusschen XII en XIV ontbreekt nr XIII,
zoodanig dat in plaats van 15, slechts 14 hoofdstukken feitelijk bestaan.
Het zij nog vermeld dat op blz. 55 Bontekoe het Spawater noemt.
In 1686, dus een jaar na de dood van Bontekoe, verscheen van de hand van
Stephanus Blankaart een boekje getiteld Gebruik en misbruik van de thee, ook te 's
Gravenhage bij Pieter Hagen, maar te gelijker tijd te Amsterdam bij Jan ten Hoorn.
Blankaart zegt trouwens in de voorrede dat het stuk als handschrift bestond en nog
niet werd uitgegeven; het stuk heeft een gansch ander inhoud als het Tractaat van
1678 en handelt te gelijker tijd over tabak en koffie.
[1679 Bontekoe]. Tractaat van het Excellenste Kruyd Thee: 't Welk
vertoond het regte gebruyk, en de groote kragten van 't selve in
Gesondheyd, en Siekten: Benevens een Kort Discours op Het Leven,
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de Siekte, en de Dood: mitsgaders op de Medicijne van dese tijd. Ten
Dienste van diegene, die lust hebben, om Langer, Gesonder en Wijser te
leven. Den Tweeden Druk Vermeerdert, en vergroot met by voeginge van
noch twee Korte Verhandelingen, I Van de Coffi; II Van de Chocolate,
Mitsgaders van een Apologie van den Autheur tegens Sijne Lasteraars,
Door Cornelis Bonrekoe (sic), Doctor in de Medicijnen. In 's Gravenhage,
Gedrukt by Pieter Hagen, Boek-verkooper in de Hoogstraat, in de Pauw,
M DC LXXIX. (15.1×9.0 cm., Waarschouwinge, 367 blzz., Kon. Bibl.
Brussel, V H 6675).
De titel verschilt een weinig van dezen der 1e uitgave; de boekwinkel ‘in de Koning
van Engeland’ is in de 2e uitgave, het volgend jaar verschenen, ‘in de Pauw’ geworden.
De 2e uitgave bevat een brief van den schrijver aan de liefhebbers van de thee, waarin
wordt aangekondigd dat aan de verhandeling over de thee twee nieuwe worden
toegevoegd, een over de koffie en een over de chocolade. De ‘waarschouwinge’ aan
den lezer blijft dezelfde, alsmede het ‘Kort Discours, om die geene die 't lust Reflexie
te doen maken op 't Leven, de Siekte, en de Dood mitsgaders op de valsche Medicijne
en de Naam-Doktoren van dese tijd, en van ons Land’, dat er niet minder dan 54
blzz. behelst, en dat op de twee laatste blzz. ietwat langer wordt gemaakt. Vooraan
het tractaat komt een afzonderlijk titelblad.
De inhoud van de 2e uitgave (blzz. 55-250) is de zelfde als in de 1e (blzz. 1-324);
de indeeling in hoofdstukken ook, zelfs wordt op blz. 58 van de 2e uitgave en op blz.
7 van de 1e een tweede paragraaf VI gevonden, aldus IV, V, VI, VI, VII....
Daarentegen de foutieve aanduiding van XII Capittel in plaats van XIII in de 1e
uitgave wordt in de 2e uitgave verbeterd. De 2e uitgave krijgt een laatste paragraaf
meer, getiteld ‘'t Besluyt van dit Werk’ waarin wordt medegedeeld dat de 1e uitgave
in weinig weken werd uitverkocht, en dat thans het werk over de thee met 3 tractaten
wordt vermeerderd, een over de koffie, een over de chocolade, en een over de manier
om lang gezond te leven.
De verhandeling over de koffie bedraagt blzz. 253 tot 278 met een afzonderlijken
titel: ‘Een kort tractaat, van de kragten en 't goede gebruyk van de Coffi. In 's
Gravenhage, Gedrukt by Pieter Hagen, Boek-verkooper in de Hoog-Straat, in de
Pauw, M DC LXXIX.’
Zij bedraagt 3 hoofdstukken: aard en bereiding van de koffie, krachten, gebruik.
Aan de koffie worden nuttige prikkelende eigenschappen toegekend, in tegenstelling
met andere dranken zooals wijn, bier, brandewijn, wei, of karnemelk; met zure
melksoorten waren, zooals men ziet, de vroegere geneeskundigen veel minder
ingenomen als de moderne. Moeten deze

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

95
dranken op zeer matige wijze gebruikt worden, dan mag men van thee en van koffie
zooveel benuttigen, ‘om een gansche dach sonder dorst te wesen’; deze hoeveelheid
kan volgens Schrijver zeer hoog worden: ‘t'sy dan dat yemand daar toe twintig of
dertig kopjens neme, of meerder of minder; en wat is' er doch te vreezen voor 't water,
't welk suyver en warm is?’ De hoeveelheid koffie die men per dag drinken mag is
volgens de sterkte van de infusie veranderlijk; de koffie overtreft hierin de thee, dat
zij de nachtslaap weinig of niet verhindert. Vroeger moesten de menschen een ander
zenuwstelsel hebben als thans; in de geneeskundige boeken van den tijd wordt echter
geen melding gemaakt van geestesoverwerk en van neurasthenie!
De verhandeling over de chocolade heeft als titelblad: ‘Een kort tractaat, van de
kragten en 't goede gebruyk van de chocolate. In 's Gravenhage, gedrukt by Pieter
Hagen, Boekverkooper in de Hoog-straat, in de Pauw, MDCLXXIX’ en bedraagt de
blzz. 279 tot 320, met 2 hoodstukken: aard en bereiding van de chocolade. In dien
tijd werd de chocolade gewoonlijk als drank gebruikt, en uit cacao, suiker, kruiden
zooals anijs, peper, en water bereid. De melk schijnt alleen bij uitzondering aan het
product toegevoegd te worden, en valt in het geheel niet in den smaak van den
schrijver: ‘Dat kramerstuyg, 't welk uyt Saffraan, Ayeren, Melk, enz. bestaat, en hier
te land verkoft en gedronken wordt is een drank die wel smaakt, en die men voor
geen vergif kan houden, maar 't is niet van de selve dat men verstaan moet, 't geen
ik sal seggen van de chocolate, om dat dat mengelmoes kragten niet en heeft, welke
er gevonden worden in een goede onvervalste en niet verouderde Spaanse
Chocolate...’.
Chocolade is volgens Schrijver een voedsel en een geneesmiddel; het is zeer nuttig
voor zwakke personen en kan in vele gevallen allerlei apothekersstropen op gunstige
wijze vervangen.
De aangekondigde 4e verhandeling over de manier om lang en gezond te leven
wordt ‘Een Apologie van den Autheur tegen sijne Lasteraars’ (blzz. 321-367), waarin
Bontekoe op moedige wijze zijn strijd tegen de kwakzalvers doorvoert en het
bestudeeren der wetenschappen volgens het stelsel van Descartes verdedigt, om te
eindigen met den wensch dat Scholen en Academiën alleen dienen gesticht te worden,
om geleerde en vrome mannen aan te kweeken.
In de 2e uitgave van 1679 vind ik verscheidene fouten in het pagineeren: 1o) op
blz. 160 volgt blz. 181 en de blzz. 161-180 bestaan niet; de studie van den tekst en
de vergelijking met de 1e uitgave op blz. 196 bewijzen echter dat de inhoud volledig
is en dat blz. 181 wel op blz. 160 volgt; - 2o) de ge-
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tallen 227 en 228 worden elk tweemaal gebruikt, terwijl de tekst normaal voortloopt;
- 3o) Op blz. 278 op het einde van de verhandeling over de koffie, komen blzz. 291,
enz. in plaats van 281 enz., zonder ontbreking in den tekst.
In de jaren waarin de tractaten van de thee, de koffie en de chocolade van Bontekoe
het licht zagen, werden verscheidene verhandelingen over hetzelfde onderwerp
gepubliceerd. Hiertoe behoort namelijk een werk van Stephanus Blankaart, in 1686
uitgegeven, waarover ik mijne mededeeling(10) over dezen geleerde gerefereerd heb.
Dit werk heeft voor titel:
[1686 Blankaart]. Gebruik en Mis-bruik van de thee, Mitsgaders een
Verhandelinge wegens de Deugden en Kragten van de Tabak. Door
Cornelis Bontekoe, In zijn leven Raad en Lyf-Medicus van zijn
Keurvorstelyke Doorluchtigheid van Brandenburg. Hier nevens een
Verhandeling van de Coffee, Met des zelfs Krachten in gezonde, en
ongezonde. Door Stephanus Blankaart, Philosophiae en Med. Doctor en
Practizijn tot Amsterdam. In 's Gravenhage, By Pieter Hagen. En tot
Amsterdam By Jan ten Hoorn, Boekverkooper, over het oude Heere
Logement, in de History-Schryver, 1686. [Bibl. Univ. Gent Acc 11464,
9.3×15.6 cm., voorrede + register + 192 blzz].
Bontekoe overleed in Januari 1685; Blankaart gelastte zich dus, in 1686, met het
doen verschijnen van het achtergelaten handschrift, te gelijker tijd met eene
verhandeling van hem zelf over de koffie. Daarin spreekt zich Blankaart uit, evenals
Bontekoe, tegen het gebruik van zure melk: ‘de zuure wei en kernemelk, dat groote
vergift in ons land.’
De Bibliothèque Nationale de Paris bezit:
[1685 Bontekoe]. Tractaat van het excellenste Kruyd thee.... benevens
een kort discours op het leven, de siekte, en de dood mits gaders op de
medicijne van dese tijd... den derden druk vermeerdert en vergroot met
byvoeginge van noch twee korte verhandelingen, I van de coffi; II van de
chocolate, mits gaders van een Apologie van autheur tegens sijne lasteraars,
door Cornelis Bontekoe... 's Gravenhage, by P. Hagen, 1685, 343 blzz.
(P.).
waarvan de Index Catalogue Washington een Duitsche vertaling in 1686 vermeldt:
[1686 Bontekoe]. Drey neue curieuse Tractätgen von dem Trancke Cafe,
sinesischen The, und der Chocolata, welche nach ihren Eigenschaften,
Gewächs, Fortpflantzung, Praeparirung, Tugenden und

(10) Verslagen en Meded. Kon. Vlaamsche Acad., 1924, blz. 480.
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herrlichen Nutzen, sehr curieus beschrieben und nunmehro in die
Hochteutsch Sprache übersetzet von dem welcher sich jederzeit nennet
Theae potum maxime Colentem, 247 blzz. Budissin, F. Arnsts, 1686.(W)
In het Fransch verscheen te 's Gravenhage een interessant boekje getiteld:
[1685 Dufour]. Traitez nouveaux et curieux du Café, du Thé et du
Chocolate. Ouvrage également nécessaire aux Medecins, et à tous ceux
qui aiment leur santé. Par Philippe Svlvestre Dufour. A quoy on a adjouté
dans cette Edition, la meilleure de toutes les méthodes, qui manquoit à ce
Livre, pour composer l'excellent chocolate, suivant la Copie de Lyon. A
la Haye, chez Adrian Moetjens, Marchand Libraire, prez la Cour, à la
Librairie Françoise. MDCLXXXV. (Titelprent, épitre au chevalier Valon,
préface, attestation, 16-403 blzz., table, 13.1 × 7.8 cm., Kon. Bibl. Brussel
VH 6676).
Dit werk, volgens een Latijnsch handschrift, zoo zegt Schrijver, opgesteld, is evenals
het boek van Blankaart, van de verhandelingen van Bontekoe gansch onafhankelijk.
In nr 24 van Bibliophile ès sciences psychiques 1925, uitgegeven door den boekhandel
Nourry te Parijs treft men dit werk aan onder nr 151, ook van 1685, maar uitgegeven
te Lyon door Girin.

[1681 Bontekoe]. Laatste reden van afscheid, Over de Koortsen,
uytgesproken den 15 July 1681, In 's Gravenhage, door Cornelis Bontekoe,
Medicinae Doctor. Tot waarschouwing van alle die hun lijv en leven te
lief hebben, om sig na de mode en in de form te laten pynigen, martelen
en moorden met Ader-laten, Purgeren, Koeldranken en wat meerder is van
diergelijke Moord-geweer, In de Handen van de Naamdoctoren. In 's
Gravenhage, By Pieter Hagen, Boeckverkoper in de Hoogstraat, in de
Pauw, 1681. (voorrede + 79 blzz. 14.2 × 9.8 cm., Bibl. Univ. Gent Med.
3422A).
Alhoewel in zijn voorrede tot den lezer, de schrijver verzoekt ‘dat UE. mijn stijl en
manieren van seggen niet aanstotelijk mogen zijn’ zijn voorrede en rede hard en
scherp, omdat ‘dit Corrosif nodig tegen hun vuyle en verrotte sweren was’.
Op het punt uit Nederland te vertrekken, - men weet dat Bontekoe door zijn strijd
tegen kwakzalvers en onwetenschappelijke geneeskundigen genoodzaakt was eerst
naar Amsterdam, dan naar Duitschland te gaan -, geeft de geneeskundige den 15 Juli
1681 te 's Gravenhage eene voordracht over de koortsen, waarin hij de tot nu
aangegeven uitleggingen bespreekt; vooral beknibbelt hij de gistingstheorie, de
theorie
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van de perturbata mixtio sanguinis, en de theorieën die op de scheikunde steunen:
‘Maar niets is so belachelijk, als 't geen Paracelsus met al de bende van de Chimisten
over de koortsen raaskald. Want is 't niet te raas kallen, dat zij de koorts stellen een
ontsteking te wesen van swavel en salpeter, een incandescentie of toorn van
d'universelle balsum, en van de Mercurius des levens, of gelijk elders de grote, maar
in 't stuk van theorie de dwase Helmont(11) zeit, de koorts is een defedatio of vervuyling
van een gedeelte in de Archeus, die daardoor tot indignatie of verontwaardiging
verwekt word, enz.’ En verder zegt hij om tegen de scheikunde op te komen, waarop
men in dien tijd op een onbezonnene wijze beroep deed om de meest onverstaanbare
verschijnselen uit te leggen: ‘De gansche leer van de chemisten is ontsproten uyt
onkunde van d'Anatomie en ware Physica, waar door 't hun gebeurd is, dat se
Chemisten zijnde, sig den lossen toom gegeven hebben, om in plaats van te
redekavelen, allerley Comparatien te maken, sig latende voorstaan, dat het lighaam
van een koortsig mensch een laboratorium was, 't hert een kroes, 't bloed en zappen,
swavel en salpeter, die in brand en vlam raakte, so als sy menigmaal in haar kroesen
en fornuysen gesien hadden.’ Dat er overdreven werd, daaraan valt niet te twijfelen;
de vergelijking tusschen het menschenlichaam en een laboratorium niet te willen
aannemen bewijst alleen dat Bontekoe zeer stelselmatig tegen de scheikunde optrad,
vermits die vergelijking nog nu een onbetwijfelbare beteekenis heeft.
De kwakzalvers worden niet gespaard; ‘mijn Heer den Doctoor, Monsieur Apteker,
Sinjoor Barbier’ worden moordenaars genoemd, en om zijne overtuiging wel te doen
verstaan voegt Bontekoe er nog bij: ‘en noem se nog also, en houde haar daar waarlijk
voor...’. Zelfs de geneeskundigen worden aangeraakt: ‘So dat onse Doctoren met
hun kop van promotie, zolang zy geen beter theorie hebben, Empyrici sijn, ja nog
erger, om dat d'Empyrici op ervarentheid alleen, en de dese op hondert valsche
Theoremata, en schadelijke maximes steunen, alle gebouwd op de valsche Leer van
hitte, ebullitie, fermentatie, enz...’
In zijne rede breekt Bontekoe veel af; hij geeft echter zijne opvatting over de
koortsen niet. Hij spoort aan tot een echte wetenschappelijke ontwikkeling van het
geneeskundig beroep.

[1682 Bontekoe]. Antwoord van Cornelis Bontekoe, Med. Doctor,

(11) De scherpzinnige geleerde J.B. van Helmont (Brussel 1577 † Vilvoorden 1644) wordt door
Bontekoe op hevige wijze aangevallen.
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Aan de Schryvers Van de Brief Onder de naam van Pieter Bernagie(12), M.
Dr. uytgegaan, Door welke een menigte van muggesifterien, en pretense
contradictien die men sedert eenige Jaren al pratende tegens het The boek,
het Niew Gebouw der Chirurgie, en de reden van Koortsen, uytgestroit
heeft, wederleit worden. Non quidem Jupiter omnibus placet. t'Amsterdam,
By Jan Bouman, Boekverkooper, in de Kalverstraat, over de Kapel, 1682.
(14.0×8.7 cm., 63 blzz. Bibl. Univ. Gent Med. 3422B).
Dat stukje, op zeer scherpe en aanvallende wijze geschreven, dient vooral als
weerlegging der vlugschriften van tegenstrevers, die moeilijk de waarheden, door
Bontekoe voorgehouden, verdragen. De waarde van het stelsel van Descartes wordt
opnieuw uiteengezet; ook worden de aanhangers van Bontekoe, namelijk Overkamp
en van Tongeren hardnekkig verdedigd.
Het opstel is eerder langdradig en is meer een beroeps- als een
wetenschapsdiscussie. Als voorbeelden van de wijze van beredeneering kunnen de
volgende citaten dienen:
blz. 15: ‘gelijk verscheide Chirurgijns my en gehaat en verweten hebben, dat ik
hun Jaarlijks een goede somme gelds ontnam, en ik ken Doctoren die de mode alleen
volgen, om dat sy 'er wel van waren. Wat d'Apothekeren aangaat, eenige eerlijke
luyden uytgesondert, sijn 't meest alle kramers, die niet op de konst, op het nut of
heil des sieken, maar einiglijk op hun geldwinning denken, en daarom met de
Medicijnen kladden.’
blz. 21: ‘Ik heb al lang een groot gedeelte van mijn Niew Gebouw uytgegeven,
en geeft het nog dagelijx uyt aan d'aller fijnste geesten, die nog komen sien; maar ik
kan 't niet geven aan den onwillige, en hardnekkige, en die weglopen, als ik met haar
sal spreken, die doof sijn tot alle redenen, en niets konnen horen als de klank van
geld.’
blz. 58, waar Bontekoe zijne bepaling geeft van eenen kwaksalver: ‘In mijn oog
is een kwaksalver al wie sonder ware kennisse van een gegronde Theorie handen de
sieke slaat, en als d'oude Empyrici of kwaksalvers syn u meeste Amsterdamse
Doctoren, vele Chirurgyns en alle enkele Apothekers.’
De brief eindigt op blz. 63 met deze woorden van minach-

(12) Bernagie, Pieter (1656 Breda † 1699 Amsterdam) promoveerde te Harderwijk in 1676
tot doctor in de medicijnen. Hij vestigde zich te Amsterdam en bestreed in twee open
brieven, verschenen in 1682, het Tractaat van het excellenste kruyd Thee van Bontekoe.
Hij publiceerde in 1682 de Amsterdammer Apotheek. Hij deed veel aan letterkunde,
namelijk als toneeldichter, hetgeen hem niet belette professor in de Anatomie in 1692,
en Stadsmedicus in 1698 te worden.
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ting voor de eenen, van verkleefdheid voor de anderen: ‘Maar al genoeg tot een
andwoord op u vuyle papieren, uyt enkele boosheid geschreven en uytgegeeven. Zijt
op een ander tydwyser, of doet wat u de geest ingeeft, en u kameraats u inblasen,
terwijl ik u latende, en niets agtende, blyve van alle eerlyke en verstandige luyden,
en regte konstminners Haar Ed. Ootmoedige en onderdanige Dienaar Corn. Bontekoe;
Amsterdam den 21 July 1682.’

[1682 Overkamp]. Nieuw gebouw der Chirurgie of Heel-Konst, Getimmert
op de nieuwe Beginselen vande Genees- en Heel-Konst, Bestaende In de
ontdeckinge van de oorsaecken, voortgangh en genesinge van de
voornaemste geswellen van 's Menschen Lichaem. Door klare en
onderscheydene beginselen, over een stemmende met die van Renatus des
Cartes. Nevens een Brief over dit Werk, van Cornelis Bontekoe, Door
Heydentryck Overkamp(12), Medicijne Doctor tot Harlingen. t'Amsterdam,
By Jan ten Hoorn, Boeckverkooper over t'Oude Heere Logement. 1682.
(15.2×9.8 cm., opdracht, voorrede, gedicht, portret, 460 blzz., Bibl. Univ.
Gent A 14172 en A 790).
Het boek is opgedragen aan Christophorus van Tongeren, doctor in de geneeskunde,
en bevat een voorrede tot de heelmeesters waarin de Schrijver onder meer zijne
bewondering voor de gedachten van Bontekoe uitdrukt en met lof spreekt over ‘sijn
Laboratorium, alwaer de netste preparatien van Genees-middelen’ werden bereid.
Het portret van Heidentryk Overkamp is van een gedicht van Emanuel van
Yperen(12) voorafgegaan.
Overkamp en van Yperen behooren aldus tot de weinige vrienden van Bontekoe,
die nog voor dezes dood zijne verdediging hebben opgenomen. Het komt mij voor
dat het kort verhaal over het leven en de dood van Bontekoe, in de volledige werken,
alhoewel naamloos, wellicht van de hand van Overkamp zou kunnen zijn. Dit is
echter alleen eene veronderstelling.
Ik laat hier het gedicht van Em. van Yperen volgen:

Op 't Nieuw Gebouw van Heydentryck Overcamp, Doctor in de
Medicynen.
Macte nava virtute

(12) Over Heydentryck Overkamp, Christophorus van Tongeren, en Emanuel van Yperen
kon ik tot nu in de biographie niets ontdekken
(12) Over Heydentryck Overkamp, Christophorus van Tongeren, en Emanuel van Yperen kon ik
tot nu in de biographie niets ontdekken
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Hoe sou de Outheit sigh verwond'ren,
Soo sy de oogen op kost slaen,
Waer op Apolloos Ligt blijft staen
Hoe souden al die stemmen dond'ren,
Dat boek, en schriften, sou vergaen.
Geen Aesculaap, wierd aengebeden,
Geen Podaliers, Machaons tiet
Gesogt, met trommel, of trompet
Wat hulp Arabische, en Griekse reden,
Een Celsus, met Latijn soo net,
Of 't padt so menigmael betreden,
Met kromme wegen van Galeen,
Vol bloed'ge kolken, diepe zeén:
Een doolhof, met verkeerde schreden,
Een Konst bepaelt met Swacke reén?
De qualen schijnen nu te spreken;
Ook, wie dit leest, genesing vint,
Het Oudt, niet anders is als' wint,
Dat Besjens in haer spinrok steken,
't Geen nu een Kaers, met 't Vlas verslint.
Dees, heeft des Cartes ingesogen,
Een yder bladt vertoont u bloodt,
Eens levens wasem, voor de Doodt.
De quael verbaest, is opgetogen,
Wel ligt, soo loopt die Konst om broodt.
Hier, leert men de aert, van alle stoffen,
Gins, Scheyt door Konst, u Overkamp.
Daer, gest het kleyne Al met ramp:
Hy doet 't gebreck ter neder ploffen,
Steeckt voor ons op, een ligte Lamp.
Emanuel van Ypperen, Med. Doct.

Het geneeskundig boek van Overkamp bevat 2 deelen, resp. met 13 en 20
hoofdstukken. Op blz. 417 treft men een brief van Bontekoe aan Overkamp, waarin
Bontekoe zijn genoegen uitdrukt dat het Nieuw Gebouw met zijne gedachten van
het verbeteren van het geneeskundig vak wel overeenstemt, en tevens zijn moed en
zijn vertrouwen laat verstaan, om verder zijn strijd tegen zijne vijanden voort te
zetten; de brief is van Amsterdam 13 Juli 1682, en wordt beantwoord door een
‘antwoord van den Auteur’ blz. 426-432, vol genegenheid en geestdrift.
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De blzz. 433-459 dragen den korten inhoud der hoofdstukken en een alphabetisch
register der voornaamste zaken.

[1683 Pseudonymus]. Den Krayenden Haene van Aesculapius, ofte
Kerst-Nacht Ghedachten, van den Jaere 1682. Door den Nieuw ten
Dagheraet Verrysenden Vallesius Philiatros Medecyn tot Ghendt. Waer
by ten Deele Wederleyt wort, de verkeerde Leere van Bonte-Koe ende
syne Naer-volghers. Als veel misbruycken deser Eeuwe in de Medecyne
begaen tot Troost vande Verdruckte Sieck-ligghende Goddinne de Konste
der Medecyne naer de Wet ende Leere van Hippocratis by veele besworen,
ende voor schilt van religie in 't bedienen van de Edele Konste der
Medecynen ter Hant genomen (om te meer gesach, ofte geloof te hebben,)
niet te min van Weynige onderhouden. Luydende als hier achter volght.
In 's Gravenhage By Pieter Hagen, Boeckverkooper woonende in de
Hoog-straat in de Pauw. MDCLXXXIII. (13.4×8.7 cm., gedicht + voorrede
+ 129 blzz., Bibl. Univ. Gent G 117181).
Tusschen een opgave der wet van Hippocrates en een voorrede geteekend
P.N.V.B.M.D. op spottenden toon opgesteld, en waarin namelijk wordt gezegd dat
de Godin der Geneeskunde zoo slecht werd onthaald ‘dat sy daer doore soo sieckelijck
is gheworden, dat sy haere schaep-kudde als waere Dienaers Verlaetende... Op
Blandyns-bergh St. Pieters nevens Ghendt is ghevlucht, om de ghesontste locht’, komt het volgend gedicht van een onbekenden verzenmaker, - is de naam van dichter
hier wel gepast? - tegen Bontekoe en zijn gedachten gericht:

Klinck-Dicht
Op den Kraeyenden Haene van Esculapius, woonende op Parnassus Bergh.
Naer dat in 't t'Aertsche Dal, onsprongen syn de plagen
Uyt Eva voorts ghebracht, in 't Dal van haeren schoot
Waer uyt ontstondt veel quaedt, sieck 'smerten ende claghen
Jae selfs het bleecke schim, van d'onghetemde Doodt
Oock dat in Noachs tydt, den Hemel, hem ded' hopen
(Tot s'Weireldts onderganck) uytstortende syn nadt,
En dat uyt t'Aerderyck, de wateren voort cropen
Waer door al t'ghon dat was, wiert seffens med'becladt
Behalvens d'Arck alleen, en die daer inne bleven.
Soo ist daer naer ghebeurt, dat alles weer op stondt
En namp een anderstandt, op Berghen hoogh verheven
Versendende den Vloedt wed'rom naer synen grondt.
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Want Vader Abraham gheneyght tot offerande
Van Isa'ck synen Soon', so Godt aen hem ghebiedt,
Verliet hy niet het Dal, en stack syn handt in brande
Op eenen hooghen Bergh, naer des Schriftvers bediedt,
Alsoo heeft Moyses oock, als hy syn Volck sagh leven,
In onheyl ende quaedt, sigh op een Bergh ghesedt
Wanneer den grooten Godt, aen hem daer heeft ghegheven
Syn Woordt en Syn Ghebodt, ons aller vaste Wedt.
O! wonderbaergheschick, siet al des s' Weireldts Seghen
Die wort ons vanden Bergh ghebracht in overvloedt
Selfs onse Saligheyt: heeft Christus daer vercreghen
Wanneer hy op den Berch voor ons vergoodt syn Bloedt.
Dat desen Haen' dan wort gheert in alle Landen
(Tot s'dwaelinghs wederlegh) ons van 't Geberght gejont
Waer door dat BONTE-KOE gebracht wort nu not schanden,
En al die in syn Leer' met hem aengaen Verbondt,
Want wie hem Krayen hoort', en syn Verstandt doet open,
Hy sal de waerheyt sien, verschynen van den Bergh.
En dat de valsche Leer', daer onder licht ghecropen,
Met haer vergiftigheyt als Peste noch soo ergh.
Door V-L. Dienst-bereyden S.C.I.Z.T.G.

Het boekje, zeker niet wetenschappelijk, bevat eene lange reeks aanvallen in zeer
langdradigen vorm. Bontekoe krijgt er allerlei beleedigende spotnamen, voor zijne
aanvallen tegen de geneeskundigen en apothekers van zijn tijd en zijne toetreding
tot de leer van Descartes; van hem wordt gesproken van ‘Bonte koe, als met syne
hoornen soo ghesteken wort’ (blz. 2); zijne aanhangers zijn de ‘Bontecoeisten’ (blz.
8); op blz. 24 is hij een ‘Antechrist, en nieuw Kettery-stichter in de Medecyne, dien
naedief’; op blz. 39 wordt vermeld ‘Dat hy van Calf als nu eene Koe is gheworden.
Welcke Bontekoe met haere melck, haere geuserye in haer suygende Kalvers wilt
storten.’ De indringing der chemie, als gevolg der geschriften van Sylvius wordt ook
op menige plaatsen niet gespaard.
Het opstel is lastig om te lezen, bevat zelfs op zekere plaatsen (blzz. 40 en 83
namelijk) korte gedeelten in verzen, zeker als afwisseling. En het eindigt met een
afscheid van den schrijver aan zijn haan, natuurlijk weder een gedicht, waarin
Bontekoe en Descartes niet worden vergeten, en met eene verontschuldiging in een
paar bladzijden van den schrijver over zijn ‘Traecheydt’.

Afscheyt
Des Auteurs aen synen Haene.
Vaert nu hier mede wel, en reyst door alle Landen
Mijn Haentjen kloeck ghemoet, oock lancx de Seeusche stranden,
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Door-krayt aen elcken kant dees dwalinghs Wederlegh,
Op dat ghy BONTE-KOE, Bant seffens vanden Wegh,
Onlancx tot ons Ghebaent, door syn Versierde Leeren,
Soo sult ghy Triumphant, naer GHENDT wed'romme keeren
En vreest niet voor 't Vervolgh, aat ghy sult onderstaen,
Maer neemt op mijn versoeck, de reys kloeckmoedigh aen.
Al vindt ghy BONTE-KOE, of een van syn Ghesellen
Ghy moet U daerom niet, in 't minste deel ontstellen;
Want wilt U een van die Vijand'lijck vallen aen;
Ghy cont die met u Spoor seer Mann'lijck wederstaen.
En beeldt u dan niet in, naer uwe hop' te vinden
Veel Vrienden, maer wel die, U trachten te Verslinden
Daer van de oorsaeck is, om dat ghy onverdrayt
De Waerheyt naeckt en bloodt, aen alle kant Doorkrayt.
Dan indien by gheval, ghy erghens comt te raecken,
In BONTE-KOES begrijp, hy sal u willen maecken:
Van Haene tot Cappoen, daer voor ben ick vervaert,
Dus siet dat ghy voor elck, U selven wel bewaert.
Krayt sonder Vaer of Vrees, oock in de duyster Hollen
Soo sult ghy BONTE KOES Gheslacht doen suysebollen,
En vallen in den slaep, en over-grooten noodt,
Tot schande van hun Leer, en hun Verwaentheyt groot.
Indien het oock ghebeurt, dat ghy wort overvallen,
Of erghens overlast, met een dwael-gheestigh mallen:
Als eertijdts is gheweest, RENAT CARTHESIUS,
Neemt u wen toevlucht dan, tot onsen PLEMPIUS.
Die sal u troost'lyck zijn, in U Vervolgh en Lijden,
En dienen voor een Schilt, om t'onheyl te bestrijden,
Die sal als een Klock Hinn', die haere Kieckens Broedt,
U nemen t'aller tijdt, in syn gherust Behoedt.
Door-vlieght dan mijnen Haen: als een waerachtich Kiecke,
Tot Leuven voort gheteelt, tot troost van veele siecken
En schoon dat BONTE-KOE, op u brult, ofte keft
Siet dat ghy door 't ghekray, syn burlen overtreft.
Op dat t'gheblit des Calfs, uyt dees KOE voorts-ghecomen
Voordan niet meer en meyndt, naer Leuven te gaen rommen
Dat haer Leer' can bestaen, soo fyntjens uytghesift
Niet dienende tot nudt, maer enckel tot vergift.
Finis U.L. Dienaer P.N.V.B.M.D.
Allusie op 't woort Finis
Het is een audt ghespreuck, coronat finis Opus
Dat BONTE-KOE dan kust de Poorte van Aesopus.

Dobbel Jaer-Schrift besluytende t'jaer van 't beghin des Werckx, als oock
het Jaer, dagh en Maendt, als t'is voldruckt.
Wee Bonte-koe, brInghen, woU, D'oUDT artsenI heeL tot sChanDt
U, werCK, Den t waeLfsten maert, VonnIst te sYn ghebaut.
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Laat ons niet vergeten dat het boek door een Gentschen medicus werd geschreven;
daarom is het niet vreemd dat er gesproken wordt over geneeskundigen en
geneeskundige werken van Gent; ik citeer hier letterlijk den tekst daarover (blz. 30):
‘Hier door wiert ick aengeprickelt, als my in handen quam dat staut-aerdigh spytigh
Boecxken, dat swaer verschil, tusschen Jaecques Hullebusch(13), en Jan Pincket(14),
Ghesworen Chirurgyns deser Stede, dan zy evenwel lof ende eere aen hun herte,
pryse hun vrom gemoet, en van meerder eerbaerheydt: als de mannen, van welcke
schier t'sedert den tydt naer Nicolaus Biesus(14), dat beth dan 126. jaeren leden, dat
oyt Ghendtenaere jet inde Medecyne, heeft durven in 't licht gheven, of laeten drucken:
ten zy Bauduyn Ronff(14) Venatio medica, omtrent den jaere 1589 daer naer in onser
Eeuwe Hermanus van der Heyden(15), sijn Boeck vanden Camerganck ende Buyck
loop, seer wel, ende gheleerdelijck gheschreven. Als oock dat Invectivum in 't cas
van den Heere

(13) Hullebusch J. of Hellebusch, heelmeester te 's Hage, twistte met zijn collega Jan Pinket over
de miltziekte van een hond, en gaf er boekskens over uit. Een Gentsch geneesheer gaf onder
den bedekten naam van Vallerius Philiatros, te 's Hage een hekelschrift op hem uit, getiteld:
(14)
(14)
(14)
(15)

Den kraijenden haene, enz. 1683, kl. 8o (van der Aa).
Over Jan Pincket, Nicolaus Biesus, Bauduyn Rouff, Minnaert, Philips Vanden Berghe heb
ik tot nu toe geen inlichtingen gevonden.
Over Jan Pincket, Nicolaus Biesus, Bauduyn Rouff, Minnaert, Philips Vanden Berghe heb
ik tot nu toe geen inlichtingen gevonden.
Over Jan Pincket, Nicolaus Biesus, Bauduyn Rouff, Minnaert, Philips Vanden Berghe heb
ik tot nu toe geen inlichtingen gevonden.
Herman van der Heyden, werd den 18 December 1572 te Leuven geboren. Waarschijnlijk
studeerde hij aldaar en verwierf hij et den graad van licenciaat in de geneeskunde. Hij vestigde
zich vervol gens te Gent, waar hij nog in 1649 de praktijk uitoefende; hij was niet alleen een
bekwaam geneesheer, maar hij beoefende ook de oude letterkunde en inzonderheid de poëzij.
Het jaar van zijn overlijden wordt niet vermeld. Hij was gehuwd en liet 2 of 3 zonen na, die
gestudeerd hebben.
Hij schreef: Elegiae duae in adventum perillustris viri Caroli à Burgundia, Gend 1619 (Karel
van Bourgondië werd in 1618 groot-bailluw van Gent en stierf in 1632). - Discours et avis
sur les flux de ventre douloureux, soit qu'il y ait du sang, ou point: sur le troussegalant, dit
cholera-morbus; la peste; les effects signalez de l'eau, la vraye génération; cause, préservation
et curation de la goutte; les fièvres tierces, et quartes, et leurs accidens survenans, causes de
l'infection des Poldres, et terres avoisinées de la mer, Gent, 1643 in 4o. - Discursus quinque
in quibus clare et compendiose deducuntur seri lactis in fluxu torminali, et maxime dysenterico,
enz. Gent 1669 in 12, London 1653 in 12, Leiden 1752 in 12, Leuven, ca 1760 in 12. (vander
Aa).
Van der Heyden gaat door om voor de eerste maal het gebruik van koud water in de
geneeskunde ingevoerd te hebben, en wordt aldus aangezien als de stichter van de
hydrotherapie. In 1724 verscheen de 2e uitgave van een zijner werken over dit onderwerp:
On the wonderful virtues of cold water in the cure of the gout, cramp, hoarseness, pains of
the teeth, inflammation of the eyes, etc.
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Minnaert(14) by den gheleerden Mr. Jacobus Lippens(16) Doctor, daer sijn partye noyt
moets, nochte bloets ghenoech ghehadt heeft, van 't selve te beantwoorden. Ende
seker Tractaet van de Peste ten jaere 1668 uytghegheven door Mr. Philips Vanden
Berghe(14) Doctor der selver Stede. Benevens, ende ten letsten, dat schoon Antidotarium
Gandense(17), voor twee mael Druckens de Stadt ghenoech ten coste staende.’
Ik herinner hier dat wij door het vlugschrift Laatste reden van afscheid vernemen
dat Bontekoe den Haag verliet in 1681; de Kraeyende Haan van Philiatros werd in
1683 te Gent in het licht gegeven, als Bontekoe reeds naar Hamburg was vertrokken,
en aldus niet zeer bereikbaar was.
Ph. Blommaert in zijn werk De Nederduitsche Schrijvers van Gent(18) noemt ook
Den krayenden haene van Aesculapius. Daarover zegt hij dat Vallesius Philiatros
den bedekten naam was van een geneesheer te Gent die in 1683 te 's Gravenhage een
hekelschrift uitgaf op twee heelmeesters dezer stad, J. Hellebusch en Jan Pinket, die
over de miltziekte van eenen hond twistten, en boekskens uitgaven.

De brief van J.-A. van Gehema aan Kornelis Bontekoe, uitgegeven in 1683 berust
in de Bibliotheek der Universiteit van Gent, Acc. 349393; deze oorkonde is
medegebonden met

(14) Over Jan Pincket, Nicolaus Biesus, Bauduyn Rouff, Minnaert, Philips Vanden Berghe heb
ik tot nu toe geen inlichtingen gevonden.
(16) Lippens Jacobus, ca 1620 te Gent geboren; nauwelijks had hij zich op de letteren beginnen
toe te leggen, of hij staakte zijne letteroefeningen. Later wijdde hij zich aan de geneeskunst,
en ging de lessen van den hoogleeraar Joh. Veslingius te Padua bijwonen. Hij vond in Antonius
Bombardini, een Venetiaansch edelman, een bescher mer, die hem in de gelegenheid stelde
het doctoraat te erlangen. In 1651 keerde hij naar Gent terug en oefende aldaar, gedurende
30 tot 40 jaren de praktijk uit. Hij huwde aldaar en verloor in 1676 zijn zoon, baccalaureus
in de godgeleerdheid, in den ouderdom van 21 jaren. Hij was bevriend met velschillende
geleerden, o.a. met Ignatius de Dycker, Karel van Hoorn, Augustijner monniken, en de
rechtsgeleerden Paul van de Steene en Michel van Hoorn, van welke de laatste een lofrede
op hem schreef, waarin hij over zijne mismaaktheid schertste. In weerwil zijner drukke
praktijk, wist hij nog tijd te vinden de Latijnsche dichtkunst te beoefenen en een werkje in
het licht te geven, getiteld: Poëmatum Promubris, Gandavi, 1683, in 8. Zijne gedichten zijn
echter zeer middelmatig. Men verwant hem soms met den Latijnschen dichter Jacobus
Liberus. (Vander Aa).
(14) Over Jan Pincket, Nicolaus Biesus, Bauduyn Rouff, Minnaert, Philips Vanden Berghe heb
ik tot nu toe geen inlichtingen gevonden.
(17) Antidotarium Gandavense sive medicamentorum componendorum a pharmacopeis
Gandavensibus observanda methodus, senatu mandante, a medicis lubenter obsequentibus,
In commune Patriae bonum Compendiose concinnata. Gandavi. Typis Balduini Manilii, sub
signo Albae Columbae. Anno CI I C LII. (26 + 278 + 30 pp, Bibl. Univ. Gent G 1001).
(18) Gent, Van Doosselaere, 1861, blz. 339.
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drie andere werken over geneeskunde waarover ik hier eenige inlichtingen wensch
te geven,
Acc. 349392: Ketelaer en van Hoogstraten, 1681
Acc. 34939: Munniks en van Hoogstraten, 1683
Acc. 349391: Muis en van Hoogstraten, 1684,
omdat de naam van David van Hoogstraten, medicus te Dordrecht, als vertaler
wordt aangegeven van den brief van Gehema aan Bontekoe, en aldus met de
werkzaamheden van Bontekoe in betrekking staat.
[1683 van Gehema]. Brief van Jan. Abr. van Gehema, der Medicinen
Doktor, Raetsheer en extraordinaris Doktor van zijne Majesteit van Polen,
Van de ziekte Gemeenelijk genoemt De Poolsche Vlecht. Aen Den
Voortreffelijken Man Den Heere Kornelis Bontekoe, Hersteller van de
oude en nieuwe Filozofie, eertijds in Holland, nu te Hamburg voornaem
Geneesoeffenaer. Vertaelt door D. van Hoogstraten. M.D. Te Dordrecht
By Fransois van Hoogstraten, Boekverkooper. 1683. (15.8×9.2 cm.,
Opdracht, 14 blzz., gedicht, Bibl. Univ. Gent Acc. 349393).
De opdracht aan Herman Lufnen, geneesheer, is geteekend David van Hoogstraten.
Als men weet dat Bontekoe veel vijanden had die hem dikwijls spottend aanvielen,
dan laat het begin van den brief dezen eersten indruk dat het stuk ook tegen Bontekoe
wordt gericht, zoo overdreven is de taal: Bontekoe de grootste der mannen; hij maakt
zonder moeite los ‘allerhande Labyrinten, alle moeyelijke en verwarde dingen’; hij
is van ‘vrygeboren aert, die anders zeldzamer is dan eene witte rave’; hij heeft allerlei
‘deugden, die als lijfwachten by hem aen de deur staen’; hij heeft eene
‘onuitsprekelijke menigte van weldaden, waer mede hy onze kleenheid eewig aen
hem verbonden heeft’, enz. Doch, er is daar niets van, en alles schijnt wel gemeend.
De verhandeling is geteekend uit Hamburg, wel vreemd als men weet dat van Gehema
in Polen verblijft, en David van Hoogstraten te Dordrecht, terwijl Bontekoe alleen
zich te Hamburg heeft gevestigd; de dagteekening is 5 van wintermaend 1683.
Na de verhandeling komt dit lang gedicht van David van Hoogstraten, den vertaler:

Schetze der Geneeskonst Aen den Heere Joan Mosch Arts.
Myn' zinnen, daer zy in de boeken
Der Heelkonstschrijvers bezig zijn,
Zijn opgetogen in dien schijn.
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Daer is de wetenschap te zoeken,
Die 't sterflijk lichaem afgepijnt
Kan redden uit de booze qualen,
Die 't sterflijk lichaem afgepijnt
En midd'len by de hand kan halen,
Waer door de ziekte snel verdwijnt;
Die vruchtbaer hare zwarigheden
Verspreid door 't menschelijk geslacht,
En woelt met onbepaelde macht,
En zoekt het alles te vertreden.
Natuur bezwaert met zulk een' last
Gaet quijnen met bedorve leden,
Gelaên met haer' rampzaligheden,
En met de pijn en smart vermast.
Zy schijnt den geest te zullen geven,
Indien niet eene wijze hand
Haer helpt uit zulk een' droeven stand,
En schenkt haer weêr een vaster leven.
O MOSCH! wat is de brooze mensch,
Die zoet op aerdsche lekkernijen
Zig zelf met lusten komt verblijen,
En uitrekt zijnen yd'len wensch,
Om hier een vasten stoen te zetten,
Gerust, en buiten alle nood,
Als of het brullen van de dood
Zijn' pogingen niet zou beletten!
Wat heeft zy middelen bereid,
Waer door zy dol, en aengeschonden
Van toorne, op yder uur en stonden
De ziele van het lichaem scheid!
Wat zijner buitenste gebreken,
Die met het oog te vinden zijn!
Wat baren die al smart en pijn!
Wat zijn' er prikkelen, die steken,
Als of het vlees gemartelt wierd,
Of van het knagen opgegeten,
En al het lijf van een gereten,
Terwijl de zieke raest, en tiert!
Hier komt de Roos het aenzigt quellen
Daer is een Pestkool aen de hand,
Daer worden de Oogen aengerand.
Daer zijn weêr andere gezwellen.
Hier woed het vier in arm en been,
En zoo het stael geen hulp komt brengen,
Ziet gij het gantsche lijf verzengen,
En van de wreede dood vertreên.
De borsten van de teedre vrouwen,
Verslonden door een kreeftgezwel,
Veranderen van haer gestel,
Alwaer men 't leven ziet verkouwen.
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De dartle Venus straft het vlees,
Dat al te stout gaet spelemeijen
In haer' bedriegelijke weijen,
Daer zulk een wondre smet uit rees.
Maer als de koorts het bloed komt roeren,
En zijnen omloop snel verhaest,
Wie staet van ons dan niet verbaest,
Daer zulk een kracht ons komt vervoeren;
Terwijl wy nog vergeefs de bron
Van deze quellinge onderzoeken
In zoo verscheiden slag van boeken;
Hoewel de schitterende zon
Der hedensdaegse konst de wolken
Verjaegt, en 't helder aengezigt
Vertoont met een uitnemend licht
In 't oog van allerhande volken.
Wat hoeve ik Hoofdpijn, Lendepijn,
En Razernijen op te halen?
Wat hoeve ik Scheurbuik af te malen,
Daar veelerhande bladen zijn
Vervult met alle soort van rampen!
Gy zelf door uw' voorzigtigheit,
En kennis, oordeel, en beleid,
Verdrijft die nevelige dampen.
Maer och! wat zou de mensch bestaen,
Indien hy niet van God gezegent,
Die hem zoo mild met gonst bejegent,
Zag eenen oogst van kruiden staen,
Tot zijn genot en heil geschapen,
Om al het leger van de doot
Fier in te breken stoot op stoot,
Gesterkt door zulk een krachtig wapen?
Hoe mild is deze kruidery,
Die door de sterkste van haer' deelen
De zware wonden weet te heelen,
En ons verstrekt eene artzeny,
Om wreede qualen te genezen,
Die innerlijk of uiterlijk
Besprongen, met een zeker blijk
Getuigen van het Godlijk wezen.
Daer leert ons in dien kruidenhof
Elk blaedje God den schepper danken
Voor zoo veel hulp en zorg voor kranken,
Die steeds uitbrommen zijnen lof.
En yder knopje in zoo veel' deelen
Gescheiden, en net afgedeelt,
Daer 't hart en keurig oog in speelt,
Geeft stof van naerstigheid aen velen.
Daer maekt men een' gelijkenis
Uit al die takjes, uit die bladen,
Met zoo veel knopjes overladen,
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Hoe 't met het menschlijk lichaem is;
Dat vol van groote wonderwerken
Zoo wonder is aen een gestelt,
Dat yder deel Gods glorie meld,
Altijd eerbiedig aen te merken
Daer kookt de maeg gegete spijs,
Bestaande uit aller hande dingen.
Wat zijn daer al veranderingen
Op eene wonderlijke wijs!
Hoe vloeit die vogt door kleene vaten
Na boven, tot dat zy in 't hart
Tot kostlijk bloed herschapen werd,
Dat weder tot zig zelf gelaten
Door eenen wonderbaren vloed
De geesten wekt, en al de leden
Beweging geeft, en aen de reden
En oordeel met zijn hulp ontmoet!
Hoe is dat werk aen een geklonken!
Het is de wereld heel gelijk.
'T verstand hoe bloejende, en hoe rijk
Verzien, ziet zig heel weggezonken.
Men vind' er zeen, en berg, en dal,
En zoo vele afgescheide holen,
Voor yders oogen weggescholen,
Gelijk de konst u toonen zal.
Wat kan 't gebeente u niet al leeren,
Dat van de spieren trekt zijn' kragt,
Die het bewegen door haer' magt!
Hoe ziet gy uwen lust vermeeren
In zoo veel' takken groot en kleen
Van vaste zenuwen en aderen,
Slagaedren, die zig hier vergaderen
Alom van boven tot beneên!
Wat zijn' er kleene en groote klieren,
En watervaten zonder end,
En andre Leidingen ontrent,
Waer door de vogten henen zwieren,
Zoo heilzaem, zoo zy haren stand
En haer' bequaemheid regt bewaren;
Maer schadelijk, zoo zy vergaren
Een letzel, dat haer overmant.
Gelukkig is hy, die de zinnen
Kan stieren tot een recht bescheid
Van alles, wat verborgen leid,
Om alle ziekten te verwinnen.
Dus leeft men door zijn kloek verstand,
Om al het menschdom te bevrijen,
Van ongevallen, die 't kan lijen.
Dus red men best het vaderland.
D. VAN HOOGSTRATEN.
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[1681 Ketelaer en van Hoogstraten]. Geneeskonstig Verhael van de
Sprouw Onzer Landgenoten. Beschreven Door Vincent Ketelaer(19),
Geneesoeffenaer en Rektor der Latijnsche Schole te Zirikzee; Nu vertaelt
door David van Hoogstraten, Boekverkooper by 't Groot Hooft, in Erasmus,
1681 [15.8×9.2 cm., Opdracht, Gedichten, 40 blzz., gedicht, Bibl. Univ.
Gent Acc 349392].
De opdracht aan de Raadsleden van Zirikzee is geteekend Zirikzee, Op het laatste
van Oogst 1669. De twee gedichten die het stuk voorafgaan zijn, het 1e eene
Nederlandsche vertaling uit het Latijn van Rochus Hofferus, het 2e handelt over de
vertaling en is geteekend J. van Hoogstraten. Op het einde van de verhandeling komen
de Latijnsche verzen van Joachimus Targier(20) bij de gelegenheid van de
Nederlandsche vertaling, ‘ex Latino in belgicum Sermonem translatum.’
De verhandeling zelf is eene volledige studie, met de geneesmiddelen van de
sprouw of aphtae.

Op het Verhael der Sprouw Van den zeer geleerden Heere Vincent
Ketelaer, Geneesoeffenaer, en Rektor der Latijnsche Schole te Zirikzee
De grijze aeloudheid heeft niet zonder roem geschreven,
Hoe dat de zieke zal baet zoeken voor zijn leven.
Nog leeft men veel, hoewel men juist niet veel verstaet.
En dikwils ziet men, dat de ziekte niet vergaet.
Daer is geen tijd, of zy geeft hare wisselingen.
Eenyder land klaegt van het zaed van quade dingen.
De aeloude Heelkonst heeft noit onze Sprou gekent,
Onkundig, hoe zy best kon worden afgewend.
Het lichaem kan die hulp en die beschermers missen.
Het bid een beter konst om zijn' geheimenissen.
De konst verandert na de ziekten, op dat zy
Bestreden worden door eene andere artseny.
Dit heil toont KETELAER door zijn geleerde schriften.
Zijn oordeel weet met vlijt het alles door te ziften.

(19) Ketelaar (Vincent), ook Keetelaer of Keetlaer (Vlissingen 1627 † Zierikee 1679),
geneeskundige en stadsdoctor te Zierikzee. Hij schreef: Commentarius medicus, de
Aphtis nostratibus sive Belgarum Sprouw, Middelburg 1669, Leiden 1672,
Nederlandsche vertaling door David van Hoogstraten in 1681.
(20) Targier Jacob (Dordiecht 1688 † Dordrecht 1735); zijne gedichten werden in 1737 door zijn
vriend Johannes Badon, met een levensschets uitgegeven.
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Hy scheid de tijden van de tijden, en den naem
Van zijne zaken af, en overal bequaem
Beschrijft de tekenen, en hare opregte bronnen.
Geleerde man! wie zou u eere weigren konnen.
Uw' pen veredelt zig door haren letterschat.
De Sprou maekt dikwils in de keele voor het nat
En droog geen ingang, en de zieke raekt aen 't slikken.
De vroege dood dreigt hem verwoed alle oogenblikken,
En vat hem aen, en sleept hem in haer grafstee neêr.
Maer gy krijgt van de Sprou het leven, en eene eer,
Die noit verduistren zal, eenyder zal u prijzen,
Die door uw' wijze tong u ziet ten hemel rijzen.
Gevolgt uit Rochus Hofferus Latijn.

Op de vertaelde Verhandelinge der Sprouwe Van den Heere Vincent
Ketelaer.
Toen KETELAER door zijn' geheiligde artsenyen
Het menschdom dag aen dag bevrijdde voor de dood,
En quam de quijnenden van hunne quael bevryen,
En door zijn 'trouwe hulp hen redden uit den nood;
Deed hem dat monster door zijn gramschap aengedreven
Ten lesten sneuvelen door zijnen fellen schicht.
Om dat hy vol van moed het leven had gegeven
Aen zulken, die het dacht te ontrooven 't hemels licht.
Maer schoon het hem te vroeg dit vonnis heeft geschreven,
Zijn' Schriften doen hem weêr herleven door de Faem.
Nu, Lezer, dank den geen', die hem in Duits doet leven,
En zie eens, of die smaek u niet is aengenaem.
J. VAN HOOGSTRATEN.

[1683 Munniks en van Hoogstraten]. Verhandelinge der Wateren, en
hoe men de zelve bezien moet; Beschreven door den geleerden Heere
Johan Munniks(21), Toen Geneesoeffenaer, nu Professor in de Hooge Schole
van Utregt; Vertaelt door David van Hoogstraten(21) M. Doct.. Te Dordregt
By Fransois van Hoogstraten, Boekverkooper, 1683. (15.8×9.2 cm.,
opdracht, gedichten, voorrede, 76 blzz., Bibl. Univ. Gent, Acc 34939,
medegebonden met de Redelyke heelkonstoeffening van Joan Muis(21)
1684, de Sprouw van Vincent Ketelaer 1681 en de Brief van Gehema aan
Bontekoe over de Poolsche vlecht 1683, alle drie door van Hoogstraten
vertaald).
(21) Over Johan Munniks. David van Hoogstraeten en Joan Muis heb ik tot nu toe niets
gevonden.
(21) Over Johan Munniks. David van Hoogstraeten en Joan Muis heb ik tot nu toe niets
gevonden.
(21) Over Johan Munniks. David van Hoogstraeten en Joan Muis heb ik tot nu toe niets
gevonden.
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Het werkje wordt door van Hoogstraten aan den geneeskundige Johan Van Mentsz
opgedragen; in de opdracht wordt de verhandeling der Wateren van Johan Munnix
genoemd. Dan 4 gedichten aan David Van Hoogstraten aangeboden, het 1e door P.
Rabus(22) in het Nederlandsch, het 2e door J. Targier in het Latijn, de 2 laatste in het
Nederlandsch door J. van Hoogstraten en A. Houbraken. Bijzonder rijk aan gedichten
zijn ook de andere verhandelingen die met deze eerste medegebonden zijn.

Aen den Heere David van Hoogstraten Toen hy de Verhandelinge der
Wateren Van den Heere Johan Munniks in het licht bragt.
Εις ιητρος ανηρ πολλων ανγαξις αλλων. Homer.
Hoe Juicht een letterrijk gemoed,
Dat door verheve lust gedreven,
Dan eens gelukkig schijnt te leven,
Als 't zig met waerheids denkbeeld voed,
Op 't regt beseffen van de dingen,
Die nimmer zonder naerstigheid,
Voor andren worden bloot geleid,
Maer door gezegende oeffeningen
Verkrijgen haer' gestalte en maet,
Die noit de toets te buiten gaet!
'K dacht dit van kindsbeen menigmael,
HOOGSTRATEN, toen we in groene Jaren
Dien yver wisten te openbaren
In keur van Duitsche of Roomsche tael.
En gy op hooger baen gestegen
Baert voor u zelf en andren nut.
Gy geeft den kranken troost en stut,
En wijst onkundigen de wegen,
Waer langs men tot de kennis treed
Der waerheid, die de tijd ontleed.
Dus toont ge op nieus uw zucht en vlijt,
Om MUNNIKS wijze en nutte blaren
Den onervaernen te verklaren,
Op dat ge uw' dienst aen beiden quijt.
De Neerduits zal uw' moeite erkennen,
Nu hy natuurs geheim doorziet,

(22) Over Pieter Rabus, zie Versl. en Med. Kon. Vlaamsche Acad., 1922, blz. 1104, noot (12).
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En door die leidstar 't onheil vlied.
En gy op 't spoor van trotse pennen
Schenkt ook uw' veder en verstand
Ten beste van het Vaderland.
P. RABUS.

Aen Dr David van Hoogstraten, Toen hy de Verhandelinge der Wateren
uitgaf.
Ons Neêrland mag op zegen brommen,
Daer de Artseny in top geheven
Alle andre schriften doet verstommen,
Nadien zy baet zoekt voor het leven.
Hier onder zien wy MUNNIKS pralen,
Die hulpeloozen van hun pijnen,
Genezende dien lof kon halen,
Met die te schrijven voor Latijnen.
HOOGSTRATENS yver aengedreven,
Komt ons nog klaerder nu vertoonen,
Met dit geschenk in Duits te geven,
Wat Konstenaers in Neerland woonen.
Wie zal in 't licht iets nutter brengen,
Als 't geen het leven doet verlengen?
J.V. HOOGSTRATEN.

Uit dat gedichtje blijkt hoe in dien tijd een uitgave in de moedertaal geprezen werd;
eene verhandeling in het Latijn geschreven, voor Latijnen bestemd, wordt in de
moedertaal gebracht, en die vertaling wordt een geschenk, het nuttigste geschenk
waarmede het leven kan verlengd worden. In de volgende verzen wordt zelfs de
Nederlandsche vertaling op den zelfden voet gebracht als de oorspronkelijke
Latijnsche tekst.

Op de Verhandelinge der Wateren, Vertaelt door Dr. David van
Hoogstraten.
Zie hoe HOOGSTRATEN zig met MUNNIKS evenaert,
En de Latijnsche met de Duitsche veder paert.
Die schoone glans komt nu door nevels heen gerezen.
Zoo rijp een werk als dit behoefd geen schimp te vreezen.
A. HOUBRAKEN.

De voorrede bepaalt de groote beteekenis van het urineonderzoek in de geneeskunde,
en geeft een belangrijk littera-
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tuuroverzicht der werken over urine vroeger uitgegeven, zoowel voor als tegen dit
onderzoek:
Jakobus Primerosius, De erroribus vulgi in Medicina; - Ja. Fuchsius, De urinis; Forestus, De incerto urinarum judicio; - Euricius Cordius, 1546, - Hippokrates; Galenus; - Polladius (Alexandrië); - Actuarius, herdruk Utrecht 1670; - Georgius
Akropolita; - Argenterius, Libr. de Urinis; - Andreas Lemnius, brief voor de boeken
van Actuarius; - Bartholomaeus Montagnana (Padua), 1487 Padua; - Joannes van
Ketam, 1495 Venetië; - Petrus Leo Spoletanus, 1514 Venetië; - Egidius, 1514 Venetie
(te samen met Spoletanus verschenen); - Joannes Vasseus Meldensis, Lions 1545; Alfonsus Daka, 1577; - Joannes Franciscus Ulmus Brixianus, 1578 Venetië; - Salustius
Salvianus, 1587 Rome; - Franciscus Perellus, 1597 Paris; - Guiljelmus Rondeletius
(Mompelliers), 1610 Frankfoort; - Joannes Zechius (Bononie), 1613 Bononie; Bernardus Gordonius; - Christophorus à Vega; - Donatus ab Altomari; - Prosper
Alpinus; - Bertinus; - Bartolomeus Perdulcis; - Jodocus Willichius Resellianus, 1582
Bazel.
Het 1e hoofdstuk bespreekt de beschrijving en de physiologie van het urinestelsel.
De urine ontstaat door eene schifting van het bloed; die schifting of praecipitatio
heeft plaats in het geheele bloed, terwijl in de nieren alleen eene doorzijginge of
transcolatio ontstaat. Aldus wordt urine aanzien als wei, de urine staat tegenover het
bloed als melkwei tegenover de melk. Voor verdere uitleggingen over de afscheiding
uit de nieren wordt verzonden naar Malpighi die zich met zijne ontdekkingen op dat
gebied roemrijk had gemaakt.
Het 2e hoofdstuk behandelt de eigenschappen van de urine, in menig geval in
betrekking met de bevindingen van van Helmont, terwijl het 3e hoofdstuk het
onderzoek bestudeert, hetgeen hoofdzakelijk bestaat in het bekijken van het vocht
in een bijzonder glazen vat, urinal genoemd. De 4e en 5e hoofdstukken handelen
verder over dat onderzoek, vooral met betrekking op de kleur.
Van al de technische Nederlandsche uitdrukkingen worden telkens de Latijnsche
namen aangegeven, hetgeen de waarde dezer uitdrukkingen van alle misverstand
vrijwaart.
[1684 Muis en van Hoogstraten]. Redelyke Heelkonstoeffening, Of Heelkonstige
Aenmerkingen na de vaste gronden der waerachtige Filozofie opgelost Door den
geleerden Heere Joan Muis, Geneesoeffenaer te Aernhem; En Vertaelt door David
van Hoogstraten. Het eerste tiental. Te Rotterdam, By Fransois van Hoogstraten,
Boekverkooper, aen de niewe Kaesmarkt, 1684. (15.8×9.2 cm., opdracht, gedichten,
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bericht, voorrede, bladwyser, 62 blzz.; titel van het tweede tiental, voorrede, 33 blz.,
Bibl. Univ. Gent Acc 349391).
In de opdracht aan Alexander de Hoog, Denys du Pont en Herman Raets, overman
en dekenen van het ‘Chirurgijns Gild’ te Dordrecht huldigt David van Hoogstraten
de philosophie van Descartes die ons van ‘de vooroordeelen, in onze kindsche jaren
ingezogen verre worden afgeleid van de kennisse der waerheid’ zoekt te verwijderen.
Vijf volle bladzijden worden met verzen gevuld, waarvan 2 gedichten in het Latijn
door Jacobus van Zanten en van J. Targier, en een 3e in het Nederlandsch van K. van
Bracht.

Aen den Welervaren Heere David van Hoogstraten, Op het uitgeven der
Heelkonstige Aenmerkingen Van den Heere Joan Muis.
Wie blint en onervaren is
In 't regt gebruik der Artsenijen,
En wil d'onwetendheid bestrijen,
Hier raekt hy uit die duisternis.
Wie zoekt veel nut in weinig blaren,
Hier ziet hy 't lichaem, wreed gewond,
Weêr haest door Artseny gezond,
En op een nieu zijn kragten garen.
Wie mint een scherp gespitst verstand
In dingen voor het oog verscholen,
MUIS kruipt tot in de diepe holen
Van 't menschlijk hart en ingewand.
HOOGSTRATEN hield dien man in waerde,
En heeft dit bloempje tot zijn' lof
Verplant uit een Latijnschen hof
Tot ons gebruik in Neerduitsche aerde.
K. VAN BRACHT.

De voorrede is van Joan Muis. De 20 aanmerkingen hebben betrekking op
oogenontsteking, gebruik van fontanellen, huidvuur, koud vuur der voeten, loos des
beens, zweeren des beens, wonde van het oog, beengezwel, scheenbeenbreuk,
schoudersontwrichting, zenuwsteking, hoofdpijn, peessamentrekking, aderlaten,
peesknarsen, bloedvloed, armkneuzing, peesknoop, steenknoop, waterkanker, aldus
onderwerpen van zeer uiteenloopenden aard.
Op blz. 38 ontbreekt in het onderzocht exemplaar op de

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

117
openstaande plaats de in den tekst aangekondigde plaat over de gevormde beelden
in het oog.

[1688 Bontekoe]. Cl. C. Bontekoe Serenissimi Electoris Brandeburgici
Consiliari et Archiatri dignissimii Metaphysica, Et liber singularis De
Motu, nec non ejusdem Oeconomia animalis, Opera Posthuma: Quibus
accedit Arnoldi Geulincx olim in illustri Lugdunensium. Athenaeo
Professoris Celeberrimi, Eximii Physica vera Opus Posthumum. Lugduni
Batavorum, Apud Johannem de Vivie, et Fredericum Haaring, 1688.
[16.3×9.5 cm., titelprent, voorrede, 72+109+144+156 blzz., index, Kon.
Bibl. Brussel VH 4014].
De titelprent verbeeldt het natuurwetenschappelijk onderzoek: drie vrouwen gebruiken
toestellen en boeken onder de stralen van de zon. Na de voorrede volgt de Metaphisica
van Bontekoe (72 blzz. met den zelfden inhoud en indeelingen als in de uitgave 1689
der volledige werken in het Nederlandsch (2e deel, blzz. 285-334). Het boekdeel De
diversis motuum generibus komt ook volledig overeen met het negende boek
Overdenking aangaande verscheide Geslagten van beweging van de volledige werken
(2e deel, blzz. 335-402) en bedraagt 109 blzz.
De 3e verhandeling is de Oeconomia animalis sive humanarcum functionum
contemplatio theoretica in 144 blzz., een physiologisch werk dat in de volledige
werken van de uitgave van 1689 ontbreekt.
De vierde en laatste verhandeling is een werk van Arnoldus Geulincx(23) (156 blzz.)
Physica vera quae versatur circa hunc mundum opus posthumum, verdeeld in 6
deelen. Het 1e deel komt op menige plaatsen in overeenstemming met de Physica
van Bontekoe zooals deze in de volledige Nederlandsche werken in 1689 verscheen
(II, blz. 113), maar is minder uitgebreid. Eigenaardig is dat Geulincx evenals Bontekoe
aanneemt dat het vacuum (luchtledig) niet kan bestaan; volgens Geulincx is een
lichaam verdeelbaar, Bontekoe daarentegen beweert dat een lichaam in zijn geheel
ondeelbaar is. Het 2e deel, met eene plaat, handelt over de beweging, het 3e deel over
de rust, het 4e over de veronderstellingen in de natuurkunde, het 5e over de groote
wereld De Mundo magno, het 6e en laatste over de kleine wereld de microcosmo.
Dit laatste gedeelte is

(23) Arnold Geulincx is een Belgische geleerde, geboren te Antwerpen in 1625 en overleden te
Leiden in 1669; hij studeerde en doceerde te Leuven, en begaf zich naar Leiden, na aan het
Roomsen geloot verzaakt te hebben. Van hem verscheen namelijk: Compendium Physicae,
illustratum a Gasparo Langenhert, Franeker, 1688 in 12.
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vooral van philosophischen aard, Leeuwenhoek heeft de micrographie nog niet
gesticht.

[1689 Bontekoe]. Alle de philosophische, Medicinale en Chymische
Werken van den Heer Corn. Bontekoe, In sijn leven Med. Doct. Raad, en
Oppergenees-Heer van de Keurvorst van Brandenburg. Professor tot
Frankfort aan den Oder. Behelsende Een afwerp der ongefondeerde
Medicyne, Chirurgie en Pharmacie der oude Genees-heeren. Neffens Den
opbouw van een ware Philosophie, Medicyne en Chymie, dienende om
de gesondheid lang te bewaren, en de siektens kort en veilig te genesen.
Eerste deel. t'Amsterdam, By Jan ten Hoorn, Boekverkooper over het Oude
Heere Logement, in de Historie-schrijver, 1689. (Titelprent op het titelblad
verbeeldende een tijger in het midden van een landschap, met de woorden:
Rare sans tache. Viget, vigebit, victa vincet veritas., voorreden, portret,
levensbeschrijving, verzen van Rabus, 355 blzz., 21.5×16.0 cm., Bibl.
A.J.J.V.).
Corn. Bontekoe. Van de Twyfelingen in de Philosophie, en op wat wijze
sonder voor-oordeel de kinderen tot een ware Philosophie konnen opgevoed
werden; met een korte ontleding van de Rhetorica. Tweede Deel. (402
blzz.+ Register der 2 deelen, 21.5×16.0 cm., Bibl. A.J.J.V., medegebonden
met 1e deel).
De geheele voorrede is gericht tegen de kwakzalvers en de onwetenschappelijke
geneeskundigen die geen ander doel hebben als geld te winnen: ‘Allons Messieurs!
wel gegeten en gedronken, te paard en in de koets, hoe langer onse Patienten
opgehouden, hoe meer haar verbrot, hoe meer visiten dat men doet, hoe meer men
wind. De lange mantel die wy dragen, van ervarentheid te hebben, en van, so wy
langsaam gaan, voorsigtig te gaan, bedekt onse abuysen, of so die kort waar.
Medicorum errores terra tegit.’ Veel meer zouden de geneeskundigen van de jongste
ontdekkingen op het gebied van de anatomie en van de chemie moeten gebruik
maken; veel meer zou men moeten onderzoekingen doen: ‘De chemie, die wonderbare
konst, om ons de aller verborgenste secreten, die voor 't oog, mes, en microscopium
onkenbaar sijn, ontdekt, moest ook met veel meer experimenten verrijkt worden, en
die gene, die 'er van schryven, alle die duistere termen, valsche processen, onnutte
vermengelingen, en ydele beloften nalaten, en de ware secreten, die sy vinden, niet
verbergen.’ Aldus strijdt Bontekoe in het belang van de waarheid en de wetenschap,
hetgeen voor onmiddellijk gevolg heeft dat zijne vijanden alle dagen in getal
vermeerderen.
Na de oorzaken onderzocht te hebben waarom de toestanden in zijn tijd zoo slecht
waren, waaronder namelijk het gebrek aan zorgvuldige experimentatie, de
onvolledigheid der
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meeste boeken, de inwerking der apothekers in de geneeskundige praktijk, de
lichtzinnigheid in het onderzoek der zieken, de onvolmaaktheid in de universitaire
promotiën, noemt Bontekoe de middelen om die toestanden te verbeteren: een betere
theorie der physiologie, eene grondige experimentatie, een wetenschappelijke methode
voor het aanleeren van genees- en heelkunde, een grondige kennis der anatomie en
der chemie, de verbetering der apotheken, de verbetering der betrekkingen tusschen
geneeskundigen, het bestrijden der kwakzalverij en het verscherpen bij het afleveren
der universitaire getuigschriften. De voorrede eindigt met deze woorden: ‘men kan
de waarheyd niet te veel zeggen.’
Het portret van Bontekoe is 28.7 × 20 cm. groot, geteekend Adriaan Hatweg,
draagt het onderschrift: ‘Cornelius Bontekoe, Medicinae Doctor, Electoris
Brandeburgici a Consiliis Ejusdemque Archiater, ac Professor Francofurti ad Oderam,
etc. etc.’; op een boek, voor den Schrijver liggend, leest men: ‘Herstelling der
Medicine.’
In het kort verhaal van het leven en de dood van den Heer Corn. Bontekoe, dat 6
blzz. bedraagt, worden het leven van den schrijver kort, en de omstandigheden van
zijn dood te Berlijn in 1685 en van zijne teraardbestelling daarentegen uitvoerig
beschreven.
Hooger heb ik gezeid dat ik den indruk heb, zonder daarvan echter het bewijs te
hebben, dat Overkamp dit kort verhaal zou geschreven hebben; een eenvoudige
veronderstelling.
Pieter Rabus heeft de volgende verzen ter gelegenheid van het uitgeven van het
boek gedicht, waarin de lof over het streven naar verbetering wordt gemaakt.

Op de nagelatene Werken Van den doorluchtigen Geneesheer Cornelis
Bontekoe.
Voor eeuwig blyft de spreuk waarachtig,
Dat waarheid altyd waarheid is,
En door geen tyd noch duisternis
Benevelt wordt, maar even krachtig
Zig opdoet, en na menig jaar
Veel klaarder blinkt dan z'eertyds waar
En schoon ze in 't eerst haar lievelingen
Niet kan beschutten, t' wyl zy bloot
En weerloos pal staat in den nood,
Noch laat ze allenx haar stralen dringen
Zoo diep in 't redelyk gemoed,
Dat alles smelt voor haren gloed.
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Dus word ze menigmaal, in 't leven
Van hare dienaars, niet geacht;
Zoo dat ze een andr'en tyd verwacht,
Waar in zy wederom komt streven
Te voorschyn, als de morgenzon,
Die door de nevels breken kon.
De Nyd mag maar in 't leven razen
Op menig wyzen letterheld,
Maar na hun dood kan geen geweld
Het pand van hunne ziel verbazen.
De schriften blyven in 't geheel
Als vruchten van hun Godd'lyk deel.
Wie ziet myn zeggen niet bewaarheid,
Nu BONTEKOE, zelf na zyn dood,
De waarheid leeraart naakt en bloot,
En geeft de Wysbegeerte klaarheid;
Schoon ze in zyn leven voor het volk
Verbystert wierd, als met een wolk.
Het Onverstand, dat in zyn leven
's Mans grooten geest wel haten kon,
Maar echter nimmermeer verwon,
Moet nu van schaamte en schande beven
Voor klem van reden, die voortaan
Den nazaat stichten in deez' blaên.
Kom bulk vry valsche Schoolgeleerdheid
Quâe Voedster van het bygeloof
(Elendig blind, elendig doof)
En dwaze Leidsvrouw van verkeerdheid,
Sa! knerstand vry, uw' doodstuip naakt,
Hier word gy in het hart geraakt.
Indien gy twyff'len kunt, of 't waar is,
Dat gy geleert hebt, daar is kans
Uit dezen, en des grooten mans
Deskartes schriften, noch wat klaar is
Op nieuws te zien, en metter tyd
Te raken uw vooroordeel quyt.
Maar gy, van and'ren geest gedreven,
O Waarheidminnaars, die het pit
Der reden vatten kunt, daar 't zit,
Hier ziet g' op nieuws den man herleven,
Die uw verstand herleven deed,
Wanneer hy voor de Waarheid streed
De rechte kennis van genezen
Trekt sap en voedsel uit de leer
Der Wysbegeerte, die zoo zeer
Haar komt verlichten, als het wezen
Der Mane glans krygt uit de Zon,
En licht schept uit der lichten bron.
Dit toont, door schrander onderzoeken,
De verreziende BONTEKOE.
Al wie nu lust heeft treê vry toe:
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Dit Werk strekt u voor hondert boeken.
Had ooit Geneeskunst vasten grond,
Nooit vond men daar ze vaster stond.
Dies blykt noch na de dood des Schryvers,
Hoe naarstiglyk hy zynen tyd
Besteed heeft, en met welk een vlyt
Manmoedig by, vol viers, en yvers,
Hem zelven aan den Naneef gaf,
Eer dat zyn lichaam zonk in 't graf.
M wierd hy dan ter neêr geklonken
Door een vordoemelyken val,
Zyn glory duurt altoos, en zal
Noch namaals verre en verder pronken.
Schoon hy by wyzen nu ter tyd.
d'Onsterff'lykheid is toegewyd.

Het eerste deel, getiteld Omwerp van 't Oud-gestel der Medicyne bevat 5 boeken:
1e Boek, dat de generale Theorie van de gemeene Chirurgie valsch is (blzz. 1-40);
2e Boek, Van de gemeene Opinien in de Anatomie die los, onzeker, en meest alle
valsch, en onnut zijn (blzz. 41-84); 3e Boek Van de gemeene gevoelens dat de oorsaak
der Geswellen, Wonden, en Ulceratien valsch zijn (blzz. 85-179); 4e Boek, van de
misslagen die omtrent de indicatien, aderlaten, bloed-suygers, koppen, purgeren,
braken, sweten, pisdryven, revulsien, pynstillende dingen, vesicatorien, caustiken,
mundificeren begaan werden (blzz. 181-282); 5e Boek, behelsende de fouten ontrent
de indicaten en medicamenten in de gemene Apotheek, en der selver Applicatien
begaan (blzz 283-355).
Onder de talrijke feiten en beweringen van den Schrijver in dat eerste deel, zullen
wij de volgende vermelden, die bewijzen dat voor zijn tijd Bontekoe een groot
liefhebber van den vooruitgang was.
Lucht, vuur, water en aarde zijn geen elementen of ‘simpele dingen waar uit alles
bestaat, en waar toe als tot sijn oorspronk alle compositien van natuurlijke dingen
konnen gereduceert worden’; deze stoffen zijn zelf uit vele en diverse eenvoudige
elementen samengesteld.
Het lichaam van een mensch is een wonderbare machine, een ‘goddelijke horlogie’.
De rook die ontstaat, als een been brandt, ‘is niet de lugt’. ‘Onse grote geest,
Descartes, wederom sijn reden gebruykende in een saak, daar hy veel eer sig na
d'esperimenten had behoren te gedragen, is daar door gevallen in een considerabel
abuys omtrent de klopping van 't hert...’ woorden die bewijzen welk groot belang
Bontekoe in het experimenteeren stelde.
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‘De Schole van Salerna is een vergadering geweest van Poëten, die de Rijm-Kunst
veel eer, als de Medicijne verstaande, ons op 't gene 'er van de spyse en drank te
seggen is, eenige verkeerde concepten in rym gesteld hebben.’ zegt Bontekoe, hetgeen
weder zijn wetenschappelijken geest wel in het licht stelt.
Als hij van de oorzaak en ‘manier van de generatie der gangraena tot nog toe
onbekend gebleven is’ zegt, dan is hij wel op den goeden weg; de besmetting door
de microben was in dien tijd niet ontdekt; geen uitlegging geven in plaats van een
niet wel gesteunde theorie is stellig zeer wijs.
Op blz. 129 beweert Bontekoe dat ‘etter noyt uyt bloed gegenereert word’ omdat
geen etter in de contusien wordt gevonden; wij weten thans dat deze uitlegging met
de werkelijkheid niet overeenstemt.
Bontekoe stelt abstinentie ver boven het purgeeren dat de lijders ‘uitmergeld’.
Braken is voor hem niet gevaarlijk, wel integendeel, en zijne opvatting werd hevig
bestreden, zooals uit den tekst blz. 246 blijkt: ‘en ik citeer voor Gods vierschaar
(dewyl men over lasteren, leugen by 's menschen Regt-banken geen regt meer en
doet) alle die naam Doctoren met haar trein van Apotekers, Barbiers, Wijven en
andere gespuys, die soo valschelijk my na geven, dat ik met Braken de menschen
vermoord’
In het 5e boek ‘van de praeparatien der Pharmacie’ getuigt Bontekoe veel eerbied
voor de chemie zelf, terwijl hij de scheikundigen die deze wetenschap verkeerd
beoefenen hevig aanvalt (blz. 337): ‘hoedanige de bastaart-chemisten, en de schenders,
eerdieven, verkragters, en vuyleken zyn, die de Schoone Dame Chemia aanransen,
sonder te weten, hoe men met een Dame van so een adel, hoge geboorte, schoonheid
en deugd leven en omgaan moet.’ Alhoewel hij verder Van Helmont als een groot
en bekende scheikundige aanziet, kan hij niet nalaten te zeggen, dat hij meer dan
eens ‘in plaats van klaar over de Chemie te schrijven, duysend duysterheden over
de selve heeft gebragt’.
Na een overzicht gegeven te hebben van de gewone chemische bewerkingen eindigt
Bontekoe het 5e boek met te zeggen: ‘Maar 't is tyd en over tyd, dat ik den draad
deser stoffe af breke... sommige voorgevende, dat ik niets doe als refuteren, andere
berispen, alles over hoop werpen, en niets opbouwen...’ en met ‘het Nieuw Gebouw
aan welke ik dag en nagt met ondermoeide vlyd arbeide’ aan te kondigen onder den
vorm van tractaten die onder pers zijn, en ‘eersdaags het ligt’ zullen zien.
Op het einde van het 1e deel komt een ‘kort en vast
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Bewijs dat 'er geen Annus climactericus of Moort-Jaar bestaat. En 't selve In het 63
of 81 of enig ander Jaar van 's Menschen Leven niet te vresen staat.’ (blzz. 348-355),
waarin Schr. betoont dat het gevaar van het 63e (7 maal 9) en van het 81e (9 maal 9)
jaar voor een mensch niet grooter als de andere jaren van zijn leeftijd, en alleen tot
bijgeloof behoort.
Het tweede deel van Alle de philosophische, medicinale, chymische werken behelst
9 boeken: 1e Boek, En eerst van de kindse en losse oordeelen der menschen (blzz.
1-28); 2e Boek, Van d'Opvoedinge der Kinderen en in 't besonder van de Studien in
de lage en hoge scholen (blzz. 29-60); 3e Boek, Van de reden, tegens alle redelose,
en redenbeknibbelaars, Al redenerende betwistredent (blzz. 61-76); 4e Boek, Inleyding
tot de ware philosophie handelende van 't getal-ordre, en t'samenknoping der
wetenschappen (blzz. 77-97); 5e Boek, Van de logica (blzz. 98-113); 6e Boek, Van
de physica, welkers naam is zomatologia (blzz. 113-140); 7e deel, behelsende het
merg der Rhetorica (blzz. 141-284); 8e Boek, Van de eerste philosophie die men
gemeenlijk noemt de metaphisica of geestkunde (blzz. 285-334); 9e Boek,
Overdenking aangaande de verscheide geslagten van beweging (blzz. 335-402)
Dit gedeelte is van minder zuiver wetenschappelijken aard, uitgezonderd het
hoofdstuk over de natuurkunde en het hoofdstuk over de bewegingen; daarin treft
men zelfs dè studie der bewegingen die gedurende de gistingen en de verrottingen
ontstaan, zooals de opzwelling van het brooddeeg. De oorzaak van de gisting is niet,
zooals wij het heden aannemen in de werkzaamheid van de gist of van soortgelijke
microben, maar ligt in het water dat zekere stoffen oplost, terwijl de ‘oliagtige deeltjes’
worden afgezonderd; het zout en het zuur van het water verwijderen een gedeelte
van de olieachtige deeltjes; aldus wordt de massa geheven, onder vorming van schuim,
blaasjes; terwijl de massa weder nederzakt, zoekt de lucht uit de blaasjes uit te gaan.
Deze uitlegging heeft geen wetenschappelijken grond.
Waar de Schrijver in zijn overzicht zeer juist en duidelijk spreekt, dat is blz. 363
van het 2e deel, waar hij de bedervingen bespreekt; de bederving ontneemt aan een
bepaald individu de eigenschap tot generatie, maar laat toe dat wezens van een andere
soort zouden ontstaan. Ook Schrijver spreekt zich tegen de zelfwording uit. ‘Daarom
mag men de verrotting wel de naam van ondergang geven, alhoewel uit de bedervinge
selfs, soo wel als uit de Fermentatie, een nieuwe soort voortgebragt werd, daarom
hebbende wel gesegt, dat de bedervinge
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van 't een de generatie is van 't ander; als se maar niet en seggen dat alle generatie
van een bedervinge begint, want het is vals dat wormen en andere dingen uit
bedervinge voortkomen...’
Wat verdient vermeld te worden, dat is de bewerking van het bevriezen om de
bederving te beletten: (blz. 363) ‘ook de strenge koude, en eindelijk het bevriesen,
dese maken dat alle bedervende dingen niet bederven.’ Het is van belang zulks in
1689 te zien publiceeren, als men weet dat heden de toepassingen van de koude onder
den gelukkigen invloed van Tellier(24), die in 1857 het gedacht der thans gekende
koelwerktuigen had opgevat, zulke groote uitbreiding hebben genomen.
De zuiver philosophische en metaphysische hoofdstukken zijn buiten mijne
bevoegdheid en ik zal ze onbesproken eenvoudig vermelden. Het overzicht over de
gedachten van dien tijd, over de opvoeding der kinderen en over het onderwijs,
verdient ook eens in het bizonder besproken te worden.

De Gentsche Hoogeschoolbibliotheek bezit onder nr Acc 14171 een gebonden bundel
bevattende drie geschriften, twee van Geulings en een van Bontekoe. Van de twee
geschriften van Geulings, in 1669 overleden, werd de Ethica na de dood van Geulings,
door Filaretus, Bontekoe's deknaam(25) opnieuw bewerkt.
[1697 Geulings]. A) Ethica of zeden-konst, zynde een kennisse syns selvs
van Arnold Geulings. In syn leven Geneesheer, en Wysgeer, Uytstekende
Hoogleeraar dese konsten, eerst in de Hogeschool tot Leuven, en daar na
van Ne'erlands Lyden, Groot Rede konstenaar, Onvermoeide Hersteller
des ware Deugds, en der niwe-oude Wyshyd; Onder de Wysgéren en
Redenaars deser eew de Allervoortreffelijkste. Na desselvs ontydige dood
Alle desselvs délen, met sijne aantékeningen in 't ligt gegeven, so tegen
de godloosheden deser eew, als sommiger Godversakende Wijsgéren, en
derselver kwade, met schoonblinkende Deugdevernis bemorste Zeden,
Door Filaretus. En nu vertaalt

(24) Charles Tellier, geboren in 1828, werd op het Congres van de Koude, in 1908, de vader van
de koude genoemd.
(25) Γνωθι σεαυτον, sive A. Geulincs ethica. Post tristia anthoris fata... in lucem edita... per
Philaretum (pseud. C. Bontekoe) 2 pt. Lugd. Batav. 1675 (B).
A.G. Γνωθι σεαυτον, sive Ethica. Cui accessit C. Bontekoe... libellus de passionibus animae
cum gemina serie rerum quae utrobique tractantur, per J. Flenderum. Edito ab eodem
emendata. Amstelodami 1709 (B).
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Tot nut en hyl van alle vrome, eer- en deugdlivende, ware en opregte
kristenen. Door Ant. de Reus. Te Dordrecht, By Dirk Goris, Boekverkoper,
wonende by de Wynbrug, in de Griffioen. Anno 1697. (15.2× 9.8 cm.,
Berigt + Opdracht + verzen + 591 blzz., te samen met 1696 Geulings en
1696 Bontekoe, Bibl. Univ. Gent, Acc 14171).
Op de rug van het titelblad worden het kortbondig vertoog van Arnold Geulings en
de verhandeling van Kornelis Bontekoe aangekondigd. De voorrede geteekend Ant.
de Reus, Gorinchem, 20 Hoymaand 1690, is gericht tot Georgius van Borrendam,
Jacobus Vleugels, Petrus de Graav en Adrianus Spyerd, Kerkleeraars te Zirkzee,
Iirsen, Wyk en Nuwland; een 2e voorrede van Filaretus is tot Abraham Hydaan,
hoogleeraar en kerkleeraar te Leiden; een 3e voorrede van Amelis van den Boukhorst,
lid der Staten van Holland, Gerard Schaap, Burgemeester van Amsterdam, Johan
van Thilt, burgemeester van Haarlem, Kornelis Antoni Buytevest, Willem Paats,
Arnold Wittens, Rippert van Groenendyk, burgemeester van Leyden, en Jochhem
van Wevelinkhoven, gehymschrijver der Hoogeschool Leyden, is geteekend A.
Geulings, Lyden 27 van Hoymaand 1665.
De eigenlijke tekst is van de twee volgende gedichten voorafgegaan.

Op de Vertaalde Zeden-Konst In 't Latyn beschreven door den
schranderen en gadelosen Arnold Geulings.
Wie deugdsaam, vroom, geleerd en waarlyk wys wil wesen!
Die lees dit boekjen: maar men moet het dik herlesen
En overdenken; tot men al het merg en pit
Gevat heeft van dees Schat, die hiir verborgen sit.
Een Schat, waar by al 't Goud, en al den Schat der Aarde
Niit meer gelykt als slegs een Sand de Son in waarde.
O! grote, onnoemelyke, en onvergangbre Schat!
Gelukkig hy, di veel van desen rijkdom had;
En dan den selven staag vast voorneemt te verspillen
Gelyk een kwistige: en al sijn doen en willen
Ten eenemaal na 't snoer van desen regel vougt:
Wat wordt di overstroomt van wyshyd, en vernougt
Gedompelt in een Zee van blydschap, vreugd, en weelde:
So diip, als immermeer sig 's menssen geest verbeelde.
Als zynd' een klyne schets, en proeve van di vreugd
Door génig mens bevat: beloovt aan al wi Deugd
En Rede mint, hiir na, gewis te zullen geven,
Om e'wig dan met God in alle hyl te leven:
Waar by al's werelds vreugd, vermaak, en bly geschal,
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Niit anders schynt, als maar een stovken by 't Heel-Al.
Derhalven hoort men nu den naam van GEULINGS noemen
By alle Volkeren: en sijn geleerdhyd roemen
Aan 's Werelds andre zyd: ja ider wenst syn deel
Te hebben, aan de glans van dit beroemd juweel.
En onsen Bataviir, den trouwen Nederlander,
Di vlegt nu kranssen, en regt op een gouden stander
Ter eeren van DE REUS: om dat hy haar vertaalt
Dit Bouk, waar uyt de Deugd, en niit als wyshyd straalt.
Niit om genot of roem by 't Néerlands Volk te winnen:
Neen: maar om 't denkbeeld van de Deugd, te hegter binnen
Sig in te prenten: en sijn hands-man, op diin voet,
Wi Deugd en Rede mint, en wat leergirig bloed
Door sijne adren stroomt, op 't spoor des Deugds te wennen,
En so syn SCHEPPER en SIG SELVS te léren kennen.
De spil daar 't al op drayt. Al wi dit wel begrypt
Is wys en ryk genog, hoe Voor- of Ramp-spoed nypt.
Ja dit zal 't Schyn-geloov van alle Volkren, Tongen,
Hoe s'oyt op haar maniir hun Godhyd Lov toe songen,
Aan flarssen scheuren; en doen haten als de Hel:
En roken niiw-hervormt den God van Israël.
So dat nu gans den twist van alle Godsdiinst-saken
Uyt is: nu ider hiir syn Pligt sijt, na dit Baken.
En so den Atheist oyt is aan 't hert geraakt:
Hiir legt hy néergevelt, en éwig afgemaakt.
PAULUS VAN THUL.

Op de Zéden-Konst van den Heere Arnold Geulings, Uit het Latyn, Konsten Zin- ryk in het Nederduits vertaald, door den Heer Ant. De Reus.
De Zeden-Konst, aanminnig, Godd'lijk schoon
In 't Rooms-gewaad, uit GEULINGS brein, ten Troon
Verhéven, en op Hémelsse Eng'le veêren
Gevoerd, werd nu, met Goud-geboorde kleêren
Heel net getoid, door REUSE- moed en -kragt
In 't Néder-lands herkleed, voor 't Ligt gebragt.
Zy maald de Deugd, een Liivde tot de Réden,
Di Dogt'ren teeld, volmaakt in all' haar Léden,
De Neerstighyd treed voor, Gehoorsaamhyd
Volgt stuks, waar by Regtvaardighyd zig vlyd,
Met Néd'righyd, deez' slaat de laatste schakel
Aan 't kéten-werk der Deugd, na 't wisse Orakel
Der Réde: En voerd deez' Gods-taal; ken u Zelv:
(Daar 't Gével van Apolloos Kerk-gewelv
Mê pronkte,) en ga van Zelvs-bespigelingen,
ô Deugdeliiv! tot Zelvs-verlocheningen,
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Laat dog het Rad uw's Levens op de spil
Van Gods besluit, en onweêrstaanb're wil,
Steeds drayen, wilt ge 't Deugde-spoor noit missen:
Blyv in de Toom van uw Verbintenissen,
Om willig van uw Stand-plaatz heen te gaan,
Op 's Veld-heers woord: of vast te blyven staan
Tot Hy u roep: (schoon Séneka, hiir tégen
In 't Stryd-perk druist, met eene Loode Dégen,
En swoegd, en sweet, en schermd zoo wat in 't wild,
Tot zijn Geweer, op 't Diamanten Schild
Der Waarhyd, stomp en krom werd omgebogen.)
Voorzi u dan van nooddrust, naar vermogen;
Tragt voeg'lijk een beroep ter hand te slaan:
En wapen u, om arbyd uit te staan,
Met tay geduld, verdriet'lijk heên te dragen:
Dog voer de Geest weêr spélen, op de wagen
Van ruste, en van vermaak, op tijd en stond:
En vloekt noit di uw Ziil in 't Lighaam zond,
Of de Ouders, om dat ge uit haar zijt geboren,
Wyl de Allerbeste, in zijn besluit, te voren
('t Is zinneloos klaagrédenen gespild.)
Op zulk een wyze, en staat, het heeft gewild.
Maar zoekt door Deugd, geen Zalighyd te vinden,
Met opzet; Laat uw Geest zig vast bewinden
En swagt'len in de Windels van zyn pligt;
Tot God eens, met een liivende aangezigt,
U zalige, om uwe Overgaav te loonen
En u door 't ynd van 't Deugd-werk wil bekroonen.
Dus heb ik vast, deez' Letter-Schildery,
Voor 't eene deel, beschoud; aan de and're zy'
Zi 'k eene reeks bezond're Deugden blinken,
Voor welkers Glans, de Ondeugden helwaarts zinken.
'k Vind 't Ynde en 't Goed: De Togten: En den Loon
Des Deugds, met Kunst en Vlyt, uitnémend Schoon
Geschilderd; en de Straf der Zonde, deerlijk
Te aanschouwen: Daar Voorzinighyd zoo heerlijk
Is afgebeeld, door 't fijnste kunst-penseel,
Ten slot-stuk, van dit kost'lyk Tafereel.
Den Maker, reeds ten Hemel ingevaren,
Leev eeuwig, in deez' dierb're Wyshyd-blâren
En in het hert der Vrome. Men versiir
't Hoofd van DE REUS, met blinkende Lauriir,
Di 't deftig werk dus kragtig kwam vertalen,
Dat 't Néderlands, 't Latyn ruim op kan halen.
K. VERMEULEN.

Het werk, uitsluitelijk van philosophischen aard, bedraagt, na eene inleiding tot den
lezer, twee deelen resp. in 4 en 5 hoofdstukken over de volgende onderwerpen: de
deugd, de hoofddeugden, de nederigheid, de verlochening van zich zelf,
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de bijzondere deugden, het einde en het goede, de tochten, de lonen des deugds, de
voorzienigheid.
B) [1696 Geulings]. Desselvden Makers wysgerig kortbondig vertoog
over deze Sinspreuk Wie eene, alle Deugden heeft. Ontleent uyt sijne
Lessen over de Vertoog-kunde en om des saaks gelijkhyd aan de
Zedenkonst aangehegt. Waar nu bykomen des Schrijvers, hoyt voor henen
uytgegevene Korte Ontknopende Aantekeningen. Te Dordrecht, By Dirk
Goris, Boekverkooper, woonende by de Wijnbrug in de Griffioen. Anno
1696. (15.2×9.8 cm., 34 blzz., Bibl. Univ. Gent Acc 14171).
C) [1696 Bontekoe]. Een zedelyk-Lichhaamkundige verhandeling van
des Ziels en Lichhaams Lydingen. En derselver Sekere Geneesmiddelen.
Door Den niet min vermaarden Artz als schranderen Wijsgeer Kornelis
Bontekoe. Een Weikje seer nut en nodig tot voltoijing en volmaking der
vorenstaande Zedenkonst; noyt voor desen aan 't ligt gebragt; maar nu in
de laatste Latijnse herdrukking uyt een getrow affschrivt daar agter gevoegt.
Nu mede door den selvden Vertaler met eenige uytbraidende verklaringen
voorsien. Te Dordrecht, By Dirk Goris, Boek-verkooper, woonende by
de Wijnbrug, in de Griffioen. Anno 1696. (15.2×9.8 cm., verzen, 213 blzz.,
Bibl. Univ. Gent Acc 14171, te samen met twee verhandelingen van
Geulings).
Op de rugzijde van het titelblad bevindt zich het volgend gedicht.

Den Latijnsen Uytgever aan de beknibbelaars van Geulings en Bontekoe.
O, Momus! Deugds en Wijshyds hater
Roer vry uw bose en vuyle snater:
Ja, bijt uw nagels van uw' handen:
Ga, knaag al voord met swarte tanden,
Het dor gebeent, tot sat-zijns toe,
Van GEULINGS en van BONTEKOE:
Die grote Wijsen, Wilt geloven.
Haar WYSHYD vliegt uw' haat te boven
Bespotter van de Deugd! gy kond
Nog haren Naam, nog Wijshyd schenden:
Want dese vliegt aan 's werelds Enden
Door aller ware Wijsen mond.

De 37 hoofdstukken zijn in twee deelen gebracht, het eerste over het lijden van ziel
en lichaam, het tweede over de geneesmiddelen tegen dat lijden; die zoogenoemde
geneesmiddelen zijn alle van zedelijken, niet van wetenschappelijken aard.
Het gansche werk is van dezelfde soort als dit van Geulings.
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Er zijn verscheidene methoden om de menschen aan te vallen, zelfs als die menschen
de aanvallen verdienen. Men kan bijvoorbeeld eene comedie schrijven, waarin over
de slachtoffers wordt gelachen; aldus behandelt Molière, in zijn Malade imaginaire,
de geneesheeren Diafoirus en Purgon, den apotheker Fleurant, en den notaris
Bonnefoi. Men kan ook op hevige wijze geschreven vlugschriften laten verschijnen,
waarin de eerlijkste gevoelens op de ernstigste wijze worden uitgesproken; aldus
handelde Cornelius Bontekoe.
Cornelius Bontekoe was verplicht zijn land te verlaten om aan zijne talrijke vijanden
te ontsnappen. Molière deed zijne vijanden lachen en at aan de tafel des konings.
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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 Belgischen schrijver die, in die tijdruimte, het beste werk,
zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.
ZEVENDE TIJDVAK:
1924-1925.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen Secretaris ingezonden worden.
De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop van elk tweejarig tijdvak
uitgegeven of geschreven werden.
Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van het Aug. Beernaert-Fonds,
in de Verslagen en Mededeelingen der Academie, jg. 1912, blzz. 884-885.
Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van hun werk of werken, bij
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 22 April 1925
Waren aanwezig, de heeren: Mr. LEONARD WILLEMS, bestuurder, Prof. Dr. L.
SCHARPÉ, onderbestuurder, en Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren: K. DE FLOU, Dr. L. SIMONS, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS,
Kan. AM. JOOS, IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. J. MANSION, O. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN
PUYVELDE, Prof. J. VERCOULLIE, Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE, J. JACOBS, KAREL
VAN DE WOESTYNE, Dr. J. PERSYN, Mej. M.E. BELPAIRE, en Prof. Dr. A. VAN
HOONACKER, werkende leden;
de heeren F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE en Prof. Dr. A. CARNOY, briefwisselende
leden.
Lieten zich verontschuldigen: de heeren Prof. Dr. A. VERMEYLEN en Dr. M. SABBE,
werkende leden; Pater J. SALSMANS S.J., Dr. JOZEF MULS en ALOÏS WALGRAVE,
briefwisselende leden.

De Bestendige Secretaris leest het verslag over de Maartvergadering dat zonder
aanmerkingen wordt goedgekeurd.

Aangeboden boeken.
Door de Regeering:
Annuaire de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique. 1925.
Door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, te Leeuwarden:
96ste Verslag, 1923-1924.
Door de Bibliotheek der gemeente Rotterdam:
Lijst der Aanwinsten. Nr 28, 1 Maart 1925.
Door de ‘Société historique et archéologique dans le Limbourg’, te Maestricht:
Publications. Tome LX. Quatrième série, tome V. 1924.
Door de ‘Kungl. Universitetets i Uppsala Bibliothek’:
The Vocabulary of Dan Michel's Ayenbite of Inwyt. A phonological, morphological,
etymological, semasiological and textual Study, Inaugural dissertation by J.K.
WALLENBERG. Uppsala 1923.
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Door Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris:
Traité de prononciation française, par LÉON GOEMANS, Inspecteur général de
l'Enseignement moyen et ANT. GRÉGOIRE, Professeur à l'Athénée royal de Liège et
à l'Ecole normale moyenne de l'Etat, Chargé de cours à l'Université. 1924.
Lexique de prononciation française, door dezelfde schrijvers. 1923.
Door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid:
Totter Dood! Legeraalmoezenier Julius Spriet, Georges Attout, Leo Trulin, Franz
Merjay. Naar het Fransch door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, lid der Kon. Vlaamsche
Academie, legeraalmoezenier. I. 1925.
Bij de Baloeba's in Congo. Reisverhaal van den Eerweerden Vader GUSTAAF VAN
ACKER, der Missionarissen van Afrika (Witte Paters).
Mémoires sur la Campagne de l'Armée belge dans les Pays-Bas Autrichiens,
pendant la révolution de 1790, par un officier de l'armée brabançonne. Bruxelles,
1851.
Door den heer OMER WATTEZ, werkend lid:
Emanuel Hiel-Hulde. 1925.
Door Dr. M. SABBE, werkend lid:
Taal en kultuur uit Vlaanderen. Dr. M. SABBE: Redevoeringen en Studies.
Antwerpen, 1924.
Door den E.H. AL. WALGRAVE, briefwisselend lid:
Het Leven van Guido Gezelle, Vlaamschen Priester en Dichter, door ALOÏS
WALGRAVE Pr. Deel II.
Door den heer L. DELPIRE, te Schaarbeek:
Beknopt Verslag van de Handelingen der Wetgevende Kamers. - Kamer der
Volksvertegenwoordigers: 1923-1924 en 1924-1925. - Senaat: 1923-1924 en
1924-1925.
Commentarien ghemaeckt by d'Heer ende Meester Jan Baptiste de Clerck, advocaet
inden Raet van Vlaenderen, op de Leen-rechten, gheschreven by M. PHILIPS WIELANT,
President van den voorseyden Raet, ten Jaere 1491, Ende ghedruckt tot Middelburgh
in 't Jaer 1664. Inhoudende d'Oude en de Moderne Usantie van de Leenen,
d'Hovelijcke Divoiren, Hof, ende Ferie-Rechten, met andere Oncosten daer-van
dependerende. Te Ghendt, Anno M.DC.XCIX.
Door den E.H.A. GEEREBAERT S.J., te Brussel:
Grieksche en Latynsche Schooluitgaven. Demosthenes. Eerste Philippische Rede.
Drie Olynthische Reden. Met inleiding en aanteekeningen, door A. GEEREBAERT
S.J. IIe deel: Inleiding, Aanteekeningen. Luik, 1925.
Door den Heer Dr. C. GODELAINE, Atheneum-leeraar:
Van drie Limburgsche Dichters, door Dr. C. GODELAINE. (Overdruk uit Limburg.)
Bij de 25e verjaring van G. Gezelle's Dood, door denzelfde. (Id.)
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Gaston-Jozef Wallaert, door K. GESSLER, Bouwmeester, en G. GODELAINE,
Atheneum-Leeraar. (Id.)
Door den Heer EUG. LEËN, namens het Leesgezelschap van Hasselt:
Limburgsche Bijdragen, uitgegeven door het Leesgezelschap van Hasselt. 4de en
9e-18e bundel.
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Door den heer FLORIS PRIMS, archivaris der stad Antwerpen:
Bijdragen tot de Geschiedenis, uitgegeven door P.J. GOETSCHALCKX en FL. PRIMS.
14e jg.; - 15e jg. nrs 3-6; - 16e jg. nrs 1-3.
Door den heer P. VAN NUFFEL, te Aalst (Mylbeek):
Z.H. Paus Pius XI, door PETRUS VAN NUFFEL. Aalst, 1925.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Fédération archéologique et historique de Belgique. - Brief van 27 Maart,
waarbij de heer C. TULPINCK, voorzitter, de Academie verzoekt een afvaardiging te
willen benoemen om de Koninklijke Vlaamsche Academie op het Jubelcongres der
‘Fédération archéologique’ te vertegenwoordigen, en tevens om de toelating verzoekt
den heer Voorzitter der Academie onder de Eereleden van het Congres te mogen
rekenen. - De heeren Mr. LEONARD WILLEMS, bestuurder, en K. DE FLOU, werkend
lid, worden als vertegenwoordigers der Academie aangeduid.
2o) Geneeskundige Dienst bij het Leger. - Brief van 1 April 1925, waarbij de
heer Minister van Landsverdediging bericht, dat de volgende heeren door hem
aangeduid werden, om deel uit te maken van de Jury, belast met het afnemen van
het uitgangsexamen der school voor officieren van den Gezondheidsdienst wat de
practische Vlaamsche proef betreft:
Tot werkend lid: Dr. TERLINCK, te Brussel; tot plaatsvervangend lid: Dr. SANO,
bestuurder der Kolonie te Gheel.
De heer Minister verzoekt den Bestendigen Secretaris deze benoeming aan beide
heeren mede te deelen. - Aan dat verzoek werd voldaan.
3o) Plechtige Vergadering van 1925. - Brief van 15 April, waarbij de heer JOHAN
DE MEESTER, buitenlandsch eerelid, aanvaardt als feestredenaar op te treden ter
gelegenheid der Jaarlijksche Plechtige Vergadering op 28 Juni, en tevens het
onderwerp zijner toespraak mededeelt: Herinneringen van lectuur en leven.

Mededeelingen namens commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. De heer Prof. Dr. L. SCHARPÉ, secretaris, legt verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden.
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Waren aanwezig, de heeren: K. DE FLOU, voorzitter, Prof. J. VERCOULLIE,
ondervoorzitter, Kan. AM. JOOS, IS. TEIRLINCK, Dr. L. GOEMANS, Dr. L. SIMONS,
Prof. Dr. J. MANSION, Mr. L. WILLEMS, J. JACOBS, leden, en Prof. Dr. L. SCHARPÉ,
lidsecretaris.
Aan de dagorde staat:
De Migratie der Plaatsnamen. - Lezing door K. DE FLOU.
De heer K. DE FLOU leest een studie over de Migratie der Plaatsnamen, in aansluiting
met zijn vroegere mededeelingen over de studie der Toponymie. Veel plaatsen die
eenzelfden naam dragen blijken naar de ligging zeer te verschillen: we dienen rekening
te houden met de ‘Migratie’ van de plaatsnamen, een algemeen verschijnsel in de
Toponymie. Oorzaken zijn velerlei: aanwerving van leengoed in andere gewesten,
aankoop van landen, bosschen door ver-afgelegen abdijen, herinnering aan veldslagen,
loutere fantasie, herinneringen aan verre reizen of bedevaarten, vorming van officieele
plaatsnamen zonder eigen basis, enz. B.v. Aishove, te Ardooie eigendom aangekocht
door de heeren van Ais; later, niet minder dan 16 plaatsen Aishove naar aanleiding
van het Aishove-goed te Ardooie. - Zoo nog Watervliet, oorspronkelijk een verdronken
heerlijkheid; later een Nieuw Watervliet in een volstrekt waterlooze streek te
Langemark. Lembeke bij Eekloo, zonder dat daar een beek te vinden is; Rousselare
binnen het gebied van Aardenburg, zonder dat van een ‘Laar’ aldaar spraak kan zijn;
en zoo nog voorbeelden in overvloed, van migratie ten gevolge van leenroerige
toestanden. - Het veroveren van Buda op de Turken gaf aanleiding tot het benoemen
van allerlei plaatsen met dien beroemd geworden stadsnaam, in West-Vlaanderen
en in Brabant. De Barnum-wijk te Roeselare ontving haar naam in onzen tijd, naar
aanleiding van de Barnum-cirkus-vertooningen. De bezittingen der Brabantsche
Heeren van Gaesbeeck gaven aanleiding tot vele Gaesbeecknamen in Vlaanderen.
De verplaatsing van sommige kerken, dorpen of kasteelen had soms voor gevolg
dat de naam overging naar den nieuwen stand, zoodat de verklaring van den naam
te zoeken is in de vorige ligging. Breskens, Lapscheure, Stuyvekenskerke (naast
Oud-Stuyvekens), zijn voorbeelden uit West-Vlaanderen.
Iedermaal dient gelet op het feit welke van twee gelijke namen de eerst
voorkomende is. En niet steeds is bij benoeming met uitheemsche benamingen aan
migratie te denken: ontleening door fantasie, of benoeming naar aanleiding van
uiterlijke kenteekenen (Blauwe torre, enz.). Groote voorzichtigheid is noodig om
geen roekelooze gissingen vooruit te zetten.
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Onder gelukwenschen van de aanwezigen, voor deze merkwaardige studie, wordt
voorgesteld en aangenomen ze op te nemen in de Verslagen en Mededeelingen.
De lezing van M.L. WILLEMS over Tekstkritiek op de uitgave van de
Oud-Vlaemsche Gedichten wordt uitgesteld tot de volgende Vergadering.
2o) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. - De heer
WATTEZ, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig, de heeren: Dr. L. SIMONS, ondervoorzitter, IS. TEIRLINCK, Kan.
Dr. J. MUYLDERMANS, G. SEGERS, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Dr. J. PERSYN, leden, Dr.
J. VANDEVELDE, hospiteerend lid, en OMER WATTEZ, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) Over eenige handschriften der brieven van Antoni van Leeuwenhoek, 9e Bijdrage
tot de studie over de werken van den Stichter der Micrographie. - Lezing door Prof.
Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE (in medewerking met Dr. W.H. VAN SETERS, Leiden).
De heer VANDEVELDE leest alleen de inleiding van zijne uitvoerige mededeeling
over de ontdekking, onlangs gedaan te Haarlem, der handschriften van Antoni van
Leeuwenhoek. Zij zijn vier in getal. De Engelsche brieven zijn niet de vertaling van
die handschriften.
Spreker geeft daarover eenige uitleggingen en vertelt in 't kort hoe in Mei 1924
de handschriften ontdekt werden, nadat men vruchteloos had gezocht te Leiden, te
Utrecht en te Amsterdam.
De voorzitter stelt voor de belangrijke mededeeling van Dr. VANDEVELDE te laten
opnemen in de Verslagen en Mededeelingen der Academie. - Aangenomen.
2o) De edele Familie Cuypers te Mechelen in de 17e en 18e eeuw. - Lezing door Kan.
Dr. J. MUYLDERMANS.
De familie Cuypers bekleedt eene merkwaardige plaats niet alleen in den adel,
maar ook in de intellectuëele beweging van haar tijd.
Guillaume en Pieter Cuypers waren rechtsgeleerden.
De eerste schreef in onze taal Tractaat van Grondproceduur, na het werk eerst in
't Latijn te hebben begonnen.
Daniel Frans Cuypers, kronijkschrijver, reisde naar Italië en verwierf te Rome den
doctorstitel.
Zijn huis te Mechelen was een museum en zijne bibliotheek
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was zeer rijk. De lijst der boekerij van de familie Cuypers bevat 338 blzz. Hij liet
vele handschriften na.
De voorzitter bedankt spreker en stelt voor de mededeeling van Kan.
MUYLDERMANS op te nemen in de Verslagen en Mededeelingen. - Aangenomen.

Dagorde.
1o) Geheime vergadering te 2 ½ uur. Verkiezing van een werkend lid tot vervanging
van Minister van State JORIS HELLEPUTTE, overleden. - Worden tot stemopnemers
aangewezen: Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE en Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE. - Wordt
verkozen: Pater JOZEF SALSMANS S.J. te Leuven, briefwisselend lid der Academie.
2o) Lidmaatschap der Academie. Opene plaatsen. - De Academie stelt het getal
der opene plaatsen vast. Staan open:
Twee plaatsen van briefwisselend lid, tot vervanging van Prof. Dr. A. VAN
HOONACKER en E. Pater J. SALSMANS S.J., die beiden tot werkend lid werden
verkozen.
De Academie gaat over tot het benoemen der Commissie tot voorstelling van twee
candidaten voor elk der openstaande plaatsen. Deze Commissie bestaat uit het Bestuur
en drie leden. Worden aangewezen de heeren: Kan. AM. JOOS, J. JACOBS en Prof. J.
VERCOULLIE.
3o) Feestvergadering August Snieders. - Te 3 ½ uur had in de feestzaal een Plechtige
Vergadering plaats, ter gelegenheid van de 100ste verjaring der geboorte van den
romanschrijver AUGUST SNIEDERS, bestuurder der Koninklijke Vlaamsche Academie
voor het jaar 1891.
Woonden, buiten de Leden der Academie, de vergadering bij: Z.D.H. de Bisschop
van Gent, Notaris AUG. SNIEDERS, zoon van den overledene, en Mevrouw AUG.
SNIEDERS; Mevrouw DEKKERS-SNIEDERS en hare familie; de heer
Arrondissementscommissaris HENRI DE KERCHOVE D'EXAERDE, Z.E. Kan. M. DE
BAETS, vicaris-generaal, en een 50tal genoodigden, letterkundigen, leeraars en andere
belangstellenden in de werkzaamheid der Academie; ook de vertegenwoordigers van
verschillende dagbladen.
Mr. LEONARD WILLEMS, bestuurder der Academie, opende de vergadering en
verleende het woord aan den heer GUSTAAF SEGERS, die den mensch en den
volksschrijver in AUGUST SNIEDERS zou huldigen.
De heer SEGERS doet ons AUGUST SNIEDERS vooral kennen
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als volksschrijver, en doet uitschijnen dat SNIEDERS in hooge mate de gave bezat om
in de volksletterkunde te slagen. Spreker geeft een beknopte schets van Snieders'
werk, en drukt er op, dat hij niet alleen een talentvolle letterkundige, maar tevens
een wezenlijke weldoener van ons volk was, aan wien wij de grootste verplichtingen
hebben.
Dr. JULIUS PERSIJN treedt na den heer SEGERS op het spreekgestoelte. Hij schetst
ons de geschiedenis der familie Snieders, de aankomst van August in het woelige
Antwerpen, zijn kennismaking met de Vlaamsche letterkundigen van dien tijd, zijn
onverpoosden arbeid als hoofdopsteller van het Handelsblad van Antwerpen en als
romanschrijver, zijn familieleven; hij sluit met een vergelijking tusschen onze twee
groote volksschrijvers Conscience en Snieders.
In naam der familie dankt Notaris SNIEDERS de Academie voor de aan zijn vader
gebrachte hulde.
De Bestuurder der Academie zegt ten slotte beide sprekers en de aanwezigen dank,
en verontschuldigt de genoodigden welke schriftelijk hun spijt uitdrukten in de
onmogelijkheid te zijn de feestvergadering bij te wonen, nl. de heeren Graaf T'KINT
DE ROODENBEKE, voorzitter van den Senaat, Graaf de KERCHOVE DE DENTERGHEM,
gouverneur van Oost-Vlaanderen, A. VAN DER STEGHEN, burgemeester van Gent,
Senator MAURITS LIPPENS, volksvertegenwoordiger A. SIFFER, en Dr. L. GROOTAERS,
bestuurder van het Phonetisch Laboratorium aan de Hoogeschool te Leuven.
De Feestzitting eindigde te 5 ½ uur.
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De Migratie der Plaatsnamen
door Karel de Flou, werkend lid der Academie.
De verklaring van het meeste getal plaatsnamen is doorgaans te zoeken in de
geographische, geologische en hydrographische toestanden, die tot de benamingen
aanleiding gegeven hebben, ofwel in de namen der oudste bezitters van het oord.
Vele dorpen hebben hun naam aan eene beek of rivier te danken; andere aan hunne
ligging op eene hoogte of in een dal; weer andere aan eene kerk of kapel, terwijl ze
talrijk zijn, wier beteekenis teruggaat op den naam van een voormaligen grondbezitter.
Voor de beteekenis van alle Toponiemen wordt dan ook doorgaans op een aantal
overal voorkomende stamwoorden gewezen, die men acht voor elke aangeduide
plaats de huidige of vroegere eigenschappen van grond, ligging, gedaante, oorsprong,
enz. uit te drukken.
Maar, als men langs dien weg de beteekenis van zekere plaatsnamen zoekt vast
te stellen, ontwaart men al spoedig, dat men veelal verkeerd uitkomt: vele plaatsen,
die een zelfden naam dragen, blijken, in het opzicht van geologie, geographie, ligging
en oorsprong, gansch verschillend van hunne homoniemen. Een naam op -beek of
-vliet uitgaande wordt aleens aangetroffen daar waar nooit een waterloop te zien
geweest is; een kamp-naam treft men aan te midden de moergronden; eene
samenstelling met laar, vindt men waar zij niet past; een fransche plaatsnaam in het
hart van Vlaanderen is bijlang niet zeldzaam, zoomin als een vlaamsche diep in
Frankrijk, ja tot verre buiten de streken waar in de vorige eeuwen vlaamsch gesproken
werd. Neem alzoo de menigvuldige namen van hofsteden en landen, die, in Oosten West-Vlaanderen, met Ays- aanvangen. Het zou voor den etymologist een
onbegonnen werk zijn, wilde hij, op grond van de ligging, enz. dier plaatsen, den zin
van het woord Ays bepalen en daarbij taalkundige vergelijkingen beproeven. Zoo
hebben wij ook een Watervliet in West-Vlaanderen; een Coolscamp en een
Assebroucke liggen, benevens een Rousselare, op het grondgebied van Aardenburg.
Kloosternamen uit Frankrijk, als Anchin, Corbie, Vicogne, Marquette, treft men ook
in West-Vlaanderen aan; adellijke namen als Couchy en Mortagne vindt men er ook
al, zoowel als de namen van steden uit den vreemde: dit bewijzen ons Breskens,
Berg-op-Zoom, Buda, Lodi en andere meer.
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Het bestaan dier plaatsnamen is toe te schrijven aan een eigenaardig verschijnsel,
dat wij de Migratie der Plaatsnamen zullen heeten. Voorbeelden daarvan te geven
en hunne reden van bestaan toe te lichten, zal het onderwerp dezer korte verhandeling
uitmaken.

Iedereen kent het feit, dat vele europeesche land- en stadsnamen, door
volksverhuizingen, en ook door loutere fantaisie, bijv. naar de verschillende landen
van Noord- en Zuid-Amerika zijn overgegaan. Wat men ginds in het groot constateert,
bevindt men ook in ons eigen werelddeel, zelfs in kleine landstreken, ja tot in
eenvoudige vlaamsche dorpjes toe. De Migratie der Plaatsnamen is trouwens een
algemeen verschijnsel in de Toponymie.

Wat geeft er tot de migratie der plaatsnamen aanleiding?
De oorzaken zijn velerhande. De voornaamste, die wij hebben waargenomen zijn
de volgende:
a) het overbrengen van leenrechten, door het aanwerven van bezittingen in
andere gewesten (Ays, Corbie, Mortagne, St. Omaars, enz.);
b)

het verheffen tot leengoed van een eigendom, die aan een elders gelegen
hoofdleen vastgehecht wordt (Ays, Coolscamp, Assebroucke, Lembeke, enz.),

c)

het aankoopen of aanwerven van heiden, bosschen, polderlanden, enz., door
abdijen, kerken, enz., uit verafgelegen gewesten (Anchin, Corbie, St.-Quentin,
Vermandois, Marquette, Vicogne, enz.);

d)

het vestigen van kloosters, hofsteden en herbergen ten platten lande
(Berg-op-Zoom, Breskens, Sion, Bethlehem, Nazareth, Nieuw-Jerusalem, Emaüs,
Sarepta, enz.);

e)

De herinnering aan historische voorvallen, als veldslagen, belegeringen, en
wat dies meer (Austerlitz, Lodi, Frascati, Moscou, Bloemfontein, Sebastopol,
Spioenkopje, enz.);

f)

de loutere fantaisie, de spotlust, de herinnering aan eene reis in den vreemde
(Avignon, Montpellier, Amerika, Turkije, enz.);

g)

het persoonlijk genoegen of goeddunken van een voormaligen leenheer of
van een eigenaar uit onzen tijd
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(Assebroucke en Coolscamp te Aardenburg; Britannia, te Ghistel; Tudor Castle,
te Lophem;
h)

de vorming van nieuwe plaatsnamen, meest langs officiëelen weg:
Zee-Brugge; Duinbergen, Doomkerke, Beythem, Veldeghem, enz.), die geene
geographische basis bezitten.

Zooals men ziet, zijn de migratie-namen schier uitsluitend langs geschiedkundigen
weg te verklaren. Topographie komt er haast nooit bij te pas.

Laat ons nu eenige migratie-namen in oogenschouw nemen en ze toelichten:
Ays; Ayshove. - De tienden der parochie Aix-en-Issart (eertijds Ays), in het kanton
Campagne, behoorden van overouds aan de abdij van Sainte-Austreberthe, te
Montreuil-sur-Mer, toe, benevens het patronaatschap of recht tot benoeming van den
pastoor aldaar. Deze abdij was, van met hare stichting, begiftigd geweest met de
heerlijke rechtsmacht in onderscheidene parochiën uit den omtrek, onder meer met
deze van Ays (Aix-en-Issart). Reeds vóor de XIIIe eeuw hadden de heeren van Ays
eigendommen in Vlaanderen aangekocht, namelijk te Ardoye eene groote hofstede,
aan welke zij den naam van ‘Curtis de Ays’, Ayshove gaven, die dan ook rechtstreeks
van de abdij van Montreuil afhing, wat de tienden betrof. Ook het recht om den
pastoor van Ardoye te benoemen kwam alzoo aan de abdissen van Sainte-Austreberthe
toe. De tienden van Ayshove in Ardoye werden tot in 1796 betaald, ofschoon ze onder
sekwester gesteld waren bij plakkaat van 14 September 1791. De rekening deswegen
werd op 11 September 1793 gedaan aan ‘M. Bourla, administrateur van het sequester
van syne keyserlicke ende koninglycke Majesteyt tot Ypre’. Zooals wij het in ons
Toponymisch Woordenboek, I, 407-410, aangestipt hebben, ontstonden later, op niet
min dan 16 plaatsen in Oost- en West-Vlaanderen, jongere Ayshoven, die alle van
het hoofdleen te Ardoye afgehangen hebben. Dit is wel een merkwaardig voorbeeld
van migratie. En de Toponymie heeft ons tevens op het spoor gebracht van een niet
te versmaden stukje leenroerige geschiedenis.

Als men de lijst der heeren van Watervliet (Oost-Vlaanderen) opmaken wil, komt
men de namen van onderscheidene per-
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sonen tegen, die den titel van ‘heere van Watervliet’ droegen, ofschoon anderen in
het bezit der oostvlaamsche heerlijkheid waren. Die omstandigheid is te wijten aan
het bestaan van een ander Watervliet, dat als migratie-naam te Langemarck en in
den omtrek bestaan heeft, nadat de gronden der oude oostvlaamsche heerlijkheid
sedert den storm van 1378 overstroomd waren gebleven; het verdronken leenland
was aldus aan zijne bezitters ontgaan om tot in de XVIe eeuw als ‘sgraven goet’
betiteld te blijven. Later zouden leden der brugsche familie Laurin de wateren en
moerassen van het voormalige Watervliet opnieuw bedijken en inpolderen, om alzoo
de oude heerlijkheid weer in 't leven te roepen en er zelven de rechten en voordeelen
van te genieten, in weerwil van het verzet der gewezene familie van Watervliet, die
zich te Langemarck gevestigd had. Laat ons hier opmerken, dat Watervliet in
Langemarck gelegen is op eene plaats waar noch water noch vliet bestaan hebben.
Zoo lijdt de regel, dat een geographische naam door zijne ligging te verkaren is,
alweer eene uitzondering. En tevens blijkt de Toponymie eene hulpwetenschap voor
de Geschiedenis, inzonderheid voor het vak van den Geslachtskundige.

Om niet bekende redenen kwam er te Oostkerke-bij-Brugge een leengoed Lembeke
tot stand. De stichter van dat leengoed was een zoon van den heer van Lembeke bij
Eecloo. Ook op die plaats in West-Vlaanderen heeft geene beek tot den plaatsnaam
aanleiding gegeven.

Assebroucke en Coolscamp zijn twee gemeentenamen, die men voorheen ook op het
grondgebied van Aardenburg aantrof. De reden dier namen aldaar komt van de
omstandigheid, dat de heeren van Claerhout (onder Pitthem) op zekere tijden tevens
heeren van het Hof te Assebroucke en van de parochie Coolscamp geweest zijn.
Landerijen die zij te Aardenburg in het poldergewest aangekocht hadden, werden
aldus met hunne feodale titels aangewezen, uit persoonlijk welbehagen. Een broek
of een kamp zou men bijgevolg te vergeefs in die wijken van Aardenburg gaan
zoeken.

Binnen de perken van hetzelfde Aardenburg was er eenmaal een Rousselare, alias
Nieuw-Rousselare, gelegen, dat aanleiding gaf tot het ontstaan van den
Rousselaerwech en den Rousselaer-Polder. De heeren van Rousselare waren op
zekeren tijd van hun leen beroofd geworden en hadden dan zorg gedra-
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gen om elders, buiten Yper-ambacht, immers te Aardenburg in het Brugsche Vrije,
hun ouden naam op te houden en aan nieuwgekochte polderlanden vast te hechten.
Een laar was in die streken niet voorhanden!

Er bestond eertijds binnen Brugge, niet verre van de vesting, op Sint-Gillisparochie,
een hof en heerlijkheid van Strazeele, die in geene opzichten eenige gelijkenis met
Strazeele uit Belle-Ambacht vertoonen konden, wijl het een loutere migratienaam
geweest is, die allicht aan gelijke oorzaken als het ontstaan van een Lembeke te
Oostkerke zal te wijten zijn.

Eertijds droeg Heist-aan-Zee den naam van Coudekerke. Weeral een migratie-naam!
Deze kerk behoorde tot de bezittingen der abdij van Sint-Bertins te Sint-Omaars, die
den naam van Coudekerke bij Duinkerke, die onder haar gebied stond, heeft laten
toepassen op de nieuwe kerk tusschen Blankenberghe en Knocke. Hier is de migratie
aan analogie toe te schrijven.

De markgrafelijke heerlijkheid der gemeente Blessy, bij Ariën (Aire-sur-la-Lys), had
een achterleen in de gemeente Oudberkin (Vieux-Berquin), in Vlaanderen, dat dan
ook, van eerstafaan, evenals Lembeke onder Oostkerke, of Breskens onder Thourout,
den naam van zijn hoofdleen overerfde, ofschoon niets aldaar aan den naam van
Blessy vast te knoopen was.

Breskens, onder Thourout, dat wij daareven noemden, was eene heerlijkheid, die in
verband stond met deze van Breskens in Zeeuwsch-Vlaanderen, welke laatste langen
tijd in bezit van de hertogen van Kleef geweest is. Een Cleven bestaat ook alzoo op
Langemarck en behoorde zeer lang aan het adellijke geslacht der heeren van Kleef
(Cleven).

In 1686 werd de stad Buda in Hongarije op de Turken heroverd en onder het gezag
van Oostenrijk teruggebracht. Deze gebeurtenis was voor het door de Turken
bedreigde Europa van de grootste beteekenis en kon dus niet nalaten allerwegen tot
uitingen van vreugde aanleiding te geven. Wat er in dien zin te Diksmuide en te
Kortrijk gebeurde, staat in ons Top. Wdb., deel II, 990, aangestipt.
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Alzoo vindt men in Vlaanderen, van dien tijd af, den migratienaam Buda, niet alleen
te Boitshoucke (Cleen Buda, ao 1725), Diksmude, Kortrijk, Harelbeke, Rousselare
en Vlamertinghe, maar ook in Brabant. Eene wijk, langs de vaart van Willebroeck,
nabij Brussel, draagt immers ook dien beroemd geworden stadsnaam.

Met Buda hebben wij gedoeld op gebeurtenissen, die tot plaatsnamen aanleiding
gegeven hebben. Zoo ontstond de wijk Barnum, te Rousselare, die ditmaal aan een
persoonsnaam ontleend werd. Eenige jaren geleden deed het fooristen-gezelschap
van Barnum en Bailey eene omreis door ons land om ophefmakende vertooningen
te geven. Buiten de stad Rousselare sloeg dat gezelschap voor een paar dagen zijne
tenten op. De bijval zijner vertooningen was zoo groot en maakte zulk een indruk,
dat van stonden aan het veld waar de groote foor gehouden werd den naam van
Barnum verkreeg. Thans is Barnum reeds eene volkrijke buurt geworden.

Berg-op-Zoom, eene wijk van Thourout, behoort eveneens tot de namen, die uit
migratie, door historische gebeurtenissen, ontstonden. Daar de naam niet vóor 1757
voorkomt, hebben wij reden om te denken, dat de fameuze inname van
Bergenop-Zoom, door de franschen in 1747 bewerkt, tot dien naam, die eerst deze
eener herberg was, aanleiding zal gegeven hebben. En dat de franschen zelven onder
den indruk van dat oorlogsfeit gestaan hebben, bewijst de hofstede Berg-op-Zoom
te Coulogne (Wdb. Top., I, 806).

Te Lapscheure heeft de Marquette-Polder zijn halffranschen naam bekomen door
het feit, dat de abdij van Marquette-bij-Rijsel aldaar gronden bezeten en ten gepasten
tijde laten inpolderen heeft.

Niet uit de naburige noordergewesten van Frankrijk, maar uit het verderaf gelegene!
Brabant, is een welbekende naam, ditmaal een geslachtsnaam, naar West- en
Zuid-Vlaanderen, ja tot in het Land van den Hoek, overgekomen. Wij doelen op de
Gaesbeke-landen, in het Noorden van Frankrijk; op het Gaesbeke-Veld, te Veurne
en Adinkerke; op de Gaesbeke-duinen aldaar; op het Gaesbeke-leen te Stavele, die
altemaal in verband stonden met de bezittingen der heeren van Gaesbeek, die eenmaal
tot de grootste leenhouders van Brabant behoorden.
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Samenstellingen met Austerlitz treft men in Zeeuwsch-Vlaanderen aan. Hier was de
migratienaam, die maar van 1805 dagteekent, eene herinnering aan den veldslag bij
het moravische dorpje Austerlitz. Hij, die den Austerlitz-Polder tot stand bracht, was
immers de bekende generaal Van Damme, die de eerste fransche Republiek en later
Keizer Napoleon gediend had.

In Frankrijk liggen vier Balinghem's, die alle, uit een leenroerig oogpunt, op de oude
gemeente en heerlijkheid van Balinghem bij Ardres teruggaan. Leenen en achterleenen
waren mede hier de reden der migratie.

In het arrondissement Sint-Omaars liggen drie verschillende leenen, die Coubronne
heeten en aan migratie moeten toegeschreven worden. Ook alzoo twee onderscheidene
Estiembecque's, allebei van het kasteel van Tournehem afhangende, doch het eene
te Clerques, het andere te Louches gelegen. Wij zagen reeds dat de gemeente Strazeele
in het Noorder-departement van Frankrijk ligt, en eertijds te Brugge een homoniem
had; welnu, de gemeenten Racquinghem, Saint-Martin-lez-Aire en Witternesse, in
het arrondissement Sint-Omaars, hebben ook elk eene plaats van dien naam, in den
verfranschten vorm van Estrasselles, waar in vroegere tijden leengoederen met dien
naam gelegen waren. Ginder treft men ook drie Ferlinghem's aan; drie Ghisnes; vier
Hallines; drie Helfaut's; twee Laires, vijf Monnecove'n, en wat al meer in dubbel en
driedubbel getal, - die schier alle op migratie van leengoedernamen doelen.

Men treft in West-Vlaanderen niet min dan vijf Artois aan. De reden van hun bestaan
alhier is toe te lichten als volgt: twee zijn herbergen; eene is een voormalig bezit der
graven van Artois; eene is eene wijk, blijkbaar een fantasienaam; eene vierde is ook
eerst eene herberg geweest, die haren naam aan eene geheele wijk gegeven heeft.
En de vele samenstellingen met Artois, die in ons Woordenboek, I, 317-318
opgenomen staan, toonen genoeg hoe de migratie ontstaan is.

Landen, die Anchin heeten, waren oorspronkelijk eigendommen van de abdij van
Anchin, onder de gemeente Roeulx. Men trof ze aan te Zevecote bij Oostende en te
Gheluwe bij Ieperen. Wat meer is, de migratienaam van Anchin werd in
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die beide vlaamsche gemeenten door niemand begrepen, daar het een fransche
benaming was. Vormen als Anzijn, Anchinne en Aenschijn waren het gevolg daarvan.

Een Aerseele ligt in de gemeente Dudzeele, alzoo op een afstand van wel 30 kilometer
van de gemeente Aerseele bij Thielt. Het was eene heerlijkheid, die haren naam te
danken had aan haren eersten bezitter, een van Aerseele. Dit is een voorbeeld van
het overgaan der namen van grond- of leenbezitters.

Nog meer voorbeelden van migratie aanhalen achten wij onnoodig, daar nu
genoegzaam gebleken is welk een groote rol de verhuizing der plaatsnamen in de
Toponymie te allen tijde en overal gespeeld heeft.

Laat ons overgaan tot zekere modaliteiten van migratie: groote afstand en nabijheid,
soorten van toponiemen, die meest onder de migratienamen voorkomen, en tot het
maken van enkele aanmerkingen in dit opzicht.

Niet altijd geschiedt de migratie tot op grooten afstand van de plaats waarop het
toponiem oorspronkelijk paste. Zoo is het in West-Vlaanderen het geval met
Lapscheure en Stuyvekenskerke, die slechts een grooten kilometer versprongen zijn,
sedert het verplaatsen van de parochiekerken dier beide gemeenten.
Aldus zou men de oude Lapscheure (Lape scor) niet mogen opsporen ter plaats
waar het huidige dorp gebouwd is. In dit verband is het noodig den Toponymist ook
te waarschuwen nopens het verplaatsen van kasteelen, hofsteden en kerken naar een
ander oord dan het primitieve. De beteekenis van den naam der gemeente, indien hij
van geographischen of hydrographischen aard is, dient trouwens opgespoord te
worden op de plek zelf waar het oudste kasteel, het verdwenen landgoed of de
verplaatste kerk gestaan hebben.
Als men dan, in eene oude oorkonde, eene landerij, eene hofstede of een leengoed
vermeld vindt als gelegen zijnde nevens of nabij de kerk van Lapscheure(1) of bij die
van Stuyvekens(1) In den ‘Ommelooper van den Nieuwen Bedijckten Polder geleghen onder de prochie van
Lapscheure, onder de dijckagie van Sinte pieters dijck’, leest men een en ander over de oude
watering van Lapscheure, zijnde ‘het district daer de oude kercke van Lapscheure in gestaen
heeft, dewelcke ten gronde is afghebroken, welcke dijckagie nu weder bevast geworden met
het leggen van een nieuwen souffisanten zeedijck, die besteet was te maken op den 18n
octobris 1650, etc.’ Onder artikel 15 is er spraak van land, dat gelegen is ‘... veurgemeens
met het oude kerckhof.’ Art. 16 beschrijft ‘het oude kerckhof daer de geruineerde oude Kercke
van Lapscheure op gestaen heeft, ... groot met zijne grachten van alle zijden tot een gemet
xxv. Ro lants.’
En in art. 20: ‘Lapscheure noordoost van de nieuwe kercke zuijd bij d'oude kercke.’

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

146
kerke, zal men steeds bedacht moeten zijn op den datum, waarop de eerste kerk
verlaten en door eene nieuwe op eene andere plek vervangen werd.
Laat ons voor een oogenblik onderstellen, dat de kerk van Watermael (Brabant)
een kilometer of wat verder herbouwd zou geworden zijn. Zoo zou het grondbeginsel,
dat de gemeentenaam ter plaats van de dorpskerk zijne oplossing vinden zal, niet
van toepassing wezen, ingezien de mael niet meer dáár te zoeken is, maar elders in
of nevens den ouden waterloop. Dat zulke kerkverplaatsihg veelal ook de verplaatsing
van den kom der gemeente voor gevolg had, is genoegzaam historisch bewezen. In
Brabant vindt men van het overbrengen der kerk naar eene meer geschikte plaats
menig voorbeeld. KAN. LAENEN geeft ons in zijn werk over de parochiën van het
Aartsbisdom Mechelen tal van voorbeelden uit de provinciën Antwerpen en Brabant.
De parochiekerk van Beiringhe wordt alzoo overgebracht naar Neyghem (ao 1265)(1).
Te Meerhout en te Contich wijzen de kerkhoven de plaats aan, waar de oudste kerk
gestaan heeft. Te Wyneghem, Keerbergen en Hemixem is dit ook zoo(2). Hakendover
en Basse-Wavre zijn in 't zelfde geval geweest. Ook Grobbendonck(3).
In Westelijk Vlaanderen mogen wij ook wijzen op Breskens, Lapscheure,
Stuyvekenskerke, Sint-Michiels en, naar men ondersteld heeft, op
Sint-Pieters-op-den-Dijk.

Het verschijnsel der migratie bepaalt zich bijna uitsluitend tot de namen van steden,
dorpen, leengoederen; zelden komen persoonsnamen, en nog min de namen van
beken en rivieren, vijvers en poelen, bosschen, landerijen, en zoo meer in de migratie
voor, - althans nooit rechtstreeks. Namen van personen en instellingen wel, doch
zelden: Barnum, Coorenhuyse, Praet, Proosdij, Canonicksche, Corbie, Marquette,
Cou-

(1) LAENEN, Introduction à l'Histoire paroissiale du diocèse de Malines, 96.
(2) LAENEN, 97.
(3) LAENEN, 97-98.
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chy, Vicogne, Mortagne, enz. komen voor, hoewel dan nog steeds in verband met
leengoederen of leenroerig gezag.

Meest al de migratie-namen, al zijn ze nog in hun wezen geographisch of
hydrographisch, hebben echter zelden iets te maken met den aard of de ligging der
plaatsen waar zij op toegepast werden. Dat is hun kenteeken! Wij zagen dit klaar
genoeg bij Watervliet in Langemarck en bij Lembeke onder Oostkerke (Brugge). Bij
sommige migratie-namen kan dit wel eens niet zoo duidelijk in 't oog vallen, maar
bij dieper nazicht zal men licht gewaar worden, dat ook die plaatsen nooit, of slechts
eenmaal toevallig, aan hun determinatief kunnen beantwoorden.

Namen van huizen, vooral van herbergen in de steden, herinneren veeltijds aan de
geboorteplaats ofwel aan het vorige woonoord der gebruikers. Zoo treft men te Brugge
huizen en tapperijen aan, die Sint-Andries, Sint-Michiels, Oostcamp, Moerbrugge,
Damme, Sysseele, enz. heeten, naar de herkomst der buitenlieden, die ze betrokken
hebben. Ook dit verschijnsel behoort tot de namen-migratie. Het kan opgemerkt en
regelmatig nagegaan worden, te Brugge althans, van in de XIIIe eeuw tot op heden.

Zijn stroom- en riviernamen aan migratie onderhevig? Wij kennen tot dusverre geene
voorbeelden, die ons kunnen inlichten. Wel schijnt er een Dendert te Ruddervoorde,
en eene Ems te Watten bestaan te hebben; maar dit kan ofwel louter toeval zijn, ofwel
met de nu niet meer begrijpelijke beteekenis dier namen gestrookt hebben, in tijden
die toch te verre achter ons liggen om er nog iets wezenlijks van te kunnen
achterhalen. Schel- en Schelt komen ook elders dan in de buurt van den grooten
stroom van dien naam voor, zoowel in Duitschland als in Engeland en in het oude
Westkwartier van Vlaanderen.

Bij het vaststellen van migratie-verschijnselen zal men vooraf zorg te dragen hebben
er zich van te vergewissen welk eene van twee gelijkbenaamde plaatsen de oudste
in datum is. Eene misgreep, die aan het verwaarloozen dier bezorgdheid is toe te
schrijven, vindt men in het overigens goede werk van Einar Ekblom, The Place-Names
of Wiltshire, Upsala, 1917,
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blz. 92, vo Graveling. Dit aangehaalde Graveling dagteekent van 950, en wordt
beschouwd als beïnvloed te zijn geweest door de fransche stad Gravelines (oudtijds
Greveninghe), die maar rond het jaar 1100 ontstaan is.

Niet alle homoniemen zijn immers aan migratie toe te schrijven. De verschillende
plaatsen, die in de vlaamsche gewesten den naam van Beveren, Houthem en
Zandvoorde dragen, zijn welzeker geographische benamingen, die ter plaats hunne
verklaring vinden.

Dat er in Vlaanderen te allen kante plaatsnamen van uitheemschen aard, vooral
fransche, voorkomen, is niet steeds door migratie gekomen. Fransche en engelsche
benamingen werden immers in Vlaanderen door de vlamingen zelven, op
landgoederen en herbergen toegepast. Zoo treft men te Oostcamp de hofstede la
Pensée aan, elders een Tudor Castle, eene herberg Belfas!, eene Roche de Gaëte, die
ter plaats tot de Roste Geete misvormd werd, en wat al meer van dien aard, dat aan
fantaisie moet toegeschreven worden, veeleer dan aan migratie.

Er hoeft ook aan geene migratie gedacht te worden, bij namen als de volgende:
De rivier de Aa; de menigvuldige plaatsen die Abeele heeten; de Acht gemeten;
de Acht Parochiën; Acquembronne; Bail; Bambeke, Bavichove, Beaulieu, Belle,
Beveren, om slechts diegene te noemen, die in het eerste deel van ons Toponymisch
Woordenboek te lezen staan. 't Is mede het geval met de hofstedenamen, die Blauwe
Poorte, Blauwe Torre en Blauwhuis heeten, wier benaming hetzij aan de kleur der
hofpoort, hetzij aan de blauwe leien van het dak ontleend is. Bij de menigvuldige
Brabanden uit West-Vlaanderen moet alleen op de geografische ligging gelet en
geenszins aan migratie gedacht worden.

Wij meenen een plicht volbracht te hebben met te wijzen op een verschijnsel dat, bij
de studie en de verklaring der Plaatsnamen, nooit uit het oog mag verloren worden,
wil men geen gevaar loopen tot verkeerde uitslagen te komen.
22 April 1925.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

149

De edele Familie Cuypers te Mechelen in de 17e en 18e Eeuw,
door Kan. Dr. J. Muyldermans, werkend lid der Kon. Vlaamsche
Academie.
In 1713, verscheen ‘by t'Serstevens, Boeck-verkoopers by de Eerw. PP. Predickheeren,
tot Brussel’, een boek met den volgenden breedvoerigen titel: ‘Tractaet van
Grondt-Proceduren ofte Uyt-werckinghe van de Actie Hypothecaire, bestaende in
uyt-winninge van Erffelijcke Goederen voor Chynsen, Renten ende Lasten, volgens
den Styl ende Costuymen van Mechelen, met verhandelinge van het Tweede Deel
van Beleyde vanden 13 Titel. Waer-inne oock voor-gestelt worden de
Overeen-komingen van eenige Costuymen van om-liggende Steden ende
Hooft-bancken in materie van Grondt-Proceduren, met de gene van Mechelen, Tit.
13. Tot dien oock eenige Formulieren van soo-danige Proceduren. Verdeelt in acht
deelen. Door Peeter en Guilliam Cuypers, Advocaeten in Syne Majesteyts Grooten
Raede. Met eene dobbele Tafel, soo van de Questien als van de Materie daer in
verhandelt’. Het boek (17 × 23) in 8o behelst, zonder de Tafels, 744 blz., waarvan
667 blz. het eigenlijk Tractaat uitmaken, en het overige, van 667 blz. tot het einde,
een nieuwen titel voert, namelijk: ‘Appendix oft By-voeghsel, behelsende de
Over-een-cominge van eenige Costuymen van om-liggende Steden ende Hooft-bancken
in materie van Grondt-Proceduren, met de gene van dese Stadt Mechelen. Tit.: XIII.
Van Beleyde, beginnende vanden 19 Art. Te weten van Loven, Brussel, Antwerpen,
's Hertogenbosch, Bergen op Zoom, Breda, Lier, de Hooft-bancke van Santhoven,
de Camer van Uccle, het Hoff van Befferen, door Guilliam Cuypers, advocaet in den
Grooten Raede. Tot Mechelen, gedruckt by Jan Jaye, Gesworen Stadts Boeck-drucker,
1679.’
De eerste uitgave zal wel degelijk dagteekenen uit 1679, blijkens het ‘Octroy van
Sijne Catholycke Majesteyt, geteeckent’ A. Khnoff, waarbij ‘verboden ende
geinterdiceert werd aen alle Druckers oft Boeck-vercoopers, van te drucken oft te
contrefeyten het Tractaet van Grondt-Proceduren... begonst door wylen Peeter
Cuypers, op-gemaeckt ende vermeerdert door Guilliam Cuypers, Advocaten in sijne
Ma.ts Grooten Raede, nochte elders gedruckt oft gecontrefeyt te brengen, vercoopen
oft distribueren in dese Landen, gedue-
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rende den tydt van thien toe-comende jaeren, sonder het ghedoogh ofte consent
vanden voorn. Guilliam Cuypers (voor desen druck toeghestaen aen Jan Jaye,
gesworen drucker der Stadt Mechelen) op pene van geconfisqueert te worden al het
gene ter contrarie sal wesen ghedruckt ende vercocht, ende op de boete breeder
gementioneert by de opene Brieven daer over uyt-gegeven tot Brussel, den elfsten
April 1679’.
De goedkeuring van den geestelijken boekkeurder van Mechelen, kanunnik
theologaal Laurentius Neesen, werd gegeven op den 13 Februari 1679. De opdracht
van Guilliam Cuypers ‘aen de edele, wyse, ende seer voor-sienige Heeren, Myne
Heeren Schouthet, Communie-meesters, Schepenen ende Raedt der Stadt ende
Provincie van Mechelen’, draagt de dagteekening 23 September 1679.
Peeter en Guilliam Cuypers waren gebroeders, geboortig uit Rozendaal, waarheen
hun vader, die uit Brabant oorspronkelijk was, de wijk genomen had tijdens de
bloedige beroerten, welke hun vaderland teisterden.
Hun afkomst uit het noordbrabantsch stadje herinnert de drukker van het Tractaat
in een rijmpje uit de inleiding. Zich richtende ‘tot de Vryheydt van Roosendael,
Vaderlandt van de Autheurs’, schrijft hij:
‘Gy mooght vry Roosendael op Roosendaelers roemen:
Den luyster van u Volck vol-herdt in Cuypers bloemen
Onsterffelijck; daer een Broer verweckt sijns broeders zaet,
Dat Roosen teelt voor 't goet, en doornen strengh voor 't quaet:
Dat my soo dickwils deed', en weer doet vruchten plucken,
En hopen dat ick meer voor desen Struyck sal drucken.’

De Cuypers, wier voorouders ook wel eens hun naam De Cupere of de Cuypere
schreven, waren uit ouden bloede. Daniel Cuypers, de vader van Peeter en Guilliam,
en hun moeder, Cornelia van den Nieuwenhuysen, behoorden beiden tot den adeldom.
De ontleding hunner wapens treft men aan bij Paquot(1).

(1) Cfr Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas. Tom.
VI. blz. 389. Drukk. Louvain. De l'imprimerie académique, 1765.
Is er verwantschap tusschen deze Cuypers en de edele familie de Cupere, Cuyper of Cuypers,
die, rond de jaren 1530, heer van Riemen was en in 't bezit van 't hof en 't goed van Riemen
bleef tot 1665, toen jonkheer Jacob de Cuyper het verkocht aan Peeter de Moor, schout van
Heist? Tot die familie behoorde de Carmeliet Martinus Cuperus, die rond 1498 te Mechelen
geboren werd, en als bisschop van Calcedonië en Suffragant der bisschoppen van Kamerijk,
in de abdij der Benediktinessen te Vorst (Brussel) overleed, den 26 Juli 1572. Zijn vader Jan
de Cuper, heer van Riemen, was meermalen schepen van Mechelen geweest. Zie Paquot,
op. cit., tom. 11, blz. 209. Drukk. Leuven, 1768; - en Het Ressort van Mechelen of de
Geschiedenis van Heist-op-den-Berg, enz. door L. Liekens. I D., blz. 160. Drukk. Mechelen,
bij Godenne, 1897.
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Peeter was de oudste der twee: hij werd te Rozendaal geboren, op den 12 Augustus
1620. Vader, toen de jongen 13 jaar oud was, stuurde hem naar het college der PP.
Jesuïeten te Antwerpen. Peeter studeerde er de humaniora, ging vandaar over naar
Douai, waar hij zich op de wijsbegeerte toelegde, en in 1639 de eerste plaats
veroverde. Nu kwam hij naar Leuven, en won er den graad van licentiaat in de beide
rechten, op den 30 September 1642. Hij vestigde zich te Mechelen, waar zijn leven
een leven van studie was, en waar hij dan ook weldra als een schrander rechtsgeleerde
bekend stond. In de maand December 1663, werd hij tot substituut benoemd van den
Procureur-generaal des Konings in den Grooten Raad of het Parlement van Mechelen.
Hij zou nog verhoogen; en in Augustus van het volgend jaar werd van 's Konings
wege aan Castel-Rodrigo, den Landvoogd der Oostenrijksche Nederlanden,
aanbevolen, dat, ingezien Cuypers' ongewone bekwaamheid, hem de eerste plaats
die in den Grooten Raad of elders openviel, moest toegekend worden. Dit gebeurde
dan ook: hij werd tot raadsheer van den Grooten Raad verheven, op den 23 Mei 1669,
maar, o jammer! den 24 Mei, 's anderendaags, stierf hij.
Zijn voornaamste werk ‘Tractaet van Grondt-Proceduren’ liet hij onvoltooid.
Guilliam, zijn broeder, zou echter de uitgaaf er van klaar maken en volledigen. En
luister hoe deze, in zijne inleiding ‘tot den leser’, over zijn broeder spreekt:
‘Den Autheur, geweest hebbende mijnen Broeder, heeft dit Tractaet begonst, ende
daerin gewerckt nu over de twintich jaeren geleden, ende alhoewel dat hy van goeden
wille is geweest, om het selve op te maecken (het welck te wenschen hadde geweest)
ende oock dat hy het selve ander-mael hadde over-sien, soo om te beteren de
duysternissen van sommige voorstellingen, die dickwils door eene haestige penne
worden veroorsaeckt, als om te vervullen het gene daer aen alnoch was ontbrekende,
soo is 't dat sulcx, ontrent den jaere 1659 ofte 1660, hem belet heeft den grooten
over-last vande Practycke, die oock sonder twyffel mede-gewerckt heeft tot sijne
ontydige doodt, als ten jaere 1669 overleden zynde, in het 49 jaer sijns ouderdoms,
als hy van selven grooten last ten deele vermeijnde ontslaegen te wesen; terwylen
dat hy ghenoemt was by sijne Mats Grooten Raede, om in denselven te becleeden
het Ampt van Raedts-heer; ende al-hoe-wel oock by den Gouverneur van dese Landen
den selven Staet hem vergunt was, soo heeft hy even-wel de dadelijckheyt daer van
niet connen hebben, ter oorsaeken dat even op den tydt, als het selve hem soude
worden geboodtschapt, de niet-spaerende doodt (naer eenige sieckte) hem heeft
comen te verrassen, van allen 't welck sonder nieuwe droefheydt geen vermaen en
can maecken’.
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De man werd in den middenbeuk der metropolitane St-Romboutskerk tot Mechelen
begraven, waar later, door de zorg van zijn zoon Daniel Frans, een grafsteen zijn
naam en den naam van vrouw en schoonouders zal herinneren(1).
Buiten het vermeld Tractaet van Grondt-Proceduren vermeldt Paquot van Peeter
Cuypers een zestal werken, voltooid of onvoltooid, welke, zegt hij, in handschrift in
de familie bewaard worden (z. op. cit. blz. 393). Het Tractaet, dat door Guilliam
Cuypers werd uitgegeven, noemt hij een merkweerdig werk van diepe geleerdheid
en gezond oordeel, ‘un ouvrage fort estimé de nos Praticiens... L'auteur y montre
une profonde connaissance du Droit Belgique, jointe à beaucoup de jugement et de
sagacité’.
Niemand ook had nog vóór hem over die verschillende rechtbanken en
rechtsplegingen der Provincie Mechelen geschreven. Herlezen wij de voorrede; wij
zullen den man er beter leeren door kennen:
Peeter Cuypers had eerst zijn werk in 't Latijn opgesteld: waarom echter gaf de
edelman later de voorkeur aan de moedertaal? Luistert; het uittreksel diene terzelfder
tijd tot een staal van 's mans niet onverdienstelijken schrijftrant:
‘Dit Tractaet, zegt hij, was bynaer halff in 't latyn ghemaeckt, als wanneer my
heeft begonnen gheraedtsaemer te duncken in de Neder-Duytsche taele te veranderen
't gene alreede was ghemaeckt, en 't gene noch voorder te maecken was, in de selve
taele te vol-trecken: Gheloove dat 't selve op-spraecke sal lyden, die oock fondament
sal schynen te hebben: te weten, om dat het tegen den luyster van het werck schynt
te wesen de moederlijcke taele te gebruycken, om-dieswille dat daar door 't selve
Tractaet misschien te minder soude mogen worden geacht. Maer ben door verscheyden
gewichtige redenen bewogen geweest om anders te doen. D'eerste ende de
principaelste is, op dat de gene niet ervaeren in de Latyn-

(1) Paquot (op. cit., blz. 391) geeft er het opschrift van; hier is het:
D.O.M. et Nobili Domino Petro Cuypers, in Suprema Regis Curia Consiliario, defuncto
XXIV. maii M.DC.LXIX. & Dominae Mariae vander Hoffstadt ejus uxori, defunctae VII.
augusti M.DC.LXXXV, filiae D. Anthonii van der Hoffstadt, Toparchae de Muyselwyck,
qui obiit XXIX. augusti M.DC.LXX. & Dae Annae Lanvyn, ejus conjugis, mortuoe XII.
aug. M.DC.LXXV. Qui omnes hoc tumulo clauduntur, quem posuit, et eodem quoque
clauditur moestus hoeres et proedicti Petri filius Nob. Dom. Daniel Fransciscus Cuypers.
Requiescant in pace.
Dit opschrift staat ook opgegeven (door Vanden Eynde) in ‘Provincie, Stad ende District
van Mechelen, opgeheldert in haere kercken, kloosters... alsoock alle Opschriften,
Graf-schriften... versaemelt door... I Deel. Drukk. tot Brussel, by J.B. Jorez... 1770; blz. 129,
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sche Spraecke, niet en souden mis-deelt zyn van 't gene dese materie van
Uyt-winninghe raeckt, ende op dat de selve kennisse souden moghen hebben van de
questien, ende swaericheden daer-ontrent vallende, ten eynde om die te moghen
voorcomen, oft daer in zynde, hun daer van te moghen ontwercken. D'andere redene
is, dat dese uyt-legginghe niet soo seer gheschreven en wordt voor oude ervaeren
rechts-gheleerden, als wel voor de luyden in de Practycke niet ervaeren om hun te
dienen tot bewaernisse van hunne renten, waer in dickwils het meestendeel van hun
patrimonie goet is gheleghen, jae dickwils hunnen geheelen al.
Tot de voorsz. twee redenen en heeft my niet luttel gedronghen de vremdigheydt
van de woorden in dit Tractaet gheduerigh voor-vallende, als van Beleyde, Besette,
Condingen, Handt-vullinge, Handt-vulder, Gifte ende andere, de welcke in 't Latyn
soo wel, emmers soo gevoegelijck niet en connen uyt-geleyt worden, ten zy sonder
vele ende groote om-spraecke te ghebruycken, alsoo de suyvere latynsche woorden
daer toe niet en connen worden geeygent, waer door dickwils het recht verstant van
de Costuymen wordt verdonckert.
't Heeft my oock niet weynich in myn voornemen aengheport, dat de Fransche
Schryvers voor de handt vele Tractaten ende uyt-legginghen van hunne Costuymen,
in hunne taele uyt-geven, met grooten loff ende verwonderinghe, ende onse taele
schande geschiedt de selve te willen verachten, omdies-wille de selve soo woorde-ryck
is ende bequaem om sijn voor-nemen uyt te leggen, als eenighe andere: als vele
Nederlandtsche Schryvers met woorden ende wercken betuygen. Ten is oock niet
nieuws sulcx te beginnen, ter wylen my voor-desen den wegh hebben gewesen ende
gebaent niet alleenelijck vele ende verscheyden Hollandtsche Rechts-geleerden als
Hugo de Groot in sijne Inleydinge tot de Hollandtsche Rechts-geleertheydt, Cornelius
Neostadius ende Jacob Coren in hunne Observantien van den Hove van Hollandt
ende West-vrieslandt, Merula ende andere(1), zynde alle geweest seer treffelijcke

(1) Hugo de Groot, geboren te Delft, den 10 April 1583, is een groot rechtsgeleerd staatsman,
bijbeluitlegger, historieschrijver en dichter geweest. Bij de kerkelijke geschillen stond de
Groot aan de Remonstrantsche zijde... Na een zeer bewogen leven stierf hij te Rostok
(Zweden), den 28 Augustus 1645. Cornelius Neostadius of Cornelis vander Nieuwstad, geboren te Brielle, in 1549, een vermaard
rechtsgeleerde. In 1579 werd hij tot Advokaat Fiscaal van Holland, en in 1584 tot lid van
den Hoogen Raad aangesteld. Hij stierf, den 25 Juni 1606. Paulus Merula oft Merle, tot Dordrecht geboren in 1558, voornaam geschied- en
oudheidkundige. Hij doorreisde het westelijk Europa, volgde in 1592 Justus Lipsius op als
hoogleeraar in de geschiedenis aan de hoogeschool van Leiden. Buiten tal van geschied- en
aardrijkskundige werken schreef hij ook: ‘Weyze van te plythandelen in Holland, enz.’ Hij
overleed in 1607 te Rostok.
Philip Wielant, uit een adellijke familie te Gent in 1439 geboren, en in 1519 te Mechelen
overleden, vermaard rechtsgeleerde en oudheidkundige, schrijver van verscheidene werken,
waaronder: ‘Van de leenrechten naer de Hoven van Vlaenderen’, in het Latijn vertaald en
meermalen herdrukt; - alsook: ‘Practique maniere ende styl van procederen, ghemaeckt deur
meester Philips Wielant, heer van Eversbeke, voortyts president in Vlaenderen ende raedsheere
in den Grooten Raedt te Mechelen. Gheprint te Antwerpen, by Hans de Laet, in de
Cammerstrate, in de Rape, 1558’. Menigmaal herdrukt.
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Persoonen; maer oock Brabanders ende Vlaemingen; daer onder wel den
principaelsten is geweest den Heere Philips Wielandt, President in Vlaenderen, ende
daer naer Hooft vanden Hoogen Raede, beschreven hebbende de Practycke civile
tot dien seker Tractaet van Leen-rechten van Vlaenderen’.
Die taal en die handelwijze van den Mechelschen edelman en rechtsgeleerde durf
ik wel merkweerdig heeten. Zij leeren ons, dat onze taal nog in achting stond bij den
hoogeren stand, en wat mij in die meening versterkt, is de getuigenis van zijn broeder
Guilliam.
Na de inleiding van Peeter, geeft Guilliam een ‘By-voeghsel oft Additiën tot den
Leser’. Hij stipt daar o.a. in aan wat hem er toe bewoog het boek zijns broeders
zooveel mogelijk te voltooien en drukveerdig te maken, en hoe hij daarin te werk
gegaan is. Wijziging of bijvoeging, zegt hij, ik besloot alles te doen ‘in onse
moederlijcke taele, de welcke (ghelijck als den Autheur seer wel seyt) soo woordtryck
is als eenige andere, jae oock seer cort; als vele bestaende in woorden van eene
syllabe, daer uyt de volmaecktheyt van eene tael moet af-gemeten worden; ende
sulcx gaet soo verre, dat Albert Girard, schryvende op de wercken van dien grooten
Mathematist Simon Stevin (De la Géographie, op de 5o Definitie), opgehaelt heeft
alle de een-syllabige woorden van verscheyden taelen, onder de welcke hy in de
Nederlandtsche telt 2170, daer hy in de Griecxsche 265 ende inde Latijnsche
alleenelijck ophaelt 163. Het is wel waer, dat nochte den Autheur, nochte ick ons
van al-te-mael soodaenige suyvere Duytsche woorden en hebben gedient ofte daer
loopen andere onder: dan sulcx verheyscht het werck: uyt redenen dat de termynen
vande Practycke moeten worden gebruyckt, de welcke beter selfs by de slechte lieden
connen worden verstaen door een geduerigh gebruyck, alswel dat men hun soude
voor-wenden de eygene Neder-duytsche woorden die sy in den sin, gelijck die moeten
te passe comen, selfs niet en souden verstaen’.
Die Guilliam Cuypers was een jongere broeder van Peeter. Hij werd insgelijks,
zooals ik hooger aanstipte, te Rozendaal
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geboren, op den 28 October 1632. Paquot, die met de familie op vertrouwelijken
voet moet omgegaan hebben, vertelt van hem (cfr. op. cit. blz. 395), dat hij, in zijne
jonkheid, een groot reiziger was: hij doorliep Spanje, Frankrijk, Duitschland en
Engeland, en kwam rond 1655 in de Nederlanden terug bij 't vernemen der dood van
zijn broeder Cornelis. Hij vestigde zich ook in Mechelen, waar hij om zijne kennis
en zijn onberispelijken levenswandel in hoog aanzien stond, en de plaats van Syndicus
of Raads-Pensionaris der Provincie, op 28 October 1686, verwierf. Hij bekleedde
die tot in 1702: in 1700 echter werd hem ter ontlasting, want de krankheden van den
ouderdom hadden hem aangegrepen, advokaat Horatius Nicolaas van Milaenen(1)
toegevoegd. De man stierf op den 24 Meert 1702, en werd bij zijn aflijvigen broeder
Peeter begraven.
Hij was mede een ervaren rechtsgeleerde en schrander mathematicus, die met de
kennis zijner moedertaal ook nog de kennis paarde van het Latijn, van het Fransch
en van het Spaansch. Uit zijn huwelijk met jonkvrouw Maria Moermans won hij
twee dochters, Maria-Anna, die, te Vrouwen-Park bij Leuven, op den 22 September
1724 stierf, en Theresia Cuypers, geestelijke dochter, vrouwe van Alsingen en 's
Hertogen, die te Brussel overleed, den 8 Juli 1750.
Buiten het ‘Appendix oft Byvoeghsel’, dat Guilliam samen met zijns broeders
‘Tractaet van Grondt-Proceduren’ in 1679 uitgaf, zooals ik hooger opteekende,
schreef hij nog een boekje van een 40-tal blz. met name: Verhandeling ofte den
leenheer vermach en can weygheren het consent, van eenen vasal gevraeght, om syn
leen te mogen alieneren. Drukk. Jan Jaye, in 12o(2), tot Mechelen.
Nog een woord ten slotte over Guilliam Cuypers:
Ik herlees altijd geerne de inleiding, de toeëigening of de opdracht, de lofversjes,
die als het voorportaal onzer oude boeken uitmaken. Ei! wat liggen daar dikwijls
voor ons kostelijke, belangrijke inlichtingen in opgesloten! In Guilliam's uitgave van
't ‘Tractaet der Grondt-Proceduren’ is aan 't woord zijn schoonbroeder uit
Berg-op-Zoom Joannes Moermans. Hij huldigt de verdiensten van Peeter Cuypers
en van zijn werk; maar, eilaas!

(1) Horatius Nicolaus van Milaenen, geboren in Mechelen, den 15 Juni 1663... uitstekend
rechtsgeleerde... volgde Guilliam Cuypers op als syndicus of raads-pensionaris der stad. Hij
overleed te Mechelen, den 12 Januari 1709.
(2) Zijn portret, evenals dat van zijn broeder Peeter, berust op het archief van Mechelen. Cfr
Inventaire des Archives de la ville de Malines, publié... par (feu) V. Hermans, tom. 8e, blz.
283. Drukk. A. Olbrechts-De Maeyer, 1895.
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‘Mors rapit Auctorem, flos omnis languet in herba,
Paginaque, heu! plorat tam pretiosa mori.
Sed lacrymas iramque pii sedate Nepotes,
Qui necis invidiam damnaque tollat adest.
Creditis? en ipsum cum prole a funere patrem
Suscitat et demptum Frater obîsse vetat
Ille Operi Colophona dedit, sensumque stylumque
Commodat, ut jures unius esse manum’.

... Ja, wat verder zal Guilliam zelf tot den lezer zeggen: Heb ik die uitgaaf op mij
genomen, dan is het ‘omdat ick verplicht was tot herkentenisse van alle de weldaden
van mynen Broeder genoten, het selve werck eenichsints in goede gesteltenisse te
brengen, ende te vervullen hetgene daeraen was ontbrekende: jae selfs dat ick in myn
gemoet schuldich was sulcx te doen, ut suscitaren semen fratris, prout Deut. 25’.
En alzoo, dus besluit J. Moermans Bergizomius, leeft door een uitwerksel van de
broederliefde, de geest der twee broeders als één uitmakende in één en 'tzelfde boek:
‘Indubie fratres veniens mirabitur aetas
Posse duos unum sic animare Librum!’

Een ander versje is dat van Matthias Horatius van Milaenen, advokaat in 's Konings
Grooten Raad te Mechelen, en vriend der familie Cuypers(1). Het is fijn en keurig
gezegd; dit is de aanvang, waarin op Guilliam's reistochten wordt gezinspeeld:
‘Post Terrae et Alti magna pericula
Exhausta per te plus vice simplici,
Expandis haud parcus laborum
Nobile opus Guilielme fratris:
Dignumque tanto reddis opus viro,
Dum tanta jungis, passibus et Petri
Dum gnavus insistis, sacrato
Jure, styloque, Petrus secundus.’

Dezelfde grondgedachte ligt in het huldevers van Pieter Keyaerts, in suprema Regis
Curia causarum patronus:
‘Cernitur amborum quanta hic concordia Fratrum:
Guilielmus, Petri quam bene pandit opus!
Pandit opus, jungitque suum, vicinaque subdit
Jura, Brabantiacis, quoe celebrata locis.
Non poterat melius Germano ponere marmor,
Quam facere, in scriptis vivat ut ille suis’.

(1) Matthias Horatius van Milaenen, vader van Horatius Nicolaus, hierboven vermeld, werd in
Utrecht geboren, op den 22 April 1632. Rechtsgeleerde en advokaat bij het Parlement van
Mechelen, werd hij in 1697 advokaat-fiskaal der cour ecclésiastique dezer stad, en stierf er,
in de St-Jansparochie, op den 26 Juni 1702. Buiten dit dichtstukje vermeldt Paquot nog twee
schriftjes van Matth. Hor. van Milaenen.
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Een hoogleeraar van Leuven, I.D.S., Historiae et Politices Lovanii Professor, spreekt
Guilliam's lof, omdat hij in de moedertaal zijn boek opstelde: Veel zijn u verschuldigd,
zegt hij, naam en huis uws broeders, maar niet minder ook het Belgisch Vaderland:
‘Sed tu prae reliquis Cupero Belgica debes,
Quae legis in lingua jam data jura tua.
Jam Patrii sermonis opes ne Gallia jactet,
Aut Latium proprio terra superba stylo:
En docuere sui Cuperi gloria gentis,
Belgiacâ Themidem non male voce loqui.
O bene si noscas hoc Belgica munus, honoris
Plus capis ex isto, quam capis ipsa, libro.
Externis, pudor! ipsa diu mendica fuisti:
Jam mendicat opes extera turba tuas,
Ergo crimen erit, non hunc extollere, crimen
Qui modo natali jussit abesse suo!’

't En is niet zonder voldoening, dat men die gevoelens ziet uitgedrukt door een
hoogleeraar!
Wie het puntdichtje Ad Zoilum opstelde, waarmee de reeks der lofdichten sluit,
weet ik niet: was 't de drukker of was 't de schrijver?(1) Het geeft een gedacht van
Martialis weer: Aan Zoïlus:
‘Leest ghy dit boeck, en maeckt ghy geen,
Berispt het niet, oft maeckt' er een!’

Ei! was dit vóór eeuwen den nagel op den kop geklopt, het blijft waarheid ook op
onze dagen...
De taak van Guilliam Cuypers heeft niet bestaan in maar saam te gâren wat
geschreven lag en hier en daar wat aan of tusschen te voegen: neen, zijn verdiensten
zijn grooter: ‘Ick hebbe sijn (Peeter's) begonst werck aen-genomen, op-gemaeckt
ende vermeerdert’, zegt hij zelf, en dit erkennen ook voluit zijne drij neven, in een
briefje aan den goeden oom, die hun vaders eer en werk zoo oprecht ter herte neemt.
Het strekt hun gevoelens van dankbaarheid tot eere; luistert:
‘Parens noster... morte nimium immatura, nobis ac pu-

(1) Ik zou nog wel denken, dat het rijmpje van Guilliam zelven is. In zijne opdracht of
toe-eygeninge aan de Heeren van Mechelen komt en een gedachte voor, die er nauw mee
verwant is: ‘Dan alsoo het selden gebeurt, datter nieuwe Boecken uyt-comen, die aen-stondts
van benyders niet en worden bevochten, om de selve te belasteren; soo is 't dat het by-naer
een generael gebruyck is, den naturelijcken toe-vlucht te nemen tot soo-danighe Beschermers,
die het werck tegens diergelijcke aenslaegen connen bevryden’.
Het Magistraat was niet onverschillig voor Cuypers' opdracht: ‘Il lui fit présent, zegt Paquot,
d'une éguière et d'un plat d'argent gravé aux armes de la ville: on y lit cette inscription: Nobili
viro Guillielmo Cuypers J.C.S.P.Q.M.D.D. avec la devise de la ville: In trauwen vast!’ Zie
op. cit., blz. 397.
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blico ereptus, incoeptos, ast imperfectos, reliquerat Commentarios; inter continuos
lituorum strepitus, assidue legis ac perlegis, volvis ac pervolvis; nec hoc satis: inchoato
operi, alacri studio, assiduisque lucubrationibus manum admoves; quoe desunt
supples; imperfecta perficis, limanda limas, ac denique doctissimis tuis Additionibus...
solidissima tua Themide refertis, in bonum Reip. illustras, opusque omnibus suis
numeris absolutum, ac consummatum reddis. Egregie enimvero mereris de publico,
cum per te, tam egregius, utilis ac necessarius unicuique labor, in publicum prodit.
Ecce igitur nos denuo duplici tibi devinctos nomine, publico pariter ac privato; at
tanto meritorum cumulo respondere nesciis, quid restat? Nisi ut ter Optimum
Maximum precemur ut Te nobis ac Reip. diu servet sospitem incolumem’...
Dit hertelijk briefje, in Mechelen geschreven, den 33 September 1679, was
onderteekend door de drij zonen van Peeter: Antonius Hyacinthus en Daniel
Franciscus, beiden toen alreeds advokaten in 's Konings Hoogen Raad, en Petrus
Godefridus Cuypers, nog philos. stud., die twee jaar later, op twintigjarigen ouderdom,
stierf (15 Augustus 1681).
Ook de oudste, Antonius Hyacinthus, heer van Muyselwyck en van Soetinghen,
in Mechelen geboren, den 16 Juli 1651, stierf ongehuwd, den 18 Januari 1696, en
werd in St.-Romboutskerk begraven. Van hem is bekend een latijnsch werkje over
rechtsgeleerdheid, dat hij opdroeg aan Gregoris Piera, van Mechelen, abt van
Tongerloo...
Weiden wij echter wat verder uit over Peeter's tweeden zoon Daniel Frans
Cuypers.
Daniel Frans Cuypers werd geboren te Mechelen, op den 22 November 1653. De
humaniora studeerde hij bij de PP. Jesuïeten zijner geboortestad, doch de wijsbegeerte
en de rechten aan de hoogeschool van Leuven. Toen kreeg hij zin in het reizen, naar
het voorbeeld weleer van zijn oom Guilliam. Hij trok door Frankrijk, over Piëmont,
Milanen en Toskanen, en kwam in Rome aan, waar hij, op den 19 Augustus 1677,
den titel van Doctor in de beide rechten verwierf. In Mechelen weergekeerd, werd
hij in 1681 en 1682 tot schepen der stad verkozen. In 1706 zien wij Joer Daniel Frans
Cuypers, heer van Rijmenam(1), overhoofdman benoemd der Sint-Jansgilde De

(1) Daniel Cuypers, heer van Muyselwyck, Soetinghen, enz., had van de familie der markgraven
van Dormaal de heerlijkheid van Rijmenam aangekocht in 1697. Cfr Historia sacra et profana
Archiepiscopatus Mechliniensis... studio et opera Corn. Van Gestel... Tom. I. Drukk. Hagae
comitum, apud Christianum Van Lom, 1725; blz. 117. - Zijn portret treft men aan in het
archief der stad. Cfr V. Hermans, op. cit. op blz. 283.
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Peoene, eene rederijkkamer, die hare dagen van bloei kende, en na ruim drij eeuwen
bestaan, in 1795, in den losgebroken storm der Fransche Omwenteling moest
verdwijnen(1). Hij stierf te Mechelen, op den 4 Meert 1725, en werd in de parochiekerk
van Rijmenam begraven.
Paquot gewaagt van hem met buitengewoon veel lof. Hij was een werkzaam en
geleerd man. Vaderlandsche geschiedenis en natuurkunde waren zijne
lievelingsvakken, en, behulpzaam lijk hij was, stond hij met raad en daad ten dienste
van al wie de wetenschap liefhad. Zijn huis was een waar museum, een schatkamer
van allerhande zeldzaamheden. Zijne bibliotheek was uitermate rijk aan merkweerdige
boeken en kostelijke handschriften, die vooral tot de historie der Nederlanden
betrekking hadden: Zij stond immer open voor de vrienden, en zoo wordt gezeid,
dat, om maar twee, drij dezer te noemen, de Bollandist P. du Sollier S.J. hem
raadpleegde voor zijne geschiedenis van St. Rombout; dat Van Loon met hem dikwijls
onderhandelde over de penningkunde; en Hendrik de Weert van Rotterdam, over de
rechtsgeleerdheid.
Edoch werken in druk liet hij zelf niet achter. Handschriften, ja wel, en hoogst
kostelijke, die ons verbazen door hunne hoeveelheid, door hun keurige verzorging,
en tevens van zijn veel omvattende kennis getuigen. Die Mechelsche edelman schreef
die in het vlaamsch. Althans de volgende worden door Paquot aangehaald:
1.
Chronyck ende Beschryvinghe vande geschiedenissen voorgevallen in ende
ontrent de stadt Mechelen, wanneer, ende op wat conditien het District daer
aenghecomen is, sondagh nae Ste Pauwels Bekeeringhe 1307, ende hoe Mechelen
verheven is by Frederick Roomsch Keyser tot een Graefschap, den 10 Januarij
1490: by een vergadert ende op zyn order ghestelt door Joncker D.F. Cuypers,
Garde des Chartres der stadt ende provincie van Mechelen. - Dit Hst. besloeg
826 blz. De schrijver voltrok het op den 8 December 1699(2).

(1) Cfr Geschiedkundige Aenteekeningen rakende de Sint-Jans-Gilde, bygenaemd ‘de Peoene’,
door G.J.J. Van Melckebeke... Drukk. H. Dierickx-Beke Zonen, 1862; op blz. 144.
(2) Piron, - in zijn Algemeene Levensbeschryving der Mannen en Vrouwen van België. Drukk.
Mechelen, 1860, - teekent hierbij aan: ‘Een werk in 2 deelen, in folio, berustende in de
stedelijke bibliotheek van Mechelen’. Cfr ook V. Hermans, op. cit., tom. 8, blz. 252; - en
zijn Catalogue Méthod. de la Bibl. de Malines, 1881; onder nr 1863. - Onder nr 1852 staat
aldaar nog opgeteekend: ‘Cuypers de Rymenam (Dan. Fr.). Instellinghe vanden Grooten
Raede tot Mechelen, 22 Januari 1503. MS. 1 vol. in fol. (Chronyck van de Gheschiedenissen
voorgevallen in ende ontrent de stadt Mechelen; tom. I, blz. 344)...
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2.

Cuypers stelde ook een vlaamsche chronologische lijst op van de magistraten
van Mechelen sedert 1260 tot den 19 Augustus 1715, met eenige aanteekeningen
nopens de veranderingen die in Mechelen voorgekomen zijn.
3.
Insgelijks een verzameling der voorrechten van de stad Mechelen, te beginnen
met 870 en sluitend met 1706. Die verzameling beslaat 6 dikke in folio's, de
Roodboeken geheeten. Cuypers belastte zich met dat werk op aanvraag van het
magistraat van Mechelen. Het kostte hem opzoekingen zonder tal in de archieven
van Mechelen, en, zegt men, vijf jaar lang, besteedde hij daaraan ten minste zes
uren per dag(1).
4.
Een ander handschrift heet: Inventaris vande Privilegiën, munimenten, brieven,
vonnissen ende bescheeden der stadt ende provincie van Mechelen, de welcke
syn berustende inden thoren, neffens de tresorye in diversche layen. Vernieuwt
den 7 November 1702 en op order ghestelt door Joncker Daniel Fr. Cuypers,
heer van Rymenam, enz. - En ten
5.
een verzameling: ‘Octrooyen verleent aende stadt ende provincie van
Mechelen door hunne respective Heeren ende Princen, t' sedert den jaere 1252
tot den jaere 1705, by een vergaedert ende op syn orde gestelt door Joncker
Daniel François Cuypers, greffier ende guarde chartres der voornoemde stadt
ende provincie van Mechelen.
Daniel Frans Cuypers, heer van Rijmenam, Opstalle, Muyselwyck, Soetinghen,
enz. uit zijn huwelijk met jonkvrouw Joanna Maria Hamers, had verscheidene
kinderen gehad; doch één maar mocht hem overleven, een zoon met name Jan Frans
Daniel Joseph Cuypers, die te Mechelen geboren werd, op den 24 Januari 1700...
Deze Cuypers bekwam den titel van licentiaat in de rechten te Leuven, op den 17
Augustus 1723... In Mei 1749 werd hij luitenant bij het Leenhof van 't grondgebied
van Mechelen, en verwierf van Weenen, voor hem en zijne drij zonen, den titel van
graaf. Van hem zal zijn het werk, dat ik bij V. Hermans opgeteekend vind onder nr
2028 van zijn Catalogue mé-

(1) Van dit werk en van de twee volgende nr 4 en nr 5, getuigt alreeds Paquot, dat zij in de
Archieven der stad Mechelen bewaard worden. - Men zie daarover V. Hermans, op. cit. op
blz. 6 en 4.
Buiten die opgeteekende schriften liet de werkzame man nog tal van afschriften achter, en
namelijk de copij van de voornaamste grafschriften, die toen ter tijde nog in Mechelen
bestonden. Een in-folio. - En insgelijks een rijken voorraad oorspronkelijke stukken om
benuttigd te worden tot het opstellen eener geschiedenis van Mechelen... Alzoo staat nog bij
V. Hermans, op. cit. blz. 247, die verwijst naar den catalogus der Bibl. van Burgondië te
Brussel:
‘Beschryvinge van de oudheyt en geschiedenisse van Mechelen, van 661 tot het jaer 1574’.
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thodique de la Bibliothèque de Malines, drukk. van Velsen, 1881, op blz. 204: ‘Le
Comte J.F.D.J. de Cuypers de Rymenam: Preuves généalogiques de différentes
familles de Malines, tirées des registres originaux de cette ville.’ MS. 2 vol. in 8o.
Hij stierf op den 8 Juli 1762, en werd in den familiekelder te Rijmenam bijgezet.
Een eerste huwelijk had hij aangegaan met jonkvrouw Clara Joanna Gielis-Hujoel,
die echter den 25 Juli 1737 stierf, en uit dat huwelijk werden geboren:
a) Graaf Guilliam Jan Joseph Ghisleen, heer van Rijmenam;
b) Graaf Frans Cornelis Ghisleen, heer van Opstalle; en
c) Graaf Joseph Ferdinand Ghisleen, heer van Alsingen en 's Hertoghen.
Bepalen wij ons echter bij dezen laatste; hij vooral nog zette de kunstlievende
overleveringen der voorouders voort; maar eilaas! hij stierf vroegtijdig: Geboren te
Mechelen, op den 28 November 1736, overleed hij te Brussel, op den 10 November
1775: hij had de volle 39 jaar nog niet bereikt. Hij had, in 1768, Maria, gravin van
Groesberg-Beyeren gehuwd; doch bij zijne dood liet hij maar een dochtertje, met
name Clara, achter.
De trek des grootvaders naar historische en genealogische opzoekingen leefde
waarlijk in Graaf Cuypers van Alsingen voort. Paquot was hem verscheidene
levensschetsen en tal van inlichtingen voor zijn historisch werk verschuldigd, en
Baert stond hij ter zijde in 't opstellen van 't adelboek der Nederlanden. Hij was een
man met uitgebreide kennis en edelmoedig hert: 't is aan hem ook, dat men de uitgave
van Vanden Eynde's geschiedenis van ‘Provincie, Stad ende District van Mechelen’
in 1770 moet danken(1). - Wat hij zelf uitgaf, gaf hij meestal naamloos uit.
Goethals teekende als zeker van Graaf Cuypers zijnde op: 1o Supplément au
Nobiliaire des Pays-Bas et de Bourgogne. Louvain, 1772, in 8o.
2o Le vrai Supplément aux deux volumes du Nobiliaire des Pays-Bas et de
Bourgogne. Louvain, 1774, in 8o. Aan die beide uitgaven werkte Baert met Cuypers
mede(2).
In hetzelfde jaar verscheen nog een 3e werk: Corrections et additions au vrai
Supplément. Louvain, 1774, in 8o.
Daarbij komen dan nog twee handschriften, bij Goethals

(1) Cfr Lectures relatives à l'Histoire des Sciences, des Arts, ... en Belgique... par M.F.V. Goethals.
Tom. I. Drukk. Brussel, 1837; blz. 238. - Zie ook over de Cuypers: Histoire de l'Eglise
Métrop. de St. Rombaut à Malines, par le Chan. Dr Laenen. Impr. Malines. 1919; passim,
cfr. table, 344.
(2) Zie ns 2490 en 2491 van V. Hermans' Catalogue.
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getiteld: 4o Leenen en achterleenen des Lands van Mechelen van den jare 1455. MS.
in 4o,
en 5o Extrait des Anoblissements, enregistrés en la Chambre des Comptes à Lille,
depuis 1425, avec des écussons enluminés et d'autres pièces généalogiques.
Bij V. Hermans, op. cit. op blz. 237, tom. 8, staat vermeld als berustend op 't
archief van Mechelen een klein register in 8o: ‘Bewysen ofte Preuven van verschyde
familiën binnen Mechelen, getrocken uyt de originele goedenisse boecken berustende
in de secretarye der selve stadt. Het gene wy attesteren. Den grave van Cuypers de
Rymenam’. Van 1475 tot 1608. - Hetzelfde werkje in het fransch: ‘Preuves
généalogiques de différentes familles de Malines, tirées des registres originaux des
rentes viagères reposantes à la trésorerie de la ditte ville. - Ce que nous attestons, Le
Comte de Cuypers de Rymenam (‘Graaf Joseph Ferdinand Ghislein de Cuypers
d'Alsingen, Heer van Rymenam’. Dit echter werd bijgevoegd door den heer archivaris
Hermans).
Hierbij staken wij onze opzoekingen.
Slaan wij nu 'nen blik achteruit, dan gaat ons overzicht van 1680 tot nagenoeg het
einde der 18e eeuw, ongeveer een honderdtal jaren. Een droevige tijd voor het
Vaderland! Op geesteswerk viel niet veel te denken, althans zeker niet de eerste
vijftig jaar van dat honderdtal. Te verdienstelijker zijn dus die menschen, die nog de
wilskracht en den moed hadden op den akker van wetenschap en kunst de hand aan
den ploeg te slaan, om te voorkomen, dat die akker, vroegertijds zoo vruchtbaar en
bloeiend, niet heel en al braak viel. Was de oogst niet welig en rijk, het werk toch
was lofweerdig, en bittere verwijten passen hier niet. Wij wezen daar reeds elders
op. Onder die werkers, dunkt me, mogen de Cuypers van het toenmalig Mechelen
niet worden vergeten. Hun voorbeeld was des te heerlijker, daar het van den adelstand
uitging, en landseer en landsrecht en landstaal voorstond en handhaafde. Lijk alle
voorbeeld van dien aard moet ook het hunne heilzamen invloed hebben gehad op
den gemeenen man, d.i. op het volk. De Cuypers van dien tijd schijnen mij brabantsche
edellieden van den rechten bedde. Daarop nadenkende, achtte ik het billijk hun naam
te laten recht weervaren, en eere te geven aan wie eere toekomt. Jer Peeter Cuypers,
de eerste van wien wij gewaagden, voerde tot wapenleuze: ‘Jure, non vi: Door het
recht, niet door het geweld!’ Wat 'n edele leus! Wierde zij maar nimmer ten onzent
vergeten!
Alvorens deze verhandeling te sluiten, meen ik als bijlage nog een woord te moeten
bijvoegen over een uitgebreid cata-
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logus van boeken, schilderijen, prenten en platen, medaliën en diergelijke, die uit
het cabinet van Graaf Frans Cornelis Ghisleen de Cuypers de Rymenam(1)
voortkwamen, en ten huize van 's graven weduwe te Brussel, ‘Rempart Cisalpin,
ci-devant des Moines, section 3, no 1267’, op Maandag 5 April 1802 en volgende
dagen, openbaar verkocht werden. De lijst der boeken beslaat 238 blz. in 8o met 3363
nummers.
De lijst der schilderijen, waaronder verscheidene stukken van de meesters der
Vlaamsche, Hollandsche en Italiaansche school, telde 19 blz. met 183 + 77 nummers
(die laatste 77 waren stukken onder glas). - Daarachter kwam de verzameling etsen,
teekeningen, enz. met 1098 nummers, en eindelijk nog een vierde deel met allerhande
stukken in brons, in marmer, ivoor, zilver en goud, alsmede een allerrijkste
verzameling van munten.
Overgroot is het getal zeer kostelijke stukken, die hier onder den hamer kwamen,
om kortelings daarop naar den vreemde te worden verhuisd; doch mij bepalende tot
die welke het werk waren van een der Cuypers teekende ik op in de eerste lijst:
no Motiva juris P. Cuypers. 2 vol. in fol. 1 Mss., alter impr.
500.
no Motiva juris P. Cuypers. 2 vol. in fol.
510.
no Cuypers' Tractaet van Grond-proceduren. Mechelen. 1679.
531.
no Cronyk en beschryving van de Geschiedenissen voorgevallen in en ontrent
1557. de stad Mechelen, wanneer en op wat conditiën het district daeraen gekomen
is (beginnende van 1307 tot 1699), etc. by een vergadert door J. Daniel Frans
Cuypers, heer van Rymenam, etc. garde des chartres der stad Mechelen en
Prov. Mss. van 826 pag. schoon en distinct geschreven met ingevoegde fig.; 2
deelen vergult op 't plat.
o
Recueil d'épitaphes et inscriptions des églises et autres lieux des Pays-Bas
n
1576. pour la plus grande partie authentiquée, très bien dessinée et coloriée, entre
lesquelles il se trouve un grand nombre qui existèrent avant les troubles de ces
pays et qui périrent par le bombardement 1o de Bruxelles de ss. Michel et Gudule
recueillis et mis en ordre par F.C.G. comte de Cuypers de Rymenam etc.(2). Mss.
5 tom. - 2o de la Chapelle. 2 tom. - 3o de S. Catherine.

(1) Zie zijn naam hooger nog vermeld: den 2n zoon van Graaf Jan Frans Daniel Joseph Cuypers,
heer van Rijmenam.
(2) Die aanvangsletters zullen wel den graaf Frans Cornelis Ghisleen Cuypers beduiden.
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no
1614.
no
1621.
nr
1622.

2 tom. - 4o de S. Gery. - 5o de Caudenberg. - 6o de S. Nicolas. - 7o de Finisterrae.
- 8o des Grands-Carmes. 2 tom. - 9o au Sablon. 3 tom. - 10o des Recollets. 2
tom. - 11o des Dominicains. 2 tom. - 12o des Augustins. - 13o des Minimes. 14o N.D. de bon Secours. - 15o de Marie Magdelaine. - 16o des Brigittines. 17o des riches Claires. - 18o du Couvent de l'Annonciation. - 19o de la Chapelle
de S. Laurent. - 20o de l'hôpital de S. Corneille. - 21o du Grand Béguinage. 22o des maisons de particuliers tous à Bruxelles. - 23o et des lignages de
Bruxelles. - 24o de l'hôpital de S. Jean. - 25o de S. Elizabeth. - 26o de S. Pierre
à Louvain. - 27o de S. Jacques, S. Michel, S. Quintin et S. Martin. - 28o des
Recollets. - 29o de S. Gertrude. - 30o des Augustins, à Louvain. - Ensemble 41
vol.
Supplément pour servir à l'histoire chronologique des Evêques de Gand, fait
et dressé par le Comte de Cuypers. Mss.
Beschryving van de oudheyd en geschiedenissen van Mechelen soo en gelyk
t' origineel behelst berustende in de bibliotheque der canoniken regulier binnen
de stad Tongeren gelyk ook in de archieven der stad Mechelen, by een vergadert
door J.D.F. Cuypers. Mss. van 518 pag.
Tafel van de materie van de Privilegiën der Stad en Prov. van Mechelen
beginnende van 870 tot 1706, op order gestelt door D.F. Cuypers, greffier der
Stad Mechelen. Mss.

P.S. In zijne levensschets van Daniel Frans Cuypers schreef Paquot (z. op. cit.,
blz. 401) in 1765, vooraleer 's mans werken op te noemen: ‘D.F. Cuypers a laissé en
Ms. les ouvrages suivants qui se conservent chez MM. ses petits-fils’... Eilaas! de
tijd verschoont niets, ook geen familiestukken. Een koopdag als deze van 1802 is
als een windhoos in een schatkamer van boeken en perkamenten. Waar vliegt het al
heen hetgene jaren, hetgene eeuwen hadden verzameld? God dank, heeft het archief
van Mechelen veel bijeen van de schriften zijner edele familie. Buiten hetgene wij
hooger-op al aanteekenden, is het ook in bezit van het daareven opgenoemde nr
1622... Maar het overige? - Verdere opzoekingen hebben wij ons zelven niet opgelegd,
daar wij ons enkel voorstelden den naam dier kunstliefhebbers, dier noeste werkers
op het gebied van rechtsgeleerdheid en geschiedenis in het dankbaar aandenken der
landgenooten even herop te roepen.
Mechelen, 16 April 1925.
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Over eenige handschriften der brieven van Antoni van Leeuwenhoek
9e Bijdrage tot de studie over de werken van den Stichter der
Micrographie
door Prof. Dr A.J.J. Vandevelde, werkend lid der Kon. Vlaamsche
Academie en Dr W.H. van Seters, bioloog te Leiden.
In de 1e bijdrage tot de studie over de werken van den stichter der Micrographie(1)
wordt, volgens de meening uitgedrukt door Naber(2), medegedeeld dat Leeuwenhoek's
vader als glasslijper bij Drebbel te London heeft gewerkt, en dat hij naar Holland
terugkeerde waar hij aan Isaac Beeckman te Amsterdam en aan zijn eigen zoon
Antoni de methoden van Drebbel aanleerde.
De jongste opsporingen door Mr. L.G.N. Bouricius, archivaris der Stad Delft over
den oorsprong van den grooten Delftschen burger gedaan(3), leiden thans tot het
denkbeeld dat Naber zich heeft moeten vergissen. Aldus schrijft Mr. Bouricius dat
uit het archief-onderzoek blijkt dat op 30 Januari 1622 ‘Philps Thonisz., mandemaker,
wonende int Oosteynde te Delft, met Margriete Jacobs van den Berch wonende aan
de Ouden Langen Dyk ook te Delft, trouwt’. In het van ongeveer 1620 dagteekenende
verpondingsregister komt een mandemaker Thonis Phillipsz. als eigenaar van een
huis in het Oosteinde voor, die in 1638 overleden blijkt te zijn. Op 8 Januari 1638
wordt in de Oude kerk de persoon van Phillips Thonisz. mandemaker int Oosteinde
begraven. Vlak naast het huis waar in 1632 Antoni van Leeuwenhoek werd geboren,
als zoon van den mandenmaker Philips Thonisz. en van Margriete Jacobs van den
Berch, bevond zich de Leeuwepoort. Zonder twijfel werd volgens Mr. Bouricius het
huis in het Oosteinde op den hoek van de Leeuwenpoort de

(1) Vandevelde, A.J.J., Verslagen en Meded. Kon. Vlaamsche Academie, 1922, blzz. 323-359,
blz. 330.
(2) Naber, H.A., De ster van 1572, Cornelis Jacobsz. Drebbel. Amsterdam (Wereldbibliotheek).
(3) Rott. Courant 13 Dec. 1924.
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Leeuwenhoek genoemd; geen wonder ook dat de familie die dat huis bewoonde den
naam van het huis overnam, zooals ook de bewoner van de brouwerij van den Bel,
Sebastiaan Van den Berch, den voorvader van Margriet Van den Berch, in 1572 als
Belleman voorkomt.
De andere afstammelingen van Thonis Philips, die nog te Haastrecht wonen, dragen
de benaming Leeuwenhoek even zeer. Thonis Philips is driemaal gehuwd geweest,
en schijnt slechts van zijn eerste vrouw Geertgen Huygen kinderen gekregen te
hebben. Philips Thonisz. had verscheidene afstammelingen waaronder Anthoni,
Margriete van wie de familie Haaxman afstamt, en Caterina die met Claes Jansz.
van Leeuwen trouwde en zonder kinderen stierf, in leven bleven.
Van moederlijke zijde, kwam Sebastiaan Bel van den Berch in 1579 te Delft, en
was brouwer; zijn zoon Jacob stierf te Delft in 1615; dezes dochter, Margriete van
den Berch is de moeder van Antoni van Leeuwenhoek.
Na den dood van haar man in 1638 huwde Margriete, de moeder van Antoni, in
1640 met Jacob Molijn, schilder-deurwaarder, hetgeen de uitlegging geeft dat Antoni,
die slechts 8 jaren oud was, naar Warmond ter school ging, daarna te Benthuyzen
naar een zijner ooms, en in 1648 te Amsterdam op het kantoor van een lakenhandelaar
waar hij boekhouder en kassier werd. Na zijn huwelijk in 1654 met Barbara de Mey,
kocht hij te Delft het tweede huis van de Nieuwstraat, genaamd het gouden hoofd,
waarin hij zich als saaikoopman vestigde. Van zijn vijf kinderen bleef slechts een,
Maria, in leven. ‘Wat moet het den man met dien grooten familiezin, die een zoon
altijd maar met den naam van zijn vader tooide, gekost hebben, dien telkens en telkens
te moeten verliezen’ aldus schrijft Mr. Bouricius. ‘En dan, die winkel. Is het te
verwonderen, dat het hem aan lust ontbrak door kleinigheden gestoord te moeten
worden, hij, die het liefst de natuur beschouwde, en er allerlei met zijn scherpen blik
in merkte, wat een ander ontging. Was het wonder, dat hij naar een andere betrekking
omzag, al ging zijn winkel dan ook nog zoo goed?’
De ontdekkingen van Mr. Bouricius in het archief van Delft zijn stellig met de
geschiedenis door Naber gemaakt, niet in overeenkomst: de vader mandemaker en
de zoon saaikoopman kunnen moeilijk te London als glasslijpers met Drebbel in
betrekking zijn geweest.
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In de zelfde eerste mededeeling leest men ook(1) dat het Gedenkboek van Harting(2)
vier brieven noemt die vóór den 27 April 1679 werden geschreven en niet in de
Philosophical Transactions verschenen:
No aan Const. Huygens 5 April 1674, over melkglobulen, enz.
23
No aan Const. Huygens 24 April 1674, over bloedbolletjes, enz.
24
No aan Const. Huygens 7 Nov. 1676, over diertjes van gekruide wateren, enz.
26
No aan Const. Huygens 26 Dec. 1678, zelfde onderwerp.
28

In zijne mededeeling zegt Dr. A.J.J. Vandevelde dat het Gedenkboek van Harting
laat veronderstellen dat de Leidsche Bibliotheek der Universiteit die handschriften
zou bezitten; de heer Bibliothecaris der Universiteit Leiden liet echter in 1922 weten
dat die handschriften te Leiden niet aanwezig waren; van de Universiteitsbibliotheek
te Utrecht en van de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage kwam het bericht dat
daar ook geen handschriften van Leeuwenhoek waren. ‘Waar de handschriften door
Harting in 1876 genoemd, berusten, blijft mij thans onbekend; ik zou zeer gelukkig
zijn daarover meer te weten te krijgen’ schrijft Vandevelde in 1922.
Op 28 Mei 1924 werden de 4 handschriften terug gevonden!
Bij zijne nasporingen aangaande de in de Leidsche Universiteitsbibliotheek
bewaarde handschriften van Antoni van Leeuwenhoek, moest Dr. W.H. Van Seters
ervaren, dat men van verscheidene handschriften die in 1875 door Dr. du Rieu, den
toenmaligen Conservator der handschriften der Leidsche Universiteitsbibliotheek,
naar de Leeuwenhoek-tentoonstelling te Delft waren gezonden, de ligplaats niet
kende, dat men zelfs meende, dat zij nooit in het bezit der bibliotheek waren geweest.
Een voetnoot in de OEuvres de Chr. Huygens(3) vermeldt dat de bibliotheek van
de Kon. Academie van Wetenschappen te Amsterdam brieven zou bezitten, gewisseld
tusschen van Leeuwenhoek en Constantyn Huygens. Op zijn schrijven kreeg Dr.
Van Seters op 23 Mei 1924 ten antwoord, dat de Academie te Amsterdam noch
genoemde brieven noch andere van Leeuwenhoek bezit. Ook in andere opzichten is
deze voetnoot fout, daar zij onderstelt, dat de betrekkingen van Leeuwenhoek met

(1) Loc. citat., blzz. 327 en 328.
(2) P. Harting. Gedenkboek Antoni van Leeuwenhoek, 's Gravenhage en Rotterdam 1876, blz.
121.
(3) Tome VII, p. 316.
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de Royal Society te London aangeknoopt zouden zijn door een schrijven van
Constantyn Huygens aan Robert Hooke en Oldenburg, terwijl, gelijk bekend is,
Regnerus de Graaf Leeuwenhoek bij de Royal Society introduceerde.
Intusschen was het schrijven van Dr. Van Seters in handen gekomen van Prof. Dr.
D.J. Korteweg, den hoofdbewerker van de OEuvres de Christiaan Huygens, die
enkele dagen later toevalligerwijs in de Bibliotheek van de Hollandsche Maatschappij
van Wetenschappen naar handschriften van Huygens zoekend, op de bewuste brieven
van Leeuwenhoek stuitte. Zoo werden deze brieven, die blijkens het stempel wel
degelijk in de Universiteitsbibliotheek te Leiden thuis behoorden, den 28 Mei 1924
te Haarlem teruggevonden en enkele dagen later naar Leiden teruggezonden, waar
zij in de verzameling Huygens werden ingelascht onder Hug. 45. A. Leeuwenhoek
ad Const. Huygens.
De film Leeuwenhoek door Mol en Dr. Van Seters uitgewerkt heeft aldus dit
gelukkig gevolg gehad, nieuwe bijzonderheden over Leeuwenhoek zelf te laten
ontdekken, en tevens de verdwenen handschriften van den beroemden Delvenaar te
doen terugvinden.
In deze 9e bijdrage worden de handschriften door Dr. Van Seters te Leiden
afgeschreven en door Dr. Vandevelde bestudeerd, voor de eerste maal in het licht
gebracht.

I. Brief van 5 April 1674 aan Constantyn Huygens.
Het handschrift is genummerd Hug. 45 A. Leeuwenhoek ad Const. Huygens prm 7,
en bedraagt een enkele bladzijde 17,5 × 32,5 cm. Op den omslag staat: Mijn Heer|Mijn
Heer Constantijn|Húijgens Ridder|Heer van Zúilichem|Hage. Het zegel draagt buiten
een bekend koopmansteeken dat veel op zegels en graven voorkomt, de vier letters
A P V L waaruit Dr. van Seters ‘Antoni Philipsz. van Leeuwenhoek’ leest.
Harting(1) geeft over dit handschrift: ‘23e Brief aan Constantyn Huygens, Heer van
Zuylichem dd. 5 april 1674. Over de globulen in melk, de vorming van melk in de
vrouwenborsten uit bloed; over het haar; de nagels’. Vandevelde(2) plaatst den brief
tusschen de brieven Tr 3 van 15 Aug. 1673 en Tr 4 van 7 April 1674 als nr [5] 3A.
De brief bespreekt verscheidene onderwerpen die ook in

(1) Op. citat. blz. 121.
(2) Op. citat. 1e bijdrage 1922, blz. 340.
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den brief [6] Tr 4 van 7 April 1674 worden bestudeerd en die in de Philosophical
Transactions(1) verschenen. Maar het opstel verschilt in menig opzicht; de Engelsche
brief bevat daarenboven inlichtingen over de haarluis. Alhoewel de brief in de
Transactions geen vrije vertaling van het handschrift mag genoemd worden, toch
bevat dit stuk alles wat men in den Engelschen brief vindt, onder een anderen vorm.
Het handschrift draagt het volgende:
Delff den 5en April 1674.
d'Hr Constantijn Húijgens Heer van Zúilichem
Mijn Heer Saluijt...... ick heb, doen ick laest bij|ú Edt was, geseijt hoe dat
ick de melck van een koebeest gè|observeert hadde, en dat ick die bevonde
te bestaen, úijt witte door-|schijnende klootgens, drijvende in een
weijachtige vochticheyt, en|dat ick het bloet, úijt mijn hant hadde
geobserveert, dat ick be|vont te bestaen, úijt roode klootgens, mede
drijvende door een|weijachtige vochticheyt, soo dient desen, dat ick sedert
die tijt|mijn bloet nader, en nauwkeúriger heb geobserveert, en bevinde|de
vochticheijt, waer in de klootgens drijven(2) eerder te gelijcken na
een|kristalijne vochticheijt, dan na een weijachtige vochticheyt.
Ick heb oock mede ú Edt mijn gevoelen geseijt, hoe en in wat|voegen, het
haer sijn wasdom hadt, als namentl. dat het altemael|bestont, úijt samen
gevoegde klootgens, die ick oock mijn selven|hadde ingebeelt gesien te
hebben, in een haer úijt mijn oogen schelen,|en dat het haer, niet grooter
en wiert, door het boven ten eynde|uijt drijven van de klootgens, (gelyck
inde boomen en aertgewassen|geschiet, en bij mij vertoont is) maer dat de
klootgens, aen het haer|vereenicht wierden, int begin van het haer, te weten
aen den wortel,|en dat het alsoo groeijde by voort stotinge, oft úijtstotinge,
en dat de|wasdom van de nagelen, aen ons lichaem oock geschiede door
voor-|stotinge van klootgens, gelijck ick noch laest de klootachtige
deeltgens|inde nagel heb getoont, en dat súlcke wasdom van klootgens,
niet|alleen en geschiede, in haer, en nagel, maer dat mijn gevoelen is, dat
de|borsten van een vroúwpersoon, door voortsettingen van klootgens,|mede
grooter werden, en dat door deze klootgens passeren het súb-|tijlste, ofte
kristalijne bloet, en het bloet door het doorgaen van|dese klootgens, een
ander wesen krijgt, en alhier verandert wort|in witte klootgens, die bij ons
melck genaemt wiert; ende|dat oock alle boven natúerlijcke geswellen,
ofte úijtwassen, door|klootgens voortgeseten worden; doch dit sijn maer
bedenckingen|van mijn. Maer wat belanght het haer, daer en wil ick
niet|meer aen twijffelen, off sijn wasdom geschiet door voortstotinge|van
klootgens;

(1) IX for 1674, no 102, blzz. 23-25.
(2) Dit aanvullend woord is door v.L. in den brief boven ‘eerder’ geplaatst: geen verbetering
van Dr. van Seters.
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ick heb soo nú en dan getracht, het dickste haer, van|beesten te besichtigen,
en sedert 2. à. 3. dagen heb ick besichticht,|het haer van een Elant, dat ick
bevonden heb te bestaen úyt|klootgens, die mij soo klaer, en helder, door
myn microscopie|vertoonden, als off men deselven met de hant konde
tasten, ick heb|oock het Elants-haer, seer hol bevonden, en inde hollichhijt
van|het elants-haer, heb ick gesteken twee haren úijt myn wijn-|braúwe,
en alsdoen van het elants haer, met een scheermes een|kleijn stúckjen
afgesneden, en alsoo de hollichheijt tegen het|gesicht aengestelt, hier sach
ick nú noch den dach ofte het licht, schijnen|door de hollicheyt van van
het Elants-haer, en te gelyck mede in|beijde de haertgens haer hollicheden;
Waerde Heer dit is het|weijnige dat ick voor dees tijt ú Edt heb mede te
deelen en syt ge-|groet van
U.Edt geringen Dienaer
Antonj Leeuwenhoeck.

II. Brief van 24 April 1674 aan Constantyn Huygens.
Het handschrift is genummerd Hug. 45 A. Leeuwenhoek ad Const. Huygens prm. 7,
en bedraagt 2 bladzijden 17.5 × 32.5 cm. Op den omslag staat: ‘Edele,
Wijse|Hooge-geleerde Heer|d'Heer Constantijn|Húijgens, Heer van|Zúijlichem.|Hage’.
Het zegel, hetzelfde als voor den brief van 5 April 1674, is ongeschonden.
Harting(1) geeft over dit handschrift de volgende inlichtingen: ‘24. Brief aan
Constantyn Huygens dd. 24 April 1674. Over de bloedbolletjes; de beenderen;
waaraan de witte kleur van fijngestoten gekleurde stoffen is toe te schrijven; over de
bolletjes in de kuit van cabbeljauw’. Vandevelde(2) brengt dezen brief als [7] 4A
tusschen [6] Brief Tr 4 van 7 April 1674 en [8] Brief Tr 5 van 1 Juni 1674 aan de
Royal Society, in de 1e Engelsche reeks.
In dezen brief behandelt Leeuwenhoek eenige onderwerpen die ook in den brief
Tr 5 van 1 Juni 1674 aan de Royal Society worden bestudeerd.
Van brief Tr 5 van 1 Juni 1674 aan de Royal Society, wordt verder in deze
mededeeling het afschrift van het tot nu onuitgegeven Nederlandsche handschrift
opgegeven. Het handschrift van den brief van 24 April 1674 draagt het volgende:

(1) Op. cit. blz. 121.
(2) Op. cit., 1e bijdrage 1922, blz. 341.
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[blz 1]
d'Hr Cr Húijgens Heer van Zúylichem.
Delff den 24en April 1674.
Edele, Wijse, Hooge-geleerde Heer Salúijt,|
UEdts aengenamen vanden 11en deser is mij wel geworden,|en daer in
gesien, dat mijn schrijvens van den 5en deser by UEdt|niet onaangenaem
en is geweest, en dat UEdt mijn observatien in Vranckrijck aan UEdts soon
soúde senden, alsmede dat|UEdt gaerne deel soúde hebben aen mijne
observatien. Ick heb|uyt eygen drift en cúriúsiteyt, weder geobserveert, en
goet|gedacht, úEdt t selffde toetesenden, t bloet bij mij voordesen
geobserveert te bestaen, úijt ronde roode klootgens(1) drivende door een
kristalijne vochticheyt, heb ick my selven|naderhant vertoont seer enckel
off dún, ja sodanich, dat|sijn dickte maer bestont úijt 4 à 5 clootgens, en
het bloed sodanich|siende, hadt het bloet seer weynich coúlúer, hier ú jt
beelde ick|mijn selven in, dat de kleijne aderkens die in groote
menichte|door ons lichaem loopen, en wit van coúlúer sijn, ja selffs|seer
veel sijn en ick oock vertoon, in het dúnne subtijle vliesje,|waer in dat net
vlees met eenige striemtgens als ingeweven leijt,|en bij de medecijns
watervatgens genoemt werden: geen|watervaten alleen, maer in der daet
oock bloetvatgens|connen wesen, niet alleen om dat de cristalijne
vocht|waer in de roode clootgens drijven, oock inderdaet bloet is,|en door
sulcke vatgens oft aderkens het kristalijne bloet con-|tinúel. can doorgaen,
maer oock dat de roode klootgens seer|enckel en maer een dickte door
eenige súbtijle aderkens connen|doorgaen, en dit soo sijnde en kannen de
roode clootgens geen roode coúleúr aen ons ooge verbeelden; doch dit
sijn maer gedachten.|Ick heb verscheijde malen getracht te observeren úijt
wat|delen dat het been bestont; ick heb het been van een koebeest|voordesen
mijn selven ingebeelt gesien te hebben dat het bestont|úijt t samen
gevoeghde clootgens, en bevonden dat eenich been met|aderkens was
versien; in het been van een kalff bevont ick|pijpjens en op de búijte-korst
vande schinckel bevont ick ver-|scheijde gatgens na binnen toe gaende,
maer eenige dagen geleden|heb ick geobserveert de tant van een koebeest,
dat ick oordeel|het hartste been aan een beest te sijn, en sedert die tijt en
twijffel ick niet meer dat het been bestaet úijt samen gevoeghde|clootgens,
om dat ick nú seer klaer de doorschijnende clootgens|waer úijt dat de tant
bestaet mij selven te meermalen heb|vertoont, en oock aen anderen kan
vertoonen. Hier voldoe ick mijn|selven weder, en sege (de redenen sijn)
omdat het been wit is,|is omdat het bestaet úijt doorschijnende opmalcander
leggende|deeltgens, gelvck ick úEdt geseyt heb dat het schúijm van
water,|het wit pampier, gestoote glas, gestote hars, de sneeúw, de witte
steen,|
[blz 2]
en al wat úijt doorschijnende deeltgens op malcander leggende|bestaet,
(1) Eigenlijk staat er klootgens, v.L. verschrijft zich hier. Het woord is met c. gespeld en
doorgeschrapt; aldus: klootgens, en daarna doorgeschrapt: clootgens.
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in ons ocgen sich wit vertoont. Ick heb oock de|deeltgens van het soút
getracht te observeren, te weten op die|tijt als de pekel sich in soút soude
somen te veranderen,|doch de fijnste deeltgens, en eerste deeltgens, en heb
ick noch niet|connen observeren, maer een weynich grooter geworden
synde, bestont het soút, úijt seer súbtijle, kleyne welgemaeckte
qúa-|dratgens, en met een. nieúwe lúst en int heetste vande somer|sal ick
sien off ick hier in nader kan comen. Ick heb oock|geobserveert een satge
van een kúijt van een cabbeljaúw op|die tijt als de cabbeljaúw sijn kúijt
schoot, welck saetge|ick bevont te bestaen úijt een volmaeckt ront,
sonder|coúlúer, noch daer in ijets te connen sien, maer t selve|voor mijn
microscopie stellende op seeckere distantie, sach|ick door het saetge een
vermakelijck perspectijff, van toorens|en al wat voor mij stont, maer seer
kleijn en tonderste boven,|doch dit saetge en behielt niet lange sijn
volmaeckte rondic-|heyt, want het vliesge waer in vochticheijt was
besloten,|rimpelde door de droochte; Waerde Heer dit ist geringe dat|ick
úEdt voor dees tijt heb mede te delen en syt gegroet van|
U: E: Dw: D:
Antonj Leeúwenhoeck.

III. Brief van 1 Juni 1674 aan Oldenburg.
Het derde onuitgegeven Hollandsch handschrift(1) van Leeuwenhoek dat wij
bestudeeren is de copie van het Nederlandsche stuk dat oan de Royal Society werd
gezonden, en te Londen voor de Transactions in het Engelsch werd vertaald. Deze
Engelsche vertaling bevindt zich inderdaad in de Philosophical Transactions, vol.
IX(2) for the year MDCLXXIV, Numb. 106 for the Months of August and September,
en uitgegeven op 21 September 1674.
De Engelsche tekst maakt deel van de 1e Engelsche reeks, door Vandevelde
genummerd [8] Brief Tr 5.(3)
De Engelsche vertaling is zeer vrij, zoodanig dat het nog al moeilijk is de teksten
in de twee talen te volgen: de Engelsche is gewoonlijk zeer verkort, de Nederlandsche
langer, en wel zooals het van de naïve pen van Leeuwenhoek is gevloeid. Het begin
van het handschrift is in slechts zes regels in het Engelsch overgebracht; de laatste
paragraaf die den brief sluit ontbreekt in het Engelsch. De Engelsche tekst wordt in
10

(1) Van dezen brief vindt men een stukje afgeschreven door Joh. F. Snelleman in zijn artikel
over Leeuwenhoek (Album der natuur, 1874, blz. 357; enkele woorden werden in dit stukje
verkeerd afgeschreven.
(2) Blzz. 121 tot 128.
(3) 1e Meded. op. citat., 1922 blz. 341.
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hoofdstukjes op duidelijke wijze verdeeld, hetgeen door den vertaler wellicht werd
gedaan, vermits die verdeeling op het handschrift niet bestaat. Het handschrift draagt
4 figuren van de glazen pijpjes waarmede het bloed voor het microscopisch onderzoek
genomen wordt. De Transactions bevatten nog 2 figuren meer(1).
De Fransche vertaling in de Collection Académique(2) is de letterlijke vertaling van
de uitgave in de Transactions; alleen ontbreken daar de fig. 2 en 3, alsook de
aanduiding van het 7e hoofdstukje.
De wetenschappelijke inhoud van het Nederlandsch handschrift stemt niettemin
met de Engelsche vertaling der Transactions gansch overeen.
De Transactions geven den volgenden titel: ‘Microscopical observations from Mr.
Leeuwenhoek, concerning blood, milk, bones, the brain, spitle, and cuticula, etc.,
communicated by the said observer to the publisher in a letter, dated june 1, 1674’.
De toenmalige redacteur van de Philosophical Transactions was Henry Oldenburg(3),
lid der Royal Society sedert 26 December 1645 en secretaris sedert 22 April 1663.
Harting(4) geeft van het handschrift de volgende beschrijving: ‘25. Brief aan Mr.
N. Oldenburg dd 1 Juni 1674 (Copie van de hand van Leeuwenhoek). Dankzegging
voor ontvangen nummers der Philosophical Transactions en voor de aanmoediging
van Boyle, om voort te gaan in het onderzoeken van de bloeijende couleur, die het
bloed uit de aderen ondergaat, als het aan lucht is blootgesteld; observatie over het
nederzakken der bloedbolletjes naar den bodem; over de wijze hoe hij bloed en melk
in dunne glazen pijpjes observeert; beschrijving en afbeelding dezer fijne haarbuisjes;
over de drukking die de lichamen door de lucht ondervinden. (Leeuwenhoek zond
eenige der bovengenoemde haarbuisjes er bij, ten einde het bloed daarin waar te
nemen); over de structuur van beenderen en tanden; over de lever; de hersenen en
het ruggemerg eener koe; het vleesch en de dunne striempjes daarin; over speeksel;
de menschelijke opperhuid’.
Het handschrift behelst 6 blzz. 32 × 21 cm. en draagt als aanduiding: ‘Hug 45 A.
Leeuwenhoek aan Oldenburgh N 1 Juni 1674, afschrift’. Wij brengen de indeeling
in hoofdstukjes, zooals deze voorkomt in de Transactions, op de overeenstemmende
plaatsen op het handschrift.

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

Loc. citat. blz. 123, fig. 5 en 6.
Partie étrangère, II, 1755, blzz. 395-398.
1615? † Sept. 1677.
Op. citat. blz. 121.
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[blz 1]
d'Hr N: Oldenbúrgh
Delff in Hollant den jen Júnij 1674|
Mijn Heer.
UEdts aengenamen(1) vanden 24en April nevens twee
Philosophische|transactien sijn mij wel geworden, waer voor ick úEdt
ten|hoogsten verobligeert blijve, en hebbe te gelijck met sonderlinge
ge-|noegen, uijt het gemelte schrijvens, van úEdt gesien en afgenomen,|dat
mijn geringe microscopische commúnicatien, de Royale Societeit|niet
ondengenaem en sijn geweest, en dat onder anderen de Heer|Boile, mij
inde selve raet voort te gaen, en voor namentlyck omme|te remarqúeren
de roode bloeijende coúlúer, die het bloet vercrijght,|soo ras het úijt de
airen getrocken, en inde lucht geexponeert is,|mitsgaders tbloet twelck
onder de súperfitie is, sijnde seer onderscheijden|vanden anderen in coúlúer,
op alle welcke mij genegen gevonden|hebbende, van mijn devoir noch
verder te acqúiteren, heb ick my ge-|nesessiteert gevonden úEdt bij desen
noch nader te commúniceren,|dat bij mij doorgaens is geobserveert
geworden(2), dat de roode clootgens|stoff swaerder sijn, als de cristalijne
vochticheyt, waer in dat|deselve drijven, want een weijnich tijts, na dat
het bloet úyt|de airen getrocken is, setten haer de clootgens seer langhsaen
na|de gront, en terwijl deselve úijt sacht vloeijjge lichamen bestaen,|en
veel op den anderen leggen, soo vereenigen deselve seer naeúw,|en dicht,
aen, en in malcanderen, en door dese same voeginge, verandert|het bloet
dat onder de súperfitie is, van sijn roode coúlúer, en het|wort doncker root
ofte swart achtich, gelijck ick verscheijde-|malen heb ondervonden, omme
redenen (onder verbeteringh) dat|de lúcht, om, en om, de clootgens niet
en can bewegen, en sich stúijt|als tegen een vast en doncker lichaem, wat
aengaet de roode|bloeijende coúlúer die de superfitie vercrijcht wanneer
het|bloet inde lúcht gestelt is, is, om dat de bewúste clootgens, niet|gedrúct
werden en haer wesen behoúden, en de clootgens die ondr|haer leggen,
sijn samen gevoecht, en door dese samenvoeginge,|en kan het licht niet
doordringen, maer stúijt weder te rúgh,|en brenght alsoo een grooter licht
om en aen de bewúste clootgens,|en hier door bij gevolgh schoonder en
blijder root.|
Ick(3) heb goet gedacht de Hrn cúeriuse Lieffhebbers bij desen noch mede
te|delen, hoe en in wat manieren ick onder anderen het bloet, en de
melck|heb geobserveert, Ick heb mijn selven berijt ver(1) Het woord aengenamen is in het Engelsch niet vertaald.
(2) De Transactions geven voor het begin van den brief: ‘Sir, Yours of 24th of April last
was very welcome to me; Whence I understood with great contentment, that my
Microscopical Communications had not been unacceptable to you and your
Philosophical Friends; which hath encouraged me to persecute such Observations,
concerning which I shall at present import to you what follows:’. Van Robert Boyle
wordt aldus geen melding gedaan; men bemerkt dus dat de Engelsche vertaling sterk
verkort is. Hier begint hoofdstukje nr 1, handelende over de bloedlichaampjes.
(3) Hoofdstukje 2, ook over het bloed. Op deze plaats komt fig. 1 op het handschrift.
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scheijde soorten van|glase pijpjens van binnen hol, als AB, waervan ick
eenige niet|dicker en maeck als een haer, en hoe dúnder het pijpje is, hoe
klaerdr|men de roode globúle, in het bloet, sijn selven kan vertonen,|maer
als men de cristalijne vochticheijt sien wil, waer in dat|de clootgens drijven,
en te gelijck de clootgens na onderen wil sien|sacken, soo mach het glaesje
wel een weijnich dicker sijn, dús|een glase pijpje berijt hebbende, bewinde
ick om het bovenste lit|van mijn dúijm, een bandeken off toúken, op die
manier alsmen een air inden arm wil openen, dit gedaen sijnde steeck|ick
met naelde in mijn dúijm, dat het bloet daer uijt comt|dit bloet veegh ick
wedr aff, als ick het bloet soo veel als ick kan|voor de lucht wil bewaren,
en neem naeúw regart het púnct|waer úijt het bloet gecomen is, op welck
púnct ick dan seth|mijn glase pijpje, en drúck te gelijck mijn dúijm, om
het|bloet weder te doen úijtcomen, welck bloet, in diervoegen úijt|
[blz 2]
mijn dúijm úijtgeparst werdende, sal voor een gedeelte in het|glase pijpje
opwaerts loopen, dit glase pijpje, soo met een gedeelte|bloets gevúlt sijnde,
lech ick op een schoon pampier, en breeck met|de nagel daer aff een stúckje
als C. off D. en voegh het selve aen|de naelde van mijn microscope,
alvorens de naelde van mijn|microscope(1) met mijn mont een weijnich nat
gemaeckt,|off een weynich tarpentijn daer aengedaen hebbende, omdat|het
glase pijpje daer aen soude cleven, off anders, neem ick het|geheele glase
pijpje, en brenge het met de hant voor mijn microscope|in soo een glase
pijpje sal het bloet, het gene de súperfitie maect|en tgene dat onder de
superfitie is, bijna van een coúlúer|sijn, alschoon het selve al een tijt lange
daer in was staende,|omdat de clootgens int glase pijpje weynich sijn, en
soo vast|niet aen, en in malcanderen setten, doch hoe dúnder het glase
pijpje|is hoe hooger het bloet daer in sal gestoten worden, en die de|redenen
hier van niet en weten, súllen sich daer over ten|hoogsten verwonderen,
alhoewel ick gelooff dat de Hrn|Boijle, en Hoeck(2), na dat ick heb cúnnen
afnemen, úijt de figúeren|van haer boecken, die mij sijn vertoont, en tot
mijn leetwesen|niet en versta, het selve ten genoegen súllen hebben
gedemonstreert|en alsoo ick noeijt eenige demonstratie daer over hebbe
gehoort|off gelesen, soo sal ick evenwel onder het wel nemen
mijn|consideratiën hier bij doen, de welcke hier in bestaen, na-|mentlyck,
dat alle lichamen die op aerden sijn, seer gedrúct|worden van de lúcht waer
in wy leven, en dat wij geen|druckinge van de lucht en connen voelen, is,
omdat ons lichaem|aen alle kanten een paerlijck en te gelijck wort gedrúct,
als bij|voorbeelt, een vis in de lucht wegende 12 lb. die kannen men
seggen,|dat int water sijnde, aen allen canten 12 lb. gewelt lijt,|ofte daer
mede gedrúckt wort, omdat de vis en water seer|na even stoff swaer sijn,
als by exempel, daer is een blaes van|een beest, waer in 12 lb. water mach,
dese blaes gevult sijnde|met lúcht, (die men sich immagineren mach dat
de vis is) salmen een|gewelt moeten doen omme de blaes onder water
(1) Dit woord is in het handschrift onderstreept.
(2) Hoeck of Hoock (? v.S.).
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te drúcken van|12 lb. (de swaerte vande blaes aen een sij gestelt sijnde) in
dier voegen|ook een mensch onder water swemmende, en voelt gansch
geen|drúckinge, daer hij nochtans seer gedrúckt wort, want alle dat|water
dat boven hem is dat drúckt hem, en naer advenant druct|de lúcht ijder
lichaem, hoewel de lichamen geen drúckinge comen|te gevoelen. Maer de
lúcht en kan in het glase pijpe, soo starck|niet drúcken als daer besijden,
omme redenen dat de lucht rondom lint glase pijpje een lichaem vint, daer
de lucht bij heen strijckt,|en als weerhaúwen wort, als bij exempel, men
neemt een|glase pijpje ten dele gevolt met water, dit houdende in de|vrije
lúcht, soo sal het water niet schielijck, maer langhsaem|daer úijt sacken,
de oorsaeck is, gelijck de lúcht een lichaem|vint, waer van dat het
weerhouwen wort, alsoo vint het|water, alhier een lichaem van
weerhoúdinge, rontom int|glase pijpje, en sackt alsoo langhsaem daer úijt,
waer úijt dan|nootsaeckel. aftenemen is, dat de lucht starcker búyten het
glase|
[blz 3]
pijpje, dan in het selvige comt te drúcken, het bloet dat úijt mijn|hant
comende, wort van de lúcht aen alle kanten gedrúckt, en aen de|hollicheijt
van het glase pijpje rakende, daer de lúcht minder drúckinge|heeft, wort
het bloet ofte andere dúnne materie, met snelheijt|in de hollicheyt van het
glase pijpje ingestoken.|
Ende op dat de Heeren cúriuse Lieffhebbers haer soúden mogen dienen|van
de gesichten van het bloet, in voegen als voren heb ick de vryheijt|genomen
UEdt een partye van de voorsz holle pijpjens hier nevens toe|te senden,
door welcke verhopen wil, dat by deselve boven mijne|voorsz specúlatien,
noch meerdr sal werden geremarqúeert;|
De roode clootgens van het bloet, oordeel ick wel 25000. mael|cleijnder
te sijn als een santge, het welcke velen sal ongelooflijck,|schijnen, maer
gemerct ick hiervan corperen(1) figúeren|spreeck, soo is die een weijnich
in geometria ervaren sijn niet|onbekent, dat als een lichaam van een clootge,
wiens axe doet|1. en een ander axe van een clootge doet 20 dat van de
proportie van|haer grootheden bestaen als 1. tot 8000. deselve clootgens
als|seer enckel, en maer aen het glase pijpje van binnen blijven
hangen,|súllen deselve haer wit vertonen, en als sonder coúluer; en|soo de
de Hrn cúriúse Lieffhebbers, begerich sijn(2), om de beweginge|vande roode
clootgens, door de cristaline vocht te sien, soo súllen|sij gelieven, een van
de dickste pijpjens te nemen, en het selve met|bloet vullen van E. tot F.
en als dan het onderste eijndeken|B. steken inde vlam van een kaers, tot
dat het úijterste eijndeken|begint gloeynde te worden, als waneer het glas
sal comen te|smelten, en het onderste eijndeken sal vast gesloten blijven,
dit|glase pijpje soo bereyt sijnde, salmen het eenigen tijt over eijnt
setten|met A. boven, omme dat de roode clootgens mogen sincken,
en|alsmen dan de beweginge vande roode clootgens begerich is te sien,|soo
salmen tusschen F B. aen het pijpje een weijnich warmte|
(1) Bedoelt lichamelijk of ruimtelijk. (v.S.)
(2) Hoofdstukje 3, over de beweging der bloedlichaampjes.
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brengen al was het maer met een warme hant daer tegen aen te|hoúden,
door welcke warmte uit glase pijpje comende, moet|de lúcht, die tússchen
F B. is grooter plaets hebben, en het bloet dat in|het pijpje is, sal alsdan
hooger gestoten worden, waer door dan de|roode clootgens, voor een
gedeelte, haer boven in de cristaline|vocht, súllen comen te bewegen, doch
als de clootgens haer|al te vast aenden anderen hadden gevoecht, heeft het
selve wel ge-|manqúeert.|
Ick(1) heb voordesen verscheijde malen, getracht de delen van het been|te
observeren, en heb inden beginne mijn selven ingebeelt dat ick|op de
búytekorst vande schinckel van een koebeest, sach|verscheijde aderkens,
(welck beentge ick noch bewaer) maer ick|heb het naderhant in geen ander
been meer gevonden, en hebbe daer be-|neffens mede gemeijnt, dat ick
doentertijt oock sach, dat het been oock be-|stont úijt same gevoegde
clootgens, naderhant heb ick het|been vande schinckel van een kalff mede
geobserveert,|waer in ick bevont verscheyde gatgens, van búijtenen
na|binnen toe gaende, en ick beelde alsdoen mijn selven in, dat|dit been
hadt verscheijde pijpjens, langs het been gaende|
[blz 4]
doch naderhant heb ick geobserveert, de tant van een koebeest,|en die
bevonden te bestaen, úijt doorschijnende clootgens, die|ick seer perfect
kan sien, en hebbe te gelijck mede geobserveert|het ijvoir, off olifants tant,
die insgelijcx heb connen sien, dat|úijt doorschijnende clootgens bestaet,
en dit nu verscheijde malen|gesien hebbende, en wil ick niet twijffelen,
maer ick stel bij|mijn selven vast, dat alle been bestaet úijt doorschijnende
clootgens|en dit soo sijnde, ben van gevoelen, dat alle het gene dat in ons
ooge|wit schijnt, úijt geen andere deelen en bestaet, als úijt
doorschijnende|deeltgens op malcanderen leggende, als daer sijn de sneeuw,
het|pampier, de witte stenen, wit hout, schúijm, en speecksel om|haer
belletgens, gestote glas, gestote hars, súijcker, sout, ende|andere diergel.
witte lichamen, de welcke alle úijt doorschijnende|deeltgens bestaen.|
De lever(2) van een schaep, en van een vet en bloetrijck koebeest,|sijn bij
mij geobserveert, en bevinde die mede te bestaen, úijt seer|kleijne
clootgens, welcke clootgens bij na haer soo kleijn, ver-|tonen, als de
clootgens van het bloet, de laeste gemelte|lever, was int aenschouwen seer
brúijnroot, van coúlúer|, doch int besichtigen met mijn microscope, bevonde
ick de cleijne|deeltgens, die ick vande lever nam, van seer weijnich
coúlúer,|alleen maer een weijnich hellende na de roode kant, en
meest|doorgaens beseth met seer kleyne roode clootgens bloet, en op|eenige
weijnige andere plaetsen, lach weder het bloet adersge-|wijse, waer úijt
ick niet anders en kan oordelen off sien, off|dese kleijne deeltgens van het
bloet, lagen doorgaens door de lever|verspreijt búijten de airen, ick heb
een gedeelte van de lever|laten koken, om dat ick vertroúde dat door de
sachticheyt|van sijn lichaem, alles niet conde gesien worden, datter in
te|sien was, oock mede een
(1) Hoofdstukje 4, over de histologie der beenderen van eene koe, en over de tanden.
(2) Hoofdstukje 5, over de lever van de schaap en van de koe.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

178
weijnich redelijck hart laten drogen,|en dús in haer beijder wesen, heb ick
echter de clootgens connen|sien mijn voornemen is, deselven noch nader
te observeren.|
De herssenen(1) van een koebeest bij mij geobserveert, bevinde de|witte
súbstantie mede te bestaen, úijt seer súbtijle clootgens, de|graeuwe coúlúer
van de herssenen, heb ick tot noch toe om sijn|doncker wesen, mij selven
niet cunnen vertonen, en opdat|de Hrn Lieffhebbers mede soude mogen
wesen gedient|omme de deeltgens van de herssenen te connen sien,
sende|ick hier nevens mede eenige glase pijpjens, bij mij daer toe
geinventeert,|A B, is een glase pijpje van binnen hol, van A tot C. ontrent
de|dickte van een groff paerdehaer, welcke úijterste eijnde|van A tot D,
ick steeck in het witte van de herssenen, (deselve|alvorens met een
pennemes geopent hebbende) en aende openheijt|B. brengh ick mijn mont,
en súijge alsdan met mijn mont|soo starck als ick kan, aende hollicheyt B.
en gedúyerende|dese súijgingh, ofte treckingh bewege ick het glase pijpje,
met|inwaerts te stoten, en úijtwaerts te trecken, dat het punct van|
[blz. 5]
het glase pijpje A. sich blijft bewegen, inde witte materie van de|herssenen,
en door dit middel, become ick een weynich materie|van de herssenen uit
glase pijpje, en besie dan alsoo de herssenen,|in voegen, als hier voren
gesecht hebbe het bloet te doen, ick|sal deselve noch nader trachten te
observeren.|
Het ruggemerg(2) van een koebeest bevinde ick mede te bestaen|úijt seer
súbtijle clootgens, doch eenige weynige clootgens staken|úijt in groote,
hier uijt oordeelde ick, off de groote clootgens|niet mochten veroorsaeckt
wesen, door den arbeijt van myn voorsz|treckinge, en beweginge, want
omme het ruggemergh te besien,|handelde ick op deselve wijse, als ick
met de herssenen gedaen heb.|
Het vlees(3) van een koebeest bij mij verscheijde malen
geobserveert,|bevinde te bestaen úijt seer dunne striemtgens, leggende
eenige|bij den anderen als in een vliesje geweven, ick heb verscheijde
striem-|gens besichticht, die beseth waren met clootgens, dese
clootgens|siende, oordeelde ick dat bloet was, en dat als wij met een
naelde|in ons lichaem staken, en geen air en geraecten, dat dan de
bloedige|clootgens, tússchen de striemtgens úijtqúamen (doch ick geeff|dit
aen anderen over. ick heb dese striemtgens, door een naelde
van|malcanderen gesepareert, Ja soo fijn, dat het striemtge off vesel-|tge,
wel 25. mael dúnder scheen als een hair, dese dúnne vesel-|tgens met mijn
microscope besichtigende, heb ick met groote ver-|wonderingh gesien, dat
deselve bestonden, úijt seer kleijne same ge-|voeghte clootgens, die in
cleynhijt alle de anderen schenen te|boven te gaen, dese clootgens heb ick
niet eens, maer in ver-|scheyde veseltgens, en op verscheyde tijden gesien,

(1) Hoofdstukje 6, over de hersenen van de koe. Hier bevindt zich fig. 2.
(2) Hoofdstukje 7 over. de ruggemerg van de koe.
(3) Hoofdstukje 8 over het vleesch van de koe.
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Het núchteren speecksel(1), bij mij smergens geobserveert sijnde,
bevinde|inde vochtichijt te drijven, eenige weijnige seer cleyne
clootgens,|waer van ick eenige heb sien na de gront sacken, alsmede
ver-|scheyde ongeschickte deeltgens, daer van eenige schijnen te
bestaen|uijt same gesette clootgens, en het speecksel des naermiddaeghs,
obser-|verende, bevonde de clootgens, en andere deeltgens daer in
qúantiteit|meerder in, hier úijt oordeelde ick dat alle lichamen die úijt
een|vloeijjge materie voortqúamen, alle úijt clootgens mosten|bestaen, ick
stelde dan vast, dat soo een droppel water inde|vrije lucht condegeplaest
werden, dat het een volmaeckt ront|lichaem moste sijn, en soo een weijnich
lucht uit water conde|geplaest werden, dat het mede een volmaect ront
lichaem|soúde sijn, en bij gevolge, als úijt de dúnne vloeijjge materie in|ons
lichaem, vaster deeltgens gemaeckt werden, dat deselve dan|aen alle canten
te gelijck, mede gedrúct moeten werden, welcke|drúckinge ick in ons
lichaem oordele grooter te sijn, als het water|de lúcht, ofte de lucht het
water druct, en door dese druckinge|worden dan daer beneffens, oock te
gelyck de deeltgens beweeght,|door welcke druckinge en beweginge, dan
te gelijck moet volgen|een ront lichaem.|
De opperste Húijt(2) van ons lichaem die ongevoelich is, bestaet úijt|ronde
deeltgens off schibbetgens (soo als ick tot noch toe niet|
[blz 6]
anders en heb cúnnen sien en oordelen) en ick heb mijn selven inge-|beelt
dat de continuele groeijjnge van de opperste húijt, aldús toegingh,|als by
exempel, men leijt op een pampier, een seer kleijn droppeltge|gomwater,
welck water in weijnich tijts sal weghwasemen,|en de gom sal de superfitie,
van het droppeltge behoúden,|dit weijnich gomwater, inmagineer ick te
sijn de vochtige húmúren,|die continuel. úijt onse lichamen werden
gedreven, waer van de|vochticheijt, tússchen alle dese opmalcanderen
leggende deeltgens|doorgaet, en niet door de poren als bij velen geoordeelt
wert,|als bij exempel, daer is een dick en vastgeslagen cabel toúw,|op het
welcke continúel een weijnich water te gelijck wert|gegoten, dit water sal
door de gehele cabel trecken, en onder|úijtsipelen, dit water en gaet niet
door poren, maer het gaet|off loopt, om en tússchen alle de veseltgens van
de cabel, en|sipelt alsoo onder úijt, en de grover ofte vaster materie, die
ick bijde|gom vergelijcke, kleven aent lichaem aen andere veseltgens
vast,|en maken ons alsoo de opperste Húijt, welcke Húijt dús van
onderen|aengroeijt, en van bovenen afslijt, en hoe dese deeltgens
doorschijnende|sijn, hoe onse húijt witter is, (doch dit sijn maer
specúlatien)|en diergel. maniervan wasdom, heb ick voor desen geseijt,
dat|in de planten mede plaets heeft, alleen met dit onderscheijt, dat|als de
súperfitie, van een vochtich clootge, dat úijt de plant|wort úijtgestoten,
een weynich stijff is geworden, dat dan|úijt het bovenste van de superfitie,
(1) Hoofdstukje 9 over het speeksel.
(2) Hoofdstukje 10 over de opperhuid. De Engelsche vertaling spreekt van ‘cuticula or
uppermost skin’, de Fransche vertaling van ‘l'épiderme ou la surpeau’.
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settinge van wasdom inmagineer ick dat men eenichsints can sien,|in de
pit van het hoút, in de kúrck, int pit van vlier, alsmede int|wit van een
schrijfpen, van welcke drie laeste, ick eenige|seer kleijne deeltgens, met
een scharp scheermes heb afgesneden, en|aende Heeren cúriúse
Lieffhebbers, hier nevens sende, omdat ick|oordeel dat wel meriteert gesien
te werden, alleen ver-|soecke in recommandatie mogen genomen werden,
dat als een van|deeltgens, aende naelde van een microscope is gebracht,
datmen|dan sijn microscope binnens húijs, en búijten de sonneschijn,|tegen
de open lúcht stelt, als off men een verrekijcker hadde,|en de starren in de
lúcht wilde besichtigen.|(1)
Myn Heer dit ist geringe dat ick voor dees tijt UEdts en de
Heeren|Lieffhebbers, heb goet gedacht mede te delen, en tgene ick tot
noch toe búijten eenige specúlatien, en als voor mijn tijt-|cortinge, hebbe
geobserveert, sal ick in consideratie van gedane|recommandatie, na
vermogen noch verder trachten voort te|setten, in hope dat gelijck als mijn
inperfecte beginfselen UEdts|nevens de Hrn Lieffhebberen aldaer noch
meerder genoegen, en|contentement soúde mogen comen toe te brengen,
blijvende|onder des naer presentatie, van mijn geringe dienst aen UEdt|en
deselve... etc. en was onder teijckent Antonj Leeúwenhoeck.|

IV. Brief van 7 November 1676 aan Constantyn Huygens.
Het handschrift is genummerd Hug 45, A. Leeuwenhoek ad Const. Huygens prm. 7,
en behelst 9 blzz. 17.5 × 30.5 cm.
Harting(2) zegt over dit stuk het volgende: ‘26. Brief aan Constantyn Huygens dd.
7 Nov. 1676. Over de diertjes in gekruide wateren en in regen en andere wateren,
half September 1675 ontdekt. Hij beschreef daarin zes verschillende diertjes; over
de aaltjes in azijn. Aan het slot van dezen brief bedankt Leeuwenhoek voor het aanbod
van zijn zoon, Christiaan Huygens, om zijne observatiën in de Fransche taal over te
zetten, en ze daarin wereldkundig te maken’(3). De bijdra-

(1) Hier eindigt de Engelsche vertaling; de afscheidparagraaf werd niet opgenomen; uit
den brief heeft de vertaler hoofdzakelijk den wetenschappelijken inhoud in acht
genomen, hetgeen trouwens den titel aankondigt als daar wordt gezegd: ‘Communicated
in a Letter dated Juni 1, 1674’.
(2) Op. citat. blz. 121
(3) Leeuwenhoek heeft zich hier erg vergist; alhoewel een groot aantal der brieven in de Fransche
taal in de Collection Académique verschenen, schijnt Leeuwenhoek in Frankrijk bijna
onbekend gebleven te zijn. Louis Pasteur zelf, die zooveel had gelezen, vermeldt niet eens
den naam van den ontdekker der microben. (Cf. Versl. en Meded. Kon. Vl. Acad., 1922, blz.
1178).
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gen van Vandevelde(1) vermelden den brief als: [16] brief 11A van 7 November 1676,
tusschen brief Tr 11 van 9 October 1676 en Tr 12 van 23 Maart 1677.
Het eerste gedeelte van het handschrift behandelt in korte woorden het zelfde
onderwerp als [15] brief Tr 11 van 9 October 1676, namelijk de ontdekking der
microben in water en in peperuittreksels. Daarom is het belang van het Nederlandsch
handschrift buitengewoon groot. Het tweede gedeelte dat in den Engelschen brief
ontbreekt, bespreekt verder het zelfde onderwerp.
Wij hebben zorgvuldig de vergelijking tusschen den Nederlandschen tekst en den
Engelschen gemaakt, vooral in verband met de groote beteekenis van die stukken
voor de ontwikkeling der wetenschappen. Ook werd de vergelijking gemaakt met
de Fransche vertaling van het handschrift.
De OEuvres Complètes de Christiaan Huygens(2) bevatten onder no 2100 de
Fransche vertaling, door Christiaan Huygens gemaakt; in de OEuvres komt deze
Fransche vertaling als aanhangsel aan no 2099, brief van A. Leeuwenhoek tot
Christiaan Huygens van 15 Februari 1677(3), waarin Leeuwenhoek een vriendelijk
aanbod om zijne mededeeling in het Fransch te vertalen met voldoening aanvaardt.
Het oorspronkelijk handschrift van die Fransche vertaling bevindt zich in de
Universiteitsbibliotheek te Leiden (Hug. No 2100) en beslaat 8 blzz. 31.5 × 20.3
cm.; zij begint met de tweede paragraaf van den oorspronkelijken Nederlandschen
tekst, als Leeuwenhoek van zijne ontdekking spreekt van half September 1675. Ook
ontbreekt in de Fransche vertaling de laatste paragraaf van den Nederlandschen brief.
Daarentegen voegt de vertaling op het laatste de volgende opmerking van Chr.
Huygens: Ce sont la les observations du Sr. Leewenhoek(4). Sa manière de les fair
est de fair entrer l'eau dans des tres petits tuyaux de vitre, d'un tiers ou ¼ de ligne de
diamètre. Lesquels en suite il applique à ses microscopes. Il m'a fait voir tres
distinctement de ces petits insectes qui voltigeoient continuellement dans l'eau; Je
doute si ces animaux n'y vienent pas

(1) Op. citat. 1e bijdrage 1922, blz. 350.
(2) OEuvres Complètes de Christiaan Huygens publiées par la Société hollandaise des Sciences.
Tome huitième. Correspondance 1676-1684. La Have, Martinus Nyhoff, 1899, blz. 22.
(3) OEuvres, blz. 21.
Cf. Ook Vandevelde, A.J.J., 8e bijdrage over Leeuwenhoek in Versl. en Meded. Kon.
Vlaamsche Acad., 1924, blz. 290.
(4) De kopij van het handschrift gedaan door A.J.J. Vandevelde verschilt een weinig van den
tekst in de OEuvres, blz. 27. Zoo schrijven de OEuvres: Leeuwenhoeck, faire, faire, verre.
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de l'air; car ils sont assez petits pour y être soustenus. Estant dans l'eau ils peuvent
engendrer et se multiplier comme l'autheur dit avoir observé.’
[blz. 1]
d Hr Constantijn Húijgens van Zúijlichem.
Delff, den 7en November 1676.
Myn Heer.
U:Etds seer aangenamen vanden 31en passado, beneffens de copie van|mijn
missive, heb ick ontfangen. 't Was mij lieff om te|sien, dat mijn arbeijt, in
't ontdecken van de seer menichvuldige|levende schepsels in gekrúijde
wateren, UEdt behaeghden.|De redenen die mij bewogen hebben, om mijn
observatiën|by Forma van Joúrnael te stellen, is alleen úijt die
insicht|geweest, omdat het in Engelant, en elders te beter credyt|soude
hebben. te meer omdat de Heer Secretaris Oldenb-.|mij voor dat geschreven
heeft, dat het waerachtig is,|datter verscheijde geleerde Heeren binnen
Parijs en elders|sijn, die niet toe en stemmen hetgeen ick segh te sien.|(1)
Ontrent halff September 1675(2) ontdeckte ick in regenwater,|dat eenige
weijnige dagen in een ton, die van binnen geverft was(3) hadt gestaen,
kleijne diertgens, die in mijn ooge, meer|dan thien duijsent mael cleijnder
waren, dan het diertge dat|dor Swammerdam heeft afgebeelt, en met de
naem van wa-|tervloo, off waterlúys noemt,(4) de eerste soort die ick
int|geseijde water ontdeckte, bestont haer lichaem úijt 5, 6, 7 à|8 seer
heldere globule, sonder dat ick een húijt, of vliesje|conde bekennen, daer
in de globule beslooten laghen, deselve(5) staecken somtijts twee hoorntgens
voor úijt, in gedaent|van de ooren van een paert(6), die continúelyck
beweeght|wierden, anders was haer lichaem rontachtich, alleen|dat het
achterlyff, een weijnich spits toe liep, aen|welck spits eijnde deselve een
staert hadden ontrent drie|mael(7) soo lange, als haer gantsche lichaem, en
dickte door|mijn microscope te aenschouwen als het rach van
een|spinnekop, aen het

(1) Het begin van het handschrift tot hier werd door Huygens niet vertaald, en ontbreekt
ook in den Engelschen tekst van de Transactions.
(2) Huygens vertaalt: ‘Vers le milieu de septembre 1675’. De Transactions vertalen: ‘in
the year 1675’.
(3) Huygens vertaalt: ‘Dans un tonneau peint en huile par dedans’. In de Transactions
vindt men: ‘in a new earthen pot, glased blew within’.
(4) In de Transactions wordt hier bijgevoegd: ‘which may be perceived in the water with
the naked eye’.
(5) In de Transactions: ‘When these animalcula or living atoms did move, they put forth
two little horns’.
(6) De vergelijking met de ‘gedaent van de ooren van een paert’ komt in de Transactions
niet.
(7) In de Transactions: ‘near four times’.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

183
eijnde van de staert, was een bolletgen|omtrent van de groote van een van
de globule van haer lichaem.|(1)
de tweede soort van diertgens, die ick vernam, bestonden|úijt een eijront(2).
wanneer men die op het bovenlijff aen-|schoúde, haer lichamen bestonden
úijt 8, 10 à 12. globúlen,|anders waren de geseijde diertgens seer helder,
dese dier-|tgens veranderden haer lichaem in een volcomen ronte,|doch
meest wanneer die op het drooge quamen(3), en|wanneer ick de selven op
sij in een ronte aenschoúde|sach ick, dat haer lichaem piramidales met een
úijtstekent|punctge ophieff, en dús verbeelde oock ijder globule|van haer
lichaem, sich verheven met een púnctge úijt te|steecken in gedaente als de
schilden op de stúer off roge,|
[blz 2]
alsmede dat haer onderlijff plat was, voorsien met ver-|scheijde ongelcoffel.
dúnne pootgens of beentgens(4), die vaer-|dich bewogen wierden, dese
diertgens(5) dús een weijnich|op t drooge, hebbende leggen bewegen, barsten
deselven|ontstúcken, ende de globúlen en waterachtige vochticht|daer dese
diertgens úijt bestonden, vlooden aen alle kanten|wege, sonder dat ick de
minste teecken van een húijt|conde bekennen, daer dese globúle in
beslooten hadde|geweest. dese soort was een weijnich grooter als de|eerst
geseijde diertgens, en de selve jmagineer ick mij wel|acht mael cleijnder
te sien, dan het ooge van een lúijs.|(6)

(1) De Transactions zeggen hier verder: ‘which tayl I could not perceive, even in very
clear water, to be moid by them. These little creatures, if they chanced to light upon
the least filament or string, or other such particle, of which there are many in water,
especially after it hath stood some days, they stook intangled therein, extanding their
body in a long round, and striving to dis-intangle their tayl; whereby it came to lass,
that their whole body lept towards the globul of the tayl, which then rolled together
Serpent-like, and after the manner of Copper-or Iron-wire that having been wound
about a stick, and unwound again retains those windings and turnings. This motion of
extension and contaction continued a while; and I have seen several hundreds of these
poor little creatures, within the space of a grain of gross sand, lye fast cluster'd together
in a feed filaments’.
(2) De Transactions voegen hier bij: ‘and I imagined their head to stand on the sharp end.
These were a little bigger than the former. The inferior part of their body is flat,
furnished with divers incredibly thin feet, which moved very nimbly, and which I was
not able to discern till after several Observations’.
(3) De Transactions voegen hier bij: ‘Their body was also very flexible; for as soon as
they hit against any the smallest fibre or string, their body was bent in, which bending
presently also yerked out again’.
(4) Huygens vertaalt aldus: ‘et garny de nombre de pieds extremement déliez’.
(5) Huygens vertaalt: ‘Ces petites créatures’.
(6) In de Transactions vindt men: ‘When I put any of them on a dry place, I observ'd, that
changing themselves into a round, their body was raised pyramidal - wise with an
extant point in the middle, and having lain thus a little while with a motion of their
feet, they burst asunder, and the globuls were presently diffuss'd and dissipated, so
that I could not discern the least thing of any film, in which the globuls had doubtless
been inclosed: And at this time of their bursting asunder I was able to discover more
globuls than when they were alive’.
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de derde soort van diertgens, waren omtrent tweemael|soo lange als breet,
en na mijn ooge wel acht mael|cleijnder als de eerst geseijde diertgens.
ick jmagineer|mij hoe(1) cleijn dese diertgens waren, dat ick daer vinne|tgens
oft pootgens aen conde bekennen, desselffs bewe|gingen waren seer snel
soo in de ronte als in een rechte linie.| de vierde soort van diertgens die
ick sach bewegen, waren|soo kleijn, dat die voor mij geen figúer te geven
sijn,|dese diertgens waren in mijn ooge meer dan dúijsent|male cleijnder
dan het ooge van een Luijs, want|ick oordeel de axe van het ooge van een
Lúijs meer|als thien male soo lange, als de axe van het geseijde|schepsel,
deselve gingen in snelheijt de voorverhaelde|diertgens te boven.|(2)
Als oock mede ontdeckten ick noch verscheijde soorten|van diertgens,
doch dese waren seer groot,(3) eenige als de|cleijne mijten, andere grooter,
en seer monstrúes, doch|mijn voornemen is niet die te spetificeren(4), alleen
sal ick|seggen, dat deselve meest doorgaens úijt sodanige sachte|deelen
waren te samen geseten, dat wanneer haer het water qúam te ontloopen,
ontstúcken barsten.|(5) den 9e Júnij

(1) Hoe of zoe. v.S.
(2) Hier geven de Transactions het volgende bij: ‘I have often observ'd them to stand still
as 't were upon a point, and then turn themselves about with that swiftness, as we see
a Top turn round, the circumference they made being no bigger than that of a small
grain of sand; and then extending themselves streight forward, and by and by lying in
a bending posture’.
(3) Huygens vertaalt: ‘beaucoup plus grandes’.
(4) Huygens vertaalt: ‘Mon dessein n'est pas de les décrire icy toutes’.
(5) Onder Observ. II en Observ. III, leest men in de Transactions het volgende dat in den
Nederlandschen brief niet te vinden is:
‘Observ. II. The 26 May, it rained hard; the rain growing less, I caused some of that
Rain-water, running down from the house-top, to be gather'd in a clean Glass, after it
had been washed two or three times with the water. And in this I observ'd some few
very little living creatures, and seeing them, I thought they might have been produced
in the leaden-gutters in some water, that had there remain'd before.
Observ. III. On the same day, the Rain continuing, I took a great Porcelain-dish, and
exposed it to the free Air upon a wooden vessel, about a foot and a half high, that to
no earthy parts, from the falling of the Rain-water upon that place, might be spatter'd
or dashed into the said dish. With the first water that fell into the dish I washed it very
clean, and then flung the water away, and receiv'd fresh into it, but could discern no
living creatures therein; only I saw many irregular terrestrial parts in the same.
The 30 of May, after I had, ever since the 26th, observ'd every day twice or thrice the
same Rain-water, I now discover'd some, yet very few, exceeding little Animals, which
were very clear.
The 31th of May, I perceived in the same water more of those Animals, as also some
that were somewhat bigger. And I imagine, that many thousands of these little Creatures
do not equal an ordinary grain of Sand in bigness: And comparing them with 2 Cheese
mite (which may be seen to move with the naked eye) I make the proportion of one
of these small water-creatures to 2 Cheese-mite, to be like of a Bee to a Horse: For,
the circumference of one of these little Animals in water, is not so big as the thickness
of a hair in a Cheese-mite.
Observ. IV. June 9th, having received,...’ enz.
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1676, heb ick in een porceleijne schotel het water|soo súijver gevangen
als het mij doenlijck was(1), en 't sel-|vige in een schoon wijn glas gedaen,
en gestelt in de ope-|ne lucht, de wint op dees tijt búijtengemeen
koút|waeyende, dat het water continúeel beweeght|wiert, heb ick na verloop
van 24 uren(2) mij geimagi|neert, dat ick levende schepselen sach, maer
omdat|
[blz 3]
die soo weinich waren, heb ick het mij ontgeven, na ver-|loop van noch
24 úren heb ick met verwonderinge meer|dan duijsent levende schepsels,
in een droppel water|gesien, dese waren van de kleijnste soort die ick tot
noch|toe gesien hadt(3). Na verloop van noch 24 úren waren(4) de diertgens
in súlcken menichte dat het op geen een|à twee dúijsent(5) aenqúam die in
een druppel water|waren. Na verloop van noch 24 uren ontdeckten|ick
boven de geseijde diertgens, een soort van schepsels|die wel acht mael soo
groot waren.|
Ick heb noch verscheijde observatiën omtrent regenwater|soo als het eerst
gevallen was gedaen, maer daer in|geen levende schepsels connen
vernemen, Maer wanneer|het selvige eenige dagen had gevallen geweest,
vernam|ick verscheijde soorten(6), waer van veele niet lange int leven
bleven(7).|
(1) Huygens vertaalt: ‘je pris de l'eau de pluye, comme elle tombait du ciel’. In de
Transactions, blz. 823, leest men: ‘and exposed it about 8 of the clock in the morning
to the Air, about the height of the third story of my house, to find, whether the little
Animals would appear the sooner in the water, thus standing in the Air.’
(2) The Transactions geven aan: ‘the 10th of June’.
(3) In the Transactions leest men daarover: ‘The 11th of the same month, seeing this water
move in the Glass from a stiff gale of wind (which had blown for 36 hours without
intermission, accompanied with a cold, that I could very well endure my
Winter-cloaths,) I did not think, I should then perceive any living creatures therein;
yet viewing it attentively, I did, with admiration, observe a thousand of them in one
drop of water, which were of the smallest sort, that I had seen hitherto’.
(4) Hier leest men in de Transactions: ‘The 12th of June, the wind being at west, the Sun
shining with interloping clouds, I viewed the same Rain water,...’
(5) Dit getal wordt door Huygens vertaald: ‘plusieurs milliers’.
(6) Huygens vertaalt: ‘de petites bestes de plusieurs sortes’.
(7) In zijn brief aan Huygens zegt in 6 regels Leeuwenhoek dat hij nog verscheidene
aanteekeningen bezit die alleen uitvoerig in de Transactions worden aangegeven, en
wel als volgt (blzz. 824, 825 en 826):
The 13th of the same month (Juni), viewing the same water again, I found, besides
the Animals already noted, a sort of creatures, that were eight times as big as they, of
almost a round figure: And as those very small animalcula did swim gently among
one another, moving like as Guats do in the Air; so did these bigger ones move far
mor swiftly, tumbling round as 't were, and then making a sudden downfall.
The 14th of June I did find these very little creatures in no smaller number. The 16th,
I saw them as before; and this water, which had been in all of a pint, being now
more than half dryed up, I flung it away.
Observ. V. The 9th of June, I put of the same Rain-water in a very clean Wine-glass
in my Counter or Study, and viewing the same, I perceived no living creatures in it.
Note, that my Study stands toward the North east, in my Antichambre, and is very
close. joyned together with Wainscot, having no other opening than one hole of an
inch and a half broad, and 8 inches long, towards the street furnisht with 4 windows,
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Op mijn plaets inde opene lucht staet een Bornpút die|omtrent 15 voet diep
is, eermen aen het water comt, de-|selve staet in het zuijden, omringht met
sodanige hooge|múijren dat schoon de son in het teecken cancer is, soo|wort
of which the two lower-most open inwards, and by night are closed with two wooden
Shuts; so that there comes in but little Air from without, unless it be that I use a candle
in making my Observations, in which case I lift up a little Casement, that the steam
of the candle may not offend me; but yet drawing a Curtain at that time over almost
all the windows.
The 10th of June, observing the mentioned Rain-water, which now had stood 24 hours
in my Study, I noted some few very small living creatures, in which, by reason of their
extream minuteness, 1 could see no figure, and among the rest I discover'd one that
was some what greater, of an oval figure,
Note, that when I say, I have view'd the water, I mean, that I have view'd only 3, 4 or
5 draps of the water, which I also flung away.
The 11th of June, looking upon this water afresh, I saw the said little creatures again,
but there were then but very few of them.
The 12th, I saw them as the day before; besides, I took notice of one figured like a
Mussel-shell, with its hollow-side downwards, it was of a length equal to the eye of a
louse.
The 13th, early, I discover'd the extream small creatures in great number, and among
them I saw a bigger one, as I did before. In the evening of the same day I saw the same
very small insects again in no less number, taking notice, that the same had a transparent
part standing out behind: I discover'd also some little animals which were somewhat
longer than an oval, and these were about six times as big as the extream small creatures:
Their head, which run out somewhat in length, they often drew in, and then appear'd
to be almost round. I perceived also some that were altogether round, and the axis of
these was twice as long as that of the smallest creatures. These two greater sorts were
very flexible, so that their body did bend at the touch of the least and finest filament.
The 14 of June I perceived the oval insects in greater plenty.
The 16 I saw them in yet greater numbers; and they were flat beneath, and round above;
and besides, I noted very small creatures, that were three times as long as they were
broad: And divers other sorts, too long to describe here. And in the evening of the
same day, I discover'd little feet in the small oval creatures, which were many in
number; as also a much bigger creature of the same figure, which was likewise furnished
with legs. And here I gave over my Observations as to this water.
Observ. VI. The 17th of this month of June it rained very hard; and I catched some of
that Rain-water in a new Porcelain dish, which had never been used before, but found
no living creatures at all in it, but many terrestriel particles, and, among others, such
as I thought came from the smoak of Smiths-coals, and some thin thrids, ten times
thinner than the thrid of a Silk-worm, which seem'd to be made up of globuls; and
where they lay thick upon one another, they had a green colour.
The 26th, having been eight days out of Town, and kept my Study shut up close, when
I was come home and did view the said water, I perceived several animalcula, that
were very small. And here with I desisted from making at this time any further
Observations of Rain-water.
Mean time, this Town of Delft being very rich in water, and we receiving from the
River of Maase fresh water, which maketh our water very good; I viewed this water
divers times, and saw extream small creatures in it, of different kinds and colours; and
even so small, that I could very hardly discern their figures: But some were much
bigger, the describing of whose motion and shape would be too tedious: This only I
must mention here, that the number of them in this water was far less than that of those,
found in Rain-water; for if I saw a matter of 25 of them in one drop of this Town-water,
that was much’.
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wanneer ick getracht heb deselve ledich te malen,|altijt noch omtrent een
voet water daer in heb behoude.|Dit water is des somerdaeghs soo kout,
dat het niet doen-|lijck is, de hant daer lange in te houden(1), 't selve|water
is oock seer smakelyck en een weijnich in klaer-|heyt minder, dan het
hemelwater. in dit water heb|ick nu twee somers na den anderen(2), een
groote menichte|van seer kleijne diertgens ontdeckt, en nadat ick een|aes
water gewogen hadt oordeelde ick datter meer|dan 500 diertgens in waren.
desselve waren seer na van de|groote als de vierde soort in het eerst geseijde
hemel-|water. doch als dit water eenige dagen op mijn|comtoir(3) had
gestaen, ontdeckte ick in 't selve veel|verscheijde diertgens van figúeren
en grootheden.|(4)
Ick heb op den 27e July 1676 geobserveert| zeewater, en daer in

(1) Het gedeelte van den brief ‘Op mijn plaets in de opene lucht... tot... in te houden’
vertaalt Huygens als volgt: ‘J'ai un puits dans ma cours dont l'eau sort en abondance
du sable qu'on appelle mouvant, estant très fraiche au milieu de l'esté.’ In de
Transactions leest men: ‘In the open Court of my house I have a well... etc.’.
(2) De Transactions zeggen: ‘in Sept of the last year’.
(3) Huygens vertaalt aldus: ‘dans ma chambre’; in verband met zijn vroegeren handel,
bedoelt v.L. zeker aldus zijn kantoor of schrijfvertrek.
(4) Deze zin vind ik in de Transactions niet. Op dezelfde plaats lezen wij: ‘In the Winter
I perceived none of these little animals, nor have I seen any of them this year before
the month of July, and then they appear'd not very numerous, but in the month of
August I saw them in great plenty’.
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onder andere ontdeckt levende schep|sels, die door mijn microscope haer
niet grooter en ver|toonden als een cleijn vlootge in ons bloote ooge(1),
dese|diertgens en waren op verre na soo groot niet als het|
[blz 4]
ooge van het diertge dat Swammerdam de watervloo noemt(2),|dese diertgens
waren seer weijnich, soo dat ick er maer 3|à 4 in een droppel water
ontdeckte. Na verloope van|5 dagen, ontdeckte ick wel 100 diertgens, daer
ick hier|te vooren maer een hadt gesien, dese waren van een andere|figúer
en niet alleen cleijnder, maer oock seer helder en een|langhwerpich ovael
gelyck, en al hoewel deselve meer dan|1000 mael cleijnder waren dan een
cleijn santge, soo heb|ick nochtans gesien, dat wanner die búijten het
water|op het drooge qúamen, dat jder van de selve ontstúcken|barsten, en
van een vlooden off verspreyden, in 3 à 4 seer|kleijne globule en eenige
waterachtige materie.|
den 8e Augústij vernam ick seer weijnige van de voorver-|haelde diertgens,
maer sach nú eenige sodanige kleijne leven-|de schepsels, dat die bijna
het gesicht door mijn microscope ontweecken.|(3)

(1) Deze 4 regels worden als volgt in de Transactions uitgebreid: ‘July 27. 1676. I went
to the Sea-Side, at Schevelingen, the wind coming from Sea with a very warm
Sun-shine; and viewing some of the Sea-water very attentively, I discover'd divers
living animals therein. I gave to a man, that went into the Sea to wash himself, a new
Glass-bottle, bought on purpose for hat end, intreating him, that being on the Sea, he
would first wash it well twice or thrice, and then fill it full of the Sea-water; which
desire of mine having been complied with, I tyed the bottle close with a clean bladder,
and coming home, and viewing it, I saw in it a little animal that was blackish, looking
as if it had been made up ot two globuls. This creature had a peculiar motion, after the
manner as when we see a very little flea leaping upon a white paper; so that it might
very well be called à Water-flea;’.
(2) De twee regels, ‘dese diertgens en waren... watervloo noemt’ worden in den Engelschen
tekst vertaald, maar bevinden zich niet in de Fransche vertaling van Huygens.
(3) Alles van het handschrift tusschen (3) en (4) wordt door het volgende in de Transactions
vervangen: ‘I also discovered little creatures therein that were clear, of the same size
with the former animal I first observed in this water, but of an oval figure, whose
motion was Serpent-like. I took further notice of a third sort, which were very slow in
their motion: Their body was of a Mouse-Colour, clear towards the oval-point; and
before the head, and behind the body there stood out a Sharp little point angle-wise.
This sort was a little bigger. But there was yet a fourth sort somewhat longer than oval.
Yet of all these sorts there were but a few of each, so that in a drop of water I could
see sometimes but three or four, sometimes but one.
July 31. After I had from the 27. of this month viewed this water every day, but
perceived no little animals in it, looking upon it now, I saw an 100, where before I had
seen but one; but these were also very clear, and of an oblong oval figure, only with
this difference, that me thought their heads ended sharper: And although they were a
thousand times smaller than a small grain of sand, yet I discern'd, that when they lay
out of the water in a dry place, that they burst in pieces & spred into 3 or 4 very little
globuls, and into some aqueous matter, without my being able to discern any other
parts in them.
The 2d and 4th of August I saw many of the aforesaid small animals: but the 6th and
8th, I did not by far perceive so many of them as before. And those few ones I saw the
8th, were so very small, that even by my microscope they were hardly discernible.’
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Ick heb ook verscheijde malen geobserveert het water dat|door dese stadt
loopt, dat seer goet is, en waer úijt|een gansch jaer door goet bier
gebrouwen wordt, als oock|mede het water waerdoor dese Landen van
malcanderen|gesepareert worden, en heb in het selyige mede
verscheijde|soorten van seer kleijne levende schepsels(1) ontdeckt.|(2)
den(3) 26e April 1676 heb ick genomen 2 ½ once sneewater|dat wel drie
jaer oút was, en dat doorgaens in een vles|vol toegestopt, op mijn comptoir(4)
off in mijn kelder hadt|gestaen, en waerin ick geen leven-

(1) Huygens vertaalt: ‘plusieurs espèces de petits insectes’.
(2) Deze paragraaf over het rivierwater vind ik in den Engelschen tekst niet. Op deze
plaats geven de Transactions zeer belangrijke inlichtingen over de diertjes van
peperwater, als volgt:
‘Observations of water, wherein whole Pepper had layn infused several days.
1. Having several times endeavoured to discover the cause of the pungency of Pepper
upon our tongue, and that the rather, because it hath been found, that though Pepper
had lain a whole year in vinegar, yet it retained still its pungency; I did put about ⅓
of an ounce of whole pepper in water, placing it in my Study, with this design, that
the pepper being thereby rendred soft, I might be enabled the better to observe what
I proposed to my self. This pepper having lain about 3 weeks in the water, to which I
had twice added some Snow-water, the other water being in great part exhaled; I looked
upon it the 24 of April, 1676. and discern'd in it, to my great wonder, an incredible
number of little animals, of divers kinds; and among the rest, some that were 3 or 4
times as long as broad; but their whole thickness did, in my estimation, not much
exceed that of the hair of a Louse. They had a very pretty motion, often tumbling about
and sideways; and when I let the water run oft from them, they turned as round as a
Top, and at first their body changed into an oval, and afterwards, when the circular
motion ceased, they returned to their former length.
The 2d sort of creatures, discover'd in this water, were of a perfect oval figure, and
they had no less pleasing or nimble a motion than the former; and these were in far
greater numbers. And there was a 3d sort, which exceeded the two former in number;
and these had tails also, like those I had formerly observ'd in Rain-water.
The 4th sort of creatures, which moved through the 3 former sorts, were incredibly
small, and so small in my eye, that I judged, that if 100 of them lay one by another,
they would not equal the length of a grain of course Sand; and according to this
estimate, ten hundred thousand of them could not equal the dimensions of a grain a
such course Sand.
There was discover'd by me a fifth sort, which had near the thickness of the former,
but they were almost twice as long.’
(3) Hier geeft de Engelsche tekst aan dit gedeelte den nummer 2.
(4) Het schilderachtig woord Comptoir wordt door Huygens vertaald door: ‘dans mon
cabinet’ en door de Transactions: ‘in my Study’.
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de schepsels heb connen|ontdecken, en in dat selvige water(1) gedaen
omtrent|½ once heele peper, en dat op mijn comptoir gestelt.| den derden
Meij was het water soo wegh gewasemt, off|inde peper getrocken, dat de
peper greijnen begonden drooge|te leggen, ick hebb weder waeter daer op
gegoten, tot|dat de peper greijnen omtrent ½ dúijm onderlagen,(2) den|6e
Mey ontdeckten ick in dit water úijtnemende cleijne|diertgens, haer lichaem
scheen in mijn ooge twee mael|soo lange als breet(3), wanneer dit water
weder seer na|was weghgewasemt, heb

(1) De Transactions voegen hier toe: ‘into a Porcelain Thea-cup’.
(2) Het gedeelte: ‘den derden Meij... onderlagen’, wordt door Huygens niet vertaald. In
den Engelschen tekst vindt men: ‘Where upon viewing it again the fourth and fifth of
May, I found no living creatures in it; but the sixth’, enz.
(3) Van hier tot... 26e Meij des morgens, worden deze enkele regels door den volgenden
tekst vervangen in de Transactions: ‘but they moved very slowly, and often round-ways.
The 7th, I saw them yet in far greater numbers.
The 10th I put more Snow-water to the pepper, because the former was again so
exhaled, that the pepper-corns began to be dry again.
The 13th and 14th. I saw the little creatures as before; but the 18th, the water was again
so dryed away, that it made me pour on more of it. And the 23th, I discover'd, besides
the asoresaid little animals, another sort, that were perfectly oval, and in figure like
Cuckow-eggs. Me thought, the head of them stood on the sharp end: Their body did
consist, within, of 10, 12, or 14 globuls, which lay separate from one another. When
I put these animalcula in a dry place, they then changed their body into a perfect round,
and often burst asunder, & the globuls, together with some aqueous particles, spred
themselves every where about, without my being able to discern any other remains.
These globuls, which in the bursting of these creatures did flow asunder here and there,
were about the bigness of the first very small creatures. And though as yet I could not
discern any feet in them, yet me though, then must needs be furnished with very many,
seing that the smallest creatures, which I said before to be very plentiful in this water,
and lay sometimes more than an 100 of them on one of the oval creatures, were by the
motion, made in the water by the great ones (though to my eye they seem'd to lye still)
driven away by them, in the manner as we blow away a feather fiom our mouth. Of
the same oval creatures I never could discover any very little ones, how attentive soever
I was to observe them.
The 24th of May observing this water again, I tound in it the oval little animals in a
much greater abundance. And in the evening of the same day, I perceived so great a
plenty of the same oval ones, that 'tis not one only thousand which I saw in one drop;
and of the very small ones, several thousands in one drop (*) (*) This Phaenomenon,
and some of the following ones seeming to be very extraordinary, the Author hath
been desired to acquaint us with his method of observing, that others may confirm
such Observations on these). [Deze noot wordt in de Fransche vertaling van de
Collection académique niet vertaald.]
The 25th, I saw yet more oval creatures: And the 26th, I found so vast a plenty of those
oval creatures, that I believe, there were more than 6 or 8000 in one drop; besides the
abundance of those very little animals, whose number was yet far greater. This water
I took up any from beneath, I found that not so full of them by far. Observing, that
these creatures did augment into vast numbers, but not being able to see them increase
in bigness, I began to think wether they might not in a moment, as 't were, be composed
or put together: But this speculation I leave to others’.
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ick daer weder water bij|gegoten, en daerna gesien menichvúldige diertgens
van de|tweede soort, als hiervooren van het hemelwater|gesecht, ja meer
dan 6 à achtdúijsent in een droppel|water, behalve de menichvuldige seer
kleyne diertgens| welcks getal veel grooter was, dese observatien|dede ick
den 26e Meij des morgens. Des avonts(1) der|
(1) Hier geeft de Engelsche tekst: ‘The 26th of May at night’, om tot op het einde van den
Engelschen brief inlichtingen te geven over verdere waarnemingen over de diertjes in
regenwater en in peperuittreksels in de maanden Mei en Juni 1676. Om de volledige
vergelijking met het handschrift te maken, is het noodig, dit einde van den brief zooals
het op blzz. 830 en 831 der Transactions verscheen hier terug te geven:
‘The 26th of May at night, I discern'd almost none of the little creatures, but saw some
with tayls, of which I have spoken heretofore, to have seen them in Rain-water: But
there drove in the water throughout an infinity of little particles, like very thin hair,
only with this difference, that some of them were bent.
The 27th I perceived none at all of the little animals, but great number of the bigger.
The 28th, all sorts of those living creatures in this peppery water were grown thinner.
But the 30th, I saw very few living creatures in the water, and where I now saw but
one, had some days ago seen a hundred. And by this time the water was so dryed away,
that the pepper began to lye bare. And then I fill'd my Theadish with Snow water again.
June 1 the living creatures appear'd again in so great abundance, as I had ever seen
before; but, as to those very small ones, I cannot say that I saw them. Those I saw, I
could now discern to be furnish't with very thin legs, which was very pleasant to behold.
The same day I discover'd a few of the very small creatures, which were almost 8 times
as big as the smallest of all. These had such swift motion through the others, that 't is
incredible. Those bigger animals, that were about 8 times smaller than the eye of a
Louse, were in no smaller number.
3 May the 26th, I took about ⅓ of an ounce of whole pepper and having pounded it
small, I put it into a Thea-cup with 2 ½ ounces of Rain-water upon it, stiring it about,
the better to mingle the pepper with it, and then suffering the pepper to fall to the
bottom. After it had so stood an hour or two, I took some of the water, before spoken
of, wherein the whole pepper lay, and wherein were so many several sorts of little
animals; and mingled it with this water, wherein the pounded pepper had lain an hour
or two, and observed, that, when there was much of the water of the pounded pepper,
with that other, the said animals soon died, but when little, they remained alive.
June 2, in the morning, after I had made divers Observations since the 26th of May, I
could not discover any living thing, but saw some creatures, which tho they had the
figures of little animals, yet could I perceive no life in them, how attentively soever I
beheld them.
The same day at night, about 11 a clock, T discover'd some few living creatures: But
the 3d of June I observed many more which were very small, but 2 or 3 times as broad
as long. This water rose in bubbles, like fermenting beer.
The 4th of June in the morning I saw great abundance of living creatures; and looking
again in the afternoon of the same day, I found great plenty of them in one drop of the
water, which were no less than 8 or 10000, and they looked to my eye, through the
Microscope, as common sand doth to the naked eye. On the 5th, I perceived, besides
the many very small creatures, some few (not above 8 or 10 in one drop) of an oval
figure, whereof some appear'd to be 7 or 8 times bigger than the rest.
The 6th, those animals were as before; but the 8th, the oval animals were increased in
number, swiming among the said very small creatures; and now they were all very
near of one and the same bigness. The 9th, the oval creatures appear'd yet in greater
numbers, but de very small ones, in less number; and now using a particular method
in observing, I noted, that the feet, wherewith the animals were furnish't, did plainly
move, & that with an incredible swiftness: And me thought, that now & then I saw,
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[blz 5]
selven ditto vernam ick eenige diertgens van de eerste soort| en bijna geen
cleijne diertgens, die ick smorgens in soo een groot|getal hadde gesien.
den 30e ditto waren de diertgens soo ver-|mindert, dat daer ick r nú maer
een sach, daer had ick over|eenige dagen wel hondert gesien, en als nú
was het peper|water weder soo wegh gewasemt, dat de peper
greynen|begonden droge te leggen. Ick heb weder sneewater|bij de peper
gcdaen, en op den 1e Juny weder soo veel|diertgens vernomen als oeijt
voordesen.|
Ick heb 5 distincte observatien (met heele als gestooten|peper in omtrent
2 ½ once water te leggen) gedaen, die ick|hier niet sal specificeeren, alleen
sal ick seggen, dat ick|onder anderen wel gesien heb, dat wanneer de peper
maer|omtrent 2 mael vierentwintich uren int water hadt|gelegen, dat ick
dan ongelooffel. veel seer kleijne diertgens|in een kleijn droppeltge water
heb vernomen, die in menichte|toenamen, en mach om de waerheyt wel
seggen, dat|ick meer als hondert duijsent, levende schepsels, in een|droppel
water, dat ick van de superfitie van het water nam,|heb sien leven, en
bewegen, andere souden dit getal wel|op thien mael soo veel begrooten,
en omme die alle haer|beweginge en figúer te beschrijven, dat sal ick
overstappen|alleen sal ick dit seggen, dat als ick de proportie van|haer
grootheden sal stellen, tegen de cleijne mijters die|wij nauwelycx met het
bloote ooge connen sien bewegen(1) soo stel ick die dus.|
Gelyck een kleijn diertge int water.|
Tot de grootheijt van een miter.|
Alsoo een honichbije.|
Tot de groote van een paert.|

that the globuls, of which I said that the greatest part of their body was made up, were
not perfectly round, but that every one of them had a prominent point. These creatures
were, to my eye, eight times smaller than the eye of a Louse’. Hier eindigt de Engelsche
brief in de Transactions.
(1) De 10 voorgaande woorden worden door Huygens niet vertaald.
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Want dese kleijne diertgens haer circumferentie en was|soo groot niet als
de circumferentie van een haertge van|een luijs, off een haertge van een
miter en daer beneffens|te seggen, dat ick onder andere diertgens heb
gesien menichvuldige seer kleijne wormtgens off aeltgens doch der-|selver
beweginge was contrarie onse gemeene alen, off|de aeltgens die in de asijn
sijn, want gelijck de geseijde|alen altijts met het hooft voorwaerts
úijtswemmen,|soo swommen dese achtgens soo wel agtewaerts, als
voorwaerts, sonder dat ick hooft, ofte staerte conde|bekennen, en als ick
de proportie van haer grootheden|sal stellen tegen de alen die in den asijn
sijn, soo|imagineer ick mij die dús|
[blz 6]
Gelijck de grootheijt van een worm, soo groot als een spelt.|
Tot de grootheijt van een ael, soo dick als ons arm omtrent|onse hant.|
Alsoo de grootheijt van de kleijne aeltgens úijt peperige water.|(1)
Tot de grootheijt van de alen in de asijn.|
Ick heb genomen peperich water daer menichvuldige le-|vende schepsels
in waren, en dat vermenght met water|daer maer twee uren gestoote peper|in
hadt gelegen, en gesien, dat wan-|neer ick wat veel water, daer twee úren
peper|in hadde gelegen, bij het peperige water daer veel levende|diertgens
in waren, hadde gedaen, dat dan de diertgens aen-|stonds qúamen te sterven,
en wat minder van het selvige|water daer bij doende, dat de diertgens int
leven bleven.| Ick heb oock een weijnich van het peperige water
genomen|daer veel levende schepsels in waren, en dat vermenght|met een
weijnich water daer nu omtrent 3 weecken|36 krúijtnagelen in hadde
gelegen, en gesien, dat soo aenstonts|als dit water onder een was vermenght,
dat de diertgens|doot waren.|
Ick heb sedert 2 à 3 jaeren geen aeltgens in mijn asijn (die|voor mijn
menagie in een vat in húijs heb) connen ontdecken,|doch déselve asijn op
mijn comptoir(2) elff dagen in een schoon|glas gestaen hebbende, heb ick
levende aeltgens daer in vernomen,|die van dach tot dach
vermenichvuldigde, en heb verscheijde|malen een weijnich asijn, bij het
peperige water gebracht|en doorgaens gesien, dat soo aenstonts als dit
water en asijn onder een|was vermenght, dat de diertgens uit peperige
water doot|waren, sonder dat ick sien conde dat de aeltgens eenich let-|sel
van het peperige water hadden. Ick heb dan noch een mael|thien deelen
peperich water genomen, op die tijt wanneer|de meeste diertgens daer in
waeren, en daer bij gedaen, een deel|asijn, daer in omtrent thien levende
aeltgens waeren, dit|water en asijn te samen, maeckten omtrent in
quantiteit|een droppel water úijt, welcke asijn ick bracht op de|bodem, en
niet op de súperfitie, van het peperige water,|en heb gesien dat soo
aenstonts, als de asijn bij het peperige| water was gedaen, dat de
menichvúldige diertgens die naest|de asijn waren, sonder eenige beweginge
lagen, en de ver-|der van den bodem leggende diertgens, wierden trager
in|haer beweginge, en na verloop
(1) Deze volzin wordt door Huygens niet vertaald.
(2) Huygens vertaalt dit door: ‘dans mon cabinet’.
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van weijnich tijts, waren|alle de seer kleijne diertgens doot. De Aeltgens
haer bewe-|ginge, en was niet minder in dit vermenghde wateren|'t selvige
vermengde peperige water en asijn, van dach|tot dach observerende, heb
ick na verloop van twee à|drie weecken gesien, dat de aeltgens in plaets
van thien|die ick in den asijn hadt gesien, eer ick die by het pepe-|
[blz 7]
rige water hadde gedaen, nu wel op twee hondert waren|toegenomen, onder
andere waren daer vele cleyne|aeltgens van een en deselve groote, die in
mijn ooge|omtrent ¼ of deel van de lenghte úijt maeckte, als
de|aldergrootste aeltgens, sonder dat wat observatien|ick daer omtrent
gedaen heb, geen cleijnder aeltgens heb|connen ontdecken, noch geen
deeltgens die na de|voorverhaelde diertgens geleecken, dit siende heb
ick|mijn selven geimagineert, dat schoon daer eenige deeltgens in den asijn
mochten sijn geweest, om aeltgens|te connen voortbrengen, dat deselvige
door de ver-|menginge met het peperige water, als onbeqúaem|soúden sijn
geworden, om levende schepselen te connen|voortbrengen. Ick heb dan
mijn selven vast inge-|beelt datt de geseijde aeltgens, by voorttelinge
sodanich|waeren vermenichvúldicht, en middelen gebrúijckt om|de grootste
soort te ontledigen(1), en gesien nadat|ick eenige ontstúcken hadde gesneden,
en van een ge-|trocken, dat deselvige van binnen waeren versien,|met een
lange deeltge, omtrent ⅓ van de dickte als|het aeltge, dat ick mij
imagineerde een darm van het diertge te syn. Eijntelijck heb ick mij, boven
de|geimagineerde darm, noch dúnder deeltgens vertoont,|dat waerlyck
aeltgens waren, en heb op een tijt|vier distincte aeltgens, de een vervolgens
grooter als de andere, úijt| een aeltge sien comen, die seer|net in een
gevlochten lagen, waervan het grootste|aeltge soo lange in een gevlochten
lach en leeffden,|dat het mij verveelde het ooge daer op te hoúden,|ick heb
oock gesien, dat de cleijne aeltgens úijt de|groote aeltgens, (als de selve
ontstúcken waren gesneden)|haerselven úijt haer in een gevlochtenheijt
ontdeden en wegh|swommen, als oock mede dat wanneer ick de
groote|aeltgens, úijt de asijn hadde gebracht, en dat die op haer|sterven
lagen, dat dan de kleijne ongeboren aeltgens, in|de groote aeltgens lagen
en leeffden, dese aeltgens sijn|seer sacht van lichaam, en vloeijden veeltijts
wanneer die door|mij doormidden waren gesneden, in menichvuldige
groote|en kleijne globule (na proportie van haer lichaem) wegh,|welcke
globúle inder daet olij was.| den 6e Meij heb ick in een porcelijn Thecopje(2)
daer wat|meer dan 2 ½ ons water in mach(3), gedaen twee van ge-|meene
groote klaeúwe gember, nadat ick deselve alvooren|
[blz 8]
hadde gekneúst, en het kopje voort gevolt(4), met sneewater,|úijt

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

Huygens vertaalt door: anatomiser.
Door Huygens vertaald: ‘une escuelle de porcelaine’.
De woorden ‘wat meer dan 2 ½ ons water in mach’ worden door Huygens niet vertaald.
De 11 voorafstaande woorden worden door Huvgens niet vertaald.
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consideratie, off dit water mede levende schepsels soúde|voortbrengen(1)
dit water was na verloop van 8 dagen|door weghgewasemt, en in de gember
getrocken, dat de claúwe|gember begonden drooge te leggen(2), ick heb het
copje-|weder vol sneewater gegoten, en op de 29e Mey|gesien veel seer
kleijne levende schepsels, die in 24 uren in|soo een groote menichte waren
toegenomen, dat er eenige|dúijsenden in een droppel water waren, eenige
weijnige|dagen daerna vernam ick veel grooter diertgens, en waren|van
de tweede soort, die ick in 't hemelwater de figúer van|een eijront heb
gegeven.|(3)
Ick heb op t den 11 Meij 36 kruijtnagelen in omtrent 2 ½| once regenwater
geleijt, in welck regenwater ick ont-|deckte eenige weijnige diertgens, die
door mijn microscope|haer niet grooter en vertoonde, als een groff sant in
ons|bloote ooge doet, dit water heb ick verscheijde malen|geobserveert,
en tot twee à drie malen, wanneer het|water was weghgewasemt, weder
water daer bij|gedaen(4), den 12e July heb ick in dit water ontdeckt seer|veel
levende schepsels, die door mijn microscope haer niet|grooter en
vertoonden, als een gemeen sant in ons bloote oogh|doet, deselve waren
seer helder, en eenige scheenen twee|mael soo lange als breet te sijn, en
daer beneffens een|tweede soort die haer soo groot vertoonde, als
miere|eijeren, ons bloote ooge doen. haer bovenlijff was|ront verheven,
het onderlijff plat, in gedaente de|schilpadden gelijck. haer gantsche
lichaem en scheen úijt|geen andere deelen te bestaen, dan úijt groote en
cleijne|globule, die seer glinsterende waren, in haer beweginghe|staecken
deselve 5 à 6 pootgens of beentgens voor úijt,|en wanneer deselve op het
drooge qúamen, barsten die|mede ontstúcken, de derde soort waren
diertgens|met staerten. de vierde soort waren lange diertgens|onder plat
en boven ront, en waren omtrent van de lenghte als de eijronde diertgens.|
de 5e soort die ick ontdeckte nadat ick daer pútwater|hadde by gegoten,
waren omtrent van de lenghte als|het ooge van een lúijs, en hadden de
figúer van een|achtste-deel van een geconfite sitroen schil, dese haer ge-|tal
was soo groot dat het op geen een à twee dúysent|in een droppel water
aenqúam.|
Ick heb oock mede op ten 13 Júlij twee groote noote mu[blz. 9]
schaten met een hamer ontstúcken geslagen, en deselve ge-|leijt in een
voorverhaet theecopje(5), en met pútwater ge-|volt, in welck water ick heden
van dese somer(6) eerst|levende schepsels heb ont(1) De 11 voorafstaande woorden worden door Huygens niet vertaald.
(2) De 13 voorafstaande woorden worden door Huygens niet vertaald.
(3) Van ‘vernam ick veel grooter diertgens’... tot ‘heb gegeven’ maakt Huygens het
volgende: ‘d'une espèce qui estoient beaucoup plus gros, et semblables à ceux de figure
ovale que j'ai descrit cy dessus en partant de l'eau de pluye’.
(4) De 16 voorafgaande woorden worden door Huygens niet vertaald.
(5) Deze 8 woorden worden door Huygens niet vertaald.
(6) Daarvan maakt Huygens: ‘cette année’.
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deckt en gesien dat soo datelijck|als dese diertgens by het
notemuschaetwater qúamen,|dat die doot waren. en heb op ten 3en Augústij
ontdeckt|seer kleyne levende schepsels, maer deselve waren seer weijnich|in
getal. nadat ick sneewater daer by had gegooten|waren dese diertgens seer
vermenichvuldicht, de selve waren| soo kleyn, dat ick die geen figúer kan
geven, maer|sach de selve een voor ront, dan lange aen, en ick oordeel|haer
gantsche circumferentie, wel 3 à 4 mael cleijnder(1)|te sijn, dan de
circumferentie van een haertge, daer de|lichamen van de miter ofte luijs
mede sijn beseth. de|tweede soort die ick ontdeckte waren weynich in
getal|en wat na den lange ront hellende. de derde soort die|waren twee
mael soo lange als breet, en liepen voor| en achter wat spits toe.|
Myn Heer(2) dit is hetgeen dat ick na mijn geringe oordeel úijt|mijn missive,
aengaende de levende schepselen, in 't cort|heb comen by een stellen. U.E.
Hooge Edt seght in syn|missive dat UEdts soon mijn observatien niet alleen
wil|adresseeren tot Parijs, maer selffs mij de hant leenen, om die|in goet
frans over te setten, over welcke presentatie,|ick ten hoogschten danckbaer
ben. En ben alleen becom|mert dat mijn veelvoúdige redenen, die ick hier
noch ver-|hael UEdts soon sullen verveelen. Gelieft UEdts soon|van
mijnentwegen seer onderdanich te groeten. En ick|sal na presentatie van
mijn geringen dienst blijven|
Myn Heer
U. E Hooge Edts ten hoogst verplichten|
Dienaer.
Antonj Leeuwenhoeck.

De schrijvers van deze mededeeling zijn gelukkig deze vier handschriften, tot nu toe
onuitgegeven, van den vlijtigen Stichter der Micrographie, heden in het licht te
kunnen brengen; de eene der schrijvers heeft in zijne 1e mededeeling(3) geschreven:
‘Waar de handschriften door Harting in 1876 genoemd, berusten, blijft mij thans
onbekend; ik zou zeer gelukkig zijn daarover meer te weten te krijgen’; de andere
heeft door zijne opsporingen de aandacht van den hoofdredacteur der uitgave der
werken van Christiaan Huygens op die handschriften gevestigd. Prof. Korteweg was
nu ook zoo gelukkig de hand te kunnen leggen op de waardevolle stukken. Zij liggen
nu terug in de Leidsche Bibliotheek.

(1) Huygens vertaalt door: ‘le tiers’.
(2) Hier eindigt de vertaling van Huygens; het einde van den Nederlandschen brief werd
dus in het Fransch niet vertaald. Een Fransche vertaling van dit einde wordt in de
OEuvres de Christiaan Huygens in voetnoot door den redacteur der uitgave gegeven.
(3) Verslagen en Meded. Kon. Vlaamsche Academie, 1922, blz. 328.
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Alhoewel wij gaarne bekennen dat voor een onderzoeker het zeer aangenaam en zeer
gemakkelijk is zulke stukken in de persoonlijke studiekamer te kunnen bestudeeren,
spreken wij niettemin den wensch uit, dat zij nooit, voor welke belangrijke redenen
ook, de ligplaats zouden verlaten, waar zij door bevoegde deskundigen worden
bewaard; zijn zij de edelste juweelen niet, die den mensch op den zonnigen weg van
de wetenschap en van den vooruitgang leiden?
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Dr August Snieders
1825-1925
De Mensch en de Volksschrijver
door Gustaaf Segers,
werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
De letterkunde is de degelijkste adelbrief, die ons recht geeft op een
zelfstandig bestaan in de rij der volken, en ook door haar hebben wij dien
rang herwonnen.
AUGUST SNIEDERS.
Naar aanleiding van het eeuwfeest der geboorte van AUGUST SNIEDERS heb ik de
voornaamste verhalen van ons onvergetelijk medelid en oud-Bestuurder herlezen.
Ik heb de exemplaren in de volksbibliotheek onzer Kempische gemeente ter leen
gevraagd.
Mijn onderzoek naar de populariteit van dezen schrijver in onze streek was
overbodig: de staat der boeken, die men mij ter hand stelde, leverde mij het treffende
bewijs, dat deze werken tot de breedste en diepste lagen der bevolking zijn
doorgedrongen. Om op eene salontafel te prijk te liggen zijn deze exemplaren niet
geschikt. De bladen zijn niet alleen erg beduimeld, maar op meer dan eene plaats
gescheurd; daar zijn olieen vetplekken op, zoodat hun uiterlijk voor velen in 't geheel
niet aantrekkelijk is. Zelfs zijn er boeken bij, waarvan niet weinig lezers effenaf yies
zouden zijn. Ik niet; ik zeg het rond en goed. Zelfs ga ik er niet voor achteruit om te
verklaren, dat ik die exemplaren liever zie dan de kostelijk ingebonden boeken, op
Japansch, geschept en ander duur papier, die ik onlangs in eene prachtige bibliotheek
zag, waarvan niemand den sleutel wist te vinden(1).

(1) Hier herinner ik mij een feit uit mijn leven: Voor meer dan vijftig jaren was ik hulponderwijzer
aan de lagere school der Thiensche Straat te Leuven. Ik had toegang tot de
Universiteitsbibliotheek, met toelating de boeken mede naar huis ter lezing te nemen. Op
zekeren dag kwam ik met een bedremmeld gezicht in de Halle. De Z.E. Heer Bibliothecaris
REUSENS vroeg er mij de reden van. Ik had een exemplaar verloren. ‘Wees daar niet ongerust
om’, zegde hij mij. ‘Het doet mij waarlijk genoegen, dat gij, jonge lagere onderwijzer, zulk
goed gebruik van onze bibliotheek maakt, terwijl zoovelen, die hier zouden moeten komen,
nooit in de bibliotheek te zien zijn. De kostelijke en zeldzame werken, mogen natuurlijk niet
mede naar huis worden genomen, maar wat de boeken betreft, die aan gewone prijzen in den
handel te krijgen zijn, hadde ik liever, dat er alle jaren honderd verloren gingen, dan dat zij
onaangeroerd op de schabben bleven staan.’
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De boeken van SNIEDERS, die zich in onze volksbibliotheken bevinden, zijn daar
zelden aanwezig. Ze liggen op de tafels onzer hoeven en werkmanswoningen. Zij
worden door ons volk gelezen, d.w.z. zij komen in de handen, die den smidshamer,
den beitel, het truweel hanteeren, die mest uit den stal halen, het naar den akker
rijden, het daar breken en onderploegen, het graan zaaien en ondereggen; die boeken
worden gelezen door huisvrouwen, die de koe melken, den vloer schuren, de kleine
kleuters verzorgen en den wasch doen; deze boeken zijn de lievelingslektuur van
ons volk, dat handenarbeid verricht, dat al de karakteristieke kenmerken van onzen
Vlaamschen landaard ongeschonden heeft bewaard.
Gelijk ik er meer dan eens op gewezen heb, bewijst de populariteit, welke een
schrijver bij dit volk geniet, geenszins, dat zijne werken ook niet door
hoogstontwikkelden kunnen gewaardeerd worden. In het geheel niet. Zij kunnen en
moeten zich door wezenlijke literaire verdienste onderscheiden. Maar het weze onze
volksschrijvers wel op het hart gedrukt: hunne werken moeten toegang vinden bij
menschen, die geene letterkundige opleiding hebben genoten, die niet zelden
lichamelijk vermoeid zijn, en daarbij met velerlei zorgen van stoffelijken aard hebben
te kampen. Die menschen moeten eene literatuur hebben, waarin zij niet alleen
ontspanning, verpoozing, maar ook artistiek genot vinden; zij moeten daarbij, dit ten
minste, is mijne opvatting - in deze literatuur terzelfdertijd, onbewust, verstandelijk
ontwikkeld en zedelijk veredeld worden; voorzeker eene verheven, benijdbare taak,
aangezien onze volksletterkunde in den dienst staat van onze landgenooten, wien
wij de grootste dankbaarheid verschuldigd zijn, daar onze moedertaal bij hen vooral
de trouwe tolk van hun Vlaamsch zieleleven gebleven is. Deze menschen, de
voornaamste dragers onzer nationale begrippen, vinden in de werken onzer nationale
volksschrijvers het geestesvoedsel, dat hun past, en hunnen nationaliteitszin versterkt
en veredelt.
Zulke nationale, degelijke volksschrijver was AUGUST SNIEDERS, wiens
geboorte-eeuwfeest door ons Vlaamsche volk dankbaar wordt herdacht.
Door geboorte en afstamming behoorde SNIEDERS niet tot de onzen. Hij was
Noord-Nederlander.
Hij was, evenals LOUIS CHARLES ADELAIDE DE CHAMISSO DE BONCOURT een
echte Duitscher werd, door zijn langdurig
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verblijf in ons land een echte Vlaming en Belg geworden. CHAMISSO, in 1781 op het
kasteel BONCOURT in de Champagnestreek geboren, kwam in 1796 als page bij de
gemalin van Koning FREDERIK WILLEM II van Pruisen, en werd, onder den naam
ADELBERT VON CHAMISSO, een van Duitschlands grootste lyriekers.
Op zijn grijzen ouderdom herdacht hij nog met weemoed zijn vaderhuis.
Ich träume als Kind mich zurücke,
Und schüttle mein greises Haupt
Wie sucht ich heim, ihr Bilder,
Die lang ich begraben geglaubt?
Hoch ragt aus schaftgen Gehegen
Ein schimmerndes Dach hervor;
Ich kenne die Thürme, die Zinnen,
Die steinerne Brücke, das Thor.

Zoo ook AUGUST SNIEDERS. Meer dan eene halve eeuw was hij te Antwerpen
gevestigd, en hij nam aan het Antwerpsche, aan het Vlaamsche volksleven, een zeer
bedrijvig deel. Ook hij herdacht met diepen weemoed zijn vaderhuis, zijn
geboortedorp, de heidevlakten van de Noord-Brabantsche Kempen; zijne vurigste
verzuchtingen gingen daarheen; doch, evenals. CHAMISSO een echte Duitscher werd,
werd SNIEDERS wat men te Antwerpen een gestampte Vlaming heet, en tevens een
Belg van den echten stempel, gelijk hij dit door zijn leven en zijn werken bewezen
heeft.
Den 8 Mei 1825 werd AUGUST SNIEDERS te Bladel in de Meierij, op 4 mijlen
afstand van Turnhout geboren. Zijne ouders waren JOHAN THEODOOR, geboren in
1772, en JOHANNA MARIA HELSEMANS, geboren in 1783. Beiden waren in 1808 te
Bladel getrouwd, en hadden geene dochters, maar negen zonen, waarvan AUGUST,
de jongste was. Langs moeders zijde stamde de familie af van het oud Utrechtsche
geslacht CUYL of CUYLEN, hetwelk reeds in 1256 ambachtsheer van Kijfhoek
(Zuid-Holland) was.
Onze oud-Bestuurder ging nogal prat op deze adellijke afstamming(2).
Wat daarvan zij, de SNIEDERSEN behoorden niet alleen te Bladel, maar in heel
Noord-Brabant tot de aanzienlijkste menschen van de streek.
Het waren van oudsher brouwers, en uit dit hout worden(1)

(2) Zie zijne Levensschets van zijnen broeder Dr. Renier Snieders in het Jaarboek der Koninklijke
Vlaamsche Academie. Jaargang 1881.
(1) Das Schloss Boncourt.
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nu nog veelal de burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden der
Noord-Brabantsche en ook der Antwerpsche Kempen gesneden.
De familiën CUYL, HELSEMANS en SNIEDERS bewoonden te Bladel meer dan drij
eeuwen hetzelfde huis. Dit, gevoegd bij hunne rechtschapenheid, bekwaamheid en
voorbeeldigen levenswandel, verklaart den invloed, welken deze familie in de streek
uitoefende en het aanzien dat zij er genoot.
‘Zijn invloed (broeder van AUGUST, burgemeester van Bladel) in de
gemeente, was onbeperkt; hij had dien vooral verworven door zijn
welwillendheid en door zijn streng, rechtvaardig optreden in alle zaken.
Meer dan eens werd hij tot lid van den Gemeenteraad gekozen met
algemeene stemmen op één na - die van zich zelf, en toen hij eens aan
enkele vrienden zijn afkeuring had te kennen gegeven over de kandidatuur
van een kamerlid, bevatte de stembus niets anders dan blanco briefjes.
Geen enkel kiezer had willen stemmen tegen den zin van zijn burgervader,
want dat was JOZEF SNIEDERS in den besten zin des woords(1)’.
De volksschrijver behoorde dus door zijne familie tot wat wij de boerenaristokratie
kunnen noemen, en deze is, zoowel in onze Antwerpsche Kempen, als in de
Noord-Brabantsche Meierij, even prat op haren stand, als de adel van geboorte, die
op schild en blazoen aanspraak mag maken.
In dit opzicht had SNIEDERS veel van den Kempischen boer, dien hij, zoo als hij
zelf getuigt, zijn levenlang was.
‘Ik ben mijn geheel leven een Kempische boer gebleven, werkzaam, gezet
op vriendschap, maar niet toegankelijk voor iedereen. Voor minachting
blijf ik onverschillig, en ik ben fier genoeg om in mijn werken en in mijnen
huiskring algeheele voldoening te vinden. Gulweg reik ik de hand aan den
man, die mij bevalt, en de zweep hou ik gereed voor knagers en bijters,
die al te ruw mijne voetzolen mochten bestormen, ten minste indien ik ze
eenen zweepslag waardig acht(2)’.
Dat is SNIEDERS, gewisseld en gedraaid. Onze Oud-Bestuurder was inderdaad nogal
hoekig en kantig van natuur. Hij was zooals niet weinigen onzer aristokratische
boeren, in 't geheel niet toegankelijk, noch tegemoetkomend voor elkeen; doch

(1) J.W.A. GOMMERS. ‘Bij een Eeuwfeest’. Oudheid en Kunst. Tijdschrift van den Geschieden Oudheidkundigen Kring voor Brecht en Omstreken. - Vijftiende Jaargang. Brecht
1824; blz. 68.
(2) Karakters en Silhouetten. Vijftig jaar geleden. - Voordracht in de Koninklijke
Vlaamsche Academie. - Overgedrukt in Dit syn Snideriën, dat is Loef- ende Beeldwerc,
die hevet geteikent ende gesneden Doctor August Snieders. - Gheprent tot Turnhout
bi mi Joseph Splichal in den jare ons Heren doe men screef MDCCC.XC.III; blz. 91.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

202
tevens eerlijk, en hij bezat eene zeldzaam geëvenaarde werkkracht en werklust.
Met rechtmatige fierheid mocht hij van zich zelf getuigen:
‘Vijftig jaar lang heb ik, als een goed zaaier, op den Vlaamschen akker
rondgegaan; het opschietende zaad, het rijpende graan heb ik trouw
bewaakt - en de Vlaamsche beweging en het Vlaamsche huiselijk leven
zullen er toch wel iets van hebben ingeschuurd; zoo stout ben ik wel dit
te denken.
De gedurige strijd is voor mij eene tweede natuur geworden. Ik heb den
mij voorgeschreven werkkring welgemoed aangenomen, gelijk de soldaat
het bivak; het moge dan ook onder een killigen of een gloeienden hemel,
in een zweepende hagelhui of in een vroolijken zomernacht opgeslagen
zijn(1).’
‘Het was in 1844’, vertelt SNIEDERS, ‘dat ik, in eene oude diligencie
verborgen, letterlijk weggestopt, naar Antwerpen trok, naar de stad der
schilders, naar de stad der dichters(2)’.
Zoo sprak onze Oud-Bestuurder in de Koninklijke Vlaamsche Academie.
In Klokketonen, Herinneringen uit vroeger dagen, voor mij een van SNIEDERS'
beste werken, wordt dit vertrek uitvoeriger beschreven. Men herinnert zich, dat de
jongeling vóór 1844 twee jaar te 's Hertogenbosch had doorgebracht; hij was dan
naar zijn geboortedorp teruggekeerd om naar Antwerpen te vertrekken. De reis van
Bladel tot aan de grenzen gebeurde per huivekar, een voertuig waarin wij in onze
kinderjaren heel dikwijls van het eene Kempische dorp naar het andere reden.
Die reis door onze streken is een echt Kempisch tafereel, vol Kempische kleur en
echt Kempischen geest.
‘'t Was een Septemberdag (1844), toen ik het vaderhuis verliet; mijne
moeder, altijd, in alles, zelfs tot in het geringste, de leidsvrouw, de
schutsengel harer kinderen, wilde mij uitgeleide doen.
Ik zat naast haar op de witgehuifde kar, die mij tot aan de oude diligencie
brengen moest, welke mij naar de drukke en woelige Scheldestad voeren
zou.
Die kar - beweegbare, herderlijke patriarchale tent in de wijde, stille, zelfs
dood-eenzame woestijn onzer Kempen - zou zich dus slechts

(1) In zijne merkwaardige, hoogst belangrijke Voordracht Vijftig jaar geleden, had
SNIEDERS met meesterhand de silhouetten van CONSCIENCE, JAN DE LAET, THEODOOR
VAN RIJSWIJCK en andere vooraanstaande letterkundigen geschetst. Het Nederlandsch
dagblad De Tijd zette te dezer gelegenheid ‘een tijdgenoot aan ook het portret van Dr
SNIEDERS te schetsen. Snieders teekende zijn portret zelf: het komt als aanhangsel tot
de Academische voordracht in Dit zijn Snideriën voor.
(2) Vijftig jaar geleden. Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Jaargang 1890.
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tot op hare grenzen bewegen, tot daar waar de sneller en driftiger beweging
der wereld begint.
De avond viel, de gloed in het westen scheen aan gene zij van het
vergelegen mastbosch een onmetelijken brand te hebben ontstoken, die
zijn rooden glans tot onder de donkere takken en tot over den stofferigen
weg uitspreidde.
Lange schaduwen strekten zich over de vlakte uit, en onze kar, nederige
tent, zeg ik, scheen in hare schaduwe de langzaam voortgolvende en
monsterachtige leviathan, die mij reeds, zonder dat ik het bevroedde, naar
de wijde wereldzee begeleidde.
Rust, diepe rust heerschte op die vlakte. Dáár woelden geen lage driften,
geen booze hartstochten, geen dolzinnige begeerten; daar geniet men nog
het aartsvaderlijke leven in den vollen zin des woords.
Mijne moeder hield mijne hand door de hare omklemd; geruimen tijd had
zij het stilzwijgen bewaard, en eindelijk, als een vervolg van hare
gedachten, zeide zij luid, maar toch altijd fluisterend:
‘Houd uwen naam in eere...’
Een poos later zeide zij: ‘En als gij moe gedwaald zijt, kom dan terug in
ons huis, dáár zal het u altijd wel zijn(1)’.
't Is zeer schoon, zeer plastisch, en ik herhaal het, door en door Kempisch.
Waar, innig gevoel kenschetst insgelijks het tafereel, De Geest van het Vaderhuis,
dat in vele bloemlezingen voorkomt, en dat ik voor een perel onzer volksliteratuur
houd. Het binnenhuis is even schilderachtig, even kleurig voorgesteld als de reis per
huivekar over de heide bij valavond; en wij, die uit de groote stad in ons kleine dorp
zijn teruggekeerd, waar onze wieg stond, kunnen het niet lezen, zonder tot in de ziel
geroerd en bewogen te zijn.
‘Gegroet, gegroet, o vaderhuis, in wiens schaduw zooveel geslachten der
mijnen onder het vroolijke wiegekleed, gelijk onder het kille baarkleed,
hebben gerust!
Gegroet, gegroet! Gij toch veroudert niet, en zooals de vader daar gewoond
heeft, wonen er thans de zonen, schier omgeven door hetzelfde huisraad
Op dien stoel, aan het groote, heldere haardvuur, heeft de vader gezeten;
ja, dáár in dien hoek! Hij staarde, even als die hem zijn voorgegaan, op
diezelfde witte wanden, waarop het gezellig vuur glanst, schaduwen en
schimmen werpt.
Daar zat onze moeder, oud en grijs, altijd met den glans der eerlijkheid
op het wezen, over haar naaiwerk gebogen; daar zat ze, daar, 's avonds te
bidden, wanneer de heilige stilte slechts afgebroken werd door het tikken
der hooge hangklok.

(1) KLOKKETONEN. Herinneringen uit vroeger dagen door AUGUST SNIEDERS. Antwerpen,
J.B. Van Dieren & Comp. Uitgevers 1878; blz. 207.
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‘Gegroet, gegroet, o huis! Gij zijt met ons vergroeid! Gij zijt ons heiligdom,
en wie het verlaten heeft, keert immer tot u terug, vooral als de stormen
des levens zijn hart hebben gewond(1)’.
In zijnen dichtbundel Mijn eerste Zangen drukt SNIEDERS zijn spijt uit zijn
geboortedorp te hebben verlaten om zich in de groote stad te vestigen.
'k Min 't dorpke boven 't stadsgewemel
Ik min zijn zoete en kleine rust
Die het in sluimring heeft gekust!
O had ik nooit dat oord begeven,
En nooit gedacht, gevoeld, geschreven,
Verslingerd op des levens vaart,
Ik had dan zeker, min verdorven,
Ginds bloemen van geluk gegaard;
'k Had ginds geleefd, 'k was ginds gestorven.

Wat zeker is, is dat de liefde van den dichter voor zijne geboortestreek, voor het
landleven, oprecht, diep gevoeld en vrij van alle aanstellerij was. Hij had dan ook
een onbezorgden, vroolijken kindertijd in die wijde, vrije natuur, in dit dorpken,
gelijk de meeste Kempische dorpen, in de onmiddellijke nabijheid der heide, met
eenen krans van mastbosschen omgeven. Dit verblijf van den ongetoomden knaap
in de wijde, heerlijke natuur, prentte ongetwijfeld onuitwischbare indrukken in zijn
ontvankelijk kinderzieltje, die hij later in zijne gemoedelijke verhalen verwerkte.
Wonder is het wel, dat, en dat niet bij SNIEDERS alleen, deze kinderindrukken de
voornaamste stof der verhalen van den Schrijver uitmaken, hoe hoog zijne jaren
stijgen. In geenen tijd verwijlt een kunstenaar zoo gaarne als in zijnen kindertijd, aan
geene beelden weet hij een zoo vasten zoo plastischen vorm te geven als die zijn
kinderoog troffen. CHATEAUBRIAND zegt dan ook heelt terecht: ‘Les plus belles
choses qu'un auteur puisse mettre dans ses livres sont les souvenirs qui lui viennent
par réminiscense des premières années de sa jeunesse.’
En het vers van TEN KATE, dat SNIEDERS aanhaalt:
Slechts daar kent gij de menschen,
Waar gij de kindren kendet.

bevat eene diepe, psychologische waarheid.
De ouders, vooral de moeders, oefenen een overwegenden invloed op de
karaktervorming hunner kinderen uit, op de richting, die zij later in de kunst zullen
volgen, indien hun zieltje een kunstenaarszieltje is.

(1) Klokketonen; blz. 201.
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Hoezeer moest dit het geval niet zijn bij SNIEDERS, die het geluk had ouders te hebben,
welke zich door hunne innigheid, evenals door hunne huiselijke deugden
onderscheidden? Ook is het opgroeien in eene stille, van alle gewoel verwijderde
streek, gunstig voor den aankomenden kunstenaar. Die stilte, die afzondering, die
kalmte, die vrede moeten noodzakelijk ten goede op zijn gemoed werken. De groote,
woelige stad, met hare afwisselende tafereelen, haar leven vol drukte, hare opgewekte
driften, moge voordeelen van een anderen aard opleveren. Maar voor het scheppen
en malen van beelden, voor de ontwikkeling van het vermogen om zoowel naar
buiten als naar binnen te blikken, om liefde voor zijn personeel en het decor in te
boezemen, schijnt mij het stille, afgezonderde dorp en gehucht verkieslijk. De beelden
zijn er kleiner in getal; men krijgt ze dagelijks onder het oog, zij hebben, indien ik
mij zoo uitdrukken mag, meer tijd om te poseeren, en doen dit in gunstiger
voorwaarden, terwijl de mensch meer gemoedskalmte heeft om die op te vangen en
in de ziel te prenten.
Het dorpspleintje, een zanderige weg, de boerenwoning van buiten en van binnen,
de stal vol ‘beesten’ 't poseert en spreekt onophoudelijk.
Uren aan een stuk stapt de boer, altijd met denzelfden stap, over den akker, en
werpt het graan met zwierigen zwaai vóór zich heen. Hij bevindt zich op de hei, en
laadt daar turf. Buiten hem en zijn paard is geen levend wezen te zien: niets stoort
de mysterieuze stilte op de eindelooze vlakte.
Het pleintje vol zonneschijn, grootvaders ‘zorgstoel’in het hoeksken van den haard,
de rij koebeesten met den zonnestraal, die door de muurreten op hare vachten valt,
de golp koren, welke uit de hand van den zaaier op den versch omgeploegden grond
neerkomt, de boer, die diep in de oogen van zijn paard, zijnen kameraad, zijnen
vriend, blikt: dat zijn de dorpsbeelden; zij worden herhaalde malen waargenomen,
en hebben den tijd om zich vast te zetten; hunne opname gaat met een gevoel van
teederheid en liefde gepaard: daarom is hunne werking zoo zegenrijk op een
ontvankelijk gemoed.
Die beelden vormen dan ook het materiaal van SNIEDERS' verhalend werk.
In de kleine dorpen en gehuchten kennen de menschen elkander beter dan in de
groote steden: hunne betrekkingen zijn er inniger, hun innerlijk, zoowel als hun
uiterlijk leven is er schilderachtiger. De verschijnselen der natuur kunnen nergens
zoo volledig waargenomen worden als in onze dorpen, vooral in onze heidorpen. De
afwisseling der seizoenen; het eerste ontwaken der lente, een besternde zomernacht,
het loeien van den wind in onze sparrebosschen, een sneeuwstorm, een onweer op
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onze heiden; dit alles kunnen wij in onze afgelegen streek in volle majesteit
aanschouwen, genieten. SNIEDERS heeft dit met een kinderoog, en een kunstenaarsoog
aanschouwd en genoten; het heeft een blijvenden indruk op hem nagelaten, en hij
heeft het vóór ons, voor ons vooral, aanschouwelijk kunnen malen, die dezelfde
indrukken hadden opgevangen.
De schrijver van dorpsverhalen heeft zijne geboortestreek lief, de eerste voorwaarde
om in zijn vak te slagen. Dat SNIEDERS zijne Kempen en zijn personeel lief had,
blijkt niet alleen hieruit, dat hij dit herhaalde malen getuigt, en de wijze, waarop hij
daarover spreekt, laat daarover geen twijfel; een treffender bewijs van deze liefde
levert hij ons door de talrijke boeiende verhalen, die hij daaraan heeft gewijd. Hij
beschrijft landschappen, bepaalde landschappen, als waren ze met een penseel
gekleurd; hij voert menschen op, die hij heeft gekend, met wie hij heeft omgegaan;
hij voert die op in hunne vreugd en hunne smart, aan hunne feesten, aan hunnen
arbeid; zijne helden hebben niet vaak gebreken, erge gebreken; doch de liefde, welke
de schrijver hun toedraagt, het medelijden, dat hij voor de ongelukkigen gevoelt,
zelfs de scherpe blik, dien hij in hun gemoed werpt, en de bevattelijke wijze, waarop
hij tot zijn volk spreekt: daarin ligt het geheim van SNIEDERS' populariteit.
In het begin kon de jonge Kempenaar zich in de drukke stad niet terecht vinden.
‘Het zoo lang gedroomde paradijs (de stad Antwerpen), lag weldra voor
mij open’, schreef hij. ‘Ik zag zijn hoogen toren, dat gebeitelde dichtstuk;
ik hoorde zijn juichend klokkenspel; ik bevond mij in zijne straten met
eene woelige menigte: te midden van menschen, die gejaagd voorbijijlden,
elkander kruisten zonder groeten; ik zag de duizelingwekkende
bedrijvigheid, die mij aan den laatsten oordeelsdag denken deed, en waarin
ik, nederige nieuwsgierige, weldra verloren liep - of liever ik liep met
gansch dat hartstochtelijk publiek mee, dikwijls zonder te weten waarom
ik liep(1)’.
Ik ook weet bij ondervinding hoe het den jongen Kempenaar te moede is, die voor
de eerste maal te Antwerpen komt; daarom treft SNIEDERS mij hier zoo diep.
SNIEDERS knoopte betrekkingen aan met de voornaamste letterkundigen en
kunstenaars.
‘Zij leerden ons Antwerpen inniger kennen, en dus ook meei beminnen’,
schrijft hij.
‘Wat al avonden en nachten slenterden wij - dichters, schilders,

(1) Karakters en Silhouetten. Vijftig jaar geleden. Dit zijn Snideriën. 64.
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beeldhouwers, - allen met denzelfden geest bezield - door de oude straten
van Antwerpen, met zijne diepe en fantastische schaduwen in de
eeuwenoude gebouwen, langs die eeuwig jonge en frissche Schelde; in
die enge en kronkelende steegjes, met vooroverhellende puntgeveltjes, die
ons voorkwamen als grafgalerijen aan wier gewelf een weifelend licht was
opgehangen, en die, als de sneeuw scherpe lijnen teekende, aan eene
spokenstad deden denken(1)’.
Het tafereel is door en door romantisch gekleurd; het romantisme vierde dan ook te
onzent, zoowel als in den vreemde, hoogtijd in die dagen.
SNIEDERS zou echter na korten tijd een bezadigd realisme huldigen, zonder dat
echter de romantische tint geheel uit zijn werk zou verdwijnen. Weldra speelde hij
eene bedrijvige rol in het Antwerpsche volksleven en in de Antwerpsche journalistiek.
Een volbloed Antwerpenaar, zooals CONSCIENCE, JAN DE LAET, GÉNARD, SLEECKX
en anderen, wat uitspraak en taaleigen betrof zou hij niet worden. Dit belette niet,
dat hij meer dan eens zijne stof uit het leven der Antwerpsche burgerij putte, en
Antwerpsche verhalen schreef, die tot zijne populairste werken behooren.
In een letterkundig opzicht hebben SNIEDERS' verhalen ongelijke waarde; doch
een scherp opmerker en een boeiend verteller is hij stellig. Hij heeft de gave der
compositie, en weet, als weinigen, hoe men voor het volk moet schrijven. Als gezond,
degelijk volksschrijver, zijn, de diensten, die hij bewezen heeft, bezwaarlijk af te
meten. Ook als strijdend Vlaming, als verdediger onzer taalrechten, zijn wij hem
dankbaarheid verschuldigd. Hij sloot zich niet op in een ivoren toren: hij begreep
zijnen plicht als JAN FRANS WILLEMS, DAVID, CONSCIENCE, de gebroeders JAN en
THEODOOR VAN RIJSWIJCK, als SLEECKX en VAN BEERS, TONY BERGMANN,
LEDEGANCK en LODEWIJK DE KONINCK, allen uitstekende letterkundigen, die tevens,
hun levenlang met onbezweken moed aan onzen taalstrijd deelnamen.
Op dit eeuwfeest brengt de Koninklijke Vlaamsche Academie aan de nagedachtenis
van AUGUST SNIEDERS, aan zijne zoo hooggeachte familie, hare diepgevoelde hulde
om de onwaardeerbare diensten, die hij aan het Vlaamsche volk, aan gansch ons land
heeft bewezen. Want, niet alleen de ontwikkeling en veredeling van ons volk, door
de veredeling en versterking van onzen landaard, door middel onzer nationale taal;
maar ook de ontwikkeling van ons aller liefde tot België, ons gemeenschappelijk
vaderland, was het doel van zijn streven. Hij heeft ons

(1) Vijftig jaar geleden. - Karakters en Silhouetten. - Dit zijn Snideriën; blz. 83.
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volk eene reeks verhalen geschonken, waarin het zich zelf erkent, troost en verpoozing
vindt in zijn harden arbeid, in liefde daartoe wordt opgewekt. AUGUST SNIEDERS
was een weldoener van ons volk en van ons land.
Onze hulde gaat ook tot de familie VAN DIEREN, in wier werkhuizen hij vijf en
vijftig jaren doorbracht, die de eerste uitgave zijner werken, evenals die van
Conscience bezorgde, en jegens welke wij daarom dure verplichtingen hebben.
Uit ganscher harte dank ik de Koninklijke Vlaamsche Academie, die mij in de
gelegenheid gesteld heeft, in onzen onvergetelijken Oud-Bestuurder vooral den
uitstekenden populairen volksschrijver te huldigen.
‘Ons werk hoort toe aan ons volk’ zegt een Duitsch dichter, ‘dat van de
blauwe golven der zee tot aan de bosschen der bergen zijn stil, trouw,
dagelijksch werk verricht. Ons werk zal den arbeid van ons volk
veraangenamen, van ons volk, uit wiens eeuwig groen de spruitende
gedachten bloeien, van ons allen, die denken en dichten(1)’.
In ons volk, in ons Vlaamsch volk, dat ons nationaal karakter ongeschonden heeft
bewaard, waarin onze taal speelt en sprankelt, die de trouwe spiegel is van alles wat
in dit volk leeft, ligt de hechtste waarborg van ons zelfstandig bestaan. AUGUST
SNIEDERS heeft den schat onzer volksletterkunde als weinigen verrijkt, en, zegt F.L.
HAHN. ‘Ein Volk, das ein wahres, volksthümliches Bücherwesen besitzt, ist Herr
von einem unermesslichen Schatz.’
Dr AUGUST SNIEDERS, het mag herhaald, en luide herhaald, was niet alleen een
talentvol letterkundige, hij was een wezenlijke weldoener van ons volk en van ons
land: daarom, daarom vooral zal zijne nagedachtenis bij dit volk, in dit land in eere
blijven; daarom zal zijn werk een zegen blijven bij dit volk en in dit land; daarom
heeft hij recht op onze erkentelijkheid, op onze dankbare hulde.

(1) KARL STIELER.
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August Snieders
Rede gehouden in de Koninklijke Vlaamsche Academie, den 21n April
1925, 100n gedenkdag van Snieders' geboorte.
Ook de beeldende kunst heeft zich voor dit eeuwfeest opgemaakt. Daar hebt ge dien
treffelijken Sniederskop van Ed. Pellens. Zoo schiep hem de natuur. Zoo vermocht
hem te herscheppen, met de ziel die in de trekken zwiert, de sterke en rijke kunst van
den Antwerpschen teekenaar. De ‘snider’ op 't papier door den ‘snider’ in het hout.
Snieders heeft het zelf getuigd: Zijn heele leven bleef hij een Kempische boer.
Maar een boer, die in de plaats van te vechten met zijn hei, de heele stad Antwerpen
heeft aangedurfd, en de beide Nederlanden daarbij, karweiend dag in dag uit met
den ploeg van zijn geest; en, op het gelaat, door alle weer gebronsd, het glorierijke
zweet, dat bij dit eeuwfeest zal worden gevierd door de duizenden onder ons die
weten wat arbeid is - arbeid voor iets hoogers dan de stof.
Arbeid in den nooit versagenden ernst van plicht en wil. Zoo zag hem Pellens;
zoo gaf hem zijn vaardige kunst. Het kloeke voorhoofd van al de Sniedersen; maar
dit van alle het hoogste en het hardste, met de vertikale groeve der inspanning die
altijd bezig is, met de horizontale der aandacht wier veelomvattendheid steeds verder
uitbreiding zoekt.
Het heele gelaat één strakke speurzin: de oogen, de ooren, de neus, alles in
wilskrachtige, veerkrachtige actie. En die vastmassieve uitdrukking van durven en
doen, in een harige lijst, door geen ouderdom te dunnen op de hersenpan, en
overwoekerend wangen en kin en mond met een ruigheid, die ruwheid kon worden;
maar die 't niet werd, omdat het heftig temperament werd getemd in de tucht van den
geestelijken werkijver.
De mond en de kin en de kortgestuikte bakbeenderen, verborgen in de baardweelde
van den ouderen dag, hadden verfijnd-humane wellevendheid met iets als ascetische
versterving geopenbaard, zooals die alvast zijn te merken in een zijner jeugdportretten,
en zooals de oudere broer, dokter Jan Renier, die zoo prettig liet prijken tusschen
prachtige bakkebaarden. Maar bij Renier sprak meer de rustig-zachte goedheid, bij
August de plichtmatig-methodisch gedrilde voortvarendheid.
Pellens heeft zijn held meer in de stugheid gezien van zijn verderen leeftijd. De
Sniedersche beminnelijkheid, die Renier
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meedroeg naar al zijn patiënten, bezat in ruime mate ook August; maar hij beperkte
ze, heerlijk man en vader, tot zijn gezin, en tot een keurig gekozen kringetje van
vertrouwden, terwijl hij daarbuiten liever kranigheid en zachtheid liet blijken.
Wil men hem zooals hij was in zijn sanctuarium, dan moet men gaan zitten vóór
het olieverf-portret van Verlat (1890), den Snieders met den gullen glimlach, of vóór
het pastel van Albrecht De Vriendt (1894), den Snieders in de prettig voldane rust
van het gouden arbeidsjubilee, beide in 't familieheiligdom van het gezin
Deckers-Snieders bewaard.
Met dit alles is dit het bijzondere van Pellens' kunst: van den stuggen Snieders
heeft hij een warm portret geleverd; een portret, dat noopt tot bewondering voor een
groot man, maar ook tot eerbiedige sympathie voor een voortreffelijk mensch, tot
iets als een cultus-in-'t gemeenzame... Deze is dan de jongste en de grootste telg uit
het Sniedershuis, die Kempische heerlijkheid, die opstraalt uit Bladel.
Twee uur van Hilvarenbeek af, van 't beroemde klooster, een der middeleeuwsche
lichtbaken onzer beschaving; en drie uur van Oosterwijk af, de wieg van den
Hollandschen Poirters, die onze populairste Vlaamsche schrijver werd.
Omstreeks 1520 verscheen daar te Bladel Nicolaus Cuyl, uit een Utrechtsch
geslacht, dat reeds bloeide in den tijd van de kruisvaarten. In 1523 is hij schepen, en
in 1538 meteen griffier der heerlijkheid Reusel... Sindsdien wordt de Bladelsche
schepenbank voortdurend ingenomen door nazaten van dien schranderen Cuyl. In
1626 is 't Hendrik, in 1640 is 't Jan. - 't Was een zoon van dien Jan die in 1689 het
huis bouwde dat er nu nog staat, en dat als het ‘vaderhuis’ onsterfelijk leeft in de
letterkunde. In 1808 trouwde de laatste erfgename der Cuyl's met J.Th. Snieders,
logementhouder, brouwer en boer. En zoo werd het oude Cuylshuis met Sniedersen
bevolkt. Want de moeder, een der heerlijkste vrouwen uit de heele Meiërij, kreeg
negen kinderen, waarvan er zes groot groeiden, allemaal zonen en allemaal
kunstenaars, wier avonden waren gewijd aan muziek, of aan teeken- en schilderkunst,
of aan poëzie.
Vader, een joviale vent, die enkel, naar de traditie het wil, te veel rookte, stierf in
1842. Maar vier zonen, die niet huwden, bleven bij moeder thuis. En de twee, die de
wereld ingingen, brachten elk jaar op vacantie vrouw en kinderen mee.
Anton was de oudste. Na vaders dood leidde hij, als voorbeeldig huiselijk financier,
het bedrijf: de brouwerij, en de hoeve. Lekker kon hij 't bier voorproeven, maar in
alles hield hij mate.
Jan Renier ging op studie: Roermond, Eindhoven, Hooge-
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school van Leuven, tot hij in 1838 een piekfijn doktersdiploma thuisbracht, en zich
aldra vestigde in Turnhout, de meest nabije stad. Hij werd de dokter der Kempen
met een overdrukke practijk, en woekerde met zijn vrije uren zoo dat hij letterkundigen
roem verwierf, op weinig na zoo ruim en stevig als die van Conscience en zijn broer.
Jozef werd burgemeester van Bladel in 1852, en hij bleef het tot zijn dood, in 1878,
terwijl hij meteen zijn laatste levensjaren zetelde in de Staten van Noord-Brabant.
Hij was de populairste man van de heele Meiërij, omdat hij de beste was. De boeren
noemden hem hun ‘Salomo’. Hij was hun burgemeester; maar ook hun dokter, hun
ingenieur, hun rechter, hun vader, hun groote broer.
Onder zijn beleid werd de heide ontgonnen, de boschteelt uitgebreid, de akkerbouw
verbeterd, de veestapel opgedreven, de markt opgericht, het armenwezen hervormd,
de school, de kerk en het raadhuis vernieuwd, het onderwijs zoomaar op eigen houtje
verplicht gemaakt, en de heele gemeente met beplantingen langs bermen en kanten
tot een lusthof getooverd.
Geen boerengeschillen - ook in de Acht Zaligheden(1) kwamen twisten voor! - of
ze werden in der minne geregeld door dezen ‘wijze’, die de ongekroonde vorst was
van 't zuidoostelijk deel der provincie, en wiens dood een weerklank vond van rouw
tot bij de hooge heeren in den Haag.
Lodewijk, in gulheid en vroolijkheid het evenbeeld van vader, was van alle broers
de beste muzikant, en de grootste propagandist voor de kunst. Hij begon op 't oksaal,
met een groepje van een half dozijn. Geen kerkelijke diensten in heel het bisdom als
die van Bladel, geurde pastoor Van Baast. En 't getal der zangers groeide steeds aan,
tot Lodewijk het aandorst in 1843 een harmonie te stichten. En hij drilde zijn mannen
zóó dat ze overal in den omtrek werden verzocht, en dat het kleine Bladel op een
wedstrijd te Nijmegen den derden prijs weghaalde.
Frans-Cornelis, de vijfde broer, volgde Jozef op als burgemeester. Al de Sniedersen
waren jagers vóór den Heer; maar Frans-Cornelis sloeg 't rekord. Geen die de fauna
en de flora van 't gewest kende als hij; en wetenschappelijk ook, want hij had op 't
klein Seminarie van Sint-Michielsgestel zijn meesters beschaamd met zijn kennis
van alles wat leek op natuurwetenschappen. En als de jacht open was, zorgde hij,
met moeder, voor de befaamde geuren uit de keuken van 't Sniedershuis.

(1) De groep van 8 gemeenten, wier naam uitgaat op -sel.
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August, de jongste der negen, werd geboren den 8en Mei 1825. Noord-Nederlander
was hij dus; maar Groot-Nederlander, wijl hij ter wereld kwam onder de 15jarige
Unie. Die staatkundige toevalligheid, die slechts reikte tot zijn vijfde jaar, heeft
Snieders later, in denken en doen, als een merklijn door zijn leven getrokken. Een
opvallend karakterverschil met zijn ouderen broer Dr. J. Renier, die Hollander geboren
vóór de vereeniging, en hoe kordaat ook Vlaamsch Kempenaar en Vlaamsch
kunstenaar geworden, rassiger zelfs dan zijn junior, ofschoon lang niet zoo veelzijdig,
toch hardnekkig Hollander bleef, nationalistisch Oranjeman tot in 't knoopsgat.
Intusschen werd de veel voortvarender Vlaamsche strijder August tot Belg
genaturaliseerd - geschenk van een rechtopstaande en toejuichende Kamer van
Volksvertegenwoordigers aan een man, die steeds preekte ten overstaan van zijn
vrienden Gerrits, De Laet en Coremans, weleens op 't onthutsende af: ‘Voor ons,
Vlamingen, zijn en blijven Noord en Zuid één.’
Maar zijn leven lang bromde hij door tegen dat ellendige Calvinisme, dat nu weer
door Groen en Kuyper in 't politiek gelid werd gesteld; een satansche splijtzwamteelt,
naar hij beweerde; want in den naneef woelde nog 't bloed van den Utrechtschen
edelman Cuyl, vrij Nederlander, maar trouw Katholiek.
En het heeft toch wel iets te beduiden, als geestelijke verwijzing naar de
broederschap onder de volkeren, dat de beide groote letterkundige wekkers van de
Vlaamsche herleving, voor zoover ze een volksbeweging mag heeten, geen Vlamingen
waren van dat ‘onverbasterde’ ras, dat nog steeds op onze meetings bezworen wordt
met groote woorden en groote gebaren. De een immers was de zoon van een Fransch
Napoleonistisch marinier, en de ander een kind uit de Meierij, uit dat aloude villa
Platella, dat zoolang een twistappel bleef tusschen Spanje en Oostenrijk.
Conscience had zijn zesde boek geschreven, zijn Siska van Rozemael en droeg al
zes jaar den roem van De Leeuw van Vlaenderen, toen August Snieders in de ‘stad
der dichters’ kwam aangeland. Waarschijnlijk ontmoetten de toenmalige griffier aan
de Academie van Beeldende Kunsten en de letterzetter aan 't pasgestichte Handelsblad
malkander voor 't eerst in den Olyftak. Conscience was eigenlijk de koning van 't
heele gezelschap. Maar zoo'n soort ‘roi parapluie’, die zich niemendal liet voorstaan,
veeleer verlegen, en met al zijn genie eerst recht op zijn plaats in de Vlaamsche
taveerne, bij kaartspel en pijp. En tusschen Gerrits en de Van Ryswyck's in, verscheen
daar die lange, schrale slungel van 19 jaar, de broer van den dokter uit Turnhout. Ze
werden vrienden. Want de
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letterzetter was ook letterkundige, en had al een paar geestige versjes geschreven,
die hem hadden bevorderd, ook wel een beetje door de broederlijke genade van den
toenmaligen voorzitter Dr. J.R. Snieders, tot correspondeerend lid van het
Turnhoutsche Tael- en Letterlievend Genootschap De Dageraed. En August werd
gezellig opgenomen in de groep, waarin toen de politiek en de nijd nog niet spookten.
En Antwerpen veroverde Snieders:
‘Wat al avonden en nachten slenterden wij - dichters, schilders, beeldhouwers,
allen met denzelfden geest bezield - door de oude straten der stad met haar diepe en
fantastische schaduwen in de eeuwenoude gebouwen, langs die eeuwig jonge en
frissche Schelde, in die enge en kronkelende steegjes, met vooroverhellende
puntgeveltjes, die ons voorkwamen als grafgalerijen, aan wier gewelf een weifelend
licht was opgehangen, en die, als de sneeuw scherpe lijnen teekende, aan een
spokenstad deden denken.’
De Van Dierens's en redacteur Vleeschhouwer op 't Handelsblad zagen weldra
dat de jongen, die 't jaar te voren met zijn Bladelsche huifkar naar Antwerpen was
overgekomen, niet langer thuis hoorde in de zetterij. Snieders stak vol verzen uit
Hollandsche dichters, uit Vondel en Bilderdijk en Feith en Helmers en Tollens en
Van Lennep en Beets, die hij graag en flink reciteerde. En voor de vuist schudde hij
zoomaar zijn eigen rijmen af als een populier zijn katjes. Daar verschenen zijn Eerste
Zangen in Van Ryswyckschen trant, met die geestige dingetjes daarin: Ha, ha, ha!,
Plagen, Hans en Elsje.
Met zoo iemand was er op de Redactie iets te doen. En toen de grillige
Vleeschhouwer, die aan zijn vrijheid hechtte op zijn Amerikaansch, er het bijltje bij
neerlegde, werd August Snieders, nog niet volle vier en twintig jaar oud,
hoofdopsteller van Het Handelsblad van Antwerpen. (1849)
Zoo zetten de omstandigheden dezen jongen ‘kaaskop’ van het ‘Repos ailleurs’
op den weg, langs welken hij, op zijn beurt, ook Antwerpen zou veroveren. En dat
heeft hij gedaan als niet één van zijn tijd. Want wat Antwerpen thans op Vlaamsch
gebied beduidt, is in de eerste plaats te danken aan dezen man, die steeds een mandaat
van de hand wees, maar die leidde, vast en taai, hardnekkig en hardhandig, van uit
zijn Redactie.
En dat er tot nog toe geen gedenkteeken prijkt, noch in die stad noch op zijn graf,
is wel een schande, maar niet voor hem. Evenmin als hij zelf het verhelpen kan dat
er geschiedschrijvers onzer Vlaamsche Letterkunde thans worden gevonden, die niet
eens Snieders' naam uit hun pen krijgen.
Heeft zelfs die door en door ernstige Max Rooses 't niet
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klaar gespeeld, zijn schetsenboeken vol te schrijven over oude en nieuwe Vlaamsche
letterkunde - en daarin August Snieders volstrekt onvermeld te laten?... Dat heette
objectiviteit in die jaren, waarin P. Fredericq, en op zijn voorbeeld Jan ten Brink,
Jan te Winkel en Kalff, het werk van Sleeckx en Mevrouw Courtmans en Zetterman
boven dat van Snieders plaatsten. Gelukkig voor de goede letterkundige zede, kwam
de kentering van dezelfde zijde, van Paul Hamelius met name. Dan volgden en vulden
aan Coopman en Scharpé, tot men thans opdaagt in Zuid en in Noord voor de hulde,
die wel iets als een eereboete mag heeten.
Maar laten we vooreerst nog even Het Handelsblad gadeslaan.
Meer dan een halve eeuw bleef daar Snieders op zijn post. En allengs groeide 't
blad, in 't eerst maar amper een derdedaagsch propatria-vel, tot het formaat van een
dagelijksch ‘slaaplaken’, zooals een benijder van zijn voorspoed en invloed het
noemde.
En 't werd niet enkel het grootste, maar ook veruit het beste blad van Vlaamsch
België.
Een halve eeuw lang was Het Handelsblad de ‘autoriteit’ in de Vlaamsch-katholieke
pers, en een autoriteit in de Belgische.
De Vlamingen werden opgewekt, aangevuurd, gestuwd naar de verovering van
hun recht. De Vlaamsche grieven werden uiteengezet in een taal, helder als glas en
stoer als eikenhout, ze werden altijd met ernst en bedachtzaamheid, nooit met
heethoofdig-erop-losstormen, den vijand voorgezet.
Het hoofd der meetingisten was Aug. Snieders. Hij heeft die partij buiten partijen
gepantserd, geharnast, geleid. En die politieke opvoeding van het Antwerpsche en
Vlaamsche volk, vormt zonder twijfel het glanstijdperk in Snieders' journalistische
loopbaan. Wie de jaargangen 1850 tot 1895 van het Handelsblad doorbladert, krijgt
van Snieders weinig minder dan een reuzenbeeld voor oogen. Op grond van dezen
arbeid, schier vergeten, maar zeker voor 't Vlaamsche volk niet verloren, mag dan
ook gerust worden beaamd wat een ongenoemde in Herder's Lexikon schreef:
‘Snieders war der unerschrockenste Vorkämpfer der vlämischen Volksrechte.’
Tot den koning toe, die wel uitstekend Duitsch en Engelsch sprak, maar geen
Vlaamsch, las de meester uit het Handelsblad onomwonden de les, - niet een enkelen
keer, maar 't werd chronisch, - en 't zette kranig in:
Bij zijn tweede bezoek aan de stad (1849) ontving Leopold I tal van huldes, die
trouwens welverdiend waren. Maar men weet voor de rest wat officieele aanspraken
beduiden. En
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tusschen al de gejaste heeren in, die bogen naar behooren, verscheen Snieders, rechtop
in zijn Handelsblad, ook met een speech: Het was de volledige lijst der Vlaamsche
grieven. En enkel aan de spelling kan men merken dat ze 75 jaar oud is! Wat Snieders
vroeg onder de bedeeling van Desroches en het Gentsche Taelcongres, vragen we
thans nog, maar wat minder fier, en met wat minder reden tot fierheid ook, onder de
akademische vormen van De Vries en te Winkel, of onder de naakter vereenvoudigde
van Kollewijn!
't Zelfde geldt even onafgebroken, ofschoon aanvankelijk zwakker, maar met de
jaren in stijgende mate, van Snieders' voorvechterschap in zake katholieke leer en
leven. Ook hij was in zijn besten tijd wat Veuillot zichzelf heette te zijn - en met
volle recht, ‘een kluppeldrager vóor de Ark des Heeren.’
Maar alles in verdraagzame wellevendheid jegens personen. Een zijner beste
vrienden was en bleef Goemaere, redacteur van de Précurseur. Daarentegen lag
Snieders nogal eens overhoop met de Patriote, die hij ‘Pater jood’ had gedoopt!
De Haulleville van het Journal de Bruxelles erkende er in de Belgische pers maar
twee als zijn gelijkwaardigen: Snieders en Verspeyen. Er was iets als een epische
gang in Snieders' twisten met Précurseur, Etoile Belge en Indépendance, en in dat
stoute geschiedkundig betoog, door zooveel kolommen van het Handelsblad heen,
vlak in 't gezicht van Hansen en de Geyter, dat de Spaansche Inquisitie hier te onzent
nooit heeft bestaan, en dat de hooge geestelijkheid zelve haar niet zou hebben geduld
bij de regeling van de bisschoppelijke Hiërarchie.
Na zijn dagelijksche zeven, acht uren Handelsblad, ging Snieders naar huis, om
zoo dapper als Conscience romans en novellen te schrijven.
't Was inderdaad van 1851 af als een wedstrijd tusschen onze beide vertellers voor
't volk. ‘Onze Gust, wanneer slaapt gij toch?’ vroeg hem telkens Renier, die toch
ook wist wat werken was; en die, als dokter, paf stond bij dat wonder van zijn broer,
graat-mager van alles-opvretenden arbeidslust, en toch in dien tijd - 't was in 1868 nog mede opnemend de redactie van de Belgische Illustratie, in dat slag het beste
dat wij ooit mochten krijgen - het ideaal nog steeds voor dat prettige Ons Volk
Ontwaakt.
Zie nu maar even de beiden aan 't werk: Conscience na zijn beroerd-zwarten tijd,
de man der trouwens welverdiende sinecures te Antwerpen, te Kortrijk en te Brussel;
Snieders, die maar doorzwoegde, elken dag, omdat elke dag zijn zwoegpartij bracht:
In 1851, van den een: Rikke-Tikke-Tak en De Arme Edel-
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man; van den ander: Burgerdeugd, Beelden uit ons Leven, De Arme Schoolmeester.
In 1852, van den een: De Gierigaerd; van den ander: Een Stem uit de Geschiedenis
des Vaderlands.
In 1853, van den een: De Grootmoeder, De Boerenkryg, De Plaeg der Dorpen;
van den ander: De Landverrader, De Dorpspastoor.
In 1854, van den een: Hlodwig, en Clothildis; van den ander: De Orgeldraeijer.
In 1855, van den een: Het Geluk van Rijk te zijn; van den ander: De Gasthuisnon,
Het Bloemengraf.
In 1856, van den een: Moeder Job, De Geldduivel; van den ander: De Verstooteling.
In 1857 van den een: Mengelingen; van den ander: In 't vervallen Huis.
In 1858, van den een: Batavia, De Omwenteling van 1830, De lange Nagel; van
den ander: De Fortuinzoekers.
In 1859, van den een: Simon Turchi, De Kwaal des Tijds; van den ander: Avond
en Morgen.
In 1860, van den een: De Jonge Dokter, Het IJzeren Graf; van den ander: Juffer
Klepperman, De Wolfjager.
In 1861, van den een: Bella Stock, De Burgers van Darlingen; van den ander:
Arme Julia, Sneeuwvlokske.
In 1862, van den een: Het Goudland, Moederliefde; van den ander: Het Jan
Klaassenspel.
In 1863, van den een: De Koopman van Antwerpen; van den ander: Op de Bruiloft.
In 1864, van den een: Een Uitvinding des Duivels, Menschenbloed...
In 1865, van den een: De Ziekte der Verbeelding, Bavo en Lieveken, Valentijn;
van den ander: Verborgen Geluk.
In 1866, van den een: De Burgemeester van Luik; van den ander: Herinneringen
uit het Vlaamsche Leven.
In 1867, van den ander: Het Zusterken der Armen, In 't verlaten Huis.
In 1868, van den een: Levenslust.
In 1869, van den ander: Op den Toren, Job Jeurick, Naar Cayenne, Chauvins.
In 1870, van den een: De Kerels van Vlaanderen; van den ander: De Speelduivel.
In 1871, van den een: Een O te veel; van den ander: De Voetbranders.
In 1872, van den een: Koning Oriand, Een Goed Hart, Een Stem uit het Graf, Een
Zeemanshuisgezin, Een Slachtoffer der Moederliefde; van den ander: De Heer van
't Kasteel, Gedenkboek van den Oorlog 1870-71.
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In 1873, van den een: De Minnezanger, De Baanwachter; van den ander: Lodewijk
Gerrits.
In 1874, van den een: De Keus des Harten, Everard 't Serclaes, Een verwarde
Zaak; van den ander: Maria Stuart, Waar is de Vader?
In 1875, van den een: Schandevrees; van den ander: De Koningin van het Voetlicht,
F.I. De Beucker.
In 1876, van den een: Gerechtigheid van Hertog Karel; van den ander: Oranje in
de Kempen, Antwerpen in Brand, Anne-Dieu-le-Veut.
In 1877, van den een: De Oom van Felix Roobeek; van den ander: Klokketonen,
Oud Speelgoed, Gedenkboek van den Oorlog van 1877.
In 1879, van den een: Het Wassen Beeld; van den ander: Kerstnacht, De Kraaien
zullen 't uitbrengen.
In 1880, van den een: Een Welopgevoede Dochter, Een Gekkenwereld; van den
ander: Alleen in de Wereld.
In 1881, van den een: Geld en Adel; van den ander: Villa Platella.
In 1882, van den ander: Zoo werd hij Rijk, Bloemen op het harde Pad, Gevallen
Ster.
In 1883 stierf Conscience. Zijn klacht: ‘Wie neemt nu na mij de taak op van
volksschrijver?’ mocht minder moedeloos hebben geklonken. Want Snieders bleef
rechtop staan, nog vijftien jaar lang. En onafgebroken ging het voort: Op de Punt
van den Degen, De Nachtraven, Fata Morgana, Dr. J.R. Snieders, Onze Boeren,
Vijftig jaar geleden, Het Kwartier Kempenland, Joh. Alf. De Laet, Dit syn Snideriën,
Rijfka; Blond Ameltje, Scherpenheuvel...
Zulk een letterkundig tweemanschap, schier een halve eeuw lang, is vrijwel een
eenig schouwspel. En hoe men een vervallen volk door het boek - het echte volksboek,
- vermag op te tillen, wordt hier geleerd. En dat gebeurde in diezelfde taal, die zoo
verworpen lag, dat ze bij ministerieëlen monde niet eens voor de lagere school werd
goedgeacht. 't Is waar, 't was de taal van Vondel, die immers ook nooit school had
geloopen - en van deze beiden, die Vondel's taal nog leefbaar voelden te zijn, had
de een zijn onderwijs genoten in den ouden boekenrommel, op vaders zolder, en de
ander, bij zijn jaarlijksch bezoek aan Bladel en aan 't oude gemeente-schooltje, kon
getuigen: ‘Hier had ik mijn Academie!’ Dat zijn de kerels, die, vader en zoon van
hun werk, het brachten allebei tot doctor honoris causa van Leuven!
August was veertig toen hij huwde, in 1865, met juffrouw H.C. Kets, oud negentien,
een pracht van een meisje uit een
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Antwerpsche familie, die vroeger aan de stad een paar magistraten schonk. Het kind
kwam uit een totaal Fransche omgeving, en kende, toen ze Mevrouw Snieders werd,
geen Vlaamsch genoeg om de meid te verstaan... Na twee jaar las ze de romans van
haar man, en voortaan, ofschoon ze steeds haar Fransch hooghield, praatte ze thuis
zoo gezellig Antwerpsch als de redacteur van het Handelsblad zelf. Deze mooie
vrouw was ook een sterke vrouw, voor Snieders in zijn taak en zijn kunst een hulp
en een toevlucht. De muziek-traditie van Bladel herleefde nu in de Ommeganckstraat,
vooral toen de kinderen, Maria en August, grooter werden. Want ook moeder was
muzikaal begaafd. Maria, de huidige Mevrouw notaris Deckers, werd een virtuoze,
en August, thans notaris te Schooten, treedt nog op, af en toe, in 't choraal van De
Vocht.
't Was een heerlijk gezin, dat kleine groepje, later in de Jordaensstraat, nog later
in 't eigen huis der Van Leriusstraat. Alle vrije uurtjes van vader waren voor de zijnen.
Altijd samen uit, altijd samen thuis. En Mevrouw Deckers herinnert zich nog heden
zoo stipt de dagtaak van vader, alsof ze nu nog zijn ‘Trotje’ was, met wie hij zoo
heerlijk stoeien en kuieren kon.
's Morgens om 7 uur in de mis. Om half negen weg van huis, met Maria aan zijn
hand, om ze naar school te brengen in de Keizersstraat. Maar ze bleven zoo zelden
gezellig hun tweetjes. De vrienden en klanten van 't Handelsblad kenden. den weg,
en ze daagden op: Jacobs, De Laet, Coremans, Kessels, Backx... En zoo werd ook
het dochtertje ingeleid in de Meeting... Van de Keizersstraat naar het blad. 's Middags
bleef hij op zijn redactie, nutte zijn broodje met koffie, en weer aan de taak tot half
vier; intusschen ook af en toe ontvangst van bezoekers. Een der trouwsten was de
gouverneur in persoon, baron Osy; en men kan in de kolommen van 't Handelsblad
doorloopend merken dat de hoogschatting weerkeerig was. Om half vijf kwam hij
met Maria weer thuis. Om vijf uur was 't gezamenlijk middagmaal en gekeuvel over
't nieuws van den dag. Dan een luchtje geschept bij goed weer, in den tuin. Om zes
uur naar zijn kamer, met een gezellige sigaar. Hij bleef aan zijn lectuur tot 8 uur.
Dan deed hij weer mee met het groepje in den tuin of rondom de kachel, of vertelde
sprookjes van Andersen of van Dickens of van eigen gefantaseer tot het slapenstijd
werd voor de kinderen. Ongeveer 9 uur, weer naar zijn kamer, met de
avond-correspondentie van 't Handelsblad, die hem thuis werd gebracht. Terwijl
Mevrouw naast hem haar boek of haar krant las, zat hij zijn artikel te pennen voor
den volgenden dag, of een hoofdstuk van een of anderen roman. Om middernacht
naar bed, en dan een gezonde Kempische slaap, zes uur aan één stuk. Want ziekte
kende Snie-
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ders niet. Eéns in zijn leven is hij, vóor de krankheid van den ouden dag, onder
dokters handen geweest.
Had hij weer iets moois klaar, dan kregen vrouw en kinderen de primeur. Want
lezen kon hij als weinigen, met die zachte, zoete stem, zoo zuiver als muziek. Toen
Wambach zijn ‘Yolande’ aan 't componeeren was, kwam de musicus telkens weer
aan: ‘Toe, lees dat nog eens zelf. Als u den tekst leest heb ik dadelijk de melodie.’
Dat was dezelfde man, die desnoods de Bladelsche vuisten kon ballen! Want in
de woelige tijden der echt-Belgische verkiezingen van de jaren '70 en '80 was hij
natuurlijk vanwege de politieke vijanden een mikpunt. Wat een dreigbrieven heeft
hij ontvangen! De zijnen beleefden soms angstige dagen. Maar hij suste en glimlachte.
Kom, zoo kwaad zijn ze geen van allen! En wapens te dragen verkoos hij niet. Maar
wel vond hij 't gezellig, steeds een ‘casse-tête’ op zak te hebben. Laat nu degenen,
die 't wenschen, maar eens kennis maken met mijn Kempische kneukels, gekscheerde
hij. Nooit kwam het zoo ver. Toch werd het eens nogal warm. 't Was na de
verkiezingen van Juni '84. ‘Le grand ministère’ lag omver. Het gepeupel in Antwerpen
ging zijn gang. Bij Moretus de Theux sloegen ze alles kort en klein. Nu zou de beurt
ook aan Snieders komen. Want aan de ruiten van 't Handelsblad hadden ze niet
genoeg, en ze waren nu toch in de buurt van de Jordaensstraat. Snieders bracht de
zijnen in veiligheid, en keerde dan kalm weer naar huis... Heel alleen zat hij op wacht,
tot advocaat De Martelaere, die inderdaad erge dingen vreesde voor zijn zwager,
hem kordaat gezelschap kwam houden. Verlamde ten slotte de eerbied voor den
schrijver van zooveel moois, ook door het volk te genieten, de schennende handen?
Een feit is 't, dat de bende, eenmaal vóor dit geestelijk paleis, dat een onschuldig,
doodgewoon burgershuis bleek te zijn, verlegen werd met haar razernij, en weer
afdroop.
‘Mon cher’, zei Minister Beernaert, die wist wat Snieders over 't Vlaamsche land
met zijn Handelsblad had gedaan, ‘cette fois vous aurez sauvé le pays. Que
voulez-vous pour vousmême?’ Kom, antwoordde Snieders, met decoraties kan 't nu
al schikken, en fortuin vraag ik niet. Aan de mijnen leer ik dat het geluk van het leven
bestaat in wèl te doen. Maar mocht de groote Meester mij oproepen, help dan zorgen
voor mijn vrouw en mijn kinderen.’
Niets liever dan de stilte had deze ontzaglijke werker; maar spontaan barstte over
hem de eindeloos-toejuichende donder los, toen hij verscheen op het Mechelsch
Congres in 1889.
De Zondag was voor de ontspanning: wandeling buiten de
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stad, of schouwburg, of tentoonstelling van oude of nieuwe kunst. Die exposities
waren zijn kermissen. Hij, die zelf zoo mooi teekenen kon, en die in zijn jeugd zich
weleens een schilderstoekomst had gedroomd, kon daar zitten kijken en genieten tot
het zijn gezelschap beslist verveelde. Ook was eigenlijk het liefste wat hij deed, voor
zijn blad te vertellen van het nieuws dat hij wist in de kunst.
De Zondagavond, of ook weleens, per buitenkans, een middagje in de week, werd
uitgespaard voor de vrienden. Dan kwamen op bezoek de oudere broers, of de
politieke voorvechters, of de letterkundige geestverwanten, of de Antwerpsche
kunstenaars: Dr J. Renier uit Turnhout, burgemeester Jozef uit Bladel, Pater Van
Tricht, Mgr. Van Weddingen, Nolet de Brauwere, Prof. Willems, P. Génard,
Coremans, De Laet, Pastoor Claeys, Pater Daems, K. Verlat, P. Benoit, Lod. De
Koninck, die - heerlijk naïef - telkens een dessert-surprise meebracht: een karavaan
alexandrijnen uit zijn Menschdom Verlost!
Augustus was voor de zee, voor Blankenberghe, dat ook een overwegende rol
speelt in zoovele van zijn romans en novellen, vooral in Alleen in de wereld. Daar
werd dan heel wat bedisseld: raad werd geslagen, nu met Beernaert, dan met Woeste;
en schier elken dag was 't kransje van den journalistischen model-trio: Snieders,
Verspeyen, de Haulleville. Samen aan tafel of samen op wandel, tot Oostende of tot
Knocke, of tot Sluis. En elken dag een paar uren alleen in de duinen, al potloodend
zijn artikel voor 't blad.
Maar de eigenlijke vacantie-maand was, voor hem en de zijnen, September in
Bladel, althans zoolang Frans-Cornelis er 't oude huis bewoonde. Telkens kwam dan
ook voor enkele dagen Renier en zijn gezin over uit Turnhout. De familiezate
herleefde, en met haar 't heele dorp, want in elke woning waren de kinderen welkom,
nog meer als neefjes en nichtjes der groote weldoeners, Joseph, Lodewijk en
Frans-Cornelis, dan als 't kroost van den wijd zich uitbreidenden Nederlandschen
roem van hun vaders.
Het krioelde dan ook van groote en kleine Sniedersen in 't vaderhuis, onder de
hoede van Joseph en Frans Cornelis. In den druksten tijd steeg de kring tot vijftien!
Na 1885 was 't uit, helaas, met de telken jare weerkeerende idylle.
Den 13n April 1886 werd Frans Cornelis begraven. De luiken van 't vaderhuis
werden gesloten voorgoed, en meteen de gouden dagen voor Bladel. Wel blijven
daar nog bij enkelen de oude herinneringen leven, maar 't Bladelsche geslacht is uit-
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gestorven. En men moet gaan tot Dommelen om Snieders' naam terug te vinden bij
een achterneef, den brouwer van 't dorp. Geen der thuisgebleven Sniedersen huwde,
Renier's kinderen stierven allen vóor vader, en de beide van August bleven in of
dichtbij de groote stad.
Het was een harde dag, die 13e April, voor den ouden Renier, toen 74, en ook voor
August. Vier lagen er nu, omringend moeder's graf, onder 't kruis dat preekte, sinds
1856, ‘Kinderen, bemint elkander!’ Eén voor één, waren ze door den dood gebroken,
de schakels der ‘ouwe trouw’.
‘God, mijn God, wat valt het scheiden hard!’ Nog eenmaal rondgegaan. En als
laatste herinnering nam August mee van den zolder het langvergeten zegel der Cuyl's
en 't verhakkelde portret van den stamvader, - geschilderd door wien? - en hij liet
het zoo goed als 't kon restaureeren door Wittkamp.
Het huis werd verkocht, en verbouwd. ‘Mijn God, uw wil geschiede!’ schreef hij
in zijn laatste letterkundig memento aan Bladel; en weer slaakte hij denzelfden kreet,
met zijn anders niet zoo makkelijk vloeiende tranen, toen hij twee jaar daarna te
Turnhout dien heerlijken broer Renier ten grave moest dragen.
Hij alleen van de zes Kempische paladijnen stond nog rechtop. Nog zestien jaar
lang. Meer en meer werd hij, na zijn Handelsbladuren, de stille man van de studie
en den huiselijken haard. Maandelijks eens naar de Koninklijke Vlaamsche Academie
en naar de Académie de Bruxelles, en nu en dan met de kinderen een
verkenningstochtje naar de plaatsen waar speelden de historische romans, die in
wording waren. Zoo reisden ze, in Kempische bedevaart, al de heiligdommen van
Onze Boeren af.
Toen kwam in 1895 de apotheose van zijn 70e jaar, en zijn gouden jubilee in de
journalistiek. Het heele Vlaamsche land en de heele Belgische pers waren er mee
gemoeid. En een stoet van volkshulde golfde door de straten van Antwerpen, zooals
er sinds Conscience's gloriedagen geen was gezien.
Nu kwamen de kleinkinderen, en over hun blonde kopjes tintelde de devote schemer
van grootvaders laatste scheppingskracht... In de avondweelde van den heerlijk
gevulden langen dag nog een laatste bliksemslag: de schielijke dood van zijn dierbare
vrouw, wier zorgen de 77-jarige nu verder ontberen moest. Maar daar was weer zijn
‘Trot’, en Mevrouw Deckers leidde den gebroken grijsaard naar 't groote huis op de
Turnhoutschebaan, waar hij nog twee jaar zich mocht koesteren in de liefde en
vereering van Paul's en Maria's steeds groeiend gezin.
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Met de meubelen van zijn eigen studeerkamer rondom zich, rezen nu voor zijn geest
al de oude beelden op in lief en leed, ‘een parade, - getuigde hij eens in den trots van
grooten en grootschen arbeid volbracht, - zooals nooit een vorst heeft mogen
droomen’...
Van de vroegere vriendschap tusschen Conscience en Snieders is in 't latere leven
niet veel terecht gekomen. Conscience, ziek en af van 't geknoei rondom hem vanwege
politiekers en afgunstigen, kreeg genoeg van 't groote leven en trok er uit ‘wijl men
te Antwerpen met ijskegels wierp en niet meer met sneeuwkogels’, en zag maar
uiterst zelden zijn geboortestad weer. En Snieders, die 't zoo weergaloos druk had,
vond geen tijd voor gezellig bezoek, en achtte zoo stilaan vrienden, naar Ibsen's later
woord, een àl te kostbaren luxus. Daarbij, op malkander berekend waren Snieders
en Conscience niet zoo bijzonder. Noch als mensch, noch als schrijver, noch in
karakter, noch in richting. Enkel een pracht van vertellersgave hadden ze met elkander
gemeen.
Maar ook die vertellersgave was grondig verschillend van aard.
Conscience was natuur, vrijwel zoo gaaf als welke dichtende droomer ook uit de
oude of nieuwe letterkunde. Hij vertelde zooals vertelden de onsterfelijke grooten,
aan wie we danken de Odyssee, of de Cid, of de Orlando Furioso, of Don Quichotte,
of Ivanhoe, of La Petite Fadette. Conscience schrijft uit de volheid van zijn primitief
genie, los, mollig, gemoedelijk naar ietwat vrouwelijken trant, en dus ook wel het
liefst over mannen die helden zijn. Meest al zijn verhalen, hoe romantisch ook, en
hoezeer ook gehouden in de atmosfeer der toenmalige Duitsche ballade, die hem,
den man van schier uitsluitend Fransche lectuur, toch zoo lief was -, meest alle zijn
ze schematisch-eenvoudig op 't klassieke af, zóo dat het, was Conscience niet geniaal
geweest, onuitstaanbaar-eentonig zou zijn geworden. Of is er in het heele oeuvre van
Conscience één braafheid, die niet wordt beloond naar aardsche burgermaat, en één
boosheid, die niet wordt gestraft, weer naar diezelfde maat? Of is er één meisje bij
hem met blonde haren en blauwe oogen, dat niet is een toonbeeld van deugd door
alles heen, en dat, na onverdiende beproeving, niet hém krijgt, van wiens flinken kop
en sterke armen en kloek verstand en dapper hart ze steeds heeft gedroomd? Of is
er één leelijkerd bij hem, krom of scheel of ros, die ook naar de ziel niet is het uitschot
der schepping? Waren onze Vlaamsche menschen gelijk Conscience die ziet - wel,
nooit of nergens had de aarde zulk een heerlijkheid gedragen. En waren onze vijanden,
(of diegenen die niet zóo door het toeval werden ge-
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zegend, dat ze op dit uitverkoren plekje mochten geboren worden) gelijk Conscience
ze zag - ze waren allang gestikt in hun eigen ellendigheid.
En zeg niet: och ja, die Romantiek! Want de gelijktijdige Romantiek van Oltmans,
Van Lennep, Potgieter, Beets, Toussaint in 't Noorden, Sleeckx en Van Kerckhoven
bij ons, was heel anders.
En zeg niet dat iemand, die over zulk een wereld vertelde, zijn succes had te danken
aan het feit dat hij schreef voor de primitieven van Europa. Deze wonderman werd
in alle talen vertaald, en werd in de grootste, zoowel als in de kleinste, de lieveling
van duizenden lezers.
Die afmetingen heeft Snieders' faam niet gekend, hoezeer ook hij in tal van grootere
talen werd overgezet. En 't geheim ligt hierin, dat hem niet het kinderlijk natuurgenie
van Conscience was toebedeeld.
Maar geniaal waren ook zijn gaven. Mannelijker geniaal. En wat talent en
wilskracht vermogen, heeft hij uitgewerkt als weinigen onder ons. Ook hij begon in
Conscience's trant, en 't ging goed. Getuigen Bloemengraf, Fortuinzoekers, enz. En
zijn kloeker greep condenseerde fermer dan Conscience het vermocht. Met minder
zuiver-natuurlijke aandoening, ofschoon ook hij zijn hart liet spreken en wist hoe
dat van anderen te roeren, bracht hij het, in die jaren reeds, met flinker technisch
onderleg, tot een vastheid van stemming en een hem eigen kleurvolle soberheid in
Sneeuwvlokske - zoo mooi, dat Conscience's kunst dit nooit bereikte.
Maar toch was hem dit genre te zoeterig-braaf; en weldra liet hij de Kempische
novelle aan den meester en aan zijn broeder Renier. August was nu eenmaal de
persman en de ingeburgerde Antwerpsche stedeling. Hier wordt het voor zijn psyche
heel wat ingewikkelder.
Naar de groote Vlaamsche stede was hij gekomen met veel idealisme en veel
illusies en veel naïveteit. Weet u nog hoe 't hem trof dat al die menschen zoo jaagden,
en malkander voorbijliepen zonder te groeten?... Het was de jongen van buiten, die
met moeders kruisje op het voorhoofd en in den kop, naar de grootstad wou om kunst
en om brood - en die slagen zal - maar juist ten koste van veel idealisme, en veel
illusies, en veel naïveteit.
De verteller boette bij de ontgoocheling zijn idyllische gemoedelijkheid in van
voorheen, maar gelukkig niet ‘den geest van het vaderhuis’, niet zijn geloof, en ook
niet het geloof aan het beste in den mensch.
Maar juist van dat beste in den mensch kwam in 't geen hij hoorde en zag rondom
zich niet veel terecht. En nu was
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de bewuste daad van den christen en den kunstenaar in Snieders, dat beste te
projecteeren in de geschiedenis van zijn stad en zijn land, en uit die bezieling van
zware maar groote tijden te halen zijn historische romans - terwijl hij de
hedendaagsche grootstad haar zieleroof, gepleegd op het kinderlijke in hemzelf,
betaald zette met de satire van zijn stedelijke schetsen en novellen. En zoo zagen we
't belangwekkend schouwspel dat Conscience, die eigenlijk wel een beetje
melancholicus was van nature, en zeker niet veel steun vond in de kracht van zijn
katholiek geloof - dat veeleer latent in hem aanwezig was naast allerlei vaag-deistisch
geliefhebber - toch de benijdenswaardige kunst verstond, door 't leven heen te redden
zijn heerlijke kinderlijkheid, die hem steeds optimistisch bezielen bleef - terwijl
Snieders, de trots alles trouw orthodoxe katholieke strijder, zijn geld- en genotzuchtige
omgeving, die Christendom huichelde of tot uiterlijken slenter verlaagde, te lijve
ging met een stortvloed sarcasme, waardig van een scepticus op weg naar 't cynisme.
Maar in de rust van zijn gezelligen huiskring, na de zware dagtaak, onder 't getoover
der trouwhuiselijke hanglamp, kwamen de beelden uit het groote verleden. En daar
zat hij dan, in de weelde van zijn historieële verbeeldingen, vergetend al het leelijke
van de wereld, dat zwalpte door de straten en door zooveel van die huizen zijner toch
zoo geliefde stad; en hij schiep, in een prachtmengeling van ‘Dichtung und Wahrheit’:
Op den Toren, Oranje in de Kempen, Antwerpen in Brand, De Wolfjager, Anne
Dieu-le-Veut, Den Prince van den Snaphanen, Onze Boeren, Rijfka, Scherpenheuvel...
Of trouw naar de gulden herinneringen van zijn eerste Antwerpsche jaren teekende
hij die Karakters en Silhouetten, die weergaaschlevende koppen van Conscience.
De Laet, Gerrits, de Van Ryswyck's, Vleeschouwer, Hendrickx, Heremans, Genard
en zooveel anderen.
Maar het heden... Men kon er ongeveer zeker van zijn: Degenen die bij Snieders
op de Redactie kwamen zeuren om een kruiwagen of een decoratie, of die hem
kwamen kittelen met hun gezwets, hun geknoei, of hun pogingen weleens tot
omkooperij, en die hij dan kordaat en kortaf de deur wees - ze mochten er op
betrouwen dat ze weldra... weer door Snieders werden ontvangen, maar ditmaal in
een van zijn stukken satire; al die von's en die van's, al degenen die uitstaan hebben
met de Geschiedenis eener Vod, of met Mijn Ezel te Blankenberghe, of met het heele
Jan-Klaassenspel, of met de Nachtraven, of met De Speelduivel; of die 't mogen
ontgelden in Zoo werd hij Rijk, in Alleen in de Wereld, of in een der kortere schetsen
van Fata Morgana, Klokketonen, Oud Speelgoed.
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Vooral in de jaren 1860 en 1870 was die groote schoonmaak de geliefkoosde
bezigheid van den roman- en novellenschrijver. Maar dat dit nu inderdaad de
bezigheid was naar zijn hart is mij niet bewezen, des te minder daar juist in dit genre,
hoezeer hij te onzent daarmee ook al zijn tijdgenooten overtreft, hij niet het
oorspronkelijkste van zijn gaven heeft uitgestald. Hier immers is veelal de invloed
te merken van zijn rijke belezenheid. Waar men in Conscience's destijds zoo gevierde
natuurbeschrijvingen àl te veel den leerling bespeurt van Bernardin de St-Pierre, van
Chateaubriand en Lamennais, kan men telkens bij den Snieders der stadsnovellen
zien dat hij zich voor zijn satire heeft geschoold bij Shakespeare, en Swift, en Dickens,
en Thackeray, en Balzac, en Veuillot, en Karr, en Spielhagen, en Heine.
De meest persoonlijke Snieders als artist is tevens de sereenste. En die is vooral
te waardeeren in zijn geschiedkundige en hedendaagsche romans, in die kortere
stukken uit Avond en Morgen, uit Fata Morgana, uit de Snideriën, en in die andere
novellen en schetsen, waaruit onsterfelijk de geest van het vaderhuis spreekt, met al
de mildheid en al de poëtische traditie-vastheid van zijn vromen Kempischen aard.
Hier is 't opvallend hoeveel meer Conscience de kunstenaar was die bladzijden gaarde
uit het boek der natuur, en Snieders de kunstenaar, die 't album volschreef van het
heerlijke katholieke familieleven.
Wel bleef Conscience verliefd op zijn Kempische heide, maar in zijn latere jaren
kwam het enkel nog tot kuier-tochtjes per rctting-met-ivoren-appel door de stad van
de Roobeek's; terwijl Snieders amper eenmaal per jaar greep naar zoo'n wandelstok,
een eenvoudiger, een erfenis van zijn vader - om in de vacantie der Septembermaand
zijn bedevaart te ondernemen naar Bladel en naar het witte huis met de linden...
En zoo zijn onze beide grootste volksschrijvers, elk in zijn trant, voor ons, ondanks
alle kunstevoluties, de blijvende grooten. Conscience, de vertellende dichter; Snieders,
de vertellende dichter-en-denker voor het volk. Conscience bezit het onsterfelijk
geheim, de jeugd naar zich toe te halen en te leeren liefhebben het vertellende boek.
Maar is men eenmaal in die liefde grooter gegroeid, dank zij den besten en den meest
onbewusten der paedagogen, dan gaat men bij voorkeur naar Snieders, om te weten
wat men nu denken moet van der menschen geschiedenis en van hun huidig bedrijf...
Die stevige wijsbegeerte van Snieders, die aan zijn heele werk die zuiver-katholieke
tendenz geeft, zonder over 't algemeen zijn vertelkunst te schaden, en die te voorschijn
flitst uit die ontelbare korte aphoristische zetten van hem, de meeste wellicht klappend
en strie-
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mend, maar andere dan weer luchtend zijn heerlijk idealisme van christelijk-dichterlijk
droomer. Want kon de Snieders van zooveel jaren journalistiek geen groot verschil
ontdekken tusschen ‘'t lawaai der menschen in de groote centrums en 't gehuil der
wilde dieren in de onmetelijke wouden’(1), een ondergaande zon deed weer den dichter
knielen voor die ‘landschappen met bergen en dalen, een gouden wereld die nooit
door menschelijken voet, misschien alleen door dien der engelen betreden wordt’.(2)
Zoo is dan Snieders in onze Nederlandsche Letterkunde degene die het meest
typen heeft geschapen, daarin enkel benaderd door Van Lennep en door de later
gekomenen Couperus en Buysse. Maar bij Snieders geen psychopathische uitrafeling
of àl te sappig-anecdotische omhaal. Een paar kloeke houwen, en ze staan er.
Hier is de stoet: Koningen, ministers, kamerleden, kasteelheeren, hutbewoners,
boschwachters, wildstroopers, diplomaten, snobs, straatjongens, boekaniers,
kantoorklerken, beursklanten, beunhazen, spelers, bankiers, schoolmeesters, pastoors,
paters, gasthuisnonnen, begijntjes, zusterkes der armen, freules, boeren, smeden,
timmerlui, bouwmeesters, machinisten, stokers, renteniers, soldaten, generaals,
marketensters, bedelaars, herbergiers, tooneelspelers, tooverheksen, koppelaarsters,
lichtekooien, lichtmissen, studenten, blokkers en rolders, marskramers,
poppenmannetjes, muziekmeesters, toondichters, klokkenisten, schilders, ingenieurs,
dokters, notarissen, apothekers, advocaten, rechters, koetsiers, voermannen,
orgeldraaiers, straatleurders, balgasten, acrobaten, politieagenten, vaandrigs,
kleermakers, molenaars, slagers, zonnekloppers, kwezels, kostschooljuffers,
kruideniers, groothandelaars, burgemeesters, dienstboden, kosters, schutters,
schoenmakers, naaisters, deurwaarders, kruiers, zigeuners en hagepreekers...
Helden en schurken uit al de klassen der maatschappij, wijzen en gekken, geleerden
en pedanten, sluwerds en dweepers, mondaines en trappisten, kluizenaars en
jeneverneuzen, blozende kinderkopjes en stervende stakkers, Antwerpenaars en
Bladelaars, Spanjaards, Franschen, Duitschers, Engelschen, Amerikanen, Joden,
Turken en negers. Honden en paarden, ezels en papegaaien, apen en olifanten.
Heidelandschappen en grootsteden, zonnefeesten en brandrampen, kerken en
treinen, beurzen en kloosters, Vlaamsche huwelijkstrouw en gebroken levens, moeder
met haar kerkboek, en de speelbanken te Spa...

(1) Naar Moeder.
(2) O Cara Memoria.
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Hark de Noor, Willem van Oranje, Amalia van Solms, Cuyl, Maarten van Rossum,
Anna Byns, Sancho d'Avila, Philips II, Albert en Isabella, Van Nyen, Willem Ogier,
Cordonnet, Dargonne, Jardon, Thierry-Brutus, Van Gansen.
En dan de Schelde, die toch maar stroomen blijft, en de Lieve Vrouwetoren, de
Reus, die, waar ze allen voorbijgaan en vallen, steeds sterk staat, en met bronzen
stemme zingt het lied van trouw aan 't verleden en van hoop in de toekomst...
Maar deed ook Snieders niet, zoowel als Conscience, aan optimistische
tendenz-romantiek? Jawel, voor de helft van zijn werk, mag men zeggen. Maar hij
kon ook anders. Er is een ontwikkelingslijn in zijn kunst die gaat - om die evolutie
nu maar even met een paar namen te merken - van Rousseau en George Sand, naar
A. Daudet en Thackeray. Conscience daarentegen evolueerde niet. Wat meer is, als
Snieders' mannen en vrouwen helden zijn, weten ze waarom, en hebben ze den strijd
gekend, ook met zichzelf. Heeft hij met schoften en fielten te doen, dan laat hij ze
niet door den bliksem treffen, of zich zoo maar braafjes bekeeren; maar ze dragen
allang het touwtje op zak, waarmee ze eenmaal zichzelf zullen opknoopen!
Maar hebben we hier dan psychologie? Ontzaglijk meer dan bij Conscience,
voorzeker. Maar niet de psychologie, die Balzac of George Eliot of Raabe of
Bosboom-Toussaint of Dostojewski onsterfelijk maken.
Snieders was en bleef de simplistische volksschrijver; Vlaamsche volk, zoo zijt
gij; Vlaamsche volk, pas op, dat ge niet wordt gelijk dezen: dat was zijn
psychologische zending. Alles transponeerde hij naar de vatbaarheid van ons volk.
En zoo zijn er dan ook een massa typen bij hem, die tot charges zijn aangedikt. Maar
als hij eenmaal doordiepen wilde, en schreef wellicht meer voor zichzelf dan voor
zijn publiek, dan schiep hij een paar van de flinkste psychologische stukken in onze
heele letterkunde: Gevallen Ster, Aan den Oever der Zee 't Is beter zoo!...
Opvallend is 't dat hij zijn kunst liefst laat doordringen in de ziel van politici,
diplomaten, en spelers, 't zij op de bank, 't zij op de planken.
En voor de rest komen in dit oeuvre al de gaven van den idealen volksschrijver
bijeen:
Romans, forsch en gaaf getimmerd, als Op den Toren en De Nachtraven.
Novellen, keurig-rank geweven, als Heibloemke en Giele Goele.
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Bladzijden van fijnzinderende stemming, als De Geest van het Vaderhuis(1) en Klein
Vrouwtje.(2)
Bladzijden van poëtische gemoedelijkheid, als Sneeuwvlokske, en O, dat rivierke!(3)
Bladzijden van dramatische kracht, als De Dood van den Smokkelaar,(4) en Naar
Moeder.(5)
Bladzijden van plastische vaardigheid, als Nelia's Vlucht uit de kostschool(6), en
de Feestdronk(7).
Bladzijden van humoristische gezelligheid, als 't Gevecht met den bezem(8), en
Vlaamsch Leven(9).
Bladzijden van satirische vaart, als De Held Nippel(10) en Murg(11).
Bladzijden van historische schildering, als het Antwerpen der XVIIIe eeuw(12) en
de Paardenrit(13).
Bladzijden van aphoristische wijsheid, als de Waterdruppel(14) en Hoppebellen(15).
Bladzijden van wijsgeerige beschouwing als Ongeloof en Omwenteling(16) en Ons
levensdoel(17).
Bladzijden van vizionnaire grootschheid, als Lokker's bedrijf(18) en als de Dood
van Evert(19); als in schier elk van zijn boeken een of ander fragment, waarin hij als
't ware zich opricht tot Shakespeariaansche inspiratie... En altijd datzelfde talent van
boeien tot het einde, van verhalende bouwkunst, 't zij op grooter, 't zij op kleiner
plan, van vast en verrassend in mekaar zetten, waarmede hij eenig staat in onze
Nederlandsche letterkunde.
Dat ligt aan zesderlei, naar ik meen: Vooreerst die benijdenswaardige doseering
van geest en gemoed, van verbeelding in dienst van de leering, die steeds het geheim
van den echten

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

Klokketonen.
Dit syn Sniderien.
Fata Morgana.
Onze Boeren.
Dit syn Sniderien.
De Nachtraven.
De Wolfjager.
Anne-Dieu-le-Veut.
Dit syn Snideriën.
Zoo werd hij rijk.
De nachtraven.
Rijfka.
Scherpenheuvel.
Oud Speelgoed.
Oud Speelsgoed.
Naar Cayenne.
Waar is de Vader?
Op den Toren.
De Kraaien zullen 't uitbrengen.
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volksschrijver blijft; dan, zijn aangeboren dramatische gave; zijn studie van de
volkszeden in alle klassen der maatschappij; zijn door en over alles heen dartelende
poëtische stemming; zijn vlugge verhaaltrant en zijn behendige fantazie in 't vertellen
op het feuilletonnistische af, in den trant van Dumas. Dat kan weleens een goedkoop
trucje worden, maar in elk geval was het succes van den volksschrijver verzekerd,
en wat er in moest ging er in, ook de minder verwerkte en de minder waarschijnlijke
hoofdstukken! Maar dat alles bekroond door de hooge liefde voor zijn volk en zijn
kunst.
Want Conscience en Snieders beiden evenzeer mochten 't getuigen: Mijn Vlaamsche
Volk, ik bemin u; ik heb steeds geëerbiedigd uzelf en den dichter in mij.
De zenuwachtige vlugheid van Snieders is dan ook wel de reden, waarom hij zich
den tijd niet gunt tot uitvoerig schilderen van landschappen, of omstandig voorstellen
van personen. Zijn werkwijze was een schier doorloopende illustratie van Lessing's
Laokoon-theorieën: de plastiek neemt voor zich de lichamen, de poëzie neemt voor
zich de daden.
De wereld van August Snieders is een wereld voortdurend in actie.
Met dat al kan het niet anders of deze man van honderd kleine en groote
vertellingen, en van dagelijksche dagbladkarwei een halve eeuw lang, nam het niet
steeds even nauw met taal en stijl; en in zake slordig Nederlandsch heeft Snieders
niet zoo heel veel minder dan Conscience op zijn kerfstok.
Maar hier ligt het groote verschil tusschen onkunde en onbeholpenheid en
taalarmoede bij Conscience, die bij al zijn genie het genie onzer taal moest missen,
en 't geen bij Snieders op rekening kwam van de vliegende haast, die maar doorpende,
in een van de drie taalschakeeringen, die hij met een wonderbaarlijke, schier
diplomatische routine er op nahield: Antwerpsch gekleurd schreef hij in 't
Handelsblad; Vlaamsch getint in zijn romans en novellen; Nederlandsch in zijn
lezingen voor Holland bestemd, en in zijn wetenschappelijke bijdragen als die over
Willem Ogier, over Bilderdijk, over Folklore in Kempenland.
Aan taalvirtuositeit in den zin van de nieuwe school, die opkwam in zijn oude
dagen, heeft Snieders nooit gedacht. Een grooten woordenrijkdom bezat hij evenmin,
ofschoon hij in dezen verre Conscience de baas blijft; maar zijn schat is toch lang
niet toereikend om telkens met de gewenschte stiptheid gedachte en gevoel weer te
geven. Dat de jongeren dat beter konden heeft hij eigenlijk nooit erkend. Maar als
hij er zich met zorg toe zette om het fijnste te geven wat hij, in zijn eigen trant,
vermocht, dan hoefde hij, naar vorm en inhoud,
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voor niet één der Tachtigers verlegen te staan. Daarbij met de jaren klom de zorg
voor zijn taaltoilet, tot hij 't Vlaamsch verzaakte en liefst zuiver Algemeen
Nederlandsch schreef.
Zoo zal het dan stilaan wel zijn uitgemaakt, nietwaar, dat August Snieders aan de
spits van de Vlaamsche romantiek, vlak naast Conscience komt te staan. En - laat
het ons duidelijk zeggen - tal van keeren erboven. Doodzonde zou 'k het achten,
Conscience's faam te kleineeren. Maar de cultus voor hem, die ons volk leerde lezen,
mag ons niet blind maken voor het feit dat hij zich na zijn eerste tien jaar
schrijverschap geen stap verder ontwikkelde. Het geniale ‘laisser aller’ van het schier
mirakuleuze kind uit de Pompstraat werd op den duur banale gemakzucht. En 't geval
Conscience is een waarschuwing dat ook de meest begaafde niet straffeloos aan 't
rentenieren kan gaan. Terwijl August Snieders triomfantelijk de wilskracht heeft
hooggehouden, en in zijn ontwikkeling van boeiend verteller, van geestig en kleurig
verdichter, van ernstig wetenschappelijk vorscher, klom en klom, in een gave evolutie,
tot werk, waarvan we in Conscience vruchteloos de wederga zoeken.
Daarbij, hun beider vertelgave was zoo verschillend van aard, Conscience de
epieker, en Snieders de dramatieker, dat ze nooit in malkanders weg stonden, en dat
we geen van beiden missen kunnen. En het groote baanbrekerschap blijft immers
Conscience's onsterflijke roem.
Eenig is en blijft Conscience onder ons om zijn epische weidschheid, zijn milde
naieveteit, zijn folkloristisch evocatievermogen, zijn hartelijkheid zonder éen rimpel
daarin. Maar in naam van de rechtvaardigheid mag de kritiek niet verzwijgen dat
geen zijner geschiedkundige of maatschappelijke romans het uithoudt naast het beste
in Snieders'galerij; en dat Conscience bedaard heenging naar zijn Kortrijksche en
zijn Brusselsche tent, terwijl Snieders zijn hoogen Vlaamschen strijdpost betrok
zoolang het dag bleef voor hem.
Toen hij dan, diep in de zeventig, zijn kracht en zijn pen voelde breken, mocht de
eerbiedwaardige grijsaard in geweten getuigen: ‘Ik heb geen enkel beeld de wereld
ingezonden, waarover ik te blozen heb.’
Dat is zeker niet de minste les, die deze wijze en groote ons heeft nagelaten; en
dat kwam omdat hij zijn heele weergaloos rijkgevulde leven trouw bleef aan 't vaarwel
van zijn moeder op de huifkar te Turnhout, in die heuglijke Septembermaand 1844,
toen hij voor 't eerst naar Antwerpen toog: ‘Mijne moeder hield mijne hand in de
hare omklemd; geruimen tijd had zij het stilzwijgen bewaard. En eindelijk als een
gevolg op hare gedachten, zeide ze luid, maar toch altijd fluisterend: “Houd immer
uw naam in eere.” Een poos later zeide zij:
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“En als gij moe gedwaald zijt, kom dan terug in ons huis daar zal het u altijd wel
zijn!”
En toen zij den reeds hoog-opgeschoten jongeling alles indachtig had gemaakt
wat in zijn gemoed bewaard blijven, daar kiemen en zich ontwikkelen moest, en dat
hij nederig als een kind geluisterd had, zeide zij nog:
Vergeet niet elken avond te oidden; zoolang gij dit doet, zult gij eerlijk leven.’
‘Met die eenvoudige, groote waarheid ben ik de wereld ingegaan.’
Tot het einde. Dat kwam voor den tachtigjarige den 14n November 1904.
Toen is hij, beloond in zijn zorgende kinderen om 't geen hijzelf voor zijn ouders
was geweest, uitgedragen naar zijn dierbare vrouw, naar zijn moeder weer, en naar
al de zijnen, van wier edel en groot geslacht deze jongste de grootste en de edelste
was.
Over dat graf, nu twintig jaar gesloten, glorieert op heden, en voor immer, de
dankbare hulde der beide Nederlanden.
JUL. PERSYN.
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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 Belgischen schrijver die, in die tijdruimte, het beste werk,
zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.
ZEVENDE TIJDVAK:
1924-1925.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen Secretaris ingezonden worden.
De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop van elk tweejarig tijdvak
uitgegeven of geschreven werden.
Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van het Aug. Beernaert-Fonds,
in de Verslagen en Mededeelingen der Academie, jg. 1912, blzz. 884-885.
Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van hun werk of werken, bij
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 20 Mei 1925
Aanwezig de heeren: Mr. LEONARD WILLEMS, bestuurder, Prof. Dr. L. SCHARPÉ,
onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren: K. DE FLOU, Dr. L. SIMONS, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS,
Kan. AM. JOOS, IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. J. MANSION, O. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN
PUYVELDE, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE, J. JACOBS,
KAREL VAN DE WOESTYNE en Prof. Dr. A. VAN HOONACKER, werkende leden;
de heer ALOÏS WALGRAVE, briefwisselend lid.
De heeren Prof. J. VERCOULLIE, Dr. M. SABBE, Pater J. SALSMANS S.J., werkende
leden, en F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, briefwisselend lid, lieten zich
verontschuldigen.

De Bestendige Secretaris leest het verslag over de Aprilvergadering; het wordt zonder
aanmerkingen goedgekeurd.

Aangeboden boeken.
Door de Regeering:
Université de Gand. Recueil de travaux publiés par la Faculté de Philosophie et
Lettres. 56e fasc. On the origin of the Gerund in English, by GEORGE CH. VAN
LANGENHOVE, Ph.D. Phonology.
Analecta Vaticano-Belgica. Vol. VI: Lettres de Clément VI (1342-1352). Tome I:
(1342-1346). Textes et analyses recueillis et édités par PHILIPPE VAN ISACKER,
publiés par D. URSMER BERLIÈRE. 1925.
Id. 2e Serie: Nonciature de Flandre, I. Correspondance d'Ottavio Mirto Frangipani,
Premier Nonce de Flandre (1596-1606), publiée par LEON VAN DER ESSEN, professeur
à l'Université de Louvain, membre suppléant de la Commission Royale d'Histoire.
Tome I: Lettres (1596-1598) et Annexes.
Bulletin de l'Institut historique belge de Rome. 4e fascicule.
Union économique Belgo-Luxembourgeoise. Bulletin mensuel du Commerce
spécial avec les pays étrangers, publié par le Ministère des Finances de Belgique.
1924. Période du 10 novembre au 31 décembre.
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Door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Nooid-Brabant:
Rekeningen van de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap (1330-1375). Uitgegeven
door: Mr. W.F.H. OLDEWELT, Chartermeester bij 's Rijksarchiefdepôt in
Noordbrabant. 1925.
Door ‘Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab’ te Kopenhagen:
Historisk-filologiske Meddelelser: VII, 2; - VIII, 1-5; - IX, 1, 2, en 4; - X, 1.
Filosofiske Meddelelser: I, 4-5.
Oversigt over det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger:
Juni 1922-Maj 1924.
Door de ‘Académie Tchèque des Sciences et des Arts’ te Praag:
Rozpravy Ceské Akademie Ved a Umení. Trida II, Ranik 32; - Trida III, Cislo
59-60.
Bulletin International. XXIVe année (1924).
O Prosodii Ceské. Napsal JOZEF KRAL. Cast pruni: Historicky víjvoj Ceské
prosodie.
Národopisna mapa uher. Sestavil Prof. A. PETROV.
Door den Vlaamschen Leeraarsbond O.M.O.:
Het Nederlandsch in de Officieele Scholen voor Middelbaar Onderwijs.
Tweetaligheid. - Wantoestanden. - De eenige redematige oplossing. Door J. VISKENS,
leeraar aan de Rijks Middelbare School te Gent.
Door het ‘Willemsfonds’, te Gent:
Het Aandeel der Vrouw in de Nederlandsche Letterkunde, door MAURITS BASSE,
Leeraar aan het Koninklijk Atheneum te Gent. I en II. Gent, 1920-1921.
De Ontwikkelingsgang der Schilderkunst te Antwerpen, door A.J.J. DELEN,
Antwerpen, 1921.
Vlaamsche Oorlogsliteratuur. Bloemlezing ingeleid en samengesteld door O. VAN
HAUWAERT, opziener van het Middelbaar Onderwijs. Gent, 1924.
Door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid:
Ma Captivité en France. Récit d'une prisonnière de Guerre née française.
Strassburg, 1915.
Poilus et Tommies. Ce qu'un officier anglais pense de la France. London, 1918.
Een nieuwe Duitsche getuige. Dr. MÜHLON over Duitschland en België.
De Schoolstrijd. Voordracht door P. FRANCISCUS-SALESIUS VAN DUYSE.
Door den Heer OMER WATTEZ, werkend lid:
WATTEZ (OMER). Zuid-Vlaandersche Novellen. 1o) Natuur - Kunst - Ideaal. Drie
Novellen. Nieuwe herziene uitgaaf. - 2o) Jonge Harten. Derde uitgave.
Door Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE, werkend lid:
Het laatste werk van George Minne. I. Beeldhouwwerk. - II. Teekeningen. Door
LEO VAN PUYVELDE. Overgedrukt uit Onze Kunst. 1925.
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Oude Kunst te Gent, door denzelfde. (Id.)
Door den E.H.A. GEEREBAERT, S.J. te Brussel:
Grieksche en Latijnsche Schooluitgaven. Grieksch Leesboek met Inleidingen en
Aanteekeningen, door A. GEEREBAERT S.J.I. Loekianos, IIe deel: Inleiding,
Aanteekeningen. - II. Herodotos, Ie deel: Tekst.
Door den heer Prof. Mr. NIKO GUNZBURG:
De wettelijke Bescherming van Vrouw en Kind, door Prof. Mr. Nico GUNZBURG,
leeraar aan de Staatshoogeschool te Gent en aan de Stedelijke Normaalscholen te
Antwerpen.
Door den Schrijver, den heer G.L. VAN ROOSBROECK, te New-York:
Guido Gezelle. The Mystic Poet of Flanders.
Unpublished Poems by Beaumarchais and his Sister.
An early Version of Voltaire's épître sur la calomnie.
Notes on Voltaire.
Corneille's early Friends and Surroundings.
The Early Version of The Comédie des Académistes.
The ‘Unpublished’ Poems of Mlle de Scudery and Mlle Descartes.
A prologue for Voltaire's Artemire.
Corneille's Cinna and the conspiration des dames.
The early Editions of Gomberville's ‘Polexandre’, by ANTONY CONSTANS and
G.L. VAN ROOSBROECK.
Over de Jong-Weensche Dichters, door ANDRÉ DE RIDDER en G. VAN
ROOSBROECK.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
Driejaarlijksche wedstrijd in de Nederlandsche Tooneelletterkunde. - Koninklijk
besluit van 30 April 1925, waarbij benoemd worden tot leden van de jury belast met
het beoordeelen van den driejaarlijkschen wedstrijd in de Nederlandsche
tooneelletterkund'e (23e tijdperk: 1922-1924) de heeren:
Dr. M. SABBE, letterkundige te Antwerpen;
KAREL VAN DE WOESTYNE, letterkundige te Zwynaerde;
J. EECKHOUT, letterkundige te Gent;
Dr. O. DE GRUYTER, bestuurder van het Nederlandsch tooneel, te Antwerpen;
P. VERBAERE, publicist te Brussel.
2o) Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. (Academia Regia
Disciplinarum Neerlandica.) - Wedstrijd voor Latijnsche gedichten ‘Ex Legato
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den vorigen wedstrijd en het programma van den wedstrijd voor 1926.
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Mededeelingen namens commissien.
1o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. - De heer
Prof. Dr. J. MANSION, secretaris der Commissie, brengt verslag uit over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Waren aanwezig de heeren: IS. TEIRLINCK, voorzitter, K. DE FLOU, Kan. Dr.
MUYLDERMANS, Dr. L. SIMONS, Mr. L. WILLEMS, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Dr.
L. GOEMANS, leden, en Prof. J. MANSION, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) Het fragment van den ‘bere Wisselauwe’, en de toespelingen op het gedicht.
- Lezing door Mr. LEONARD WILLEMS.
Spreker toont aan dat, volgens zijne meening, de schrijvers van den Limborch en
van ‘Vier Heeren Wenschen’ den Bere Wisselauwe moeten hebben gekend.
In het verloren gedeelte dat op het fragment volgt, behandelde dit gedicht de
‘Bevrijding van Wedige’, met de hulp van Wisselauwe.
Spreker geeft een beknopt overzicht van hetgeen wij weten over den inhoud van
den Wisselauwe. Hij vestigt de aandacht op de studie van den heer JAN DE VRIES,
over den Bere Wisselauwe, doch bestrijdt eenige stellingen die in deze studie
verdedigd worden.
2o) Eene belangrijke ontdekking van Middelnederlandsch proza, door Mr. L.
WILLEMS.
Spreker vestigt de aandacht van de Commissie op het zeer lezenswaardig artikel
van P. Reypens en P. Van Mierlo, waarin de ontdekking gemeld wordt dat het tractaat
Van de VII manieren der heiliger minne, uitgegeven door Kern in de Limburgsche
Sermoenen, eigenlijk is een werk van Zuster Beatrijs van Nazareth (bij Lier). Onder
de nieuwe vraagstukken die bij deze identificatie oprijzen treedt op den voorgrond
dat van de betrekkingen tusschen Hadewijch en Beatrijs. Wie is de oudste geweest
en wie heeft van de andere geleerd? Dit is slechts één van de talrijke nieuwe
gezichtspunten die door de ontdekking van P. Reypens geopend worden.
De Commissie stelt voor, de twee bijdragen van Mr. L. WILLEMS op te nemen in
de Verslagen en Mededeelingen.
2o) Bestendige Commissie voor Onderwijs. - De heer SEGERS, secretaris der
Commissie, brengt verslag uit over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden:

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

237
Waren aanwezig de heeren: Kan. AM. JOOS, voorzitter Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE,
ondervoorzitter, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Dr. L. GOEMANS, OMER WATTEZ, J.
JACOBS, Dr. J. PERSYN, Dr. L. VAN PUYVELDE, leden, en G. SEGERS, lidsecretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) Eenige wenken voor de woorden en uitdrukkingen in de gevoelstaal.
(Voortzetting.) - Lezing door Kan. AM. JOOS.
De heer Kan AM. JOOS leest het vervolg van zijne verhandeling. In de
Juli-vergadering zal spreker het slot ervan voordragen.
2o) Schilderen, Schrijven, Onderwijzen. (Voortzetting.) - Lezing door GUSTAAF
SEGERS.
De heer SEGERS leest het slot van zijne studie. De heer Voorzitter stelt voor deze
verhandeling in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
3o) Lidmaatschap der Commissie. - Voordracht van twee candidaten tot vervanging
van Mej. M.E. BELPAIRE, die ontslag neemt.
De Commissie stelt tot candidaten voor de heeren Prof. J. VERCOULLIE en J.
SALSMANS S.J.

Dagorde.
1o) Plechtige Vergadering op Zondag 28 Juni. - Vaststelling van het Programma.
- Op voorstel van het Bestuur wordt het programma als volgt vastgesteld:
1. Openingsrede door den heer Bestuurder Mr. LEONARD WILLEMS.
2. Toespraak door den heer JOHAN DE MEESTER, buitenlandsch eerelid:
Herinneringen van lectuur en leven.
3. Uitslag der verkiezingen van 1925 voor het Lidmaatschap der Academie.
4. Uitslag van de wedstrijden.
5. Hulde aan de afgestorven leden.

2o) Wedstrijden. - Lezing der verslagen. (Art. 31 der Wet van 15 Maart 1887 en
Kon. Besluit van 23 Maart 1891.)
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De vergadering beslist dat de verslagen zullen gedrukt en aan de heeren werkende
leden medegedeeld worden.
3o) Geheime Vergadering te 2 ½ uur. - Lidmaatschap der Academie. - Candidaten
worden voorgesteld voor de twee plaatsen van briefwisselend lid, opengevallen door
de benoeming van Prof. Dr. A. VAN HOONACKER, en Pater J, SALSMANS S.J. tot
werkend lid.
4o) Lezing door E.H. Alois Walgrave, briefwisselend lid: Upnophanes.
Op voorstel van den heer Bestuurder beslist de Academie dat de lezing van E.H.
WALGRAVE in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
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Het fragment ‘Van den Bere Wisselauwe’ en de toespelingen op het
gedicht
door Mr Leonard Willems,
bestuurder der Academie voor 1925
Ik heb in mijne studie over Hein van Aken het bewijs trachten te leveren dat deze
dichter de auteur niet was van den roman van Limborch - maar dat dit epos
vervaardigd werd door een tijd- en landgenoot van hem, die ook Heinric heette.
Over de talrijke bronnen van den roman heb ik tevens allerlei inlichtingen verstrekt.
Er is nochtans eene bron, waarover ik niet sprak, en mij gedwongen zag afzonderlijk
te handelen - dewijl de uitleggingen die ik wenschte te geven, al te lang moesten
uitvallen en een hinderlijke uitweiding zouden gevormd hebben in een biographische
studie over H. van Aken.
Ph.C. Van den Bergh heeft in de uitgave van den Limborch (1846), (Inleiding bl.
XVII) er de aandacht op gevestigd dat de schrijver bekend was met de Germaansche
heldensage. Welke hier zijn bron was, heeft hij niet onderzocht, of niet kunnen
bepalen.
Het zwaard van Echites, graaf van Athenen, (een der drie hoofdhelden van het
epos) heet Mimminc. En aangaande dit zwaard leeren wij het volgende (boek IV,
1053):
Het smeede Wilant
Ende es Mimminc ghenant,
Het voerde Wedege die coene.

Dit is, voor zoo ver mij bekend, de eenige plaats in de Middel-Nederlandsche
letterkunde, waar Wedege genoemd wordt - een der oudste helden der Germaansche
sage. Zijn naam komt reeds voor in den Angel-Saksische Widsidh v. 246: Wudga en
Hama (de tweede is zijn wapenbroeder en Grimm heeft reeds opgemerkt dat beide
namen meestal te samen genoemd worden). Zoo ook in het Angel-Saks. fragment
van den Waldere: Widga.(1) - In de Scandinaafsche Vilkinasage: Vidga. - In een reeks
Duitsche heldendichten: Wittich en Heime (de Angel-Saks. â=ei in het Duitsch) (als
b.v. de Rabenschlacht, de Biterolf, Alphart's dood, enz.

(1) Zie vertaling van dit fragment L. Simons, Waltharius en de Walthersage (1914) bl. 213.
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Mimming is inderdaad de naam van Widga's zwaard. (In den Ang.-Saks. Waldere,
in de Noorsche Vilkinasaga; in menig Duitsch epos - reeds aangehaald).
Wielant de smid wordt in ontelbare Germaansche eposdichten vermeld (in
Ang.-Saks., Noorsch, Duitsch); zijn naam is zelfs in het Fransche epos doorgedrongen,
Galan le forgeron. Volgens Waldere zou hij de vader zijn van Widga - en dit wordt
bevestigd. door de Wilkina saga.
En dat Mimminc gesmeed werd door Wielant wordt uitdrukkelijk gezeid in den
Ang.-Saks. Waldere (Wêlandes geworc) - in de Vilkina saga, cap. 23 - waar Mimminc
is Velint's arbeid. Eveneens in den Biterolf; en ook in een 14e eeuwsche Engelsche
romance, Hornchilde:
It is the make of Miming,
Of all swerdes it is king
and Weland it wrought.

Dit alles om te bewijzen dat de schrijver van den Limborch hier niet voor eigen
rekening heeft gefantazeerd. Hij heeft stellig geput aan een bron, die op een zeer
oude traditie berustte.
Wij zouden natuurlijk dadelijk denken aan de Nibelungen - des te meer daar we
weten dat er van dit epos een Mid.-Nederl. vertaling bestond. Maar in geene der oude
redacties van dit gedicht wordt Wittich genoemd, en evenmin in den Vulgaattekst.
En wij weten dat ons Nevelingenlied een vertaling is der Vulgaat. Onze held behoort
tot een andere reeks van verhalen, en tot een anderen heldenkring.
Anderzijds is het zeker dat de schrijver van den Limborch den Duitschen Biterolf
niet heeft gelezen.
Welke was dan toch zijne bron? That is the question!

Eerste punt van mijn betoog.
Zoo Wedege slechts een enkele maal in het Mid.-Nederl. vermeld wordt is dat het
geval niet met Mimminc: deze naam komt op eene andere plaats nog voor. In een
strofisch gedicht, getiteld de vier Heeren wenschen, gaan Gonteer, Geernoot,
Rudigeer, Hagen een wedstrijd aan om te weten wie den schoonsten wensch uiten
zal. Hagen komt het laatste aan het woord:
‘Nu willic aen (lees ane) wenschen,’
Sprac Hagen die degen fijn,
‘Ic woude Scimming, Nimming (lees Mimming)
Beide waren mijn’.
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Scimming is de naam van het paard van Wedege: Skeming, in de Vilkina saga;
Schemung in de Duitsche eposdichten; Skimming in de Deensche Volksvisor.
Alhoewel Wedege's naam hier niet vermeld wordt, mogen wij er nochtans niet
aan twijfelen: Wie Scimming en Mimming kent, moet natuurlijk ook Wedege kennen,
den eigenaar van paard en zwaard.
En aangezien de kennis der Germaansche heldensage ten onzent in de
middeleeuwen zeer weinig verspreid was (er komen immers zeer zelden toespelingen
daarop in onze geschriften voor), en aangezien er verder zeer weinig eposdichten
over dit onderwerp ten onzent bestaan hebben, zoo mogen wij als zeker beschouwen
dat de schrijver van den Limborch, die Wedege, Wielant en Mimming kent, aan
dezelfde bron heeft geput als de schrijver der vier Heeren wenschen, die Scimming
en Mimming noemt.

Tweede punt van mijn betoog.
Die vier helden van het strofisch gedicht zijn Nibelungenhelden. En zij komen
hier met de zelfde epitheton's voor, die zij gewoonlijk in het Germaansche epos
dragen: Coninc Gonteer, de milde Rudigeer, die coene Gernoot, en Hagen, die degen
fijn.
Maar de schrijver, die zoo veel belangstelling in de Germaansche saga toont, en
buiten de Nibelungen, nog andere gedichten kent, - zal zeker gelezen hebben wat er
in onze letterkunde over het oud Germaansche heldendicht geboekt stond.
En nu is het opmerkelijk dat de hier genoemde Gernoot, ook in onzen Bere Wisselau
een hoofdrol speelt. Aldaar is zijn naam Gernout (acc. Gernoude), zooals uit het rijm
blijkt - doch die kleine wijziging is zonder belang.
Gernout is het die den beer Wisselau met zijne vier broeders gevangen heeft
genomen. Hij alleen kan zich van den beer doen verstaan: hij spreekt de ‘gargoensche’
taal, aan de andere helden onbekend, maar door den beer begrepen. Wisselau
gehoorzaamt hem blindelings.
Dit alles blijkt uit het kort fragment, dat van het gedicht overgebleven is.
De schrijver der ‘Vier Heeren wenschen’ zal dit alles wel geweten hebben: hij
kent Scimming en Mimming, welke in de Nibelungen niet voorkomen. En de vraag
is of Wedege soms geen hoofdrol speelde in den Bere Wisselau. Dan zou dit laatste
gedicht zeker de bron zijn, waar hij zijne kennis van daan haalt.
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Derde punt van mijn betoog.
Ik giste, zooals gezeid, dat Wedege een hoofdrol in den Bere Wisselau speelde. Een
voortgezet onderzoek heeft dit ten volle bewaarheid
Grimm en Müllenhoff hebben er reeds sinds lang op gewezen dat de
Wildifer-episode in de Wilkinasaga eene nauwe verwantschap met onzen Beer
Wisselau vertoonde. Wel is waar is Wildifer geen beer: hij is een wilde reus, die in
een beerenhuid verkleed is. Maar het is wel hetzelfde type: de eene, Wisselauw, is
een vermenschelijkte beer - de andere, Wildifer, (verexcuseer mijn neologisme) is
een verbeerlijkte mensch. Overigens komt in de Wildifer-episode de naam Vice-leo
voor (en hierop werd reeds sinds lang de aandacht gevestigd).
Welnu, in de Wildifer episode wordt ons verhaald hoe, dank zij de list van het
monster, Wedege, die vroeger door Hertnid gevangen genomen werd, en die door
Osantrix, koning der Wilzen (een Slavische stam) in den kerker geworpen werd, hoe,
zeg ik, Wedege dank zij Wildifer's hulp uit zijne gevangenis werd bevrijd.
De bere Wisselauw zal denkelijk hetzelfde thema van Wedege's bevrijding
behandeld hebben.
En niet alleen kan ik mij beroepen op het Skandinaafsch verhaal. Ook de Duitsche
toespelingen geven ons een vingerwijzing in de zelfde richting.
In het fragment van den Wisselau dat bewaard gebleven is, zien wij keizer Karel
in het rijk van koning Espriaen aanlanden.
Welnu, in een 13d eeuwsch gedicht ‘von einem übelen Wibe’ (hs. te Weenen)
worden Asprian en Wittich in een adem genoemd (Grimm, Heldensage bl. 157, nr
52).
In een ander gedicht de Rosengarten (oudste redactie), zien wij Wittich, die weigert
met den ‘reese Asprian’ den strijd aan te gaan.
En er zijn nog andere toespelingen.
Mijn conclusie luidt dus: Wisselauw, Espriaen, Wedege vormen een trits helden,
die tot dezelfde saga behooren.
En wanneer mij nu de vraag gesteld wordt: welke is de bron van den Limborch en
van de vier Heeren wenschen, waarin Wielant, Wedege, Scimming en Mimming
aangehaald worden, dan antwoord ik zonder aarzelen: die bron is het gedicht ‘van
den bere Wisselauwe’.
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Vierde punt van mijn betoog.
Aangezien ik nu toch bezig ben met de toespelingen op den bere Wisselauw, welke
in onze middeleeuwsche literatuur voorkomen, mag ik niet nalaten te spreken over
de toespeling welke in de Lorreinen staat: Jonckbloet had er reeds vroeger terloops
op gewezen, maar niettemin heeft men er tot nog toe weinig aandacht aan geschonken.
In het tweede fragment der Lorreinen, door Jonckbloet uitgegeven(1), komt Ritsaert
aan het woord: Hij waarschuwt keizer Karel tegen Gelloen (= Ganeloen), die daar
aan zijne zijde staat, en hij zegt (II, 3333):
Wisti dat hi (Gelloen) u heeft gedaen!
Doen gi den coninc Aspriaen
Orloget, minen ouder vader,
Ginc u die valsce af algader
Ende swoer den ouder vader mijn
Dat hi hem getrouwe soude sijn
Ende dienen lude ende stille.
Dit dedi om mire moeder wille,
Die men hem onthiet, des sijt gewes,
Ende hier af was bode Bales.

En wat verder:
Want hi (Gelloen) ende sine man
Hadde alle tekene an
Na mijns ouder vader wise
Ende versloegen u volck van prise
Ende hadden (lees haddent) verslegen doe,
Ende (lees En) waren u niet comen toe
Mijn vader ende sine mage
Die u verloesten in dien dage;
Ende als Gelloen dat vernam
Dat na sinen wille niet [en] quam(2)
Ende hi u hebben sach den sege
Warp hi dat valsce teken wege
Ende quam u smeken ende lecken
Alse die sine quaetheit woude decken.

(1) In 1844, onder den verkeerden titel ‘Roman van Karel den Grooten en zijne twaalf pairs’.
(2) En, door mij ingevoegd wegens het metrum. De andere voorgeslagen tekstverbeteringen zijn
ook van mijne hand.
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Ons fragment van den Wisselauwe spreekt van ‘Karel ende sine genooten’. Maar
wie die genooten waren, Gernout daargelaten, wisten wij niet. Wij vernemen nu,
dank zij de Lorreinen, dat Gelloen er bij was. In onzen Wisselauwe hadden wij dus
een bont mengsel van helden uit de Germaansche sage, en van anderen, aan het
Fransche epos ontleend. Overigens heeft in dit gedicht Karel zelf de plaats ingenomen
van Diederic van Bern, de hoofdfiguur van het Germaansche epos.
De ‘ouder vader’ (in onze taal = grootvader) van Ritsaert, was dus Aspriaen. En
wanneer nu Gelloen, uit liefde voor de dochter van Aspriaen, Karel verraden heeft,
dan verkreeg hij de hand van het meisje toch niet, aangezien Gelloen in dit geval de
vader van Ritsaert zou zijn, terwijl zijn vader Yoen heette
Terloops zij hier opgemerkt dat in de Lorreinen Yoen over het land van Siten
heerschte. ‘Met dit land Site, waar Yoen heerschte’ (zegt Jonckbloet, inleid., bl.
XXVI,) ‘beken ik geen weg te weten: denkelijk wordt er Provence mede bedoeld’.
De later teruggevonden fragmenten van de Lorreinen, door Matthys de Vries
uitgegeven (Tijdschrift van Leiden, III, bl. 36) hebben Jonckbloet's gissing niet
bevestigd. Siten is zeker Scythen (Rusland), want in de nieuwe fragmenten wordt
palus Meotides (de zee van Azoff) uitdrukkelijk vermeld.
Hoe Yoen van Gascogne over Siten heerschte is thans duidelijk: Volgens de
Lorreinen (en waarschijnlijk ook volgens Bere Wisselau) was Espriaen, koning van
Siten. Na zijn dood is zijn rijk aan zijne dochter overgegaan - en daar die dochter
getrouwd was met Yoen van Gascogne, is het land het zijne geworden.
Deze inlichtingen zijn in de Chanson des Lorrains (het origineel van onze
Lorreinen) niet te vinden. De Nederlandsche bewerker, (een Brabander, zooals de
rijmen het uitwijzen), heeft hier Fransche bronnen met overleveringen uit den bere
Wisselauwe verbonden.

Nu wij alle toespelingen op ons gedicht verzameld hebben, geef ik een beknopt
overzicht van den inhoud van den Wisselauwe (het bestaande fragment, en de
toespelingen).
De Wisselauwe is een heroï-komisch epos. Het komische gedeelte zit hem hierin
dat de helden van het gedicht, door hunne heldendaden niet verkrijgen hetgeen zij
verkrijgen willen. Zij verkrijgen het door een list. Zij hebben te hunner beschikking
een monster, een vermenschelijkte beer, die hun
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blindelings gehoorzaamt en die hunne bevelen verstaat. Die beer springt op de
vijanden toe, maar telkenmale wordt hij in bedwang gehouden door de helden;
telkenmale krijgt hij bevel, voor de leus een spiegelgevecht met zijn meester aan te
gaan en zich te laten overwinnen. En wanneer nu de vijanden den monsterachtigen
beer zoo zien neertuimelen, krijgen zij ontzag voor de Germaansche helden; en deze
bekomen dan, dank zij den heiligen schrik, die hun door deze list op het lijf wordt
gejaagd, al wat zij begeeren.
En dit is de komische zet die onze voorouders uit de 12de eeuw zoo hartelijk heeft
doen lachen!
Het fragment dat bewaard bleef, is nog uit het begin van het epos. In den verloren
aanhef werd ons zeker verteld hoe Gernout den beer Wisselauw en zijne vier broeders,
gevangen heeft genomen, en hoe de gevangenen er toe gekomen zijn om als getrouwe
dienaars van hunnen meester op te treden. Er werd ons ook verteld welk het doel van
keizer Karel was, toen hij besloot zich in te schepen en koning Espriaen te gaan
opzoeken.
Zij hebben zeker langen tijd op zee rond gezwalpt, eer zij Espriaen's land bereiken,
want zij zijn heelemaal uitgehongerd als zij daar aankomen.
Nauwelijks zijn zij uit het schip gestapt of een van Espriaen's reuzen komt hun
vragen wat zij hier zinnens zijn te doen. En daar hij hen niet al te vriendelijk
aangesproken heeft, is Wisselauw op den reus toegesprongen en hij begint hem op
te peuzelen.
De reus roept en tiert (zoo begint het fragment). Andere reuzen komen toekijken,
maar zij blijven voorzichtig op een afstand. Nu begint Gernout met Wisselauw te
worstelen, nadat hij hem natuurlijk het bevel gegeven heeft, zich te laten
overmeesteren. Wisselauw wordt door Gernout aan band gelegd en de reuzen toonen
zich voortaan zeer inschikkelijk tegenover keizer Karel en de zijnen; zij zouden niet
gaarne willen zien dat men Wisselauw op hen los liet. Te samen gaan zij naar de
burcht van koning Espriaen met Wisselauw aan het touw. Zij worden uitgenoodigd
om het eetmaal te gebruiken. Intusschen heeft Wisselauw het bevel gekregen naar
de keuken te gaan en den kok (Brugigal) op te peuzelen. Hij werpt hem in den
ziedenden grooten soepketel, en met den soepketel treedt hij de eetzaal binnen, en
begint den kok op te vreten. Koning Espriaen en zijne reuzen klimmen op de balken
van hunne zeer primitieve eetzaal. Gernout zal hun nu toonen wat hij vermag: hij
werpt zich op Wisselauw, na hem wel te verstaan, het zelfde bevel gegeven te hebben
als vroeger. Na een vreeselijk gevecht, ligt Wisselauw weer op grond en hij gaat zich
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bij den haard neervleien. Gernout en de zijnen laten aan den koning weten dat alle
gevaar geweken is en dat men het ‘diner’ mag voortzetten. De reuzen komen van de
balken naar beneden, maar Espriaen werpt van tijd tot tijd een oog op Wisselauw,
die hem zoo wat verontrust. Hij noodigt Karel en de zijnen uit om den nacht in zijne
burcht door te brengen, Maar hij betrouwt den monsterachtigen gast niet. Liever zou
hij hebben dat Wisselauw buiten het slot bleef liggen. Onder hetzelfde dak slapen
met den beer, lacht hem niet toe...
Hier breekt het fragment af. Wij weten niet of per slot van rekening Wisselauw
den nacht in het slot doorbrengt, of daarbuiten.
Door de toespeling der Lorreinen vernemen wij dat Espriaen eene dochter heeft.
Gelloen maakt kennis met haar en verlieft op het meisje. Om hare hand te winnen,
is hij gereed Karel te verraden. En wanneer later de strijd aangebonden wordt tusschen
Espriaen en Karel, schaart zich Gelloen aan de zijde der reuzen, maar zijn plan
mislukt. Espriaen wordt overwonnen (en zeker zal Wisselauw het zijne daartoe
bijgedragen hebben). Gelloen verkrijgt zijn liefje niet.
Of nu Wedege de gevangene van Espriaen of van een zijner bondgenooten is,
weten wij niet. Maar, zooals ik hoogerop heb aangetoond, moet het gedicht het
verhaal hebben bevat van Wedege's bevrijding. Dank zij de hulp van Wisselauw
werd Wedege uit zijne gevangenis verlost. En het epos vertelde ons zeker ook, hoe
Wedege weer in het bezit kwam van Scimming, zijn paard, en Mimminc, zijn zwaard.
Zoo stel ik mij den inhoud voor van hetgeen Jacob van Maerlant noemde ‘van den
bere Wisselauwe die snodelhede’.
De techniek van het vers en de taal van dit dichtstuk verwijzen stellig naar het
oudste tijdperk onzer letterkunde. En het is zoo goed als zeker dat dit epos nog uit
de 12de eeuw dagteekent.
Gaarne zouden wij vele brokstukken willen missen, door onze rijmelaars uit het
Fransch vertaald, indien wij van dit nationale gewrocht nog enkele fragmenten in de
plaats konden krijgen.

Mijne nota over den bere Wisselauwe was reeds geschreven, toen ik kennis nam van
een zeer belangrijke bijdrage van Jan de Vries ‘van den bere Wisselauwe’ in
Tijdschrift der Maatsch. van Leiden (1922), XLI, bl. 143-172.
Schrijver stelt eene reeks, naar mij dunkt, goed geslaagde
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tekstverbeteringen op het zeer gehavend fragment van het gedicht voor(1).
Hij vergelijkt dit fragment met de parallel-verhalen in de verwante Germaansche
talen. Grimm en zijne opvolgers waren, zooals wij gezien hebben, getroffen door de
overeenkomst met de Wildifer-episode. Dit lijkt J. de Vries eene overdrijving:
‘Wanneer men het fragment van den Wisselauw vergelijkt met de Wildifervertelling,
dan wordt men eerder getroffen door het onderscheid, dat er tusschen beide bestaat,
dan door onderling verband’ (bl. 162).
Er is, volgens schrijver, veel grooter overeenkomst met een episode uit den könig
Rother: ‘Wanneer men Espriaen vervangt door Constantin, Karel door Rother,
Wisselauw door Widolt, dan schijnen ook maar alleen de namen veranderd te te zijn’
(bl. 154).
En, na de verschillende verhalen onderzocht te hebben, stelt schrijver zich voor,
het oud origineel verhaal terug te vinden, waaruit alle latere omwerkingen
voortgesproten zijn - een zeer gevaarlijk werk, daar bij soortgelijke hypothetische
reconstructies, de persoonlijke fantasie van ieder van ons nog al veel vrij spel heeft.
De verhalen laten zich in twee categoriën verdeelen. Er is (gemakshalve zal ik het
maar zoo noemen) een slavische versie; en ten tweede een anti-slavische versie.
In de slavische versie staat het monster (beer of dierlijke reus) ten dienste van een
slavischen vorst en het zijn de Germanen die door de list bedrogen worden.
Integendeel in de anti-slavische, dient het monster Germaansche helden en met
zijne hulp bevrijden zij uit slavische handen een van hunne stamgenooten, of
verkrijgen zij voor hun Germaanschen vorst de hand van een slavische prinses
(bruidwervingsverhalen - bij de oude Germanen een zeer geliefd thema, cf.
Waltharius-lied).
Onze beer Wisselauw maakt natuurlijk deel uit van de anti-slavische categorie.
Welnu, J. de Vries onderstelt dat de Slavische versie de oudste is: zij voldeed de
Germanen niet, en zij hebben er iets anders op gevonden: ‘Het ligt voor de hand dat
een Saksische “spielman” er geene vrede mee kon hebben dat een slavische vorst
zoo ongestraft een prinses van zijn volk geroofd had...’ (bl. 151). En dan heeft die
‘spielman’ de rollen zoo maar omgekeerd.
Best mogelijk dat de schrijver gelijk heeft, maar ik ben er

(1) Bl. 156, nota, en elders, bl. 159 en volg.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

248
toch zoo niet van overtuigd. Mij dunkt dat de stelling even goed kan verdedigd
worden dat de anti-slavische versie de oorspronkelijke is. Gelieve op te merken dat
in den loop der eeuwen het Germaansche epos stilaan een vervorming heeft ondergaan:
Het mythische bestanddeel is stilaan op den achtergrond geraakt. De bovennatuurlijke
helden zijn van lieverlede menschelijker geworden. Doch door hunne stoere
dapperheid verkrijgen zij wat zij moeten hebben. En nu is dan toch zeer opmerkelijk
dat wanneer zij alles te danken hebben aan een monster, dan maken die dappere
Germaansche helden slechts een povere en belachelijke figuur in het epos. Ik ben
eerder geneigd om aan te nemen dat de Germanen de monsters aan hunne vijanden
hebben afgestaan: zij hadden die niet noodig: Aan hunne stalen vuisten hadden zij
genoeg...
Doch al hetgeen ik tot hiertoe besproken heb, ligt buiten het onderwerp dat ik in
mijne nota behandelde.
Dit is echter het geval niet meer met hetgeen nu volgen zal.
Na zijne meening uitgedrukt te hebben dat de slavische versie de oudste is, en na
vastgesteld te hebben dat Wedege in de skandinaafsche omwerking alleen genoemd
wordt, en dat daar alleen van zijne bevrijding gesproken wordt, komt schrijver tot
het besluit dat Wedege slechts later met de Wisselauw-episode verbonden werd.
Indien ik zijn betoog goed vat, zoo verdenkt hij de Skandinaviërs van voor het eerst
een plaats in deze episode aan Wedege bezorgd te hebben. Uitdrukkelijk wordt het
niet gezeid en er wordt ook geen datum voorgesteld, zoodat ik niet weten kan wat
schrijver door ‘later’ bedoelt.
Nu spreekt het van zelfs dat, indien het de Skandinaviërs zijn, die Wedege er bij
gevoegd hebben, ik mij op de Wildiferepisode niet beroepen mag om onzen
Wisselauwe te reconstruëren.
Een bewijs wordt echter niet geleverd dat de Skandinaviërs hier op eigen hand
gewerkt hebben... en, zooals wij weten, volgen zij in den regel hunne bronnen nogal
van dichtbij.
Voorloopig blijf ik dus bij mijne uiteenzetting.
Ik stel vast dat J. de Vries het Middel.-Nederl. fragment zeer nauwkeurig heeft
onderzocht. Maar van alle de toespelingen op ons gedicht, waarvan ik hoogerop
gewaagde, is er bij hem geene sprake.
Misschien dat het nieuwe materiaal dat ik hem aan de hand breng, schrijver nopen
zal om zijne zienswijze te veranderen... althans ten deele.
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Wedege, zegt hij, werd er later bijgevoegd. Indien schrijver aanneemt dat ‘later’
beteekent 11e eeuw, of begin der 12de; indien hij aanneemt dat de Nedersaksers het
verhaal op hunne wijze omgewerkt hebben - dan is er geene tegenspraak meer
tusschen zijne uiteenzetting en de mijne. Het Nedersaksisch verhaal (Wedege
inbegrepen) kan dan nadien zijn weg gevonden hebben eenerzijds naar het Noorden,
anderzijds naar het Westen, de Nederlanden.
Indien schrijver bezwaren heeft te doen gelden tegen deze mijne zienswijze, dan
zou het mij zeer aangenaam zijn er kennis van te krijgen.
Het spreekt van zelfs dat indien die bezwaren van dien aard moesten zijn dat zij
mijne uiteenzetting omverwerpen, ik dan de eerste zal zijn om al hetgeen ik in
voorgaande bladzijden over den Bere Wisselauwe schreef, eenvoudig in te trekken
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Schilderen, Schrijven, Onderwijzen
door Gustaaf Segers, werkend lid der Academie.
Ich bin zu alt um neu zu modeln meine Sachen,
Und weder Tadel kann noch Lob mich besser machen.
(RüCKERT).

Onbeschroomd voor te stellen wat de wereld ons laat zien binnenshuis en
buiten, in de stad of op het veld, het moge nederig of verheven, edel of
onedel zijn, is eene gedurige bezorgdheid voor onze kunstenaars.
MAX ROOSES.
Er moet in het onderwijs der moedertaal meer natuur, meer eenvoud, meer
leven komen.
DE VRIES.
Ein Volk, dass ein wahres, volksthümliches Bücherwesen besitzt, ist Herr
von einem unermesslichen Schatz.
Pr. h. JAHN.
Den l0den Mei, 1924, werd door de ontwerpers van de Breughelviering te Brussel,
in het Egmontpaleis, eene vergadering gehouden; de schilder G. Creten verklaarde
er, dat deze feesten eene manifestatie moesten zijn om de nationale en populaire
tradities in onze schilderkunst, langen tijd onderbroken, weer voort te zetten. Er is
een geest, die verloren is gegaan in onze schilderkunst. De Vlaming Breughel is daar.
- Alles wat we verloren hebben, is bij hem terug te vinden. De artisten zijn een
aristokratie geworden. Dat is een erge fout. Wij moeten terug onder het volk(1).
Wat Creten hier de schilderkunst te laste legt, heb ik meer dan eens op de
letterkunde en het onderwijs toegepast, en dat in termen, die weinig met die van den
Brusselschen kunstenaar verschillen. Dat de schilderkunst, de volksletterkunde en
het volksonderwijs op onze dagen aan hetzelfde euvel mank gaan, is zoo treffend,
dat het der moeite wel waard is er een oogenblik bij stil te staan.
Men zou ons kunnen opmerken, dat al onze beschouwingen ijdel zijn, en zoowel
de schilderkunst als de volksletterkunde en het volksonderwijs de tijdstroomingen
volgen, dat zij de uitdrukking zijn van den volksgeest, dat zij het volksleven, de
populaire aandoeningen en verzuchtingen van onzen tijd

(1) Zie het dagblad ‘De Standaard’. Nummer van 12 Mei, 1924.
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weergeven, en eene natuurlijke nationale behoefte voor onzen tijd zijn, die bevredigd
moet worden. Tevergeefs zou men aan ons volk trachten te doen inzien, dat onze
hedendaagsche kunst geene ware volkskunst is; het is de kunst van onzen tijd. Wat
uit vroeger dagen komt, was voor die dagen goed, doch heeft voor ons slechts
historische waarde; zij, die dit niet beseffen, die met de moderne richting niet
medegaan in zake schilderkunst, letterkunde en onderwijs, zijn ‘anachronismen’ in
deze vakken der menschelijke bedrijvigheid.
Dat is de Theorie; doch:
Grau, theurer Freund, is alle Theorie.
Und grün der goldne Baum des Lebens(1).
‘Des Lebens goldner Baum’ is: de Werkelijkheid.
Wat is eigenlijk een anachronisme?
Men hoeft slechts het eerste het beste Lexikon open te slaan.
‘Een anachronisme’, zegt Meyer, ‘is een indruischen tegen de tijdrekening
of chronologie, waarin men eene gebeurtenis uit onkunde of met inzicht
in eene valsche tijdruimte verplaatst(2)’.
Brockhaus geeft dezelfde bepaling als Meyer. Hij voegt er bij:
Zoo b.v. laat Shakespeare in Julius Cesar de torenklok drij uren pende
fantazij. Het wordt, ofwel met inzicht aangewend, om het eene of andere
doel, b.v. het komische, te verkrijgen, ofwel het is toevallig, wanneer de
dichter uit onkunde een voorval laat gebeuren, zeden of gebruiken schetst,
die tot een vroegeren tijd behooren.
Zoo b.v. laat Shakespeare in Julius Cesar de torenklok drij uren slaan, en
geeft Schiller in Die Piccolomini een heerlijk beeld van den
bliksemafleider, hoewel die slechts 120 jaar later werd uitgevonden. Deze
kleine feiten oefenen echter op de werking van het gansche poëtische
gewrocht geen storenden invloed uit. Erger is het anachronisme in
dichtwerken, waarin, wel is waar, het uiterlijke leven van een vervlogen
tijd met pedantische juistheid wordt geschilderd, maar waarin het gansche
gemoedsleven en de wijze van denken van den modernen tijd in den verst
vervlogen tijd worden teruggevoerd. Aan dit gebrek lijdt gansch de oude
tragedie der Franschen, lijden de werken van een Corneille, Racine, evenals
vele van onze historische romans(3)’.

(1) Faust. Erster Theil.
(2) Meyers Konversations-Lexikon - Vierte Auflage - Erster Band. Verlag des
Bibliographischen Instituts: blz. 521, Leipzig.
(3) Conversations-Lexikon - Leipzig. Brockhaus, I blz. 771.
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Dat is duidelijk.
Het werk van schilders en letterkundigen, een onderwijsstelsel, die met de nieuwere
stroomingen niet medegaan; schilders, letterkundigen, onderwijzers, die niet tot de
moderne School behooren, als anachronismen bestempelen, is, als beeldspraak,
tamelijk gewaagd. Doch de zin is licht te vatten.
Intusschen valt het gemakkelijk te bewijzen, met het oog op de beteekenis, dat de
ultramodernen, in zake van deze kunsten - het onderwijs is ook eene kunst, zoowel
als eene wetenschap - wezenlijke anachronismen zijn. Dus, ook hunne School. Het
bewijs is, dat deze moderne kunst bij ons volk, bij het volk van onzen tijd, geenen
bijval vindt. Afgezien van heure technische waarde, staat het vast, dat zij ons volk
geheel en al onverschillig, koud laat, omdat zij in strijd is met het karakter van dit
volk. Het anachronisme is hier geen vergrijp tegen detijdruimte, maar tegen het
gemoedsleven, tegen de levensopvatting van het volk, waarvan de kunst de uiting,
de afstraling. moet zijn. De artist wijkt van zijne heerlijke roeping af; dat is. de
vertolker te wezen van alles wat er omgaat in zijne ziel, in wat zich daar buiten roert.
Ook van wat zijn volk gevoelt, van het leven van zijn volk. De moderne artist - dit
woord in de beteekenis, die hij zelf daaraan hecht - raakt zijn volk niet, omdat hij
niet denkt en voelt zooals zijn volk, omdat hij de wereld, waarin hij leeft, niet ziet,
omdat hij buiten de wereld en het leven van zijn volk staat. Hij is, gelijk Creten het
zeer just zegt, een aristokraat geworden. En als er iets is, dat met het wezen der
Vlaamsche kunst in strijd is, is het de aristokratie - natuurlijk dit woord in de
beteekenis genomen, die wij er hier aan hechten. De Vlaamsche kunst is wezenlijk
gezond demokratisch. Zij is de verheerlijking van het Vlaamsche volk. De
werkelijkheid, trouw weergegeven, met het oog van eene Vlaamsche persoonlijkheid
gezien, dat is Vlaamsche kunst.
‘De tweede eigenschap, die wij bij onze schilders opmerken, is hun
waarheidszin, dat is hunne liefde voor de wezenlijkheid, en hunne
trouwheid in het weergeven dezer’ zegt Max Rooses. ‘Van Van Eyck tot
Memlinc, van Memlinc tot Matsys en Lucas van Leiden, en van dezen tot
Jordaens en Hals, Snyders en Potter, Ryckaert en Geraart Don, Teniers en
Hobbema, Ommeganck en onze levende landschapschilders, zien wij eene
zucht om aan de stoffelijke, ware wereld met inspanning en nauwgezetheid
te vragen wat zij schilderachtigs heeft, en het trouw te vertolken. Van
Eyck's beelden waren uit het leven gesneden, Matsys'
gemoedsuitdrukkingen uit het gelaat en uit de ziel gelezen. Rubens stelt
den mensch in al zijne kracht, Van Dyck in al zijne edelheid, Jordaens en
Teniers in al zijne ongekunstelde vroolijkheid voor. De
landschapschildering en de zeegezichten werden ten onzent
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geboren, zoowel als het huiselijk tafereel; de dieren- en bloemenschildering
bereikten haren hoogsten bloei op onzen bodem. Onbeschroomd voor te
stellen wat de wereld ons laat zien binnenshuis of buiten, in de stad of op
het veld, het moge nederig of verheven, edel of onedel zijn, is eene gedurige
bezorgdheid voor onze kunstenaars. Trouw waren zij, maar niet
onverschillig in het opmerken. Men taste den pols aan onze Schilderschool,
waar en wanneer men wil, immer zal men haar bloed opgewekt en
levenslustig voelen loopen. Zij nam uit het leven het vroolijke, het lachende,
het genietbare, evenals zij uit de natuur het zonnige en kleurige genomen
had. Bosch, Brouwer en Breughel, Rubens en Jordaens, Hals en Van der
Helst, Teniers en Van Ostade, Cuyp en Wouwermans, en gij allen, mannen,
die uwe personages zoo jolig en zoo gezond, zoo gemoedelijk en zoo
onbezorgd de wereld liet beschouwen, en die hen in den appel des levens
met volle tanden liet bijten, zonder dat zij zich bekommerden of hij geschild
was of niet, of hij op eene heeren- of boerenerve gegroeid was, - gij allen,
beter of minder goed, zijt Nederlandsche kunstenaars.(1)’
Het kon niet scherper opgemerkt, en niet beter gezegd.
Onze artisten moeten ziende blind zijn om het jolige leven niet te zien, dat zich
onder hunne oogen ontrolt. Ons volk, de kern van ons volk, het landschap, het gehucht,
het dorp, de stad, dat is het materiaal van onze schilders; maar zij moeten met dit
volk leven, zij moeten dit volk liefhebben, zij moeten in de ziel van dit volk blikken,
zij moeten één zijn met dit volk. Ach, als ik onze hei, onze mastbosschen, onze
gehuchten zie, als ik de volkswijken onzer steden bezoek, als ik ons volk naga aan
zijnen arbeid, in zijne vreugd en smart, als ik in die zoo schilderachtige
woonvertrekken en stallen treed, komt onweerstaanbaar de gedachte in mij op: ‘Gij,
beeldende kunstenaars, hoe is het mogelijk, dat gij hier niet in het volle leven grijpt,
dat dit leven u niet aangrijpt? Doch, het is waar: eene schel hangt vóór uwe oogen;
gij zijt blind, of ten minste kleurenblind; gij ziet niet wat gij zoudt moeten zien, of
ten minste gij ziet niet gelijk gij zoudt moeten zien, omdat het bij u van binnen donker
is. Gij denkt of voelt niet wat uw volk denkt en voelt, zooals dit denkt en voelt.
Gij zijt geene Vlaamsche kunstenaars, omdat gij zelf ontaard zijt, omdat uwe kunst
niet ontspruit uit den boezem van het Vlaamsche volk; gij zijt blind voor de Vlaamsche
wereld, en doof voor de lessen der wereldberoemde Vlaamsche School.
Een wezenlijk karakteristiek kenmerk onzer Vlaamsche Schilderschool is hare
volkschheid, als ik het zoo mag noemen. Geene uitheemsche spijzen, die wij niet
kunnen verteren, en die wij daarom laten staan, discht zij ons op; maar moeders
keuken.

(1) Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool.
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Degelijk, gezond, genietbaar. Onze kunst moet tot het volk spreken, waarvan zij
uitgaat. Houdt men ons niet veel voor, waarvan wij met den besten wil van de wereld
niet kunnen bepalen wat voorgesteld wordt, wat al te ver, geheel en al buiten ons
ligt? Symboliseeren, synthetiseeren; dit alles is goed en wel, maar de Vlaamsche
kunst is eerst en vooral ‘bootserij’, de voorstelling der werkelijke wereld; deze, er
kan niet genoeg op gedrukt worden, doorademd met het temperament, met den
eigenaardigen, persoonlijken, poëtischen geest van den Vlaamschen artist.
In het weekblad De Amsterdammer(1) tref ik in eene novelle, Schildersvreugd,
getiteld, een bij uitstek geestig schetsje aan. Misschien wordt het modernisme in de
Schilderkunst er wel wat gecarricatureerd, maar minder dan het wel den schijn heeft.
In den grond is het tafereel raak.
Jos toont zijne schilderij, die ‘De doode Kraai’ moet voorstellen.
‘Weet je, hoe 't ding heet?’
'k Kon er zoo gauw niet achter komen. Gelukkig was Jos me voor.
‘De doode kraai’.
Nu kon 'k m'n verwondering toch niet geheel bedwingen.
‘De doode kraai?’ vroeg 'k aarzelend.
‘Ja!’ schreeuwde Jos ongeduldig. ‘Jij zoèkt 't beest, hé? Dat doen ze
allemaal. De ezels! Maar begrijpen jullie dan niet, dat 't veel mooier is, 't
beest nièt te schilderen? Wat zegt 'n dooie kraai? Geen bliksem! 'k Bedoel:
'n dooie kraai schilderen, kan iedereen. Maar 'm niet te schilderen en 'm
dan tóch te doen vermoeden, ergens in de onbestemde ruimten van 't
wereld-wee, dàt is kunst. Niet de materie, maar de idee, t begrip! Zie de
lucht! Zie, zeg 'k!’ (Jos pakte me bij 'n schouder, doch dit was volstrekt
niet noodig, want 'k zag heelemaal niets anders). ‘Dat is geen regenlucht,
of geen donderlucht, of geen hagellucht, of geen zonnelucht. Nee, 't is
geen eens lucht. Die kan je voor mijn part cadeau krijgen! 't Is slechts
symbool, 'n symbool van ramp, ellende, verlatenheid. Die wolken, die
eigenlijk geen wolken zijn - begrijp je me? Volg je me? God, Co, laat dat
wurm z'n mond toch us houwen! - die wolken roepen 't uit: “Daar ergens
ligt, hu hu, 'n doode, hu hu, 'n doode kraai!” 'n Tragedie, afschuwelijk! Je
voèlt de kraai! Ja, als 'k m'n oogen sluit, zie 'k 'm. Daar!’
De oogen dicht, prikte Jos met den wijsvinger bijna in m'n oor. 'k Wendde
me wat af. Men moet niet te lang naar tragedies zien.
‘Welke schilder heeft dat vóór mij gedaan?’ vroeg Jos, terwijl-ie weer in
de werkelijkheid keek. ‘Ze kunnen er naar ruiken! Ja, koetjes en
koekepannen. Maar 'n kraai, die er niet is! - 'k Ben er mee naar drie
kunstkoopers geweest. Haha! 'k Hak liever m'n hiel af, dan dat 'k ooit weer
'n voet zet in hun schande-winkels! Bloedzuigers zijn 't,

(1) Nummer van 3 November 1911.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

255
verkrachters van de ziel! Weet je, wat ze zeien? De een zei: ‘Meneer, je
moest die lucht wat stoffeeren! Alsof 'k gemeubileerde kamers verhuur!
De ander vroeg, waar 'k de onderste helft gelaten had. Die lui zien niets!
En de derde, dien 'k nog us speciaal op m'n kraai opmerkzaam maakte,
zei: “Meneer, 't beest is niet af genoeg”. Nu vraag 'k je! Wat maalt 'n dooie
kraai er om, of-ie af is? En met zulke stommelingen heb je te maken! Die
hebben 't heft in handen. Die kunnen je laten crepeeren, als ze willen! Er
moet revolutie komen, opruiming! Dan eerst is de weg vrij naar 't ideaal!’
Jos gaat nog verder:
‘Nee, 'k dàcht, dat 't wat was. 'n Mensch raakt eens uitgeput’.
Hij trok me mee in z'n hol. Begrijp je?’ vroeg-ie onstuimig, ‘hoe hier 't
werk op je aanstormt? Als 'k m'n oogen dicht doe - kijk, zoo! -, zie 'k wat
'k wil. Die modeschilders met hun divans en draperieën! 't Is m'n illusie,
eens 't Niets te kunnen schilderen. Voel je! 't Niets, dat eiglijk àlles is! De
Eenheid en de Veelheid, alles bij elkaar en toch nog nul! Ha, 't blijft
natuurlijk ideaal, dat te bereiken. zonder materie, zonder doek, zonder
verf! Stel je voor: ‘Mevrouw, 'k verkoop u dàt. Niets en alles!’ En je wijst
in de lucht en 't is grijpbaar en toch niet te vatten. Welk 'n triumf van de
geest! Dat alles gaat in m'n hoofd om. Begrijp je nu, dat 'k er wel eens pijn
aan heb?’
Begrijpt men niet, dat zulke kunst bloedlooze, doode kunst is, die ons volk
onverschillig, koud laat, moet laten, omdat ons volk daarin niets ziet, daar niet in
leeft, daar zich zelf niet in terugvindt, en omdat eene kunst, die door het volk niet
gevoed en gedragen wordt, geene levensfrischheid kan hebben. Dat men ons niet
antwoorde, dat de traditioneele kunst der Vlamingen tot het verleden behoort, dat de
kunst van De doode Kraai de kunst van heden is. Dat dit met de werkelijkheid in
strijd is, wordt hierdoor bewezen, dat die traditioneele kunst nu nog leeft en speelt
in onze volksziel, dat ons volk de voortbrengsels daarvan nog gevoelt, geniet en
bewondert, terwijl het modernisme daar geenen pak op heeft, niettegenstaande al de
pogingen, die daartoe aangewend worden. De kunst legt getuigenis af van den tijd,
ja; maar in zake van kunst gaat niets met schokken, alles gebeurt bij evolutie en hier
staan wij voor eene revolutie. Daarbij, de volksziel, de Vlaamsche volksziel, heeft
niets van die revolutie gevoeld. Wij hebben de heerlijke tradities onzer Vlaamsche
Schilderschool, met hare vaste princiepen, die altijd dezelfde blijven, en in ons
voortleven; wij kunnen wijzen op onze kunstreuzen, aan wier voeten onze artisten
als nederige leerlingen moeten neerzitten, in plaats van door hunne werken totaal
met hen af te breken.
Wij brengen hulde aan de vereerders van den grooten Breughel en drukken de
hoop uit, dat zijne verheerlijking voor onze kunstenaars niet zonder les voorbij moge
gaan.
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't Moet in 't oog vallen, dat de letterkunde en het onderwijs, ik spreek van de
volksletterkunde en het volksonderwijs, dezelfde strooming hebben gevolgd, en aldus
denzelfden weg zijn opgegaan als de beeldende kunsten; de letterkundige, evenals
de onderwijzer, is - als hij tot de nieuwere school behoort - aristokraat geworden;
hunne voeling met het volk moest dus insgelijks erg verzwakken. Dit wordt niet meer
geloochend. Tal van letterkundige werken, van volksverhalen, zelfs van schrijvers
van groot talent, dringen niet tot het volk door, gelijk dit het geval was bij het
verschijnen van Conscience's, Snieders' en Mevrouw Courtmans' verhalen. Al de
bibliothecarissen van het Vlaamsche land, geen enkele uitgezonderd, zullen dit
bevestigen. Een onderzoek in tal van volksbibliotheken heeft mij het bewijs geleverd,
dat deze schrijvers voortdurend de lievelingen van het volk zijn. Hunne werken
dringen tot in de breede volkslagen door, en is dit geen geluk? Is het niet van het
hoogste belang, dat de leeslust van ons volk bevredigd wordt, dat het eene letterkunde
bezit, die het geniet, smaakt, en terzelfdertijd ontwikkelt, verheft en veredelt?
De volksletterkunde, het kan niet luid genoeg gezegd worden, moet eene verpoozing
zijn voor den volksman, voor de volksvrouw, voor den Vlaamschen volksman en de
Vlaamsche volksvrouw, die handenarbeid verrichten, en geene literaire opleiding
hebben genoten.
Er wordt vaak beweerd, dat ons Vlaamsch volk een verachterd volk is, niet in staat
eene degelijke letterkunde te genieten. Dat is laster. Ook onderwijzers vindt men,
die beweren dat hunne leerlingen te bekrompen zijn, om vorderingen te maken. Een
hoogstaande pedagoog merkt hierbij op, dat, zoohaast een leeraar overtuigd is, dat
zijne geringe uitslagen uitsluitend aan hem zelf moeten toegeschreven worden, hij
op den goeden weg is. Ik laat aan de lezers over daaruit de besluiten te trekken, met
het oog op den geringen bijval, welken niet weinig letterkundige werken genieten.
Voorschriften en theorieën baten hier niet: men schrijft, gelijk men door eigen
aandrang, door zijn gevoel daartoe gedreven wordt. Elk vogeltje zingt, gelijk het
gebekt is, en de schrijver is, als schrijver, wat hij als mensch is. Dit belet niet, dat
allen, die ons volk liefhebben, er het hunne toe moeten bijdragen om aan dit volk
eene degelijke, gezonde, genietbare letterkunde te schenken.
Zou iemand twijfelen, of ons volk zulke letterkunde broodnoodig, daar zelfs recht
op heeft? Hebben de verfijnden daar alleen recht op? Dit te durven beweren zou eene
snoode ondankbaarheid zijn; want, hiervan kan men niet diep genoeg overtuigd zijn:
het volk, dat Conscience en Snieders liefheeft, heeft
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onze volkskarakterstrek bewaard, en is nog onze hoop en onze macht.
En men houde ons niet voor, dat slechts goedje van gering allooi voor het volk
geschikt is. In geenen deele: Conscience's Loteling is een letterkundige perel, en
nochtans dweept de minst ontwikkelde boerin er mede.
Het volstaat niet, dat het verhaal genietbaar, ontwikkelend en veredelend zij; het
moet kunstwerk, Vlaamsch kunstwerk; het moet Vlaamsche volkskunst zijn.
Door den inhoud en door den vorm moet het aantrekkelijk, boeiend, gezond, echt
volksch zijn. Het afwijken van de volkswereld, het miskennen van de volksziel, door
het materiaal en den vorm, brengt eene breuk tusschen de letterkunde en den lezer
te weeg, verwijdert beide zoozeer van elkaar, dat zij elkaar niet kunnen naderen. Hoe
wilt gij, dat ons volk eene letterkunde kunne genieten, smaken en liefhebben, als
deze letterkunde dit volk in eenen dampkring, in eene wereld wil voeren, waarin het
zich niet beweegt, zich niet te huis gevoelt, waarvoor het beste deel slechts afkeer,
walg gevoelt? Ook de taal belet de toenadering tusschen den lezer en den schrijver,
wanneer deze taal zich te veel verwijdert van de taal van het verstands- en
gemoedsleven van den lezer, ja, wanneer deze taal niet eens de natuurlijke tolk van
het denken en gevoelen van den schrijver zelf is, wat wel gebeurt.
Ik ken eenen schrijver van gering talent, welke bij zijn volk eenen bijval geniet,
welke veel hoogerstaande letterkundigen tevergeefs najagen.
Een zijner vrienden vroeg aan eene boerin, waarom de werken van dezen schrijver
zoo gaarne gelezen worden. Dit komt, antwoordde zij, omdat wat hij vertelt, ons
leven is, en omdat hij dit vertelt gelijk wij dit vertellen!
En men leide hier niet uit af, dat dit leven te gering is om als stof voor de
letterkunde te dienen: neen, Goethe zelf geeft ons den raad om ‘in 's volle
Menschenleben zu greifen’, en De Genestet, die ons herinnert, dat poëzie overal
schuilt, verklaart, ‘dat alles, groot en klein uit dit lieve leven hem trekt’.
Ook wane men niet, dat de taal, welke op ons volk pak heeft, de gemeene, platte
straattaal hoeft te zijn; maar wel de echte, frissche volkstaal, die leeft en speelt in het
hart des volks, en daar zoozeer echo in vindt, dat het meent, dat de schrijver en de
lezer denzelfden vorm ter uitdrukking van hun zieleleven, beider zieleleven,
gebruiken.
Deze taal is zeer zeker een kunstvorm van wat edeler gehalte dan de gekunstelde,
gewrongen taal, waarop hooger werd gewezen, en waarin ons volk zich nooit te recht
zal vinden.
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In enkele gevallen kan zij misschien den geest van sommige geletterden bevredigen,
maar ze is ontoegankelijk voor het hart, voor het beste deel van ons goed rond
Vlaamsch volk. En dat is het Sine qua non voor eene genietbare volksletterkunde.
Het gebruik van gewestelijke woorden en uitdrukkingen kan niet geheel vermeden
worden.
Dr. De Vries verdedigt de opname van dergelijke woorden in zijn Woordenboek
der Nederlandsche Taal, in taalkundig opzicht, op merkwaardige wijze:
‘Wat de gewestelijke en plaatselijke woorden betreft, zou een vast stelsel
van uitsluiting en de toepassing op vele bezwaren stuiten, en niet zonder
aanmerkelijk nadeel voor de taal zelve worden doorgedreven’, zegt hij.
‘Ook hier derhalve moet vrij wat ruimte gelaten worden, om in elk
bijzonder geval met oordeel des onderscheids te kunnen handelen. Bij een
aantal woorden is het nauwelijks te bepalen, of zij binnen den engeren
kring van enkele gewesten beperkt zijn, dan wel tot de gemeenlandsche
taal behooren; wat ons hier of ginds bevreemdt, wordt wellicht ook elders
verstaan. Welnu, men ga dan onbekommerd te werk, men helle in
twijfelachtige gevallen naar de liberale wijze over, en, moet men eenmaal
inconsequent zijn, men zij het liever door te veel dan door te weinig op te
nemen. En zoo dikwijls men in den schat onzer volksdialecten van Noord
of Zuid eenig woord aantreft dat de gelukkige uitdrukking behelst van een
begrip, waarvoor de algemeene Nederlandsche taal geen geschikt woord
heeft aan te wijzen, dan voorzeker mag men de gelegenheid niet verzuimen
om den rijkdom der taal te bevorderen, die te allen tijde streefde en moet
blijven streven, zich te versterken en in iedere nieuwe behoefte te voorzien
door te putten uit de steeds levende bron der volksspraak(1)’
Indien deze theorie in een taalkundig opzicht onaantastbaar is - en wie zou dit durven
betwisten - is zij stellig nog in ruimere mate toepasselijk op de verhalende, meer dan
elders op de verhalende volksletterkunde. Een gewestelijk woord, eene gewestelijke
uitdrukking, te goeder uur gebruikt, zet aan het volksverhaal eene ongemeene
frischheid en kleur bij, in zulke mate, dat wij tal van volksspreuken, dialectische of
dialectisch getinte uitdrukkingen hoegenaamd niet kunnen missen, willen wij het
karakter van land en lieden, met de noodige waarheid en karakteristieke kleur
schilderen. Natuurlijk geldt het hier vooral eene kwestie van keus en smaak.
Ook over het gebruik van onkiesche woorden en uitdrukkingen, over hunne opname
in zijn Woordenboek, handelt DE VRIES.

(1) Woordenboek der Nederlandsche Taal. Eerste Deel. Inleiding XLI.
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‘Zelfs dan, wanneer de volkstaal iets aanbood, dat minder welvoeglijk
klonk, dat overkiesche ooren licht kwetsen kon, of wel rechtstreeks tot de
platte spraak van het gemeen behoorde, moesten wij niet al te vies vallen
of uit laffe preutschheid door uitsluiting de taal verarmen. Behoort al een
schrijver, uit eerbied voor zijn publiek en voor zich zelven, altijd de eischen
van den goeden smaak in acht te nemen, toch zijn er gevallen, waarin een
plat woord de eenige juiste term op de juiste plaats kan wezen(1)’.
JACOB GRIMM gaat hierin nog verder dan DE VRIES. Wat de taalwetenschap betreft,
is, denk ik, hunne leer onaanvechtbaar - wel te verstaan, als de eischen van den
goeden smaak niet uit het oog verloren worden. Ook zijn wij niet bang voor een
woord of eene uitdrukking, die in onze salons, of zelfs bij de parvenus weerzin
verwekt, maar zonder erg frisch in den mond onzer gezonde volksklas klinkt. Zulke
woorden en uitdrukkingen kan een schrijver, die naar waarheid en schilderachtigheid
streeft, kwalijk terzijde laten. Doch, daar wij tot hen behooren, die meenen, dat de
volksletterkunde, overal, maar meer te onzent dan elders, eene opvoedende, zedelijke,
veredelende strekking moet hebben, past het hier voorzichtig te zijn, en vooral die
uitdrukkingen, welke obscene beelden vóór den geest roepen, streng te verwerpen.
Ik begrijp niet, dat de vaderlandsche kracht van eene nationale letterkunde in de
nationale taal, niet algemeen naar waarde beseft wordt, ten minste door hen, die in
staat zijn na te denken en den loop der wereldsche zaken na te gaan. Voor ons,
Vlaamsche menschen, is de Vlaamsche letterkunde toch een inheemsch produkt, een
produkt van eigen bodem. De menschen, die zij opvoert, behooren tot de onzen; door
al wat zij doen, onderscheiden zij zich van de andere volken; hun geest, hun karakter,
komen ons te gemoet, omdat dit alles ook ons toebehoort. Hunne zeden en gebruiken
zijn de onze. Hunne taal, waarin geheel hun leven zich lucht geeft, en die het
uitwendig kenmerk is van hunne volkskarakteristiek, is de onze. Het land, dat
geschilderd wordt, waar de menschen wonen, die in onze verhalen optreden, is hun
land. En die menschen, die levenswijze, die taal leert men liefhebben, zelfs zonder
dat deze liefde wordt aangepredikt.
De liefde voor onze menschen, voor alles wat hen kenmerkt, voor onze dorpen en
gehuchten, voor onze vlekken en steden, voor onze heiden en velden, bosschen en
stroomen; dus voor den vaderlandschen grond, is de sterkste prikkel tot de liefde
voor het groote vaderland. Maken onze menschen, maakt

(1) Woordenboek der Nederlandsche Taal. Inleiding XLV.
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onze grond niet een hoofdbestanddeel van het begrip Vaderland uit? En is het elkeen
niet klaar, dat de liefde tot dit alles in de volksletterkunde krachtiger opgewekt wordt
dan in leerende werken b.v.? In de verhalende letterkunde dan toch worden onze
menschen handelend opgevoerd, bepaalde menschen, bepaalde landschappen worden
geschilderd; het volk ziet die, leeft met hen; de indruk is des te sterker, daar de
fantazie de beelden met een stralenkrans omgeeft en verheldert.
Voor LERMONTOW(1), is dit, en dit alleen het Vaderland. Hoor, hoe hij dit bezingt.

Mijn Vaderland.
Wel heb ik liefde voor mijn vaderland, doch het is eene eigenaardige liefde,
die het denkend verstand niet meer kan overwinnen. Voor barbaarschheid
kan ik mij niet begeesteren, noch in den huidigen tijd noch in de oudheid.
Ik heb den roem niet lief, die met bloed gekocht werd, noch het trotsche
zelfvertrouwen, dat op bajonnetten steunt, noch den heiligen schijn des
roems uit oude dagen, waarvan de liederen en sagen ons verhalen. Doch
wat ik lief heb, ik weet zelf niet waarom: het koele zwijgen van de
eindeloos woeste steppen, wanneer hunne verwelkte halmen naar de aarde
neigen, en niets weerklinkt dan gekwetter en gebrom. Gaarne ook hoor ik
het machtig ruischen der wouden, en luister ik, diep geroerd, naar het
golfgeklots der stroomen, wanneer zij in de lente, van ijs bevrijd, als eene
zee over het land spoelen. Met liefde ook ijl ik door de dorpen en velden,
zoek ik den weg door het nachtelijk donker, waar geen antwoord op mijne
vragen volgt, dan het flikkerend geflonker van verwijderde hutten. Den
stoppelbrand der velden zie ik gaarne, de witte berken en de zoomen der
rivieren, de karavanentochten uit de verte en de wandelende
nomadenhorden. Met eene vreugde, die niet allen kennen, zie ik in den
zomer, de met koren opgevulde schuren, het boerenhuis met zijn strooien
dak, de in hout gesneden uitstallingen vóór het venster, en 's Zondags zie

(1) Lermontow, Michaël, Jurewitsch, een der grootste Russische dichters, stamde uit eene
aanzienlijke adellijke familie, en werd in 1814 geboren. Hij studeerde aan de Universiteit te
Moskou en aan de Militaire school te Petersburg, vanwaar hij als officier in de Garde trad.
Hij werd, om een gedicht, naar aanleiding van den dood van Puschkine, naar den Kaukasus
verbannen. Slechts twee jaar was hij van daar terug, of hem trof, om een tweegevecht, dezelfde
straf. Den 27 Juli 1841, werd hij, in een ander tweegevecht, gedood. Hij was nauwelijks 27
jaar oud.
Met ganscher ziel en hartstocht verdiepte Lermontow zich in de grootsche Kaukasische
bergwereld, die hem tot zijne heerlijke gezangen begeesterde, en die hij met eene waarheid,
kracht en getrouwheid geschilderd heeft, als geen dichter vóór hem! (Brockhaus, IX. 694).
Ik vertaal bovenstaande gedicht naar Bodenstedt, 'den grooten dichter van Mirza-Schaffy.
(Bildersaal der Weltliteratur. Die Slavenlander - III - von Johannes Scherr. III. 362.)
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ik in droomerige rust gaarne het gewoel van dronken boeren ha, wanneer
zij in den dans stampend hunne stappen meten, in lust en geraas de kwalen
der week vergeten’.
Zeker is de dichter hier veel te eenzijdig, en heeft het begrip vaderland ook andere
faktoren, die insgelijks hoogst eerbiedwaardig zijn: onze Vorst, ons vorstenhuis,
onze nationale instellingen, onze historie en andere meer.
Doch de woning, het dorp of de stad, waar wij het eerste levenslicht ontvingen,
de streek met al de zoete herinneringen uit onze kinderjaren, werken krachtig op het
gevoel, en het gevoel vooral maakt den mensch tot groote daden bekwaam.
Onze jongens hadden hun eng vaderland lief, wat hen niet belette ook hun groot
vaderland, België, lief te hebben: ze zijn voor beiden in den dood gegaan.
Nog één woord over de keuze der stof. Wij hebben zoo sterk op de demokratie, op
de liefde tot ons volk, welke onze volksletterkunde moet kenmerken, aangedrongen,
dat er wel moet op gedrukt worden, dat juist, om die oprechte liefde, de eerbied voor
het gezag in de allereerste plaats in de volksschriften moet doorstralen. Wij leeren
dit in de school, en al moge men mij voor een verachterde, voor een anachromisme
houden. bliif ik bij mijne meening, dat de letterkunde, de volksletterkunde, wel verre
van de werking der School te verijdelen, daar vijandelijk tegen te staan, haar trouwe,
krachtige bondgenoot kan, en moet wezen. - De letterkunde, de volksletterkunde,
moet eene verpoozing zijn voor ons volk; zij moet ons volk artistiek genot aanbieden
en het tevens ontwikkelen, veredelen, en in zijne eigen oogen verheffen en veredelen;
dat is hare roeping.
Over de zedelijkheid in de letterkunde handelde ik herhaalde malen. Geene obscene
taal, geene obscene voorstellingen.
En daar wij het voorbeeld van eerbied voor het gezag onzer meesters moeten
geven, blijven voor mij de woorden van Jan Frans Willems. voor meer dan tachtig
jaren uitgesproken, altijd van kracht.
‘Hier staan wij op het meest betreden pad der Vlaamsche kunstoefening,
hetzij de geschiedschrijver de daden der voorvaders wil afschetsen, hetzij
de opsteller van de nationale drama's het gezellig leven van vroegeren en
lateren tijd begeert op het tooneel te brengen, hetzij de dichter of de
romanschrijver, als tolk van het volkskarakter, een tafereel verlangt op te
hangen van onzen huiselijken kring, van de deugden der ouders, de liefde
der kinderen, de hooghartigheid der mannen en ouderlingen, het eerbaar
gedrag en de beminnelijke aanvalligheden der vrouwen van ons land. Dit
alles mag men getrouw naar de
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natuur schilderen, met terzijdestelling echter van dat afzichtelijke en
onbetamelijke, 't welk in de meeste Fransche schriften dezer dagen op den
voorgrond staat(1)’.
Wij schrijven voor het Vlaamsche volk, niet voor het Vlaamsche gemeen.
Niet alleen de volksletterkunde hoeft de bondgenoote der School te zijn; ook de
beeldende kunst komt het onderwijs meer en meer ter hulp. Geïllustreerde
schoolboeken verschijnen meer en meer, en hoe grooter aandeel de kunst daar in
heeft, des te beter.
Zedelooze beelden zijn even streng af te keuren als zedelooze boeken, welk ook
het talent, zelfs het genie der meesters moge zijn.
Ik wil geenszins beweren, dat de schilder- en beeldhouwkunst uit haren aard
didaktisch moet wezen; maar toch hadden beide in hunne verhevenste uitdrukking
eene leerende, althans eene veredelende strekking. De godsdienstige kunst, had wel
zeker meer tot doel uiting te geven aan het godsdienstig gevoel en tot godsdienstigheid
op te wekken dan l'art pour l'art te beoefenen, wat niet belette, dat in dit vak de
heerlijkste meesterstukken ontstonden.
Het Oordeel van Salomo, prijkte in vele onzer raadhuizen, om de rechters op het
hart te drukken hun zoo zwaarwichtig ambt met den grootsten ernst waar te nemen.
In het jaar 1468 belastte de Stadsraad van Leuven den grooten schilder Stuerbout(2)
de legende van Keizer Otto III te schilderen, waar de gemalin van een edelman de
vuurproef onderstaat, een gloeiend ijzer ter hand neemt, om de onschuld van haren
echtgenoot te bewijzen(3)
Het prachtig tafereel van REMBRANDT, in de Fransche werken over
kunstgeschiedenis gewoonlijk La Leçon d'Anatomie, in Nederland De Snijkamer
genoemd, stelt Professor TULP voor(4) die aan zijne studenten, vóór een naakt lijk, op
eene tafel uitgestrekt, eene les geeft. Het tafereel hangt thans in
(1) Over den Geest waardoor de Vlaamsche Letterkunde zich moet onderscheiden.
Redevoering, uitgesproken door Jan Frans Willems, op de Algemeene Vergadering
der Belgische Maatschappijen van Vl. Letteroefening te Brussel, den 11 Februari 1844.
In welke mate zijn deze woorden op onze dagen meer toepasselijk dan in Willems'
tijd!
(2) Geboren te Haarlem, 1391, gestorven in 1470.
(3) ‘Cette légende, réproduite par le pinceau habile de Stuerbout, était destinée à inspirer à nos
édiles l'amour de l'équité et la haine de l'injustice.’ (Louvain Monumental, par Edward Van
Even, blz. 440).
(4) Dr Nicolaas Tulp, in 1593 te Amsterdam geboren, stierf in 1674 in den Haag. Hij was
geneesheer te Amsterdam, bekleedde daar talrijke eerambten, was opvolgenlijk Schepen,
Weesmeester, Thesorier, Burgemeester, en van 1629 tot 1653 Praelector in de Anatomie bij
het Chirurgijnsgilde.
Het prachtig marmeren borstbeeld van dezen man, reeds door Rembrandt vereeuwigd, werd
door den grooten Antwerpschen beeldhouwer Quellyn gebeiteld. Vondel beitelde, men mag
het wel zeggen, daarop twee klinkdichten - klinkdichten in den vollen zin des woords - waarin
Tulp als geneesheer en als staatsman hulde gebracht wordt - ook waarin op het hart wordt
gedrukt, dat beeldhouwerij gedachtenis ter hulp komt. Ik heb deze letterkundige wonderen
nog in geene enkele bloemlezing, in geen enkel handboek onzer letterkundige geschiedenis,
hier te lande, aangetroffen; zij mogen niet verholen blijven: Op het Marmerbeeld van den
E. Heere Nikolaas Tulp, Burgemeester en Raad 't Amsterdam.
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het Mauritshuis in den Haag; vroeger bevond het zich in de klasse van Anatomie bij
het Chirurgynsgilde; het werd hoogstwaarschijnlijk daarvoor besteld. Welnu, wanneer
ik vóór dit tafereel stond, ging ik op, niet alleen in bewondering voor dit werk als
kunstwonder, maar evenzeer voor den eerbied voor de wetenschap, voor het onderwijs,
die van dit meesterstuk afstraalt. Het gezag van den leeraar, de eerbied der studenten
voor den meester, voor de wetenschap, de verschillende gelaatsuitdrukkingen, die
hiervan getuigen, de angst, welke allen bevangt iets daarvan te laten verloren gaan,
de duidelijkheid, de bepaaldheid, de psychologische kracht, waarmede

De Hollandsche Eskulaap, of Amstels Hippokraat,
Der Weezen Vader, en de dappere beschermer
Van 't Recht en 't Raadhuis en den Burgerlijken Staat,
Leeft voor zijn afkomst, nu Quellyn hem klinkt in marmer.
Zoo komt beeldhouwerij gedachtenis te hulp.
Men ziet in 't beeld den geest en 't leven van ons Tulp.
Het andere gedicht, duidt waarschijnlijk op eene schilderij. Van Lennep noch Unger deelen
den naam van den meester mede, zoomin als Vondel. Was het Rembrandt? Wonder was het
wel; doch de grootste onzer dichters besefte de genialiteit van Rembrandt, een der grootste
beeldende kunstenaars van alle tijden en volken, niet.
Het gedicht op de Afbeelding van den E. Heere Niklaas Tulp is even piachtig als het vorige:
Aldus leeft Tulp in 't veld van kunst en schilderije,
Wiens gunst de bloem herschept, als zij haar verf vergeet.
In hem wordt Hippokraat, het licht der Artsenijë,
Verheerelijkt, nu hij, tot heil der burgerije,
Den Burgemeestersstoel zoo loffelijk bekleedt,
Ter eere van de stad, een lichaam, schoon van leden,
Voorzichtig geregeerd, bestierd van hooger hand,
Als door een ziel en geest, begaafd met licht van reden,
Die ieders toeval heelt, en helpt door onderstand
En steun van wijzen raad. Gelukkig zijn de Staten,
Wanneer de Wijsheid heerscht en waakt voor d'onderzaten.
't Is prachtig; dat is al wat ik ervan kan zeggen.
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REMBRANDT deze gevoelens ontleedt, vergeet men nooit. Zulk tafereel, in de
anatomieles, onder het oog der studenten en der leeraars, is de sterkste bondgenoot
van het hooger onderwijs, dien ik mij voorstellen kan.
De muurschilderingen van OOMS, VAN DER OUDERAA en JULIAAN DE VRIENDT
in de Assisenzaal van het Gerechtshof te Antwerpen, prediken eerbied voor het
Gerecht; in de Leyszaal derzelfde stad wordt hare grootheid, haar roem, door
tafereelen verkondigd, en in mijne kleine gemeente werd de kunstschilder BOOM
belast aan onze medeburgers en nakomelingen onze plaatselijke geschiedenis te
leeren kennen, hulde te brengen aan allen aan wie wij onze kunstgebouwen te danken
hebben en die de welvaart en den bloei onzer Kempische geboorteplaats hebben
behartigd.
‘Beelden’, gelijk men van ouds zegt, ‘zijn der leeken boeken’,(1) en gelijk men
gezien heeft, niet alleen der leeken.

Ons volksonderwijs, zoowel als onze schilderkunst is den weg der aristokratie
opgegaan, zegde ik hooger; het legt meer en meer zijn karakter van volkschheid af,
het verliest meer en meer de onontbeerlijke voeling met het volk, omdat het zijn
eigenaardig wezen, het karakter van het volk zelf, waartoe het zich richt, aflegt.
Vandaar de teleurstellingen, waarover thans zoo luid, zoo biter wordt geklaagd.
Daarover slechts enkele woorden; uitvoerigheid is hier des te minder vereischt,
daar ik aan deze aangelegenheid tal van verhandelingen heb gewijd(2). Al deze studiën
komen hierop neer, dat onze volksscholen al te weinig invloed op onze volkskinderen,
en aldus op ons volk uitoefenen; om de hoofdreden, dat zij haar wezenlijk karakter
van volksscholen hebben ingeboet. Het onverantwoordelijk opstapelen der
programma's, die niet kunnen verwerkt worden, het invoeren en uitbreiden van
leervakken, die buiten den kring van het volkskind en ook van het volk staan, de
wetenschappelijke proefnemingen, die zeker de wetenschap, de proefondervindelijke
wetenschap kunnen bevorderen, maar waardeloos zijn voor het lager onderwijs, o.a.
la mesure du temps en cinquièmes de seconde(3), de bedrei-

(1) Vondel.
(2) Zie o.a. Volkstaal, Letterkunde en Volksonderwijs. De Belgische Volksschool en de
Heropbeuring van het Vaderland. De School en de Omgeving, Wetenschappelijke
proefnemingen in de Lagere School, Verachterden en Meestbegaafden, Snoeien, De Lagere
School en de Vakschool; alle in de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche
Academie verschenen.
(3) Zie De School en hare Omgeving.
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ging, dat zelfs de beste leerlingen der lagere school niet meer in de Normaalschool
kunnen aanvaard worden; het eischen van een diploma van middelbaar onderwijs
van den eersten graad, en zelfs van het hooger onderwijs om tot leeraar in de
normaalschool te worden benoemd; het misvormen van deze instituten tot eene soort
van universiteit; het onophoudelijk afwijken van alle tradities; wat is dat alles anders
dan een streven naar een aristokratisch onderwijs, het opgeven van het volkskarakter
van het volksonderwijs, hetwelk zich tot de breede lagen der bevolking richt, en
waardoor alleen de volksontwikkeling en de volksopvoeding ten goede kan gedijen?
Het lager onderwijs moet, niet met den naam, maar door de stof en den vorm, door
gansch zijn innerlijk wezen, volksonderwijs zijn; de lagere onderwijzer moet een
volksonderwijzer zijn; hij moet niet alleen een vader voor zijne leerlingen wezen,
van hun bloed zijn; ook in den gedachten- en gevoelskring van zijn volk moet hij
leven; het onderwijs en de opvoeding van het volk moeten zijn geluk, zijn ideaal
uitmaken; daarbuiten zal hij slechts teleurstellingen oploopen.
Indien een vak van het onderwijs in den vollen zin van het woord volksonderwijs
mag genoemd worden, is het wel zeker het onderwijs van de moedertaal, van de
volkstaal, de taal van de ziel van het volk.
Het onderricht in de moedertaal is het natuurlijkste, en tevens het noodzakelijkste
onderwijs, dat aan het volkskind kan gegeven worden. Het moet gansch het
volksonderwijs beheerschen; doch zal onvermijdelijk zijn overwegend belang
verliezen, naarmate het meer verdrongen wordt door de talrijke andere vakken, die
op het leerplan worden geschreven, en waarvan men voor het minst mag zeggen, dat
zij minder waarde hebben met het oog ‘op de ontwikkeling van den geest, van de
waarachtige vorming van den mensch’. In een mijner laatste verhandelingen heb ik
over de waarde van het taalonderricht eene bladzijde uit de Inleiding van het
Woordendoek van Professor DE VRIES medegedeeld. Onze groote taalgeleerde klaagt
daar, en te recht, in bittere bewoordingen, over de ondoelmatige wijze, waarop dit
onderricht vroeger al te veel in onze lagere scholen gegeven werd, en waarin men
nog al te dikwijls in de oude sleur voortsukkelt.’ Er moet meer natuur, meer eenvoud,
meer leven in dit onderwijs komen’.
In den grond bestaat de klacht hierin, dat dit onderwijs al te dikwijls te dor, te
weinig volksonderwijs is, spel- en spraakkunstregels het wezenlijk taalonderwijs
vervangen, hetwelk voor onze volkskinderen, voor ons volk past, en sporen nalaat.
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Vergeet niet, dat wij in de volksschool zijn. In het hooger onderwijs zal niemand de
vormende kracht van het wetenschappelijk taalonderwijs in twijfel trekken.
In Duitschland bestaat eene pedagogische School, die van geen grammatisch
onderricht in het elementair onderwijs wil hooren.
ALBERT RICHTER schrijft daarover in zijn merkwaardig werk: Der Unterricht in
der Muttersprache und seine nationale Bedeutung(1):
‘Niet weinig Duitsche pedagogen stellen zich scherp vijandelijk tegen het
onderricht der Grammatik; houden het voor nadeelig, ten minste voor
nutteloos. De aanhangers van deze richting hebben het voordeel voor zich,
dat zij zich in overeenstemming bevinden met onzen grootsten Duitschen
grammatieker, Jacob Grimm. Deze zienswijze komt voor in de voorrede
der eerste uitgave van het eerste boekdeel zijner Grammatik; zij is
gewichtig en teekenend genoeg om volledig aangehaald te worden. Jacob
Grimm schrijft: ‘Sinds men aangevangen heeft de Duitsche taal
grammatisch te behandelen, zijn, wel is waar, tot aan Adelung, een goed
aantal boeken, en van Adelung tot op onze dagen, een nog grooter aantal
daarover verschenen. Daar ik niet in deze rangen, maar daar buiten wil
treden, moet ik van nu af verklaren, waarom ik den aard en het begrip van
Duitsche spraakleeren, welke in de laatste halve eeuw verschenen, en
goedgekeurd werden, voor verwerpelijk ja, dwaas houde. Men pleegt in
alle scholen uit deze werken onderricht te geven, en hen, die zelfs aan
volwassenen ter vorming en ontwikkeling hunner spraakvaardigheid aan
te bevelen. Een onuitsprekelijk pedantismus, die het de moeite waard zou
zijn een uit het graf verrezen Griek of Romein aan het verstand te brengen;
de meeste levende volken hebben echter te veel gezond verstand, dan dat
het hun in vollen ernst zou opvallen hunne eigen landstaal als leervak van
het schoolonderricht op te nemen. De geheime schade, welke dit onderricht,
evenals alles wat overtollig is, met zich sleept, wordt een nauwkeurig
onderzoek spoedig gewaar. Ik beweer niets anders, dan dat juist daardoor
de vrije ontplooiing van het spraakvermogen in de kinderen wordt gestoord,
en eene heerlijke inrichting, welke ons de reden met de moedermelk
ingeeft, en binnen het ouderlijk huis tot macht laat komen, zal erkend
worden. De taal, gelijk alles wat natuurlijk en zedelijk is, is een onbemerkt,
onbewust geheimnis, hetwelk in de jeugd wordt ingeplant, en onze
spraakwerktuigen voor de eigenaardige vaderlandsche tonen, buigingen,
wendingen, hooge en weeke tonen bepaalt...
Een Duitscher, die zijn Duitsch eenvoudig weg en goed kent, mag zich
zelf, naar de treffende uitdrukking van eenen Franschman, eene
persoonlijke, levende spraakleer noemen, en stoutweg alle
spraakmeestersregels laten varen. Bestaat er aldus geene spraakleer der
inheemsche taal voor scholen en huiselijke behoefte, geen los uittreksel
der eenvoudigste, en juist daarom de wonderste elementen, waarvan elk

(1) Blz. 52.
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op zich zelf een onoverzienbaren ouderdom tot aan zijne huidige gestalte
achter zich heeft, zoo kan de grammatische studie geene andere dan eene
streng wetenschappelijke, volgens de verschillende richting, ofwel eene
philosophische, eene kritische, of historische zijn.’
Daar is in dit alles overdrijving; maar JACOB GRIMM was JACOB GRIMM.
In zijn Deutsches Wörterbuch vindt men geene bepaling van de beteekenis
der woorden, hier en daar slechts eene vluchtige aanduiding. Zoo wordt
de beteekenis niet omschreven, maar afgeschilderd, met het blijkbare doel
om het levende woord niet binnen vaste grenzen te beperken, de vrije
speling en ontwikkeling in volle ruimte te erkennen.’
Zoo spreekt Professor DE VRIES in de Inleiding van zijn Woordenboek der
Nederlandsche taal, en hij laat er onmiddellijk op volgen:
‘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 geweest is.(1)’
De meeste pedagogen treden dan ook de zienswijze van den grooten taalkundige niet
bij; zij zijn van oordeel, dat het

(1) Woordenboek der Nederlandsche Taal. Inleiding LXII.
In zijne Toespraak ter opening van de Algemeene Vergadering van de ‘Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde te Leiden’, 16 Juni 1864, waar De Vries aan de
afgestorven leden hulde bracht, verklaarde hij van Jacob Grimm (geb. 4 Januari 1785,
gest. 20 September 1863),’ dat men met zijn persoon en werken bekend, niet weet wat
meer te bewonderen, of de wonderfijne scherpzinnigheid, of de duizelingwekkende
geleerdheid, of den dichterlijken geest, of het voortreffelijk karakter, of den kinderlijken
zin, den eenvoud bij zooveel groots of de grootheid bij zooveel eenvoud. ‘Toespraak
ter Alg. Vergadering van de Maatschappij der Nedel. Letterkunde te Leiden, 16 Juni,
1864’ En Nicolaas Beets: ‘Van hem (Jacob Grimm) is naar waarheid gezegd, dat men
zulke mannen niet prijst, maar noemt, In hem ziet gij den schepper der Duitsche
taalwetenschap, den stichter der Duitsche rechtsgeschiedenis, den grondlegger der
Duitsche mythologie, den ziener, die de raadselen der dierensage ontsluierde en de
geheimenissen van het veld- en woudleven der Germanen aan de taal wist af te luisteren;
den man, die schier in elk boek, dat van hem uitging, de baan eener nieuwe wetenschap
ontsloot, of den stoot gaf tot een nieuwen vooruitgang. (Verscheidenheden meest op
letterkundig gebied door Nicolaas Beets, Eerste Deel, blz. 260).
Ook ‘Brockhaus’, in de karakterschets van Jacob Grimm, spreekt over de verbazende
geleerdheid, waar gevoel voor den gang der historische ontwikkeling, waardoor de
stichter van het Deutsches Wörbuch uitblonk, van zijn allerfrischten en even krachtigen
als teederen kinderzin, zonder welken het nooit gelukt de geheimen van den geest der
taal te doorgronden. VII, 650.
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onderricht der elementaire spraakkunstregels in onze volksscholen onmisbaar is.
Wordt dit onderricht verwaarloosd, dan bouwt men op zand.
Elkeen moet hulde brengen aan Dr. DE VRIES, een sieraad van het hooger
onderwijs, een meester in de taalkundige wetenschap, en die terzelfdertijd een bij
uitstek klaar, bepaald denkbeeld heeft van de behoeften van het taalonderwijs in onze
volksscholen.
‘Er moet in dat onderwijs meer natuur, meer eenvoud, meer leven komen’,
zegt hij; ‘het moet, van den geest der taal zelve doortrokken, meer liefde
voor de moedertaal wekken, meer bewijzen geven van de vormende kracht,
die het, goed aangelegd, in zoo hooge mate bezit.(1)’
Dat is het.
In het taalonderwijs, en in het taalonderwijs niet alleen, moet in de volksschool
‘meer eenvoud, meer natuur, meer leven komen’. Het moet, evenals de
volksletterkunde en de schilderkunst, meer volksch wezen. Het moet meer
overeenkomen met den eenvoud, met de natuur, met het leven van het volkskind.
Men zou waarlijk zeggen, dat men het er op aanlegt de kloof tusschen den eenvoud,
de natuur, het leven van het kind en het onderwijs, dat dit kind ontvangt, zoo diep
mogelijk te maken, terwijl men beide niet innig genoeg kan doen samenvloeien. Het
mag niet zijn, dat het schoolleven de tegenstelling zij van het huiselijk leven, en de
taal der school, de tegenstelling van de taal van het ouderlijk huis. Neen, beide gaan
van hetzelfde vertrekpunt uit. De taal, die in de school wordt geleerd, moet de taal
voor basis hebben, welke het kind spreekt als het ter school komt; zij moet de
uitbreiding, de loutering, de veredeling van die taal betrachten. Evenzoo moet de
ontwikkeling, welke de school nastreeft, de voortzetting, de uitbreiding van de
ontwikkeling nastreven, welke de scholier reeds heeft ontvangen. Het schoolleven,
het leven der taal, moet met het leven vóór den schooltijd, met het leven daarbuiten
zooveel aanknoopingspunten mogelijk hebben. Eilaas, dit gebeurt toch zoo weinig;
ja, al te dikwijls wordt alle gemeenschap tusschen beiden afgesneden, indien de
school niet tot de tegenstelling van het huis wordt misvormd, indien, wat in den geest
en het gemoed van het kind wordt gezaaid, niet rechtstreeks tegenstrijdig is met den
aard en de natuur van den kinderlijken geest, van het kinderlijk gemoed, van heel de
kinderwereld. De kinderlijke geest, het kinderlijk gemoed wordt door zulk onderwijs
niet getroffen, zoomin als de volksgeest

(1) Inleiding. LXXXVI.
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door eene volksletterkunde, die geene volksletterkunde is, die het volk in eene wereld
voert of tracht te voeren, die de zijne niet is.
De taal van het kind moet gelouterd, veredeld worden, gezamenlijk met zijnen
geest en zijn gemoed.
Daarvoor hebben wij tot nog toe de doeltreffendste middelen zoo goed als
ongebruikt gelaten. Het levende woord van den onderwijzer en het leesboek moeten
vooral de taalstudie bevorderen. Waar is de onderwijzer, die uit de kinderwereld
vertelt; wie noemt mij een leesboek, een echt volksleesboek, dat met de behoeften
van het kinderhart rekening houdt? Let wel op, dat het daarom niet noodig is, dat
kinderen de helden der verhalen zijn; doch vele verhalen moeten in den kinder- en
jongelingstijd der volkeren zijn geboren; zij spruiten uit den kern van het volk voort,
hebben eene frissche poëzie, die hunne grootste bekoorlijkheid uitmaakt, zij blijven
eeuwig jong; daardoor hebben zij voor het kind eene aantrekkelijkheid, en eene
bekoorlijkheid, die niet hoog genoeg kan geschat worden.

De sage, het lied, het spreekwoord, het raadsel, dat is kost voor onze jongens en
meiskens.
In de sage leeft de epische, in het lied de lyrische, in het spreekwoord en het raadsel
de didactische geest van ons volk. Dat is kost voor de magen onzer kinderen, en ook
voor die van onze groote menschen. Hebt gij niet opgemerkt, hoe de kleinen luisteren,
als zij deze verhalen genieten? Ook de grooten, bekennen wij het zonder schaamte.
In die verhalen, liederen, spreekwoorden en raadsels spreekt gansch het volk, het
spreekt naar zijnen aard, naar zijne natuur, naar den aard van het kind, het streelt
zijne fantazie en leert het; het zaad valt op den bodem, die er bij uitstek voor geschikt
is, het moet dus overvloedige vruchten opleveren.
De heer Kan. Joos schrijft daarover even schoone als ware woorden: zij kunnen
niet sterk genoeg aanbevolen worden aan allen, wien niet alleen de bloei van ons
volksonderwijs, maar ook van onze volkspoëzie, van onze volksletterkunde ter harte
gaat.
‘Ieder Vlaming is dichter, ieder Vlaamsch huisgezin heeft zijnen schat
poëzie; uit ieder dorp klinkt u een verschillend lied toe, en iedere streek
heeft hare eigene beelden.
Daar, al wat rond het volk leeft en beweegt, - en dat is menigvuldig; al
waar het volk de hand aan steekt - en dat is niet weinig; al waar het volk
over spreekt - en dat is onberekenbaar - al wat
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de oog van het volk opmerkt - en dat is oneindig: - de vogels die rond zijne
woning zingen en huppelen, de schetterende ekster, de krassende kraai,
de koekeloerende haan, de kakelende hen, de vluchtende zwaluw, de
tjilpende musch, de magere reiger en de dwaze uil; de dieren, die op het
land leven en werken: de hond met zijne getrouwheid, de kat met hare
valschheid, de bonte koe, het kloeke paard, vos kiekenfretter en wolf
schapenvreter; de ambachten met hunnen alm: de timmerman met beitel
en zaag, de wever met zijn getouw, de vrouw met haar spinnewiel, de
houthakker met zijn scherpe bijl, de schipper met boot en riemen, en de
boer met ploeg en spade; onze hoven en velden met hunne gewassen: het
graan met zijne volle aren, de roos met hare doornen, het gras dat haast
verdort en de appelaar met zijne blozende vruchten; tot zelfs de insekten:
de brommende mug, de ronkende vlieg en de gonzende bie; - dat alles en
nog meer, helpt het volk in zijne dichten, en brengt zijnen voorraad
bevallige beelden met heele handvollen aan.(1)’
Over dat alles heeft ons volk zijne sagen en legenden geweven.
De Schatten uit de Volkstaal van Kan. Joos bevatten eene onuitputtelijke goudmijn
voor een gezond, vruchtdragend volksonderwijs. Ook de Raadsels van denzelfden
schrijver.
Stof is daarover in overvloed in onze letterkunde voorhanden; benevens op de werken
van Joos vestig ik de bijzondere aandacht op: Een Winteravond in de Kempen, Drie
berijmde legenden, door EUG. STROOBANT, Brabantsch Sagenboek, door A. DE
COCK en IS. TEIRLINCK, Bloeiende Reuzen, door Is. TEIRLINCK, Oude Nederlandsche
Liederen, bewerkt door FL. VAN DUYSE, Honderd Vlaamsche Liederen door JAN
BOLS, Oude Kempische Liederen, door TEOFIEL PEETERS-SEGERS. De
Alvermannekens, door LENAERT.
Natuurlijk moet ook de kunstpoëzie in onze school tot haar recht komen, moeten
onze jongens en meiskens geleidelijk door het beste wat onze letterkunde bevat, en
voor hen bevattelijk is, hunne taal leeren uitbreiden en veredelen. De kinderen moeten
in de verschillende vakken onderwezen worden, ze moeten tot deugdzame menschen
worden opgevoed; maar, evenals het onderricht in de moedertaal de taal van het kind
tot basis moet hebben, moet in het schoolonderricht van de geestesontwikkeling van
den knaap en het meisken, als zij ter school komen, worden uitgegaan, moet de
huiselijke opvoeding met de opvoeding in de school samenwerken, wil men op
uitslagen rekenen.
Wat in de school en ook na de school voorgezet wordt,

(1) Schatten uit de Volkstaal. Inleiding.
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moet degelijke, gezonde volkskost zijn; dit voorschrift wordt nooit straffeloos
overschreden.
Eene schilderkunst, eene letterkunde, en een volksonderwijs, die hunne sappen
putten in den boezem van ons volk, en dus de eigenaardige karakters van ons volk
hebben, Vlaamsch, en tevens Belgisch door den geest: daaraan hebben wij behoefte.
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Prijsvragen voor 1925
Verslagen der keurraden
Van de zes uitgeschreven prijsvragen werden er
twee beantwoord.
1. - 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'Evêque, Sylly, Bassilly, uit hoofde der nauwe verwantschap
van veel woorden van dit Romaansch grensdialect met het Nederlandsch.
Prijs: 1200 fr.
Een antwoord werd ingezonden.
Kenspreuk: Vlasnijverheid.
Leden van den Keurraad: Prof. J. VERCOULLIE, Prof. Dr. L. SCHARPÉ en KAREL DE
FLOU.

Eerste verslag: Prof. J. Vercoullie.
Dat lijkt me, èn voor de behandelde stof èn voor de wijze van behandeling, een goed
woordenboek. Het is geen schade dat de hennepteelt met de vlasteelt mee behandeld
is. Leemten heb ik niet ontdekt, tenzij dat karrel niet mocht ontbreken daar waar
femel aanwezig is. Ook over de zaadsoorten zouden er in een goed Warenlexicon
nog meer bijzonderheden te vinden zijn.
Als het tot een uitgave komt, moeten de plaatjes alle op dezelfde wijze uitgevoerd
worden. Nu zijn de eene afgeteekend, de ander zijn ingeplakte houtgravuren of
cliché's.
Ik stel de bekroning voor.
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weede verslag: Prof. Dr. L. Scharpé.
Het ingezonden werk, betiteld ‘Verklarend Nederlandsch en Vertalend Woordenboek
der Nijverheid van het Vlas en de andere Bastvezelplanten’ maakt een zeer gunstigen
indruk. De schrijver heeft geen moeite ontzien, en niet geschroomd zijn taak breed
op te vatten; niet alleen de vlasvezels, maar ook de voornaamste overige bastvezels
heeft hij willen behandelen. De toelichtingen zijn doorgaans klaar en duidelijk, en
met de noodige beknoptheid opgesteld.
Ik heb de gelegenheid te baat genomen om ook kennis te nemen van een proefschrift
over de Vlasteelt (vezelbereiding en handel) in de Leiestreek, door den h.J. COUSSENS,
alg. Secr. van de Christel. Vakbonden van het Arrondissement Kortrijk. Een
proefschrift voor het uitgangsexamen aan de Centrale Hoogeschool voor Christene
Arbeiders, te Leuven. Het behandelt o.a. overzichtelijk de vlasteelt, de roting, het
braken, zwingelen en opmaken van het vlas, voornamelijk in de Leiestreek. De
Bibliografie van den heer Coussens vermeldt haast louter werken die door den
inzender van het Vakwoordenboek niet benuttigd werden: De Reuter, het Vlas, teelt,
nijverheid en handel; - A.V.M. Pithem, de verschillende bewerkingen van het Vlas;
- A. Van Delden, Over de bacteriën welke bij het roten van het Vlas werkzaam zijn;
- van Robays, de Vlasteelt; - de Textielbewerker (Gent), de Textielarbeider (Gent),
het Vlas (Wervik), beroepsorganen; - het Maandelijks Bulletin van de Nederlandsche
Maatschappij ter bevordering der Vlasindustrie; en verder meer. Ongetwijfeld zal
het den bewerker van het ingezonden vakwoordenboek van groot nut zijn om zijn
werk aan te vullen, indien hij kennis neemt van deze belangrijke studie van den h.
Coussens; ik vernam dat deze een uitgave voorbereidt. Nog heel wat uitdrukkingen
zullen aldus waarschijnlijk het reeds zoo rijke vakwoordenboek komen verrijken:
vlasgaard, vlasschaard, zaaite, het vlas verlezen (uitrapen van de zwart geworden
plantjes), groeite ('t hoort den vlaspatroon, na levering der groeite...), schoof, bisjongs
(dubbelschoven), lauwwaterroting, Martevlas (vlas bekomen door veldrote in
Januari-Februari), velten (veld- of dauwroting), kappelen (het gerote vlas 2 of 3 maal
keeren in den meersch), slakkendriewielkarren (‘'t natte vlas wordt op
slakkendriewielkarren, of op een kordewagen den meersch ingevoerd’), ziedaar
enkele uitdrukkingen die me troffen in het werk van den h. Coussens en waarnaar
ik te vergeefs het ingezonden vakwoordenboek nageslagen heb.
Voorts valt het ons moeilijk op te maken waarvandaan de schr., wanneer hij
gedrukte bronnen benuttigt, zijn inlichtingen gehaald heeft. Zoo, b.v., bij lid (-lee)
citeert hij een tekst van
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C. Vranckx, en een van De Dene, alhoewel noch de een noch de ander in de
bibliographie voorkomen; uit tweeder hand dus; feitelijk naar De Bo. Hoe duidelijker
de bronnenvermelding hoe beter!
Dit alles neemt geenszins weg dat het werk oprecht verdienstelijk mag genoemd
worden. De schr. zal wel doen het nog eens zorgvuldig te overloopen, en waar het
pas geeft het te volledigen, wanneer hem de gelegenheid zal geschonken worden het
in de uitgaven van de Academie te zien opnemen. Ik stel toekenning van den prijs
voor.

Derde verslag: Karel de Flou.
Het ingezonden antwoord op de prijsvraag betrekkelijk tot de behandeling van het
Vlas, ‘van het zaad tot den draad’, geeft ons veel meer dan verlangd werd, ingezien
de opsteller ook andere textielplanten en hunne behandeling in zijn ‘Verklarend en
vertalend Woordenboek der Nijverheid van het vlas en de andere bastvezelplanten’
opgenomen heeft. Dat woordenboek nu is zeer rijk aan benamingen van allen aard,
- misschien zelfs wat al te rijk, als ik ga letten op de met aan-, af-, door-, en hersamengestelde werkwoorden, die ik vermoed nieuwgemaakt te zijn en niet in het
dagelijksch gebruik te bestaan, schoon zij alle onberispelijk gevormd zijn.
Sommige artikelen zijn wel geslaagd, als b.v. Aardvloo, Aloë, Bastaardhoornrups,
enz.
Het Woordenboek werd uit vrij veel bronnen samengebracht. Toch ben ik het met
Prof. SCHARPÉ eens om de aandacht van den verzamelaar ook nog op andere werken
en brochuren te vestigen, die weleens tot aanvulling kunnen gebruikt worden. Aan
den lust om nog even tot in kleinigheden af te dalen, kan ik haast niet weerstaan. Als
men een mooi stuk werk voor oogen heeft, wordt men geneigd om den maker ervan
dienstig te willen zijn. Daarom wil ik wijzen op het ww. bestatigen, dat geen eigenlijk
nederlandsch is, en dat best door vaststellen, bevinden, ondervinden, erkennen zou
te vervangen zijn. Ik zag ook liever Ippen in de gedaante van Hippen (vlasknot), daar
het met een ouder *hnippe = knippen overeenstemt. De Damsche rote (vlasroting in
de Damsche vaart, bij Brugge), mocht ook vermeld worden, al is ze sedert meer dan
35 jaar verboden geworden uit hoofde van belemmering der stoomvaart aldaar.
Blauwe rote staat onder het adj. Blauw, maar niet afzonderlijk. Een Vlaskooper,
vooral hij, die maar kleine zaken doet, wordt in West-Vlaanderen spottend Vlaskeute,
soms Vlaskijte geheeten: dit kijte komt nog in andere samenstellingen voor. Vlas
koopen op Sint-Jans beraad vind ik in het Woordenboek niet
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vermeld: het beduidt een koop voorloopig sluiten, doch met de beperking, dat men
eerst na Sint-Jansdag (24 Juni), wanneer de groote onweders van rond den 21 Juni
voorbij zijn, eene eindbeslissing nemen zal. Wanneer vlas op stam verkocht is, wordt
het gemeid, d.w.z. dat er een mei, een groenen tak van een boom, middenin de partij
geplant wordt, ten teeken dat de verkoop reeds gedaan is. Het woord Vlasfooie zag
ik gaarne afzonderlijk staan, in stede van het onder Vlasfeest te moeten zoeken.
Laat mij ten slotte zeggen, dat er weinig prijsvragen zoo wel en zoo volledig
beantwoord zijn geworden als de hier voorliggende woordenverzameling over de
textielplanten en dat het werk dan ook alleszins waard is door de Academie bekroond
te worden.

2. - Letterkundige geschiedenis. - Een onderzoek naar de bronnen
van ‘Biëncorf der H. Roomsche kercken van Isaac Rabbotenu’.
Prijs: 1200 fr.
Een antwoord werd ingezonden.
Kenspreuk: Repos ailleurs.
Leden van den Keurraad: Mr. LEONARD WILLEMS, Dr. M. SABBE en Prof. Dr. J.
MANSION.

Eerste verslag: Mr. Leonard Willems.
Op de vraag der Academie: er wordt verlangd eene ‘Studie over de bronnen van den
Biënkorf’, werd een antwoord ingezonden, onder de kenspreuk ‘Repos ailleurs’, een
lijvig handschrift van 228 folio-bladzijden.
De Schrijver heeft het beantwoorden van de vraag door een zeer lange inleiding
doen voorafgaan. Met fol. 128 handelt hij eerst over de bronnen.
Zoo dus, meer dan de helft van zijn werk is een ‘inleidend woord’. Niemand zou
hierover te klagen hebben indien wij hier over Marnix, zijn leven en zijne werken,
veel nieuws vernamen. Dit is echter het geval niet: Schrijver heeft zich op de hoogte
gesteld van de bestaande Marnix-literatuur. Hij deelt ons mede hetgeen reeds geweten
is. En bijgevolg kunnen wij die ellenlange inleiding best missen: Zij kan gerust tot
het vierde teruggebracht worden.
Achtereenvolgens bespreekt schrijver:
Fol. 1 ‘De Bibliographie over Marnix’ (slechts de hoofdwerken worden
aangehaald).
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Fol. 8 ‘Uitgaven van den Biënkorf (Een verwijzing naar van Toorenenbergen ware
voldoende geweest).
Fol. 14. ‘De titel’ - waarom noemde Marnix zijn boek Biënkorf.
Fol. 17. ‘Waartegen gericht’ - De Biënkorf is gericht tegen een werkje van
Gentianus Hervet.
Fol. 20, ‘Tegenschriften’ - de antwoorden door den Biënkorf uitgelokt.
Fol. 22. ‘Wanneer en hoe geschreven’ (hierover verder).
Fol. 38. ‘Oordeel over den Biënkorf’ - een bloemlezing van oordeelvellingen van
Fruin, Tjalma, Kalff, Te Winkel enz. enz. De Schrijver is met den Biënkorf zeer
ingenomen: Hij haalt het ongunstig oordeel van Busken Huet aan en voegt erbij ˙
‘En dat schrijft een nakomeling van de Fransche Hugenoten!’
Hier een aanmerking: De Biënkorf is ongetwijfeld een meesterstuk van bijtend en
venijnig sarcasme; doch dat men in onze dagen zulk een boek aanprijst zonder een
waarschuwend woord, is voor mij onbegrijpelijk. Wie heden ten dage zijne
tegenstanders te woord zou staan, op den zelfden toon als Marnix het doet, zou als
een onbeschofte ploert doorgaan: Wij zijn, goddank, liberaler geworden tegenover
hen, die niet denken zooals wij. En in Marnix's werk komen eene reeks bladzijden
voor, die elken modernen lezer zullen doen walgen. In de Middeleeuwen en in de
16de eeuw bestonden er kloosters voor mannen en vrouwen tegelijk (wel te verstaan,
sliepen zij niet onder eenzelfde dak, en was er een muur tusschen de twee afdeelingen).
Marnix handelt over die kloosters (st. II kap. 17) en hij houdt het ervoor dat zij die
daar paters en nonnen worden, er niet gaan wegens godsdienstoefeningen, maar
wegens oefeningen van een anderen aard! Het is hem niet uit het hoofd te praten dat
het anders kan zijn. De Katholieke priesters verdedigen de biecht hardnekkig tegen
de Protestanten. Voor Marnix geen wonder: Zij komen aldus in aanraking met de
vrouwtjes, en wat het gevolg hiervan is, laat zich denken. Het is hem niet uit het
hoofd te praten, dat de priesters een ander oogmerk zouden kunnen hebben. Kortom,
zoo zijn er vele bladzijden bij Marnix, welke uitgaan van het princiep: ‘Wie niet
denkt zooals ik, is noodzakelijk een vuilbaard!’
Natuurlijk laat zich dit alles ten deele verontschuldigen: wij moeten het werk
plaatsen in den tijd waarin het geschreven werd - en de Catholieke schrijvers betaalden
toen de Protestanten met de zelfde munt. Lees die schrijvers, lees Anna Bijns, en gij
zult vernemen dat zoo de Hervorming tot stand gekomen is, dit eenvoudig te wijten
is aan het feit dat Luther, een domi-
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nikaner monnik, lust kreeg om te trouwen - hij kon het niet langer uithouden, en
huwde dan ook Catharina von Bora. Zoodus indien Luther in plaats van zich op te
winden, bij zijn doctor was gegaan om een kalmeerend middel ware de Hervorming
nooit tot stand gekomen!
Laat ons zulke wijze van polemiseeren aan de 16de eeuw overlaten en laat ons
hopen dat die tijden nooit meer terugkeeren!
Fol. 43-71. (plus 4 ongepagineerde folio's) behandelen ‘Stijl - taal - spraakleer’,
32 folio's te samen. Maar de Academie heeft over taal en spraakleer geen vraag
gesteld! Ik neem aan dat de ‘lijst van verouderde woorden’ nuttig kan zijn in een
uitgave van den Biënkorf, bestemd voor personen, die het 16d eeuwsch Nederlandsch
niet machtig zijn. Maar in eene verhandeling over den Biënkorf voor geleerden
bestemd, kunnen wij een lijst missen van alle die woorden, die in onze 16de eeuw
doodgewoon zijn, en waarvan vele in ons modern Vlaamsch nog voortleven en van
dagelijksch gebruik zijn.
Fol. 71-128. ‘Korte (?) inhoud’ 57 folio-bladzijden! Mag ik den schrijver doen.
opmerken dat een Studie over de bronnen van den Biënkorf voor vakgeleerden
bestemd is - en die zullen het boek wel gelezen hebben, eer zij inlichtingen aangaande
bronnen trachten in te winnen.
Kortom, bijna heel de inleiding staat buiten de vraag der Academie. Het is
eenvoudig vulgarisatie werk, al ben ik de eerste om toe te geven dat het goed
vulgarisatiewerk is.
Ik schreef ‘bijna geheel buiten de vraag’; ‘Hoe en wanneer geschreven’ (fol. 22)
staat. er niet buiten. Het ontstaan van den Biënkorf staat natuurlijk in verband met
de bronnen. Van Toorenenbergen heeft, zooals bekend, beweerd dat Marnix in 1569
zijn Biënkorf eenvoudig vertaald heeft: het Fransch origineel was, volgens hem, toen
reeds opgesteld. En die stelling werd sedert dien door verschillende geleerden
overgenomen (onder meer door Oosterhof). Schrijver kan hiermede niet instemmen:
Voor hem is de Nederlandsche tekst de oorspronkelijke en hij geeft voorbeelden om
zijne zienswijze te staven. Overigens spreekt Marnix nergens van den bestaanden
Franschen tekst, die dan ook, volgens Schrijver, eerst later tot stand zou gekomen
zijn. (Tableau des différends de la religion.)
Ik ben geneigd om Schrijver gedeeltelijk gelijk te geven. Mijn persoonlijk advies
is in medio virtus. Van Toorenenbergen overdrijft, naar mijn oordeel, waar hij beweert
dat de Fransche tekst in 1569 reeds bestond en dat Marnix toen niets anders deed
dan vertalen. Doch het wil mij voorkomen dat heele brokstukken van den Biënkorf
uit het Fransch vertaald zijn en ik ben geneigd om, met van Toorenenbergen, de
prioriteit van
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het Fransch voor vele plaatsen aan te nemen. Hetgeen gebeurde is, geloof ik, het
volgende: Marnix had sedert jaren aanteekeningen genomen voor een boek dat hij
tegen het Catholicisme wilde schrijven. Een gedeelte van die aanteekeningen zullen
wel in het Fransch opgesteld zijn (de oudste aanteekeningen). Toen Marnix in 1569
zijn Nederlandsch werk opstelde, heeft hij van die Fransche aanteekeningen gebruik
gemaakt, die later door hem voor het meerendeel in den Tableau werden
overgenomen.
Met fol. 128 begint het antwoord over de bronnen:
Fol. 128 ‘De Bijbel’. Marnix haalt den Bijbel dikwijls aan. Welke Bijbel heeft hij
gebruikt? A priori zou men denken dat hij naar de vertaling verwijst die door de
Calvinisten toen gebruikt werd - dat is de zoogenaamde Bijbel van deux Aes. Schrijver
stelt (fol. 132-134) den tekst van Marnix tegenover dien van den Bijbel van deux
Aes. Vele plaatsen komen letterlijk overeen, maar vele andere verschillen. Van waar
dit verschil? Schrijver besluit: ‘Marnix heeft waarschijnlijk zelf vertaald uit
Hebreeuwsch en Grieksch’.
Dit kapittel brengt dus nieuws aan: schrijver heeft zich de moeite getroost den
Bijbel van deux Aes ter hand te nemen en de teksten te vergelijken.
Fol. 135 ‘Kerkvaders’. (Alphabetische lijst). Waar Marnix de kerkvaders aanhaalt,
duidt hij gewoonlijk de plaats aan, waarnaar hij verwijst. Dit kapittel leverde dus
geen bezwaren op.
Fol. 155-174. Lijst der ‘Kettersche secten’ waarover Marnix spreekt. ‘Lijst der
Conciliën’, die hij aanhaalt en ‘Lijst der Decreten’ door hem vermeld. Dit zijn
eigenlijk geen bronnen: Dat moest in een aanhangsel gesteld worden.
Fol. 172, enkele ‘werken zonder auteursnaam’ te voegen bij fol. 221; Varia, waar
ook werken van dien aard voorkomen.
Van fol. 174-221, vijf alphabetische lijsten van schrijvers die in het Latijn schreven
(176 namen); ‘Joodsche schrijvers’ (4 namen). ‘Grieksche en Latijnsche klassiekers’
en eindelijk ‘Italiaansche schrijvers’.
Fol. 221 Varia (zie nota hierboven).
Als slot ‘supplement’ (fol. 226-228), verbeteringen op het voorgaande.
In die lijsten vinden wij een alphabetisch register van alle de namen, welke in den
Biënkorf voorkomen (er zijn er over de 200). De schrijvers worden geïdentificeerd;
ons wordt medegedeeld op welke plaats van den Biënkorf de naam staat.
Jammer dat bij de identificatie niet verwezen wordt naar

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

279
Ulysse Chevalier (Répertoire Bibliographique) voor de Middeleeuwen of naar andere
bibliographische hoofdwerken. De lezer zou dan ten minste dadelijk weten, waar de
literatuur over den aangehaalden schrijver te vinden is.
Een Studie over de bronnen van den Biënkorf moet noodzakelijk beginnen met
registers der aanhalingen in den Biënkorf. Schrijver is dus zijn werk goed begonnen
en wij mochten hopen dat hij het goed zou voltooien.
Ongelukkig heeft hij het bij dit begin gelaten en tevreden met zijne uitslagen, heeft
hij niet doorgewerkt.
Primo. - In eene studie over de bronnen mogen wij wel verwachten dat de schrijver
ons den juisten titel mededeelt van het boek, waarover Marnix spreekt. Welke zijn
de 16de eeuwsche uitgaven van dit boek geweest? (Datum en opgave van Stad en
uitgeversnaam). Dan kunnen wij het citaat van Marnix terugvinden.
Welnu, toen zijn werk reeds af was, heeft Schrijver bij enkele namen (Antoninus,
Bartolus van Pisa, Carion, enz.) in den rand van het handschrift enkele
bibliographische inlichtingen gegeven. (Overigens gebrekkige inlichtingen.)
Schrijver is blijkbaar geen bibliograaf: Bij iederen naam had hij de 16de eeuwsche
bibliographie moeten vermelden.
De leemten daargelaten, stellen wij overigens vast dat waar er titels van werken
voorkomen, deze dikwijls onnauwkeurig of onvolledig zijn - soms worden werken
geciteerd, die nooit bestaan hebben - soms spreekt Schrijver van een werk, en weet
niet dat de bron van Marnix een ander werk van den zelfden schrijver is - enz.
Alles verbeteren dat verbetering behoeft, ware een verhandeling schrijven. Maar
ik wil dan toch currente calamo eenige voorbeelden geven.
‘LEANDER ALBERTI, 1479-1552, van Bologna schreef een “Beschrijving van
Italië”, die in 1550 werd uitgegeven’. Den titel van dit werk kent schrijver niet, en
aangezien hij Alberti noemt onder de Latijnsche schrijvers denkt hij misschien aan
eene descriptio Italiae, of iets dergelijks.
Alberti schreef een ‘Descrittione di tutta Italia (Bologna, 1550) en dit is Marnix's
bron. Men verplaatse dus den schrijver naar de Italiaansche afdeeling.
‘ARMACANUS (RICHARD), † 1359, aartsbisschop van Armach in Ierland, schreef
“Sermoenen en Libri XIX adversus errores Armenorum”, enz.’. Of Richard Fitzralph,
aartsbisschop van Armach, Sermoenen, enz. nagelaten heeft, weet ik niet. In de 16de
eeuw stond hij vooral bekend als schrijver van een ‘Defensorium curatorum’ (Leuven,
Jan van Westfalen,
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1475, cf. Campbell). Er zijn nog latere uitgaven: Lyons, Trochsel, 1496 - Parijs R.
Caillart, 1500, enz. Denkelijk is de plaats bij Marnix te vinden in dit Defensorium.
De zaak zou dienen onderzocht te worden.
‘BALEUS (JOHANNES) († 1559, Engelschman die in 1530 tot de Hervorming
overging en trouwde. Hij schreef een werk over de Pauzen, ‘de Actis Pontificorum
Romanorum...’ Titel verkeerd en onvolledig: John Bale schreef ‘Acta Romanorum
Pontificorum (Francfort a/Mein, 1567).
‘BENNO, kardinaal, † 1107, De protestanten spreken met lof over dezen kardinaal,
omdat hij een vijand der pausen was. Hij schreef verscheiden satirieke werken, o.a.
een leven van Paus Gregorius VII’. De titel luidt: ‘Vita et gesta Hildebrandi, qui,
Romanus Pontifex factus, Gregorius VII est dictus.
‘BLOIX (BLOIS), Petrus van) † 1200. Aartsdiaken van Bath, later van Londen. Hij
schreef met veel vrijmoedigheid, berispte met kracht de ondeugden, en verdedigde
de kerkelijke tucht’. Heel goed, maar waar zijn die werken te vinden? Antwoord: de
schrijver dien Marnix Bloix noemt, wordt door ons Petrus Blesensis genoemd, zooals
hij zelf zijn naam spelt. Zijne werken te vinden in ‘Petri Blesensis insignia opera in
unum volumen collecta’ (Parijs, 1519, André Brosscard). Er zijn latere uitgaven
Parijs 1667 en vooral Patrologie van Migne, t. 207.
‘BUNDERIUS (Johannes), † 1557. Hij schreef o.m. Compendium rerum
Theologicarum’.
Zie over dien Gentenaar, Paquot, IV, blz. 235. De uitgave van Antwerpen, J.
Steelsius, 1562, noemt inderdaad dit werk ‘Compendium rerum Theologicarum’,
maar de eerste uitgave (Parijs. J. Foucherius, 1540) heeft als titel: ‘Compendium
Dissidii quorundam Hoereticorum atque Theologorum, editum per R.P.F. Johannem
Bunderium..’ Daarna, 1543, komen uitgaven met Compendium concertationum...
Of nu de citaten van Marnix in dit boek voorkomen, of in zijn Scutum fidei (Gent,
Manilius 1556), of wel in andere werken, zou moeten onderzocht worden.
‘FABRICA (Johannes de), 16de eeuw, Dominicaner monnik, schreef een
compilatiewerk ‘Super relaxatione’.
Een Johannes de Fabrica, 16de eeuw, die een werk de relaxatione schreef is mij
onbekend. Van waar Schrijver die inlichting heeft, weet ik niet. Ik ken echter een
Johannes de Fabrica, 15de eeuw; hij schreef een werk getiteld ‘Tractatus compositus
per Johannem de Fabrica super declaratione Indulgentiarum concessarum pro
animabus in purgatorio’, waarvan een reeks Duitsche Incunabel-uitgaven bestaan.
(Zie Hain, Repertorium.)
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‘GARDINERUS (Stephanus), † 1555; was bisschop van Manchester en kanselier van
koningin Maria. Hij schreef o.m. ‘de vere (lees vera) et falsa obedientia’.
Gardiner heeft inderdaad een korte redevoering gedrukt ‘de vera et falsa
obedientia’. Maar Marnix kan dit werk niet bedoelen waar hij spreekt (II, cap. 5)
over een ‘groot boeck’ over de transsubstantiatie. Doch Gardiner schreef ‘Confutatio
cavillationum quibus Sacrosanctum Eucharistiae Sacramentum ab impiis capernaitis
impeti solet, authore A. Constantio, theologo Lovaniensi’ (1552). A. Constantius is
de pseudoniem van Gardiner. Twee jaren nadien verscheen een tweede uitgave van
dit werk (Leuven, 1554) en hier werd de pseudoniem weggelaten en de naam
Gardinerus in de plaats gesteld. Ongetwijfeld is dit de bron door Marnix bedoeld;
en wegens dit werk noemt hij den Engelschman ‘een Goliath der Catholycxscher
mannen’.
‘HOSIUS (Stanislaus), 1504-1579, kardinaal, schreef verschillende werken als “de
God der Polen”, “het Orthodoxe Geloof” enz. Hij wordt de Augustinus van zijn tijd
genoemd’.
Kardinaal Hosius (eigenlijk Hoziusz), een Pool, zal zeker geen Nederlandsche
titels aan zijne werken gegeven hebben. Zie de Latijnsche titels in ‘Opera S. Hosii
Cardinalis, Episcopi Varmiensis, in concilio Tridentino presidis, quae hactenus
publican recuperunt, omnia nunc postremo ab ipso auctore... aucta et recognita
(Parijs, 1562).
‘OCHINUS (Bernardinus), 16de eeuw, eerst capucijner monnik, later tot het
Protestantisme overgegaan. Hij schreef o.m. een “Apologia”, waaruit Marnix citeert
het verhaal van het gesprek tusschen den paus en zijn secretaris, enz...’
De schrijver, dien Marnix OCHINUS noemt, heet eigenlijk Bernardino Ochino (zoo
spelt hij zelf zijn naam). Hij schreef alle zijne werken in het Italiaansch, doch vele
werden in de 16de eeuw in andere talen overgezet. Een werk van hem, getiteld
Apologia is mij onbekend. Wel ken ik ‘Epistola di Bernardino Ochino alli molti
magnifici Signori, li signori di Balia della citta di Siena...’ (Genève, 1543) waarin
hij breedvoerig uiteenzet waarom hij Protestant geworden is, en een apologie schrijft
van zijn gedrag. Dit zal wel het boek zijn, dat bedoeld wordt door Apologia. Misschien
werd overigens het Italiaansch geschrift in 't Latijn vertaald, onder den titel Apologia
- ik heb de zaak niet verder onderzocht.
In alle gevallen, evenals voor Alberti, verplaatse men dien schrijver naar de
Italiaansche afdeeling.
‘PLATINA (Bartholomeus), 1321-1481, schreef verschillende werken, o.m., een
‘Historie der Pausen (de vitis et gestis
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summorum Pontificum), en wordt door de Protestanten als een getuige der waarheid
gerekend’.
De eigenlijke naam van den Schrijver is Bartholomeo SACCHI DI PLATINA. Titel
van zijn werk onnauwkeurig opgegeven; hij luidt: ‘Platinae historici liber de vita
christi ac pontificum omnium, qui hactenus ducenti et vigenti duo fuere...’ (Venetië,
1479). Er zijn eene reeks latere uitgaven.
‘SURIUS (Laurentius), 1522-1578, “een fijn carthusisch brillenvercooper” (Marnix)
schreef o.a. “Compendium brevis rerum in orbe gestarum” waarin hij verhaalde
van den “Duytschen beer Luthero”...’.
Surius is dezelfde, die de vertaling van Ruysbroec's werken uitgaf. Titel van het
werk onvolledig en zonder datum: hij luidt ‘Compendium brevis rerum in orbe
gestarum 1500 usque ad annum 1568...’ (Keulen, 1568). Ik vestig de aandacht op
den datum 1568: Dit is een van de laatst verschenen werken, welke Marnix aanhaalt
in zijn werk dat het jaar nadien uitkwam in 1569.
In de afdeeling ‘Italiaansche schrijvers’, staat vermeld:
‘SQUARCIAFICO. Van hem wordt het verhaal over Petrarca medegedeeld (in zijn
leven beschreven...)’.
Girolamo Squarciafico heeft in 1490 een uitgave van Petrarca's sonnetten bezorgd,
met Italiaansche commentaren van zijn hand. Doch de ‘Vita Petrarche’ (1501) werd
door hem, naar mijn beste weten, in het Latijn opgesteld. De schrijver moet dus naar
de Latijnsche bronnen overgeplaatst worden.
Onder de ‘Italiaansche schrijvers’ wordt ook Petrarca vermeld. Hij was te gelijker
tijd renaissancist en humanist. Daar Marnix niet naar zijne sonnetten verwijst, maar
wel naar zijne Latijnsche werken, moet hij ook uit de ‘Italiaansche’ afdeeling
geschrapt worden.
Ik zou zoo nog eene reeks bladzijden kunnen vullen met verbeteringen... maar ik
meen dat de voorbeelden door mij aangehaald thans mogen volstaan om te bewijzen
dat de bibliographie niet in orde is.
Bij de anonieme werken door Marnix aangehaald is er absoluut geene bibliographie,
evenmin als bij de drie vierden van de schrijvers.
Indien het ingezonden handschrift persklaar kon gemaakt worden, met toevoegingen
en verbeteringen alleen, ware het voor mij een genoegen geweest alle mijne
aanteekeningen aan schrijver af te staan, en hem de ontbrekende bibliographie te
bezorgen.
Maar er is meer!
Secundo. - Wie in onze dagen een wetenschappelijk werk
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uitgeeft, heeft als plicht bij alle zijne citaten op te geven: den juisten titel van het
werk door hem aangehaald, den datum der uitgave die hij gebruikt, de bladzijde,
waar het citaat voorkomt...
In de 16de eeuw was dit geen algemeen gebruik. En Marnix citeert heel dikwijls
(kerkvaders en schrijvers over Canonisch recht uitgezonderd) zonder ons te laten
weten, waar hij zijn citaat vandaan haalt.
Wie een studie schrijft over de bronnen van den Biënkorf wordt verzocht het boek
te bepalen, waarnaar Marnix verwijst (hetgeen schrijver niet deed), dit boek eens ter
hand te nemen en te controleeren of het citaat er is - en waar het is.
Wij lezen een citaat in den Biënkorf, wij weten niet van waar het komt, wij slaan
de ingezonden studie open, en wij krijgen het volgend antwoord: ‘Zijt gij soms
nieuwsgierig te weten, waar het citaat staat? Welnu, tracht te weten van welken datum
de 16de eeuwsche uitgave is, neem dan zelf het boek ter hand en getroost U de moeite
van op te sporen waar het citaat te vinden is!’
Permitteer! De vraag door de Academie gesteld is juist: ‘den lezer behulpzaam
zijn, hem uit den nood helpen... hem de gevraagde inlichting te bezorgen: ‘dit citaat
komt voor op bl. zooveel van de uitgave van het jaar X, uitgegeven te Z, door Y.’
Ik neem aan dat in sommige gevallen de aanduiding door Marnix gegeven zoo
vaag is dat een onderzoek misschien wat lang zal uitvallen; hoogstwaarschijnlijk zijn
er ook hier en daar bij hem verkeerde citaten en dan komt men tot geen uitslag. Doch
in de meeste gevallen, met een beetje geduld identificeert men het citaat heel vlug.
Marnix vertaalt een viertal verzen van Baptista Mantuanus uit het Latijn. Hoe
luiden die verzen in het Latijn? Waar zijn zij te vinden? - Geen antwoord.
Hij haalt een Latijnsch distichon van Petrus Bloix (Blesensis) aan. Uit welk gedicht?
- Geen antwoord.
Hij haalt een distichon in het Latijn aan van Petrarcha. De werken van Petracha
zijn geen bibliographische rariteit. Waar staat dit distichon? - Geen antwoord.
Uit het ingezonden handschrift blijkt dat de Schrijver in geen enkel geval moeite
gedaan heeft om de bron van Marnix ter hand te nemen (De Bijbel van deux Aes
daargelaten) en het citaat terug te vinden.
Indien Schrijver een honderdtal citaten geïdentificeerd had, dan zou de verslaggever
de gelegenheid hebben gehad te concludeeren: ‘Het antwoord bij de Academie
ingezonden, is wel is waar niet volledig. Vele citaten zijn nog niet thuis gebracht.
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Maar er zijn dan toch een honderdtal citaten, die geïdentificeerd zijn: de wetenschap
is hiermede gediend. Ik stel voor, het antwoord uit te geven: verdere nasporingen
zullen later aanwijzen waar de ontbrekende citaten te vinden zijn...’
Maar neen - Schrijver heeft het zich al te gemakkelijk gemaakt: hij identificeert
niets.
Zonderling dat Schrijver zelf niet ingezien heeft dat een weigering de bron verder
op te sporen, een weigering die bron ter hand te nemen, een weigering het citaat aan
te wijzen, gelijkstaat met een weigering op de vraag der Academie te antwoorden.
In die voorwaarden acht ik dat het ingezonden handschrift noch bekroond, noch
uitgegeven kan worden. Want moesten mijne twee collega's, die ook verslag zullen
uitbrengen, van oordeel zijn dat het werk uitgegeven kan worden zooals het is, dan
zou de Academie voor een tweede maal de vraag moeten stellen: ‘Welke zijn de
uitgaven (met juisten titel) die Marnix geraadpleegd heeft, en waar zijn zijne citaten
te vinden?’ en dan zouden er dubbele drukkersonkosten zijn voor één en dezelfde
vraag.
Met het ruim bibliographisch materiaal dat thans ter onzer beschikking ligt, is
niets gemakkelijker dan de werken terug te vinden, die Marnix raadpleegde. Zijne
bronnen zijn geene bibliographische rariteiten: het zijn gewone studieboeken uit het
midden der 16de eeuw. En voor een bibliograaf, die zijn vak kent, is het een kinderspel
die boeken op te sporen.
De toestand is thans heel anders dan die van 1858, toen mijn vader den Biënkorf
uitgaf. Die uitgave, zegt Schrijver, deugt niet en zij kan ons niet meer voldoen. Ik
ben volslagen akkoord. Maar ik vraag: hoe zou iemand het in 1858 aan boord hebben
kunnen leggen om ons volledig in te lichten over Marnix's bronnen. Gelieve overigens
uit het oog niet te verliezen dat mijn vader in 1839 geboren werd, en dus in 1858
negentien jaren oud was, en nog student, toen hij den Biënkorf uitgaf: een critische
uitgave van dit boek is geen werk voor een negentienjarigen student.
Die uitgave is een herdruk van de uitgave van 1597: mijn vader heeft er toen geen
oudere kunnen vinden. Sedertdien is hij den uiterst zeldzamen druk van 1569 machtig
geworden: Dit boek is thans mijn eigendom. Voor zoo ver mij bekend, is dit het eenig
exemplaar der editio princeps dat nu in België bestaat.
Nog een woord over de bronnen van den Biënkorf.
De bronnen van Marnix kunnen in twee categoriën verdeeld worden. De eerste
categorie omvat de bronnen, waarnaar
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Marnix zelf verwijst. De tweede categorie: de bronnen die Marnix raadpleegde, en
waarover hij niet spreekt.
De eerste categorie bestaat bijna uitsluitend uit Catholieke schrijvers. Geen wonder:
Isaac Rabottenu (dit is de pseudoniem van Marnix) is een bekeerde Jood, die de
verdediging van het Catholiek geloof gelezen heeft, opgesteld door Gentianus Hervet.
Die verdediging, zegt hij, deugt niet! Hij zal er nu eene andere schrijven, die veel
beter is.
Natuurlijk is de keuze van teksten, door Isaac Rabbotenu samengesteld, derwijze
ingericht dat de lezer onder den indruk moet komen: de Catholieke leer is een
aaneenschakeling van dwaasheden en tegenstrijdigheden! De Biënkorf is een pamflet,
waarin Rabbotenu zich uitsluitend kon beroepen op Catholieke bronnen. Hij kon niet
steunen (dat spreekt van zelf) op Calvijn, Luther, en de Protestantsche literatuur.
Met een beetje geduld, kan men, zoo ik reeds betoogde, die bronnen opsporen.
Wat nu de tweede categorie aangaat: de protestansche schrijvers - dit is veel
moeilijker werk. Hier dienen wij niet te vergeten dat de Biënkorf van 1569 het eerste
pamflet niet is, dat tegen de catholieke leer geschreven werd. Sedert de Institution
chrétienne van Calvyn (1540) was de polemiek tusschen de Calvinisten en de
Catholieken aan den gang. En de vraag is: wat heeft Marnix aan de vroegere
pamfletten ontleend? Marnix zelf spreekt over de polemiek der calvinisten met
Villegaignon, over den strijd tusschen Ligier en Hervet, over het twistgesprek van
Worms. Marnix was op en top theoloog, hij kende de polemische literatuur van
buiten. En het is niet denkbaar dat hij de argumenten tegen het Catholiscisme, die
hij in de vroegere geschriften vermeld vond, ongebruikt heeft laten liggen. Het is
zeer onwaarschijnlijk dat alle de argumenten, die hij tegen het Catholicisme inroept,
door hem voor het eerst werden gevonden - onwaarschijnlijk dat hij heel dat arsenaal
van teksten, dat hij zijne tegenstanders naar het hoofd slingert, voor het eerst ontdekte.
Vergeet niet dat Marnix 29 jaren oud was, toen hij den Biënkorf schreef.
Wat heeft hij ontleend aan de vroegere polemische literatuur? Het antwoord op
die vraag kan slechts geleverd worden door hem, die de polemiek tusschen Calvinisten
en Catholieken, van 1540 tot 1569 grondig kent.
Het bestaan van deze tweede categorie bronnen heeft Schrijver niet eens vermoed
- ik maak er hem geen verwijt van, want tot nog toe heeft, naar mijn beste weten,
niemand er op gewezen.
Hij schrijft (fol. 70): ‘Vraagt men nu naar de verdere bronnen van den Biënkorf,
dan zou het antwoord kunnen lui-
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den: Wel, lees den Biënkorf, en gij zult de bronnen een voor een voor u aangewezen
zien. Want Marnix geeft overal, hoewel niet nauwkeurig, aan, waaraan hij zijne
beweringen, zijne citaten ontleent’.
Zoo dus, zou Marnix aan zijne protestansche geloofsgenooten heelemaal niets
ontleend hebben! Wanneer iemand, die de literatuur van 1540 tot 1569 doorloopen
heeft, mij dat zal verzekeren, wil ik het wel gelooven.
In afwachting, vraag ik een onderzoek.
Intusschen zou ik gereed zijn een werk te bekronen waar volledig antwoord gegeven
wordt nopens de eerste categorie bronnen... Maar, zooals gezeid, dit antwoord vinden
wij in het ingezonden handschrift niet.
Een wetenschappelijke studie over de bronnen van een auteur moet in de allereerste
plaats die bronnen met de grootste bibliographische nauwkeurigheid opgeven.

Tweede verslag: Dr. Maurits Sabbe.
Uit de aanteekeningen van mijn geachten collega Mr. L. WILLEMS blijkt afdoende,
dat in het ons voorgelegde handschrift de bibliographische documentatie heel wat te
wenschen over laat. Er zouden nog veel meer voorbeelden van de gewraakte
bibliographische onvolledigheid kunnen aangehaald worden. Voor raadpleging en
nazicht levert deze bronnenopgave noch voldoende hulp noch waarborg.
De wijze waarop de schrijver van het hs. zich uitdrukt geeft ook wel eens aanleiding
tot misverstand. Op bladzijde 189 lezen wij b.v. naar aanleiding van Joh. Eckius (J.
Mayr): ‘Een zijner voornaamste geschriften door Marnix geciteerd, is het Enchiridion
locorum communium (adversus Lutheranos) in 1565 te Parijs uitgegeven, wederom
een bewijs voor den tijd van de vervaardiging van de Biënkorf’. Deze volzin wekt
stellig den indruk alsof het Enchiridion eerst in 1565 te Parijs verscheen, - wat de
schrijver van het hs. toch zeker niet bedoelde.
Het Enchiridion dagteekent immers van 1525 (Landesuti Bojar, in 4o) en werd
vóór 1565 herhaaldelijk herdrukt, o.a. vier maal te Antwerpen: in 1527 bij Mich.
Hillen van Hoochstraten, in 1531 bij denzelfde, in 1535 bij Jan Grapheus voor Jan
Steels, en in 1539 bij Jan Steels. Ons hs. zal ongetwijfeld bedoelen dat Marnix van
het Enchiridion een uitgave benuttigde, in 1565 te Parijs verschenen. Met een lichte
wijziging aan den volzin kan dit duidelijk gemaakt worden. Maar dan zou op den
hoop toe nog moeten meegedeeld worden 1o waarop de bewering rust dat een uitgave
van 1565 door Marnix gebruikt werd, 2o de volledige bibliographische aanwijzing
van die uitgave van 1565.
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In het geven van biographische bijzonderheden over de schrijvers, die Marnix citeert,
gaat het hs. ook vrij willekeurig te werk. Voor de eenen krijgen wij tal van
bijzonderheden, waarvan er sommige meer dan eens geen belang hebben voor de
behandelde vraag, - voor de andere daarentegen wordt er ons niets medegedeeld.
Van Jacobus Hooghstratanus (Hoochstratus) wordt b.v. alleen het sterfjaar 1527
vermeld (Blz. 194). Over dezen zeer bekenden godgeleerden polemist uit de 16e
eeuw kan toch zonder veel moeite heel wat meer gevonden worden.
En dit voorbeeld van Jacob Hoochstratus staat lang niet alleen. Een tweede
hoofdvereischte bij dergelijke bronnenstudie is het behandelen van de vraag: hoe
werden de bronnen gebruikt? Werden zij aangewend voor aanhalingen, dan willen
wij toch weten of ze trouw werden weergegeven. Werden zij vertaald, dan hooren
wij gaarne hoe ze vertaald werden. Werden zij omschreven, dan willen wij bevrediging
omtrent de al of niet tendenzieuse wijze, waarop dit geschiedde. Voor een heftig
polemisch geschrift als de Biënkorf is het onontbeerlijk het gebruik der bronnen te
controleeren.
In de meeste gevallen geeft het hs. alleen de passage uit den Biënkorf, waarin
Marnix van een of andere bron gebruik maakt, doch de tekst der bron zelf krijgen
wij niet te zien, en over den aard van het bronnengebruik worden wij niet ingelicht.
Deze zeer wezenlijke leemten in het voorgelegde werk noodzaken mij er toe,
niettegenstaande mijn waardeering voor den geleverden arbeid, het ongunstig besluit
van den eersten verslaggever bij te treden.

Derde verslag: Prof. Dr. J. Mansion.
Na kennis genomen te hebben van het ingeleverde werk alsook van de verslagen
mijner twee collega's, de h.h.L. WILLEMS en SABBE, sluit ik mij volmondig aan bij
hunne meening. Noch de studie der bronnen, noch de verwerking van het gevonden
materiaal maken deze verhandeling bekronenswaardig. Ik stel dus voor, den prijs
niet toe te kennen.
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‘Upnophanes’
Lezing door E.H. Aloïs Walgrave, briefwisselend lid der Koninklijke
Vlaamsche Academie.
De Grieksche phonetiek zou ons zeggen, dat deze naam, of zijn verkorte vorm Upnos
die ook al voorkomt, moet geschreven worden: Hypnophanes of Hypnos, maar ik
neem hem, zooals hij in de oorkonden verschijnt, en door den man zelf, onder zijne
opstellen en brieven wordt aanvaard.
Upnophanes, of Upnos, is een der Twintig Vlaamsche Koppen van Hugo Verriest:
I. ‘Ik ben blijde van geen artist te zijn. Wat moet mij dat, voor eenen artist,
in de hedendaagsche wereld, een sober leven worden.
Hij moet een martelaar zijn....
Artist zijn! Neen, ik ware liever dood.
Lacy, wat zijn zij te beklagen!
Upnos is een artist’.......
En daarna beschrijft hij, wat Upnos lijdt, van de ziellooze wereld, die zijn
natuurbewondering, zijn kunstgevoel bij stadsgezicht, of toon- of schilderkunst, komt
bederven en kwetsen, hem misprijst en belastert om zijn ‘onverstaanbare
onverstaanbaarheid’.
‘Beter geen artist zijn, geen profeet. Zij worden gesteenigd’....
II. ‘Zoo schreef ik over GUSTAF DELECLUZE - over Upnos - en teekende
zijn portret.....
‘Eerst herhale ik dat woord: hij is een artist. En ja, dat gaat, in hem, boven
alles.
Hij heeft eene fijnheid en roerbaarheid van gevoelen waar niemand van
dezen die mij bekend zijn achter kan... Hij draagt in de ziel eene diepte,
eene abyssusdiepte, die dieper daalt dan alle diepten, die hooger rijst dan
alle hoogten, die verder strekt dan alle verten. Daarom grijpt hij niets,
zoodat hij het geheel in handen hebbe: eindloosheid, onvatbaar; maar
ontvangt die schoonheid beter, omdat uit alle schoonheid een glans straalt
van eindloosheid.... Dat is passief.
‘Hij heeft daarbij over alles dat, van buiten, hem raakt, eene macht van
ontleden waar niemand aan kan.... Dat is actief.
‘Die dubbele macht ook geeft hem wel en wee. Zij geeft hem eerst zulke
innigheid van genot, dat hij abstracte, en als buiten de wereld leven moet
en kan.... Zij brengt hem dan den angst en 't wee der verlatenheid.....
‘Dat is zijn wezen...
Harmonie, uit alles, brengt hem durend genoegen en gezond
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geluk. Onzin, waanzin, wansmaak, leelijkheid en krachteloosheid doen
hem zeer en pijne...
‘Eene andere begaafdheid heeft hij nog: ‘Zijn eigen geniet hij niet alleen
in zijnen kunstzin, maar den vreemden zin, en de vreemde ziel van den
kunstenaar ontvangt hij, en doet ze, binnen hem, weêr bestaan....
‘Daaruit komt dat hij de vreemde ziel omvat, en hare kracht en krankheid
kent.... Daaruit komt dat hij 't genot der vreemde zielen geniet en deelt
hun wel en wee....
‘Gustaf Delescluze is daarbij een denker. .....“In zijnen geest liggen
onmeetbare hoogten en onbegrensde verten; in zijnen kop zitten duizenden
kleine en groote zaken, gedrongen, gedwongen, overlaad, ongemakkelijk.
Daarmede schrijft hij... spreekt hij... dicht hij; daaruit komt het dat hij zijne
theoriën schrijft, bewijst en steunt....
Hij is aardig! Aard-ig, hebbende aard, eigen aard die aan hem is en aan
niemand anders, die hem afteekent, die hem afscheidt, en buiten den
gemeenen gang en drentel zet.
‘Aardig ook, zoo dat zijn geest en zijn gevoelen “geabsorbeerd” staan,
onwetend van 't gene er rondom hem gezeid en gedaan wordt, vergetend
ate en drank en hoed en schoe.
Maar hij is een artist, een fijne kop....’
Leest dat Verriest-woord in zijn geheel. Den wonderen denker en zegger, die daarin
geschetst wordt, zou ik U thans, naar vroegere belofte, willen nader doen kennen:
den genialen man, eigenaardigen Vlaming, die in levend Vlaamsch of Fransch, vol
spelfouten en niet zonder taalfouten, ‘het electriek licht van zijnen kop’ (zoo hij 't
zelf zeide) ‘door spleten en sleutergaten naar buiten laat stralen’.

GUSTAVUS LEO MARIA DE LESCLUZE werd geboren te Brugge den 17 Augustus
1842. Zijn vader was schepen van de stad. Hij was van eerstaf een aardig kind,
afgezonderd in spel en smaak, houding en bezigheid, kwalijk verstaan van eigen
ouders en gezin, om zijn zwijgende, nadenkende vlagen, zijn wondere vragen. Hij
had een prachtige kinderstem en zong meê in St Gillisparochie, waar De Stoop, de
vader van Johan, den muziekleeraar te Rousselare, zangmeester was. Hij leerde ook,
en met vaardige kunst, de viool spelen.
‘Als twaalfjarige knaap’, zegt hij, ‘trad ik dikwijls met mijne vedel den dienst van
t
S Salvator's bij. Daar ben ik muzikant geworden. Het geheugt mij nog, hoe de oude
zangmeester Malfeyt, met zijne vedelboog die trage, opgolvende en eindelooze maten
sloeg, wier vierde tijd nooit scheen te moeten uitscheiden - en die op geener wijze
en geleken aan het tegenwoordige pillenstampend maatslaan, nauwe uitdrukking van
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gebrekelijke notenaanteekening, en niet van organische beweging’.
Die oude zangmeesters waren de laatstovergeblevenen uit den tijd der oude
‘Zangerijen’ aan de hoofdkerken en voorname parochiekerken gehecht sedert Karel
den Groote's tijd: binnen Brugge waren er vier. De echte beginselen van zangonderwijs
werden er nog toegepast door dagelijksche levende oefening, geleid door eeuwenoude
ondervinding: Zangers met een menschenorgaan en eene ziel, meer dan geschreven
klaviermuziek en handboeken van ‘solfège’. De jonge De Lescluze leefde in die
kunst, en kreeg de muziek hartstochtelijk lief.
Ook lijn en kleur speelden in zijn oog hun samenluidend spel. 't Oude Brugge met
zijne heerlijke stadsgezichten, de grijze en bruine kerken en steêgebouwen, de reken
grillige gevels langs de krommende straten en reien, het deinend loover der boomen
en het rimpelend spiegelbeeld van bouw en groen in de stille waters, de meesterwerken
der schilders in beêhuis en bewaarzaal, bekoorden hem en vulden in hem eene ijlte
en eenen nood.
Hij ging, na zijne collegiejaren in de natuurlijke wetenschappen studeeren, te
Leuven, en was er leergezel van Gustaf Verriest. ‘Dat leven was hem een martelie’
vertelt Pastor Hugo later. ‘Hij paste daar al geen kanten; hij kon er niet ademen’.
Zelfs die hoogere studiën, zoo ze toen waren, nepen hem en bedrukten hem, en 't
leven aan de Hoogeschool gaf hem geen voldoening. Om examens voor te bereiden
en voor een beroep te leeren, was hij de man niet... noch meesters noch medestudenten
- een paar uitgezonderd - konden hem begrijpen.
Die hoogergezinde ziel greep dan naar 't hoogere: naar het priesterschap.
Menschelijke verhoudingen zouden hem, ook hier, beknellen en benauwen, maar
hier had hij omgang met het Goddelijke, met zielen; hij had het ingekeerde,
beschouwende leven, de eenzaamheid om te denken.
Hij was te Brugge in 't Seminarie. In leeftijd zijn leermaten vooruit, in levensernst
rijper dan zij, kon hij daar het schuldeloos maar levendig geroer der zwartgerokte
jongensbende niet immer verdragen. Zoo ontvluchtte hij dan de recreatie, en trok
naar zijn eenzaam kamertje. Jamaar, recreatie is ook een plicht in een Seminarie, en
President Mgr. Bruneel, die van dat wegvluchten gehoord had, ging hem zekeren
dag achterna. ‘Wat doet gij hier?’ - ‘Een beetje peizen, Monseigneur!’. De oude
menschenkenner begreep, dat hier een uitzonderlijk geval was, en hij liet den ‘peizer’
meestal gerust.
‘Peizer’ ja: hij dacht in alles veel verder en dieper dan de andere. Die waarheden
van Godgeleerdheid, van Geloof en
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Zedeleer overwoog hij, maar hij ging er verder in dan de Seminarieleering deed,
omdat hij meer vragen stelde en meer verbinding zag tusschen de zaken. En van al
't overige zag hij alleen de kunst, en wat kunst ten grondslag ligt, zoo in klank als in
lijn en kleur en vorm. Hier wederom was hij niet te paaien met het verschijnsel, maar
giste naar oorzaak en reden.
Zoo werd hij een denker, een droomer, een die slapend scheen voor de dagelijksche
doening der menschen. Zijne makkers en vrienden zeiden het hem, en vonden met
en voor hem den naam die hem paste en dien hij aanvaardde (H)upnophanes, of kort:
(H)upnos.
Hij werd priester in 1868, coadjutor te Wielskerke, en 't volgend jaar onderpastor
te Ouckene, in 't gebuurte van Rousselare. Om de veertien dagen was hij bij Hugo
Verriest, leeraar in 't Klein Seminarie, met wien hij kennis had gehouden, sedert hij
Gustaf onder de vacantietijden te Deerlijk regelmatig bezocht had, om daar te kouten
en muziek te maken. Hugo wist algauw, onder het droomend en onwezenlijk
uitwendige het denkend en zelfstandig inwendige van dien kapelaan te bereiken en
te waardeeren. Deze begon reeds te schrijven, meest over zang en zangonderwijs, in
La Plume en La libre critique; opstellen die de eenen deden lachen, en anderen in
bewondering brachten; de eersten waren dan gewoonlijk landgenooten en vrienden,
de laatsten buitenlanders en vreemden. Te Ouckene was 't ook, dat hij voor goed
over klanken en verwen begon na te denken, en proefnemingen te doen, waaronder
er waren die niemand begreep en die als dwaasheden of grappen onder de kennissen
beroemd werden: als het doorschieten van koperen ketels wier klank hij vóór en na
de operatie vergeleek... onpractisch, om de verloren ketels, maar wie weet welk doel
hij in 't oog had? De eerste uitslagen zijner studie schreef hij in een artikel van Rond
den Heerd 1880 - Klank en verwen.
In 1885 ging hij als onderpastoor over naar Wijtschaete. Dat was nu nader bij
Yper, waar Hugo Verriest principaal van het College geworden was, en zoo kwamen
de twee weer veel samen; in 't college zelf, als de kapelaan kwam eten, of bij vrienden
in de stad of elders nog. Zoo zien wij hem in Hugo's Vlaamsche koppen:
‘Weet gij het nog, Upnos? Wij wandelden samen door de straten der
schoone Yperstad. Ik luisterde bewonderend en genegen naar uw wonder
woord. Hoe schoon toch teekenden tenden de markt die Halle, dat
Nieuwhuis, die zijdstaande scherpe gevels, en daarboven de pracht der
oude Cathedrale, tegen groenblauwen schemerenden hemel!... Gij bleeft
een stondeke staan, en eindelijk: Ik moete weg! Cela m'enivre! Een
zwijgende handgrepe. Ik keerde, en gij staptet al droomend, kin
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en lip omhoog, met halfgeloken oogen waar vreugde binnenwaards in
straalde. Upnos! Maar over u, gelijk mist en smoor over de velden, rees
die onbepaalde, ijdele mistroostigheid en gij dooldet voort, alleen, naar
den thuis waar pijnigend misverstaan u durend wachtte....’
Ziet gij hem?
Alzoo kwam hij, menigmaal, met zijn viool onder den arm, de stad ingetrokken,
en ging meêspelen in ‘Orpheus Kring’ of kwartet, onder leiding van apotheker
Gaimant, of hij bezocht het Schilderatelier van Louise De Hem, de befaamde
schilderes van stillevens, landschappen en portretten, en daar zag hij in eigen doening
worden en scheppen van lijn en kleur, en bespiedde en bepraatte verwenmengeling
en schilderwijze. Zoo gingen die twee bekommeringen altijd samen: klank en kleur
kwamen hem voor als openbaringen van een zelfde grondeigenschap en verschijnsel:
trillingen van elastische lichamen en omgevinge...
Daarin en daardóór, immer leed en lust. Op bezoek bij vrienden, onder geestigen
kout, valt hem als een schrik op de leden de aankondiging dat ‘juffrouw piano zal
spelen’. Hij kent dat spel: siroopmuziek, of mishandeling van kunstenaarswerk... en
dan vraagt men hem wat hij ervan denkt!
Maar daarentegen:
‘Anders ging het, niet waar, dien laten avond te Wervicq, als die twee
zingende zielen Beethoven vertolkten. Wij(1), wij lagen beide in zetels, en
luisterden zwijgend. Maar gij, gij stondt op, en gingt monkelend kloppen
op die spelersschouderen. - ‘Gij en zijt er niet, noch en hebt het stuk gevat.
Herbeginnen!’ En ik zie en hoore u nog, gedrijen. Gij, gij stondt in de
halve klaarte van het behangen lampelicht en sloegt bezielde mate en gang,
met twee wijzende, bleeke handen, en zongt zoetjes met zwellenden en
doovenden zang die groote, grootsche symfonie. Zij ging en rees en daalde,
ontplooide en sloot hare pracht, en leefde, anderszins.
't Was uit. De twee spelers spraken geen woord, bezagen malkaar met
blijde, stralende oogen, een stondeke, en knikten, kort, den bewonderenden
kop.’
Zoo ging het met schilderkunst ook. Hier: voldane bewondering van kunstelooze
fabriekkunst, en Upnos, onverstaan, daartegen stormloopend - of, met een of eenigen,
begrijpend zien en genieten van waarheid en levend werk.
Zijn studie en wetenschap had hetzelfde lot. Eenige menschen verstonden hem:
de Verriesten, Duclos, Surmont de

(1) Hugo en Gustaf Verriest. Deze laatste was toen geneesheer te Wervicq.
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Volsberghe, L. De Hem, en weinige anderen. Hij was uiterst gevoelig aan dat
begrijpen: ‘Cette aumône d'estime et cette charité d'intelligence’, noemde hij het. De
meesten echter lachten hem uit, bespotten zijn gedachten, proefnemingen en
verstrooidheden en deden hem maar praten en doen, om de leute. Toch rijpte zijn
opzet, en te Wijtschaete schreef hij zijn eerste boekske: Les secrets du coloris, dat
later door verscheiden uitgaven steeds werd uitgebreid en nauwkeuriger leering
bracht. Daarover verder.
Dan schreef hij ook artikels, brieven aan vrienden, losse bladen met gedenkenissen
en bedenkingen, een stapel geschrift in Vlaamsch of Fransch, soms wel de twee
dooreen, vol spelfouten in beiden, maar prachtig van inval en uiting; gedachten
waarbij men opkijkt van verbazing of grimmelt van innig genoegen.
Zoo ging het te Wijtschaete, en later, sedert 1895 te Dadizeele, waar De Lescluze
proost werd van eene kapel op het gehucht ‘De Klippe’. Hij zocht en studeerde verder,
om zijn levenswerk te volmaken, en bezorgde ervan nog twee uitgaven; hij streed
en leed voor zijn zonderling-schijnende, in waarheid zoo eenvoudige en gezonde
begrippen op het gebied van zang en zangonderwijs, waarin iemand als Tinel hem
steunde en aanmoedigde, waar de meeste anderen hem nooit de eer aandeden, zijn
standpunt te erkennen en zijn beginselen te overwegen. Hij bezocht zijne vrienden
of werd door hen opgezocht, schreef hun zijn wondere brieven, of teekende in
eenzaamheid, voor eigen voldoening, zijn invallen op, over godsdienst, zedeleer,
maatschappelijke verhoudingen, kunst en letteren.
De arme man beleefde op 't einde nog ellendige dagen. Gedurende den oorlog
werd hij met onmenschelijke ruwheid door de Duitschers mishandeld en uitgedreven.
‘Zij hebben’ vertelde hij later ‘met mij gedaan als met O.L. Heere, mijne handen op
mijn rug gebonden, mij aan eenen boom vastgeleid, in mijn aangezicht gespogen en
geslegen, hun tong naar mij uitgesteken...’ De soldaten hadden hem zelfs een heelen
tijd, met de handen op den rug gebonden, plat op 't aangezicht in een weide laten
liggen. Endelijk kwam hij, met bloedend voorhoofd, te Kortrijk in St Carolus' gesticht
aan, waar hij nog eenige maanden kwijnde. Hij had er zoo'n verdriet in, Hugo Verriest
niet meer te zien. Een gemeenschappelijke vriend vroeg den Pastor aan zijne tafel
en noodigde ook De Lescluze uit. ‘Nooit’ vertelt hij ‘heb ik zulke ontmoeting
bijgewoond. Toen Verriest inkwam, vlogen ze met hun armen wijd open, malkaar
te gemoet.’
Upnophanes stierf den 14 September 1918.
Vier mannen volgden zijn arme lijkbaar, en onder de armen
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werd hij begraven, maar dezelfde vriendenband ontgroef hem, en legde hem neder
in een eigen plekje, nabij den Calvarieberg te Madeleenenvelde, niet verre van Deken
De Grijse, bii andere Priesters.
God loone 't den edelmoedigen man.
Op 't doodprentje van den gestorven priester deed iemand die hem begrepen had,
den Zang der Zon van St Franciscus drukken.

Nu moet ik u een denkbeeld geven van zijn werk.
En om 't lastigste eerst uit den weg te ruimen, en 't aangenamere als toespijs te
geven, bespreek ik eerst zijne leering over Klank en Kleur, voornamelijk bevat in
Les secrets du coloris, maar waarvan toch ook in Vlaamsche opstellen sprankels en
uitspruitsels gebleven zijn.
Ik weet nog hoe, geheel in 't begin mijner hoogeschoolstudiën, ik een Brugschen
medeleerling spottend hoorde spreken van een aardigen pastor van alginder, een
halven zot, die, zeiden ze, schilderijen wilde overzetten in muziek, en b.v. Memlinc's
Aanbidding der Koningen op zijn viole wou gaan spelen.
Zoo was het, dat een vernuftige bouw van waarneming en afleiding, door niet
begrijpende kluchtenaars werd veracht, afgebroken en bij argelooze menschen
bespottelijk gemaakt.
En toch verdient dat werk meer dan zulke behandeling. Zeker staat er niet alles
even vast, maar de grond ervan moet waar zijn, en een menigte bevindingen, bij 't
lange bouwen opgedaan, brengen ons veiligen steun en stut voor anders losse
wetendheid en kunstgevoel.
Reeds in de uitgave van 1893 schreef deze nederige dorpskapelaan de alleszins
merkwaardige leering:
‘Le spectre lumineux est la partie visible de l'échelle éthérée, dont il constitue un
degré d'octave très élevé.’
Men zou die diepzinnige synthesis te vergeefs zoeken in de schooltractaten van
dien tijd. Zij begon bij eenige zeldzame natuurkundigen op te komen, en ziet, in
Vlaanderen was er iemand die dat wist, en die wetenschap doorgevoerd had tot eigen
denkbeeld.
Nu wordt zij gemeengoed:
Electro-magnetische golvingen zijn grondoorzaak van de meeste verschijnselen,
die wij vroeger in afzonderlijke perken opsloten. Golvingen van eenige kilometers,
of meters, of centimeters ten minste zijn het, die we gebruiken in de draadlooze
telephonie: de Herzgolven. - Is de lengte slechts met honderdsten van centimeters te
berekenen, dan krijgen wij de hoogere octaven, onzichtbare warmtestralingen, onder
het rood
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van 't zonnespectrum aanvangend. Daarna worden de golvingen zichtbaar, en gaan
zoo snel, en zoo hoog, dat ze gemeten worden bij het 0.0001 van den millimeter: het
gekleurde zonnespook, van rood tot violet, altijd korter trillend. Boven die schaal,
nog korter dan die van 't licht, neemt men de chemische stralingen waar, daarna de
X-stralen, de γ-stralen van het Radium.
En ziet: De Herzgolven hebben dezelfde voortzettingssnelheid als de lichtgolven.
Al die verscheiden golvingen volgen dezelfde wetten in hun voortzetten, verspreiden,
breken, weerkaatsen. En de klank, trilling van elastische lichamen, voortgezet in en
door de lucht, hoewel veel zwaarder en trager, speelt toch in al zijn verschijnselen
ook hetzelfde spel, aan dezelfde wetten gebonden.
De klankgolven, door hun zwaarder vaart in zwaarder omgeving, hebben eerst de
voorwaarden van trillingsgetal, onderlinge hoogte en samenklank veropenbaard. Zou
men uit hun verhoudingswetten die der subtieler licht- en kleurschakeeringen niet
mogen afleiden?
Dat beproeft De Lescluze.
Eene oppervlakkige vergelijking tusschen beide verschijnselen is al te gemakkelijk:
Zeven kleuren in den regenboog, en zeven noten in de tonengamma, maar zoo iets
blijft onvruchtbaar. De Lescluze doordacht en doorgrondde, en om de
oppervlakkigheid te ontgaan, aarzelde hij niet, moeilijkheden te zien en ongehoorde
nieuwigheden vooruit te brengen.
Alle boeken van natuurkunde leeren dat de hoogte van eenen toon afhangt van het
getal zijner trillingen: hoe meer trillingen in de seconde, hoe hooger toon.
Allen leeren ook dat de ‘eigen aard’ of de ‘stemklank’ (timbre) verschilt naar het
aantal deeltonen of harmonieken die in en met een toon klinken.
De ware leer der harmonieken is de grondgedachte van De Lescluze's heele vinding.
Zij geeft ons vooreerst den waren oorsprong van de toonladder of gamma te
kennen. De leerboeken der physica praatten hierover elkander na: ‘On nomme gamme
une série de sons séparés par des intervalles qui semblent avoir leur origine dans la
nature de notre organisation’.
Zij zullen u de verhoudingen dier ‘intervalles’ in cijfers opgeven (cijfers die ten
andere grootendeels overeenkomstig verdraaid zijn) maar waarom die afstand van
ut tot re, of van re tot mi enz. betsaat, dat weten zij niet te zeggen.
De Lescluze weet dat; en zegt:
Bemerk ten 1e, dat de hoogere octaaf van een toon altijd het dubbel aantal trillingen
van den grondtoon heeft. Is de
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grondtoon 1, dan is de octaaf 2. Heeft een toon, zooals de do-snaar der violoncelle,
128 trillingen, dan heeft de volgende do, de hoogere, 256 trillingen.
Bemerk ten 2n dat alle mogelijke deeltonen of harmonieken van eenen grondtoon
1 voorkomen in de onbepaalde getallenreeks: 1.2.3.4.5.6.7 etc.
Eene snaar die over haar geheele lengte trilt geeft een toon, wiens getal trillingen,
welk het ook zij, altijd als eenheid kan worden aangenomen: 1. Trilt de snaar daarbij
nog in de 2 helften, dan krijgt men den deeltoon 2, die in den grondtoon, en zwakker,
klinkt en een octaaf hooger staat. Trilt ze in drie golvingen van elk 1/3, dan komt de
deeltoon 3 die de quint is (of de sol, wanneer 1-2 do genoemd worden); en zoo
onbepaald verder. Er bestaan speeltuigen, waarmede klanken bekomen worden met
een zeer uitgebreide reeks van deeltonen, en deze zijn het, die de natuurlijke
toonladder verwekken.
Immers, beschouw de onbepaalde reeks:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16..
Van 1 tot 2 is een gam, die alleen uit de octaaftonen bestaat. Daarna: 2. 3. 4. is een
nieuwe gam, met 2 als toniek, 4 als octaaf, 3 als quint. Verder 4. 5. 6. 7. 8.: gam met
toniek 4, octaaf 8, en drie tusschentonen, laat ons zeggen: do, mi, sol, si, do. Van 8
tot 16 krijgen wij de volledige diatonische gam:
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

do

re

mi

fa

sol

la

si

si

do

Die reeks tonen met hun ‘intervalla’ komen dus niet uit ons: zij klinken, altijd
zwakker maar wezenlijk, als deeltonen of harmonieken in een voldoend-rijken
grondtoon.
Het merkwaardige is, dat die natuurlijke gamma niet zeven, maar acht noten heeft,
en, de octaaf medegerekend, negen; zij is niet:

maar:

do

re

mi

fa

sol

la

si

do,

do

re

mi

fa

sol

la

si

si

do
(Kerkzang).

Die si , die si, en nog andere dier trappen, zijn niet juist dezelfde als de tonen
van onze klavieren. Deze zijn, om practische redenen, getemperd en tot vaste
afstanden gebracht, die hoewel weinig merkbaar, toch wezenlijk verschillen van die
der harmonieke toonladder, welke noodzakelijk uit iederen rijken natuurklank kan
afgeleid worden door de ontleding, zooals Helmholtz ze heeft ontdekt en
verwezenlijkt. De diatonische gam heeft op de klavieren tusschen la en do slechts
een si, en de si behoort tot de chromatische gam; de trillingsgetallen zijn dan ook
niet wat ze in de natuurlijke gam zijn moeten. Dit vraagt echter uitleg die hier te lang
zou worden.
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De zooeven genoemde chromatische gam ontstaat door een verdere verdeeling, of
door de hoogere octaaf in de getallenreeks, toegepast op de trillingsgetallen:
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Van 32 tot 64 zou men de hyperchromatische gam krijgen, wier naasteenliggende
intervalla nauwelijks door de bestgeoefende ooren te onderscheiden zijn. Overigens,
het menschelijk oor neemt iets meer dan acht opeenvolgende toonoctaven waar.
Anders is het gesteld met de kleuren: ons oog onderscheidt maar eene enkele
octaaf, doch in die octaaf kunnen wij veel meer kleurschakeeringen verkennen dan
toonschakeeringen in eenzelfde toonladder.
De volksmond spreekt van zeven kleuren in den regenboog, de natuurkunde van
zeven hoofdkleuren in het zonnespectrum.
Maar 1o Die kleuren zijn niet zeven maar onbepaald vele in aantal. Wij leeren:
rood oranje geel groen blauw indigo violet,
maar dat rood wordt oranje, en 't oranje wordt geel enz... door al de versmeltende
tinten heen, van af ± 485 trillioen trillingen (rood), tot ± 792 trillioen trillingen
(violet).
2o Er is een hoofdkleur vergeten, zegt De Lescluze. Wij kunnen haar niet zien in de
donkere kamer, waar ze te weinig belicht wordt, noch in het daglicht, waar een
spectrum te veel door het omgevende licht wordt overmeesterd. Verbeterde prisma's
echter hebben aangetoond dat boven het violet een grijsachtig-roze lavendelkleur
verschijnt. Ware deze volledig zichtbaar zij zou er uitzien als purperrood, dat niet
het rood is van 't onderste, noch het violet van het bovenste uit het spectrum, maar
een overgangskleur tusschen beide, zoodat de diatonische kleurengam wezen zou:
8

9

10

11

12

13

14

15

16

purper

rood

oranje

geel

groen

blauw

indigo

violet

purper

Reeds vroeg was D.L. opmerkzaam gemaakt op de verhouding: rood-groen. Hij
had namelijk waargenomen dat een landschapschilder rood mengde in 't groen voor
zijne boomen, om aan de loovertint meer harmonie en bindkracht te geven. ‘Zouden
dat wel deeltonen wezen, die dichtbij den grondtoon liggen en aldus accoord vormen?’
- Hij ging zoeken in de tafels der kleurvibratie-getallen volgens Young en Fresnel,
en vond voor rood en groen twee getallen, die ten naaste bij in de verhouding 9/12
of 3/4 stonden; dat ware in de toongamma de kwart (re-sol of sol-re).
Het heeft den zoeker vele jaren werk gekost, om uit deze eerste waarneming zijn
volledig kleurenklavier gestemd te krijgen. Hem in al die opzoekingen te volgen,
ware hier niet ge-
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wenscht. Hij steunde voornamelijk op deze waarheden en natuurverschijnselen:
1) De volgorde der kleuren in het spectrum.
2) De orde der klanken in de harmonische toonladder.
3) De wet van Euler, die voor de tonen zegt dat zij des te beter samenklinken,
naarmate de verhouding tusschen hun trillingsgetallen eenvoudiger zijn: 1/2,
2/3, 3/4 tegen 3/7, 8/11, 9/15.
4) De kleuren der bloem- en vogelsoorten, die, in dezelfde familie altijd
overeenstemmen in hun eigen, bijzondere schakeeringen.
5) De vaste en steeds weerkeerende tonaliteit der kleuren in de groote
schilderscholen.
6) Het samentreffen van enkele kleuren bij schilders die tot verschillende school
behooren.
7) De verhoudingswet van Newton voor de waarde der kleurenmengsels (Levier
de Newton).
De Lescluze houdt zich, onder de onbepaalde hoeveelheid van mogelijke kleuren,
bij het getal 128, die voor het oog waarneembaar zijn; een harmonieke kleurenladder
dus van 128 tot 256. Hij zelf heeft op een rondloopenden ring de 128 kleuren
verwezenlijkt, en hun heerlijke versmelting valt iedereen aanstonds op. Maar uit dit
getal kiest hij zijn verscheidene gammen, elke met haar bijzonder rood, oranje, geel
enz... of beter met hare bijzondere roode, oranje, gele en verdere schakeeringen, want
voor iedere gam kiest hij niet de diatonische ladder: 8 tot 16, zelfs niet de
chromatische: 16 tot 32, maar de hyperchromatische schaal: 32 tot 64, aldus bestaande
uit 32 kleuren. En zooals wij op 't klavier de gam kunnen spelen, van iedere noot
uitgaande, als tonica, zoo gaan die gammen (zij kunnen dus 32 in getal zijn) van
verscheiden tonieken uit.
Vijf dezer 32 gammen zijn door de meest bekende schilderscholen toegepast
geworden:
1) De gam van 160 tot 320(1), uitgaande van een oranjeschakeering (160) als
tonica, en bevattend, in de reeks 160-320, de kleuren wier vibratiegetal veelvoud
is van 5. Papegaaienkleuren, de tinten der camelias, roosachtigen, azaleas,
rhododendrons, heulbloemen zijn haar vertegenwoordigers in de natuur. De
Spanjaards (b.v. Murillo en Velasquez) hebben ze op hun palet.
2) Van 224, een Jacinthen-blauw, tot 448, rekenend met de

(1) Bemerkt wel, dat, in kleuren, ieder dubbel- of octaafgetal dezelfde kleur voorstelt. Wij blijven
immer in de octaaf 128-256. Dit getal 256 is reeds hetzelfde purper als 128, en alle getallen
die daarboven gaan, moeten ontdubbeld worden: 320 is 160; 448 is 224; 288 is 144; 416 is
208 enz.
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veelvouden van 7 alleen, krijgt men de kleuren der hoenders en fezanten, der
éénlobbige bloemsoorten: leliën, tulpen, jacinthen, iris, orchideën, en de tonaliteit
van Rubens en Van Dijck.
3) Van 144, een vermiljoentint, tot 288, door de keus der veelvouden van 9,
ontstaat de roode gam van meekrap, scharlaken, roode Sienna-aarde, waarin de
kleuren voorkomen van dahlia's, calceolaria, violetten (pensées) enz., en de
tonaliteit van Jordaens en Memlinc.
4) Van 208, een groen-blauw, tot 416, en daartusschen de veelvouden van 13,
krijgt ge de kleuren der ijsvogels, toucans, eksters... die van maagdepalm, pyrus,
cactus, radijsrood, raapgeel, boonenbloemen, die der gele en bruine okers. Deze
gam is eigen aan Rembrandt (Louise De Hem schildert in dezelfde tonaliteit).
5) Van 168, een helgeel (de paaschlelie of jonquille-bloem) tot 336, opgaande
uitsluitelijk met de veelvouden van 21, ziet men een kleurengam die prijkt in
de aschbloemen (cineraria), de zinnia's, de chrysanthemen, de paaschlelie etc...
Zij wordt aangewend door de Italianen (Titiaan, Veronese, etc.).
Vele andere gammen zijn mogelijk en worden in sommige vreemde (Japaneesche)
en nieuwere scholen gevolgd.
De groote schilders nu, hebben, ieder in zijn tonaliteit blijvend, zekere wetten van
kleurharmonie verwezenlijkt, door D-L. aldus uitgesproken:
1o De kleurenperspectief hangt uitsluitend af van de verhoudingen tusschen de
trillingsgetallen der kleuren in iedere gam, en niet van de kleuren zelf, om 't
even van welken graad der gam men uitga.
o
Sommige schilderijen volgen geen bepaalde kleuraccoorden, maar hun coloriet
2
volgt de perspectief der teekening. Toch blijft in die werken een zelfde kleur
op hetzelfde plan.
o
De meeste schilderijen echter bezitten accoorden of relatieven, te vergelijken,
3
voor wat hunne intervalla betreft, aan de accoorden der muziek. De meest
gevolgde zijn:

Relatief van 8e: 8 10

12 - 14. (2 × 4 5 6 7)

Relatief van 12e: 12 15

18 - 21. (3 × 4 5 6 7)

Relatief van 10e: 20 (10) 25

30 - 35. (5 × 4 5 6 7)

Relatief van 14e: 28 (14) 35

42 - 49. (7 × 4 5 6 7)(1)

De kleuren die in deze verhoudingen staan, willen op hetzelfde plan komen.

(1) Bemerkt: 4. 5. 6. 7. is als 't volmaakt accoord do mi sol met een harmonische sib.
Deze verhoudingsgetallen worden, in D.L.'s boeken, eens boven 14, waar 't mogelijk is, door
2 verdeeld, wat echter de verhouding niet verandert.
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4o Twee relatieven in dezelfde schilderij, die een of meer gemeene veelvouden
hebben, doen de plans ineenloopen en bederven de perspectief. Dit gebrek komt
dikwijls voor bij Van Orley, o.a. op zijne schilderijen in de Cathedraal te Brugge.
(‘Van Orleyisme’).
Proef op de som van deze schijnbaar-afgetrokken cijferleer is, dat De Lescluze met
eigen hand meerdere schilderijen van groote meesters getransponeerd heeft. Hij
behoudt de verhoudingen tusschen de kleuren, volgens zijne getallen, maar zet ze
om in een andere tonaliteit. De kleurenperspectief blijft in iedere transpositie of
omzetting bestaan.
Verdere bijzonderheden moet men zoeken in De Lescluze's uitgaven zelf(1). Over
zijn werk schreven, zooveel mij bekend is:
Rond den Heerd 1880-1889. - Fédération artistique. Brussel 1892. - Revue Belge.
Leuven 1892. - De Kunst. November 1900. - Revue des Questions Scientifiques.
Januari 1901. - Revue Neo-Scolastique. Mei 1901 (De klaarste en beste samenvatting
der theorie). Bulletin de l'Académie royale de Belgique 1900 (mededeeling van Edm.
Marchal). Prof. Cloquet van Gent gaf een lovende beoordeeling, geplaatst in de
uitgave 1901. Adrien Mithouard in zijn boek: Le Tourment de l'unité. Paris. Mercure
de France 1901. Georges Lechalas in: Etudes esthétiques Paris Alcan 1902. Prof.
Charpentier van Nancy, een hoogstbevoegd man in die zaken, schreef de inleiding
voor de uitgave van 1900. In 1901 werden Schrijvers gedachten in het laboratorium
voor psycho-physiologie aan het Hooger Instituut van Wijsbegeerte te Leuven met
belangstelling onderzocht.
Waartoe kunnen al zulke onderzoekingen nu dienen? Zeker niet om aan schilders
het genie hunner kunst in te storten, maar om hun waarneming en vakkennis te
geleiden. De geboren kunstenaars verwezenlijken de harmonie der kleuren, zooals
de groote toondichters die der klanken, uit aangeboren gave. Maar: Non est ars quae
non scientia constet... De wetenschap vraagt overigens niet naar onmiddellijk nut;
zij lost vraagstukken op die 't zoekend menschenverstand zich stelt, en dat is altijd
van belang.
Voor nijverheidskunst: versierschildering, tapijtweven, stoffeering, kleederen,
mozaieken, vloersteenen enz. ligt hier echter een zekere leiddraad voor de hand, om
de kleuren te bepalen die tot den trant, of de school van een gegeven werk behooren.

(1) Les secrets du coloris. Brugge. Houdmont, 1885. - Wijtschaete. Hilaire Fournier 1893. Rousselare. De Meester 1900. - Ibid. 1904.
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Na deze zeer onvolledige schets van De Lescluze's wetenschappelijke navorschingen,
kan ik nu tot zijn verspreide opstellen en brieven overgaan, om u een denkbeeld te
geven van zijn eigenaardigen geest en uitdrukkingswijze. Dit valt meer in ons gebied
van taal- en letterkunde, hoewel, zelfs in zijn wetenschappelijk werk, de veelzijdige
denker en aardige zegger voortdurend aan 't woord komt.
En ziet, als overgang kon ik u wel uit die fransche boeken eenige invallen of
bedenkingen meedeelen. Zij zijn kostelijk en... onvertaalbaar.
Zoo vinden wij een onbekend woord van Gezelle. De Lescluze, in de voorrede
van een zijner uitgaven ontmoet deze opwerping:
‘C'est donc une nouvelle chose à apprendre pour les peintres, qui cependant
doivent déjà savoir tant de choses?
Je réponds par une parole de Guido Gezelle. Il me dit un jour: “Il faut
connaître bien peu de choses.” Cette parole venant d'un homme qui savait
tant de choses, m'a fait une impression profonde: quand on est parvenu à
établir les liens qui unissent nos diverses connaissances, on comprend
qu'on puisse finir par les nommer peu de choses.’
Een levende waarheid, die gedurig dezen toonkunstenaar en denker voor oogen staat
en onder de pen komt, is de onverbreekbare eenheid tusschen schrijftaal en spraak.
Bij elke gelegenheid drukt hij daarop met alle kracht: Zang en taal, leeren zingen en
leeren harmonisch spreken zijn één:
‘Pourquoi notre éducation crée si peu d'orateurs? Un orateur est un homme
qui, au moyen de mots, a le don de transmettre son innervation à
l'innervation de ses auditeurs.
Pour répondre à la question soulevée, il nous faut rebrousser chemin jusqu'à
la fin du siècle dernier, pour retrouver dans les maisons d'éducation le
“professeur de chant et de diction.” De toute notre culture musicale, qui
avait dès le 12e siècle, rendu la Flandre célèbre dans le monde entier, il ne
nous reste plus qu'un nom, dernier vestige du succintor du Moyen age. Le
culte des formes harmonieuses de la parole, dont Bruges était le centre, a
marqué de son empreinte la syntaxe West-flamande limpide et
lumineuse’....
Of elders nog:
‘On se faisait très justement l'idée d'un phonascos (de zangleeraar bij de
Grieken) comme d'un être indispensable au soin de la personne: le culte
de la voix faisait partie de la toilette. La littérature ne relevait pas seulement
de l'esprit. On ne croyait pas savoir lire pour parvenir à rendre en sons
quelconques l'écriture de la lettre; on avait conservé l'idée grecque de
l'union des neuf Muses.... Le vide créé par la disparition du phonascos des
Grecs, se fait sentir jusque dans la
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syntaxe littéraire... Si la musique, telle que l'entendaient les anciens(1), ne
reconquiert pas son rôle dans l'enseignement, toute la syntaxe croulera par
la base. Nous en citons à preuve l'état où en est arrivée la langue savante
hollandaise.
Le français doit sa clarté à ce qu'il a toujours été une langue parlée plutôt
qu'une langue écrite; et cet avantage, il le doit, non à l'Académie de
Richelieu, mais à l'hôtel de Rambouillet.’
De schuld van het verval, 't zijn de domme ‘programma's’ in het lager onderwijs. Hij
haat ze, en wij ondervinden dagelijks, hoe zeer hij gelijk had. Papier en schoolboekjes
zijn de maatstaf van vooruitgang.
‘Quand la science devient décrépite, elle s'embrouille dans ses écritures:
Scriptum est. Elle interroge ses notes pour leur demander quelle fut
autrefois sa pensée, comme l'alcoolisé demande son adresse oubliée au
commissaire de police, qui l'amène ailleurs. C'est l'histoire de toutes les
décadences, dont les programmes scolaires ne font qu'accélérer la marche,
si l'esprit n'y veille’...
Kan het zonder die programma's niet gaan? Wat is eigenlijk het eerste onderwijs?
Overdenkt dit:
‘Le programme scolaire ne s'est introduit chez nous que vers la fin des
années 40. Il y a quelques années j'aurais pu vous montrer encore un type
de l'époque, une survivance d'instituteur sans programme, qui s'était attaché
toute sa vie à enseigner ce qu'il savait, tout ce qu'il savait, rien que ce qu'il
savait. Aujourd'hui encore, où les études primaires sont devenues, non le
foetus embryon, mais l'abrégé contrefait des études supérieures, la
comparaison resterait instructive.’
En 't gevolg van 't huidig leerstelsel?
‘On prétend que l'homme descend du singe. Quant à moi, je crois que les
singes descendent de l'homme. C'est le principe d'imitation qui écarte du
type d'invention. Et nous savons si le pédantisme est pour le premier contre
le second, favorisant ainsi la couvée de singes. Au reste il n'y a pas de quoi
s'étonner. Les professeurs, je parle de ceux qui donnent le jour aux singes,
auraient beaucoup trop peu de miracles à faire, s'ils ne supposaient leurs
élèves sourds, afin de pouvoir leur donner l'ouïe, et aveugles afin de pouvoir
leur donner la vue. Jouer ce rôle secondaire qui consiste à développer les
facultés naturelles de l'élève, serait trop modeste.’

(1) Dat was een onderwijs, niet alleen van muzieknoten, maar van stemoefening en
zangerige taal.
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Met dergelijke bemerkingen zijn die boeken doorweven. Afwijkingen! zeggen de
spotters. Neen! weerkaatsingen van het wetenschappelijk licht uit de ééne bron van
het behandeld onderwerp op de dingen en de omstandigheden van het werkelijk
leven.
Om met dat Fransch te eindigen, laat ik hier nog eenige gedachten hooren uit De
Lescluze's geschriften, buiten het wetenschappelijk hoofdwerk:
Certaines gens traitent les beautés littéraires comme le plafonneur traite
les rosaces du plafond: Ils les déballent et les appliquent toutes faites sur
une surface plane. A cette heure je conçois le fond et la forme: figures de
Rhétorique, culs de lampe - Culs de Rhétorique, figures de lampes,
estimables au centimètre carré.
Les figures de Rhétorique qu'on apprend aux élèves à coller par dessus
leurs compositions et en dehors de leur pensée ne sont, bien considérées,
que les procédés élémentaires de la pensée, se développant spontanément,
qu'on retrouve chez tous les peuples et dans tous les climats. Le malheur
est que les élèves n'en font usage que lorsqu'ils ont fini de penser, supposé
qu'ils pensent quelque part.
On parle de trois unités dans la tragédie. C'est trop peu d'une. Il y en a
quatre; d'où il suit qu'il n'y a rien de moins un que l'unité. Je parle de l'unité
de passion et de sentiments et d'impression qu'on ne goùte nulle part plus
que dans Shakespeare.
Quand l'homme né pour être professeur s'est nourri sous forme de synthèse
il digère sous forme d'analyse.
Jamais une phrase ne semble claire si elle n'est harmonieuse; harmonie,
clarté, deux choses que les fabricants de grammaires ont perdues de vue.
Il est plus facile de faire de beaux vers que de la belle prose. Le vers est
déjà une chance de beauté; beauté résultant non pas d'une difficulté vaincue
mais de l'expression sensible d'un nombre.
La décadence des arts est venue quand l'atelier s'est transformé en
académie, le maître en professeur, l'exemple en précepte.
Une vessie mal attachée peut noyer un homme: c'est ainsi que-Boileau a
noyé les lettres françaises. Il en a submergé la respiration et la vie, et n'en
a laissé flotter que la basse cuisine du procédé et du formulaire.
Gij hoort het, die man kent fransch - hij was grootendeels in 't fransch opgeleid, maar dat fransch klinkt met een eigen grondtoon en eigen geest, die niet de fransche
‘esprit’ is.
Ten andere, Upnophanes kan ook vlaamsch, zijn eigen vlaamsch.
Hoort hem over Taal en Kunst.
Leeren is groeien. Eerst kiemen, daarna ontwikkelen:
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... ‘Zoo ook in het leeren der talen kent men twee tijden:
Den eersten, waarin men de talen leert grosso modo.
Den tweeden, waarin men de tale, die men kent, zuivert.
Met het eerste heeft de grammaire niets te doen.
Haar werk begint met het tweede.
Zoo zijn er twee wijzen van een tale te leeren: 1o de volkswijze; 2o de
wetenschappelijke wijze.
Gij vraagt mij misschien welke de beste is. - Geene, uitsluitelijk, maar alle
twee achtereenvolgend gebruikt.
Zoo doet gij eenen omweg en draait rond den berg om op den top te
geraken, en zijt er eer als deze die, over handen en voeten, den steilen kant
heeft willen opklimmen. Zoo ook de “pas de vis”.
Wij zullen dus:
1o provisie maken van groeve stukken;
- Hoe?
2o die groeve stukken polysteren; - Hoe?
Om te timmeren moet men hout hebben. De grammaire is eene schave.
Maar wat moet men beschaven als men geen bard heeft? - - Zijne vingers?
den bank? of de lucht? - Dus koopt eerst hout. Dit is de groote kunst die
ontbrak aan Boileau, als hij zei: “polissez le sans cesse et le repolissez.”
Hij had beertels genoeg, maar hout te kort. Men maakt geene tafel met
zaag en schaaf alleen, maar met bard van de boomen. 'k Hadde liever eenen
achtkanter, als al Boileau's schrijnwerkersalaam.
Het slacht de recepte om eenen civet te maken:
Pour faire un civet... il faut un lièvre.
- De kookboek om te leeren civets te maken zonder haas is niet geschreven.
Anders is het om correct te zijn, zonder iets te weten.
Hoe?
Door den contact met de gesprokene of geschrevene tale die men wilt
leeren.
1o Met spreken.
Zendt een kind dat geen woord fransch en kan, naar Parijs, in eene familie
die geen woord vlaamsch en kan; achter een jaar zal het meer fransch
kunnen, en 't schooner spreken dan de kinders die hier vijf jaar grammaire
leeren.
2o Met lezen - en bij voorkeur luide op lezen.
3o Met uitschrijven, - le temps des manuscrits, - bij voorbeeld alle dage,
op alle werken. - Vóór de drukkunst moest iedere student zijnen boek
uitschrijven.
Met eenige bemerkingen daarbij zal men van min tot meer komen.
Dan komt de Grammaire die maar de coordonatie is, de synthesis, van de
gevallen die men in 't bijzonder heeft bespeurd. In 't bijzonder bespeurd
zijnde staan zij veel klaarder in het beeldvermogen, en zullen van daar in
de memorie gaan.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

Wij bemerken hier, dat de verbeelding de memorie moet vooren gaan in
't order van kennis. Eerst wat onvolmaakt is; dein perfectum; en nooit
vice-versa. Het beeld bevat de stoffe. Is de imaginatie verkeerd, de mensch
is zot.
La Grammaire isolée n'est que l'art d'être correct sans rien savoir,
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correct dans ce qu'on ne sait pas et de ne pas manquer dans ce qu'on ne
fait pas.
Gij moogt wel stylo verso uitvagen, maar gij moet zien dat gij het papier
niet gatte maakt, en gij moogt zoodanig niet slijpen dat het vel van uwe
vingers aan den slijpsteen hangt.
Het is tijd van ijzermijnen te zoeken en van bosschen te kweeken, meer
als van messen fijn te zetten.
Fijnzetter Boileau, daar en liggen geen ijzermijnen in uwen kop, noch en
groeien er bosschen in uwe hersens.
En fait de littérature la matière première vaut plus que l'élaboration.’
Is het niet merkwaardig dat deze denker, die toch nooit Gezelle's leerling was, geheel
overeenkomt met de leerwijze van den Meester? Wilt ge een tale leeren, spreekt ze,
leest ze, schrijft ze; al doende zult gij u in haar gebruik bekwamen, en streven naar
verfijning.
Wat waar is voor de tale, is waar voor de kunst. Zij moet niet uitgaan van
voorschriften of doellooze navolging. Zij moet spruiten uit den mensch, uit den
heelen mensch. Hoort dat aan in het prachtig opstel: Lijk het Bietje. 't Bietje is ons
voorbeeld. voorbeeld van classiek werk. Het maakt honing uit alle bloemen, door
eigen levende handigheid: geen calqueeren lijk de wespen, geen copieeren lijk de
horsel. Een heele kunstleer in een ‘fantasie’.
‘Wij volgen het bietje op het veld, daar zij vliegt naar de blommen, zelve
een gevleugelde vliegende blomme, die vliegende de blommen vindt.
Zij vliegt op het koolzaad; zij vliegt in de meerschen, op de wilgen, in de
hagen waar de wilde vliender bloeit, zij vliegt belaan en zwaar naar haren
buyck, of in den boschgrond, ondiep onder het mos.
Hoe maakt gij uw zeem, uwen “initium dulcedinis” zou Salomon zeggen,
waarover gij van den beginne tot nu de eerste prijs, primus primo lcco
staat tusschen alle bien, ja door geen menschekunst overtroffen wordt om
iets zoet te maken?
Hoe maakt gij uw was?
Waarom maakt gij van het zelve sap was en zeem, was voor een rame, en
zeem om die ander rame te vullen?
Waarom haalt gij 't zelve zeem uit den boekweit van het Meitjesland, als
uit koolzaad en de bloemen van den meersch, altijd 't zelve zoete zeem,
tot uit de vergiftige slaapbotte toe?
Gij bekoort mij; 'k wil u heeten classieq, een classieq diertje, classieq in
uw werk; classieq in al dat er aan u is.
Omdewille dat uw vrucht en uw werk altijd 't zoete zeem is, ja dichterlijk
zoete en weerdig van in verzen bedicht te worden, altijd 't zelfde zeem uit
verschilligen oogst. Anders bewerkt gij 't sap van de roos uit de hoven
anders 't zweet van de wilgenbladeren, anders
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den drank die gij drinkt uit den kelk van het kruisdragende koolzaad of
uit den witten bloei van den boekweit.
Moestet gij het al gelijkig bewerken, anders ware uw zeem als gij komt
uit het Meitjesland, anders alhier in den westen, anders in 't voorjaar,
anders in het achterjaar;
en omdat gij verschillig de verschillige bloemen bewerkt, daarom maakt
gij het zelve zeem het dichterlijk zoete, den honing.
O bie, gij kleen net en kuisch dingen, wie verbeeldt gij mij?
1o d'Heilige Moeder, maagd en moeder te samen, gelijk gij ook maagd en
moeder te samen zijt, voortbrengende honing, en was voor de kerken.
2o den kunstenaar, schilder of schrijver; 't is eens; die ook gelijk gij bloemen
bemint; getrokken door den luister der waarheid gelijk gij getrokken zijt
en aangelokt door den luister van het blommedragende kruid.
Hij ook maakt het schoon, het eenig schoon, het classieq schoon; eene
waarheid, eene schoonheid is er alleen; geen twee waarheden, geen twee
schoonigheden.
Maar zijne bewerking, zijn procédé, wie heeft hem beschreven? en wie,
o bie, kent er het geheim van uwe zeembereiding?
Bewerking onbekend en geheim, waar gansch zijn wezen in werkt, waar
de oog het oorbeeld helpt, het oorbeeld het gevoel en de zielroeringe; waar
men den mensch geheel en gansch in vindt omdat hij er geheel en gansch
in heeft gewrocht; niet alleenlijk een verdeeling van hem, de memorie
alleen, maar de mensch lijf en ziele te samen in zijn levende geheel dat
maar door de dood en kan gescheiden worden.
Om zeem te maken moet men bie zijn, om dicht te maken mensch.
Classieq zijt gij.
Niet classieq op de wijze van den fruitenier, die ook kan een koeke, een
grate, maken, gelijkig aan deze die gij maakt; maar met 't verschil dat hij
nooit geen zeem daarin legt, en dat zij zelve geen was en is.
Classieq zijt gij,
Maar niet gelijk den ussel(1) die iets meer kent en die in zijn koeke een
zeem legt dat geen zeem is en een honing die geen honing is, verre van
den initium dulcedinis.
Gij zuigt den nectar uit de bloem, en nooit en treurt de bloem als gij ze
verlaat.
De fruitenier gulzig en nijdig eet mijn peerenoogst, en mijn druiventrossen
op. En wat maakt hij? een magere grate leeg en ijdel.
Bie, ussel, fruitenier, zoo zijn er drij soorten van schilders.
De Eerste calque. Als hij 1000 prenten zal gecalqueerd hebben, wat kent
hij? Hij heeft een oog en heeft niet gezien, een oor en niet gehoord; een
gedacht en nooit gepeisd; een wil en nooit begeerd; een mond en nooit
zijn woord gesproken. Gelijk een ijdel vat heeft hij vreemde klanken
weêrgegeven.
En nogthans, hij kent iets. Hij kent uitwendig den procédé; hij
(1) Ussel - ursel - hursel, horzel.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

307
kent het recept gelijk een apothekersjongen, die zoo wel als de wijze
medecijn alle recept kan bereiden.
En nogthans wat kent hij?
De bie maakt een grate,
de fruitenier maakt een grate;
maar de bie gaat verder als de grate.
Zij werkt doelmatig, en dat doel is het zeem dat zij in de grate zal leggen.
De fruitenier niet: hij doet dit, hij doet dat, τι του ορεσσου.(1)
Als gij wilt, der is eenheid in zijn werk, symetrie zelve; alleenlijk zijn
werk is doelloos; en nogthans hij ronkt zoo luide als de bie, hij straalt meer
en als hij straalt hij en sterft er niet van.
Zoo is het, en het is ongelukkiglijk ook alzoo met den waren dichter, met
den waren kunstenaar. Neemt zijn straal weg; wrijf inkte in zijn water,
strooit stoornis in zijn heldere ziele: zijne kunst is verwonnen, gestorven:
adieu verzen licht en klank.
De valsche kunstenaar maakt gelijk de fruitenier zijn ijdele graten voort
waar hij niet in en legt van 't zijne, altijd gerust en altijd verre van
volmaaktheid en van den eersten prijs, omdat hij een recept maakt, nooit
bekommerd omdat hij zijn recept van buiten weet zeker van den chapitre
den numero en de bladzijde.
Om zeem te maken moet men bie zijn; om dicht te maken mensch; maar
om een recept gereed te maken moet men maar een beetje mémoire locale
hebben en den ezel heeft mémoire locale zelfs op zijn ruggebeen; geen
plaats op zijn lijf die geen mémoire locale en bezit.
Benevens den kunstenaar die calqueert, (de Indianen van P. Smet en hebben
geen woord in hun tale om God te lasteren, en ik en vinde geen woord in
't vlaamsch om dien kunstlaster van calqueeren uit te drukken; als zij willen
vloeken zij moeten engelsch of fransch spreken; daarom gebruik ik het
woord calqueeren).
Benevens den kunstenaar die calqueert vindt men den kunstenaar die
naarmaakt. - copier - En wat is in den schilderhandel de weerde van eene
copie?
Alle copie is slinks gewrocht. Zij mist het eerste doel en neemt een ander
doel aan.
De oorspronkelijke schilder wist en gevoelde waarom hij dit en dat deed,
hier rood en daar zwart.
De copist en weet dat niet meer en gevoelt dat niet meer. Zijn oogwit is
naar te maken, dàt naar te maken wat bij den Eersten maar een middel en
was.
Jan Simpelaere moest eens frainsen(2) gaan trekken.
- Hoe verre staan die frainsen?
- Honderd stappen verre in den hof.
Jan telde honderd stappen: maar met dat zijn een been wat sleept, als hij
honderd geteld had stond hij bij de boonen vijf stappen van de fiainsen,
(1) Of ορεστου; daaromtrent = als 't maar den buik vult.
(2) Des fraises: aardbeien.
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Grouchy te Waterloo had voor orders ontvangen van den Pruis op te zoeken
al de kanten van Waver, en hij bleef te Waver alhoewel hij hoorde op het
kanon waar de Pruis was. Zoo wierd Waterloo verloren. Zoo doet de copist.
Hij houdt aan den middel, zelfs als hij schadelijk word, en kan hem niet
verlaten voor het einde en het doel.
Daarom is alle ware copie zonder weerde, omdat zij, niet meer vertoogende
de keurige betrekking tusschen middel en doel, geene gelijkenis meer uit
en drukt van de menschelijke ziel, die gelijkig aan God in alle werken
doelmatig werken moet.
Daaruit komt een wonderlijke zake, wel bekend van al die iets weten van
kunsthandel.
Een goede gravure van een kunstwerk kan diere gaan, veel dierder als
daghure en onkosten.
Een geschilderde copie en is nooit meer weerd.
Het is dat de graveur zijn doel voor oogen hebbende zijnen keur wederom
vindt, en daarom zijn zelf wordt en schrijft met zijnen beurin, dat hij
vrijelijk zijne middels en zijnen weg kiest naar zijn doel.
Daaruit volgt 't gene heden overal bekend is dat men copieerende niets
leert. - Zoo was de eerste lesse van Van Ostade aan Brauwer: - Wat moet ik doen om te schilderen gelijk gij?
- En copieert nooit.
Integendeel is de copie nuttig voor iemand die volwassen wordt in de
kunst, die genoeg weet, niet om op alles te antwoorden, maar om naar
alles te kunnen vragen, en die een gedacht gekregen heeft van de
moeilijkheden.
Lieve biên ik keere weer naar u; ik had u verloren kluchtig keurig diertje,
die weet dat gij geen wespen en zijt en geen vrede zult bezitten tot dat gij
zeem zult gemaakt hebben, waarachtigen zoeten honing, en in onvrede
blijft als gij maar de uitwendige grate, het levenloos teeken van de afwezige
schoonheid en vervoegt, gij die weet dat God zien anders schoone is dan
de naam Gods correct gespeld en op letter gesproken. Wat zal ik u zeggen:
vele zaken zijn behoeftig en de regels zijn zonder einde, maar eene zaak
alleen is noodwendig: Het is uw doel te kennen en te bereiken. Hoe gij
het doet is onverschillig.
Groote genie, groot gedacht en is niet noodig noch bij het bietje noch bij
den kunstenaar; maar de keurige en behendige aanwending van middel
naar doel.
Mais vous êtes plus qu'artistes.’
Men moet zeker het deel van de spelende verbeelding in dit alles onderscheiden,
maar de grond der leering is toch zoo waar, en zoo wonder-nieuw en frisch gezeid!
Ik heb dat ieder jaar in mijn klasse van Poësie gelezen en uitgeleid, en was er bewust
van, gezonde gedachten mee te deelen, die met de levendigste belangstelling der
jongens aanhoord werden. Zij kwamen 't jaar door, telkens weer te berde in onze
besprekingen.
Ten andere, Upnos zelf was aldus een artist, en in wetenschap, een eigenmachtige.
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vernaamt, en 't woord zei: ‘Ik ben blijde van geen artist te zijn’, antwoordde De
Lescluze daarop met een stuk levensgeschiedenis, waarin tevens zijn eenvoudige
opvatting dóórstraalt van den waren denker en zoeker, in kunst of wetenschap:
‘Ja, artist zijn! Ik en zoude het niet geern zijn, maar nog is het zien waar
en met wie men leeft!
Toen ik mede speelde in St Salvators, had ik neven mij voor gebuur aan
mijne partie, den ouden vader Bauwens, wiens zoon nu de beroemde
Brusselsche zangmeester is; bachten mij aan den contrebas, stond vader
Danneels, wiens zoon nu leeraar is in het Conservatorium te Brussel.
Helaas, ik, hun speelmaat en kunstgenoot werd daar gedreven waar de
kunst niet geldt. Laat het mij bekennen en eens vrij ademen, die toch zoo
gedwongen ben en zoo in 't nauw gezet: artist zijn is het zwaarste van alle
kruisen, als men bij zijn volk niet en is en onder dit opzicht ben ik een
arme balling... Gaat en zoekt ware kunstenaars.
... Ik heb van die oprechte kunstenaars tegengekomen, bij wie men meer
leert in ééne uur dan elders in een geheel jaar.
Wat is er eenvoudiger dan vragen? en nochtans ze zijn er zoo raar die het
doen. 't Meerendeel zijn altijd gereed om te antwoorden, en anders en doen
zij niet dan hunne onwetendheid verraden. Daar is een woord geschreven
dat een geheele lesse geldt: “Men vond het kind Jesus in den tempel
“audientem et interrogantem eos...”
Is de bron der nieuwsgierigheid in uwe ziel uitgedroogd; begeert gij niets
meer te weten, het is een slecht teeken voor u. Kunstenaar en muzikant en
zijt gij niet noch zult het ooit worden. Een groote geest is een nieuwsgierige
geest, gretig naar licht en waarheid.
Voor mij nu, zoowel ik gelukt ben, bij zeker publiek, in mijn schrijven
over verwen, zoo diep ben ik, bij ander publiek, mislukt in mijn
betrachtingen om den zang op te beuren... (Tinel moedigde mij aan...)
elders kreeg ik ten antwoord: c'est bon pour les artistes. Hetgene zooveel
beduidt als zeggen: Uw kruis maken en uwen Onze Vader leeren, c'est
bon pour les Saints. En nochtans, kunstenaar zijn slacht hierin heilig zijn,
dat men het eene en het ander wordt van den eersten oogenblik dat men
den voet op de goede bane zet. Zoo ben ik artist gelijk de zielen in 't
vagevuur heilig zijn.’
Lijden als in een vagevuur deed dan die droomende denkersziel in de wereld, in het
wereldje dat hem omringde. Verriest had wel juist gezien! Oordeelt naar deze
ervaringen van Upnos, toen hij een concert van zang en muziek bijwoonde.
Scripta manent. Daar was een keer een choorzang. Hij wierd niet gezongen
maar geschreeuwd. Men onderscheidde geen enkele partie. Het was al
gewar en geruchte; muziek van poken en tangen.
Ik wierd verlegen en ik bezag geheel benauwd mijne gebuurs. Ik peisde:
Wat gaan zij doen? Gaan zij die schreeuwende jonge lieden geene stoelen
en banken naar het hoofd werpen? Ik miek reeds reglement om zulk een
aanslag te beletten, moest hij gebeuren; want
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schreeuwen verdient toch de dood niet. - Een gebuur wende zijn aangezicht
naar mij: ‘Zie, zegd' hij, het is van Mendelsohn dat zij zingen. Gij kunt
het lezen op de programma.’ - De programma was geheel schoon gedrukt;
en ik en wete niet hoe het komt dat men geen programma en zou verdragen
die kwalijk en leelijk gedrukt is, daar men de zaken die op de programma
staan toch zoo erbarmelijk uitvoert.
Intusschentijd de choor was tenden gerocht, en tot mijne groote
verwondering kwam mijne verlegenheid uit op niet. In plaats van met
stoelen te werpen, men klakte(1); en ik klakte meê. Mogelijks was ik alleen
geweest die hoorde hoe slecht die koor gezongen was; of, had ik het niet
alleen gehoord, er gebaarde toch niemand van niets. En daar de zake in
twijfel bleef, die choorzang ging voorbij, zoo wel als hadde hij goed
geweest. Muziek slacht van de woorden: Verba volant: Het zingen vliegt.
Scripta manent: De gedrukte programma blijft. Daarom geldt schoone
druk hier meer als schoone zang.
Nu kwam het moment van de Complimenten.
Wat zegt gij van mijnen maatstok? - Wat zegt gij van mijnen arm?
Uwe arm was allerbest, en uw bestier ook. Er is maar een zaak aan te kort,
en 't is dat de muzikanten er niet naar keken, noch horkten.
Hoe menig bestierder, niet in muziek, maar in andere en gewichtige zaken,
die peist dat hij den helft van de wereld in rep en roere stelt of in bedwang
houdt, daar de menschen er toch uitnemende letter mede bezig zijn.
Bijzonderlijk in onzen tijd, hoe letter zijn er toch die de kunst hebben van
de tale te spreken van het volk, de taal naar dewelke het volk luistert, de
tale die naar zijn herte gaat?
Mateslaanders, mategevers die op hun eigen staan; gelijk een ouderwetsche
tinnen bierkan die niet meer gebruikt en is, tenzij om twee keer 's jaars,
door de maarte's handen, geblonken en gewreven te worden, met zout en
zuur bier, in afwachting dat zij verkocht worde voor oud tin en koper aan
de rondleurders. Sic transit gloria mundi.
Bemerkt hoe deze kunstenaar gedurig maatschappelijk denker blijkt, terwijl hij over
kunst en kunstleer spreekt. De mensch, al is hij kunstenaar, blijft in hem lidmaat van
een volk en eene kerk, niet slechts een enkeling. Liberalism en Revolutie hebben in
onze maatschappij het gemeenschapsgevoel in kunstgedachten, in beroep en ambacht,
zoowel als in godsdienstig leven verstrooid of vernietigd, en in plaats van eenheid
in veelvuldig streven, eenvormigheid en officieel programgeknoei gebracht.
Op alle gebied is deze ontbinding aan het werk geweest, zelfs in den schoot van
de christen gemeente, waar zij het verlies heeft veroorzaakt van liturgischen geest,
die niets anders is dan samenwerken tot schoone uiting van den dienst Gods, in bouw,
beeld, ornaat, beweging, zang en poëzie.

(1) Klapte in de handen.
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Gezelle had reeds van zijn eerste jaren dien nood gevoeld, en zijn heele werking op
gebied van taal, dicht en dichterlijkheid, liturgie, ja zelfs zijn zoogenaamde ‘politieke’
schriften beöogden niets anders, en toch had hij, zelfs van hen die hij steunde, niet
veel meer dan onverschilligheid geöogst.
Upnophanes wist van dien tijd, de jaren 1860, toen Gezelle te Brugge met zijn
Jaer 30 en zijn Rond den Heerd het katholiek leven en bewustzijn had heropgewekt,
en nu in 1899 de versleten man weer naar Brugge kwam wonen, in 't Engelsch
klooster, niet ver van 't Seminarie, schreef hij:
Daar was eene stad die belegerd was van den vijand. En in die stad woonde
er een arme man. En die man gaf een goeden raad. En die raad wierd
gevolgd; en de stad wierd verlost. En men hield groote feest. Maar die
arme man wierd vergeten; en niemand en weet er zijnen naam meer.
Getrokken uit Ecclesiast. Gezelle woont daar nu te Brugge bij 't Seminarie.
Ik wilde wel dat hij aan die jonge Seminaristen leeren mocht 't gene veel
priesters van geheel hun leven niet en weten; - hoe dat zij het volk moeten
bekijken. Maar ik wedde dat er niemand daarop en zal peinzen.
Hij kende Gezelle en zijne geschiedenis heel goed. Zij waren een beetje van dezelfde
soort: menschen die het ‘ongeluk’ hadden gedachten voor te staan die om hun
‘nieuwigheid’ (al steunden ze op de oudste ondervinding) niet begrepen werden.
Upnos met zijn klanken en kleuren, en met zijn zangonderwijs; Gezelle met zijn
volkstaal en christen poëzie. Men veroordeelde in beiden gedachten, die zelfs niet
de hunne waren, maar die door oppervlakkige menschen als een schaduwbeeld naast
de waarheid werden gesteld; zoo schreef De Lescluze in de inleiding van zijn Secrets
du coloris 1901:
‘Croyez-vous aux fantômes et aux revenants? Moi j'y crois quand il s'agit
de livres. Dès qu'un livre paraît, il lui naît un fantôme qui l'accompagne...
et c'est le livre qui a à répondre en justice pour les faits et gestes de son
fantôme. Mais quand il y a des coups à recevoir, le Sosie s'esquive et c'est
l'auteur qui paie.
Chose singulière, quand vient l'heure de la réhabilitation, c'est le Sosie qui
reparaît pour saisir sa part de prise. Alors toutes ses lubies auxquelles
l'auteur n'a jamais songé, reçoivent leur consécration et s'imposent à la
frivolité de la mode.
Cela me fait songer à Gezelle.
Pauvre Gezelle! On va lui dresser une statue avec la meilleure intention
du monde. Est-ce à lui ou à son Sosie qui lui a joué tant de mauvais tours?
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Ik heb er op gewezen, in mijn ‘Leven van Gezelle’ hoe dezes hoogste Overste in zijn
tijd van leed en strijd, een man was van hooge gaven, maar met een gebrek dat hem,
tegenover Gezelle zooals tegenover ieder anderen onderdaan, dikwijls tot spijtig
spreken en handelen bracht. 't Was dat hij alles zelf wou kennen en doen, en kwalijk
verdroeg dat een ander iets goeds op eigen krachten vond of uitwerken wilde. Hij
hadde willen bisschop, pastor, onderpastor, koster en misdienaar zijn, in iedere
parochie.
Over hem, en over al wie doet als hij is 't, dat Upnos het heeft in deze
tragi-comische schets:
Broeder Leo ging in de kerk. 't Was er zoo proper. De nieuwe brandvensters
blonken dat de heiligen er op loechen.
Broeder Leo! riep er eene stem.
Wie is 't? zei broeder Leo.
't Is ik, zei God de Vader, die daar stond, met den H. Geest boven hem,
onder de orgelkas.
Wat wilt gij hebben? zei broeder Leo.
- Zijn de deuren toe?
- Ja ze, zei broeder Leo, de deuren zijn toe.
- Is er niemand in de kerk?
- Neen 't.
- Eh wel, broeder Leo, ik zoude eenen keer willen St Antonius zijn. Waarom
staat hij daar met al zijne keersen? en ze dragen hem geheele dagen keersen
op. Pak mij af, en zet mij op den toog van St Antonius. Ik en krijge nooit
nietmedallen, noch keerse noch vonke.
- 'k Zal om de leere gaan, zei broeder Leo. En hij ging om de leere, en hij
pakte God den Vader af, en hij zette hem neêr; en hij zette St Antonius bij
Onze Vrouwe.
- Hola! zei Onze Vrouwe, ik en wille u hier bij mij niet hebben, gij kale
pater; ga een beetje verder. Ik ben te schoon gekleed en ik draag de
diamanten van den Burgemeesters vrouwe, en ze zouden wel peinzen dat
die zilveren herten hier voor u zijn.
- Jamaar, Onze Lieve Vrouwe, gij moet dat niet kwalijk nemen; 't is God
de Vader die wilde St Antonius zijn, en hij zei dat ze nooit voor hem en
dienden en nooit geen luchtje en brandden.
Ja, heeft hij niet genoeg met God de Vader te zijn, en de wereld te
scheppen, en de menschen te oordeelen? Ga zeg aan God den Vader dat
hij weêr naar den doxaal moet gaan.
- 'k Zal U een plaatske geven bij St Maarten.
- Maar, zei St Maarten, Onze Lieve Vrouwe, ge moet gij U hier niet moeien,
en gij moet hier met St Antonius niet komen.
- Jamaar, zei Antonius, 't is God de Vader die op mijne plaatse wilde zijn.
'k Zal om den Prior gaan zei broeder Leo; en de Prior kwam en hij zei:
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Daags daarna kwamen ze met een koekebrood naar 't klooster, en pater
Prior was pastor.
Broeder Leo deed open, en hij droeg den koeke onder zijnen mantel naar
zijne celle.
's Anderdags deed pater Prior zijne ronde met pater Vicaris, en hij vond
den koeke.
Jamaar, zei broeder Leo, gij hebt gezeid dat eere die aan de Heiligen
geschiedt tegen deze van God de Vader niet is, en ik heb gezeid: die koeke
is voor mij.
Maar broeder Leo wierd afgezet en mocht nooit meer aan de deure gaan:
En de eere die men aan broeder Leo opdroeg was toen wel tegen de eere
van God den Vader.
La lune veut être étoile: Ik zou een keer willen morgendsterre zijn.
Singulière ambition que celle de vouloir la fonction de ses subordonnés,
non seulement la fonction, mais l'action, la pensée, la volonté - et surtout
les honneurs.

Le boeuf qui veut se faire grenouille.
Un boeuf ne sachant que faire
Vint au bord de l'onde claire
Se mirer dans l'eau
Et vit la grenouille en son bourbeau.
Je suis boeuf, se dit-il, un puissant animal;
Quand le lion est absent je suis son égal.
Pourquoi ne pourrais-je être pas
Grenouille, moi qui suis boeuf et boeuf gras?
Je suis l'âme de l'agriculture
Sans boeuf pas de culture.
Un boeuf doit tout être au besoin,
Et le plus contient le moins.
Là-dessus il descend dans le bourbeau,
Et fait tant qu'il reste dans l'eau.
Que cette fable t'apprenne
A me laisser en place pour tenir la tienne.

Een aardig man, niet waar? Een ‘gevaarlijke kerel’ voor hen die peizen dat niemand
hen doorkijkt!
En, al schrijft hij een boek in 't Fransch, al schrijft hij. veeltijds zijne invallen in
't Fransch op, of mengelt Fransch onder zijn Vlaamsch, toch een Vlaming, en dan
nog een van die ‘gevaarlijke’, die weten waarom zij Vlaming zijn, en moeten zijn,
en niet anders mogen noch kunnen.
Gij zult dat gaan hooren, à propos van de welbekende spreuk: De gustibus et
coloribus non est disputandum.

Over smaak en verwen.
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verpletten waarop zij vallen, den kop... van Sisyphus of van een ander,
die noch Sisyphus noch reus zijn zoude.
Voorwaar een spreekwoord is geen steen, en nogtans ik zou liever eenen
steen op mijn hoofd vangen, dan een spreekwoord dat mij zoude verwijten.
Voorwaar een spreekwoord en doodt niet; jamaar men kan gesteenigd zijn
op twee wijzen: 1o met ware steenen, 2o met sneeuwbollen, voor dezen
die den kogel niet weerd en zijn. Men kan gesteenigd worden ter dood en
men kan gesteenigd worden ten spotte. Men kan zijn leven verliezen; maar
men kan ook, het leven behoudende, belachelijk gemaakt worden; en
zooveel te slechter als men zijn zelven belachelijk maakt met de rotsen
der eeuwen te willen aanranden, en, tegen menschen loopende, tegen
spreekwoorden botst.
Een dier spreekwoorden is 't volgende: - het is toen nog een fransch
spreekwoord, dat schijnt uitgevonden te zijn door eenen fijnen franschman,
om het vlaamsch recht te rechtveerdigen. Het spreekt ook latijn, en kan
dienen om, aan dezen die latijn en fransch eerbiedigen, ook iets van dien
eerbied aan het vlaamsch over te doen dragen, uit reden van latijn en
fransch. ‘De gustibus et coloribus non disputandum.’ - ‘Des goûts et des
couleurs il ne faut point discuter.’ Voor smaak en verwe moet men niet
strijden. 'k Geef U de uwe, - laat mij de mijne!
Wij kunnen er niet aan doen, zijn onze weiden groen; wij kunnen er niet
aan doen zijn de zeeën blauw. Zoo de weeën groen zijn, en de hemel blauw,
zoo zijn wij vlamingen, voldaan van vlaming te zijn, zoo de weiden voldaan
zijn van groen en open te liggen, zoo de hemel tevreden is over zijne
blauwe verwen, die hij leent aan de wateren en spiegels.
Wilden wij U, die geen Vlaming zijt, vlaming maken; - wilden wij U, die
't blauw niet bemint, in 't blauw wasschen, dan zou de steen op ons hoofd
vallen, de steen van Sisyphus. Wij zouden strijden op kleuren en verwen.
Neen, vreest niet, wij eerbiedigen uwe gedachten en betrachtingen. Gij en
vaart met ons niet. Wij en zullen niets doen om uwe richting te veranderen.
Wij en zullen u geen vijand zijn; maar trachten uwe blinde
onverschilligheid in gezelvoegelijkheid te veranderen, of uwe kilheid in
liefde, zoo dat wij mogen onzen eigen weg gaan. Al zijt gij lauw, wij zullen
u niet uitspuwen, hoewel gij die lauw zijt onze warmte uitspuwt. Blijft
blind, blijft onziende, blijft kil en vraagt ons wat er u belieft. Wij kunnen
u veel geven, want wij zijn rijk; wij kunnen u veel leenen, omdat wij veel
bezitten. Zelfs om u eenen dag te doen lachen, zouden wij een grauwe
kouse, of een groene zokke, of leerze boven onzen blauwen voet trekken;
dat al om niet koppig te zijn en uwe gunste te verwerven. Maar hair voor
hair uit onzen wulvenpoot trekken, dat zou toch zoo fijn bijten, en zeer
doen aan onze tanden; en toch 't zou wedergroeien.
Wasschen - het en kan niet af;
Schilderen of verwen - het zou uitmuiten en daarbij men verwt geen wilde
wulven, want zij staan niet stille.
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Draagt gij kousen van 't kleur dat gij wilt, al moest gij barvoets loopen. En gij, Vlamingen, en wulven blauw ende grauw, voor wien ik schrijve,
laat ons, bovenal voor een ander dit spreekwoord eerbiedigen: voor zinnen
en verwen kijft men niet. Gedoogt eens anders opinie, al ware hij zot.
Iedereen heeft - God en zijn geweten daarbij - recht van denken,
bijzonderlijk over verven. Geeft recht aan die het niet geven.
Benefacientes pati.
De weiden zijn groen,
de hemel is blauw
en de wulven hebben hun haar,
al muiten zij tweemaal in 't jaar.

Vlaming dus, Vlaamschgezind, ja Blauwvoet. Maar hij die in zijn Vlaamsch zoowel
als in zijn Fransch geen taal of spelfouten vermijden kan, hij ziet dieper dan de taal
in den Vlaamschen strijd. Al wat het wezen en de ziel van het volk aanbelangt, al
wat het volk in zijn wezen kan bewaren, behoort volgens hem tot dien strijd, en is
van belang.
Zoo heeft hij zelfs zijn eigen zienswijze over ‘Soldaat zijn’:
De kwestie van het vlaamsch en is geen kwestie enkelijk van krom of recht
te spellen; iets dat alleen de school of de akademie aangaat. Neen, wie 't
vlaamsch noemt, noemt gansch het wezen en bedoelt geheel de reek der
gebruiken en kostumen, die van ons Vlaanderen van eertijds't aardsch
paradijs van den rijkdom en van de huis- en gemeentevrijheid hebben
gemaakt. 'k En wil niet spreken van den eigen aard, dat is te aardig; maar
'k zal zeggen den eigen heerd; dat en zal niemand misdoen en 't is voor
mij 't zelfde.
Daar wordt veel geklaagd van de loting. - 't Gene dat den loteling
ongelukkig maakt, het en is zijn staat niet, noch zijne gevaren; 't is dat hij
zijn zelf niet is, omdat zijn dienst in geen verband staat met eigen belang.
Als ik leze van de Pruisensche, in den laatsten oorlog(1), hoe zij in het vier
kwamen, en hoe de gevallenen opstonden van den bebloeden grond om
hunne kamaraden Voorwaarts! te volgen, tot dat zij voor een tweede maal
vielen om te blijven liggen, ik en beklage zulke mannen niet, ik bewonder
ze.
Zoo ook stierf Zannekin met zijne 15000 makkers, zonder eene schrede
achteruit te gaan, omdat zij de vrijheid gewoon zijnde als vrije mannen
wisten te sterven (schrijft Villani).
Philips van Valois bleef vier dagen in zijne tent stom en stille zitten, en
vertrok daar achter in haaste naar Parijs, om zijne wapenrusting en tot zijn
peerd toe aan O.L. Vrouw van zegepralen op te dragen, omdat hij, met
een leger van 50000 Franschen en met de hulp

(1) 1870.
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van dezen van Doornijk en van den hertog van Brabant, 15000
Veurnambachtenaars had het leven ontnomen.
Nievers vindt men meerder grootmoedigheid dan in de bestovene bladen
van onze kroniken.
Maar laat ons gaan naar de oorzaken.
In dien tijde elkend'een wapende op zijn eigen voor de verdediging van
land en weefgetouwe, en zij vonden in beide hun soldegeld en hun
retraitepensioen, zonder tusschenkomt van getimberde papieren.
Elke heerd, elk gemeentehuis was eene hoofdstad op zijn eigen, en de
optrek was gebeld op ieder kerketoren, zoo het nog is in Pruisen of weinig
schilt, daar de hoofdplaats van ieder regiment ter plaatse zelf is en niet te
Berlin, te Brussel of Parijs, en ieder man man is, en niet een numero.
Als zij de schietspoel lieten vallen om den goedendag en den scharmsaks
op te nemen, schenen zij veel min een oorlogwapen te beroeren, dan een
werktuig om den vrede en het welvaren te handhaven en weder in het land
te brengen.
Alle soldaat was een burger, en het waren zijne burgerlijke belangen die
er een soldaat van mieken. 't Was niet de regeltucht, 't reglement, de
discipline, maar zijne levende hertebelangen en vredeliefde die hem
beleerden den moed der leeuwen en het verachten van de dood.
Zoo nog is de vlaming.
Met regeltucht alleen zal men hem niet dwingen noch leiden, tenzij tantum
quantum als nevenzake en hulpmiddel. De regeltucht zal mislukken waar
zij alleen is, en waar zij de drijfveer van welberekende belangen en
eigenbaat wilt vervangen en den liefdeband aan het eigene uitsluiten.
Ik zeg de Vlaming; maar leeren ons al de volkeren hetzelfde niet. Welke
is de reden waarom de Havaressen en de Basquen gansch het overige van
Spanje overwonnen hebben iedermaal dat het hun beliefde? 't Is omdat zij
hunne Fueros hebben behouden; 't is te zeggen de vrijheid van de
gemeenten gelijk wij vroeger hadden.
In 't Engelsch leger ‘ieder man is een generaal weerd’, en inderdaad de
Engelschen hebben letter, uitnemende letter veldslagen verloren. - Wie
heeft er de historie van de verovering van Delhi gelezen? Nog eens staat
die wonderdaad in verwantschap met de weerde.
Ook weet hij iets te zeggen over: Vlaamsch in het leger, wanneer hij - en dat is niet
van gisteren maar sedert jaren al - de babbelaars in de dagbladen hoort roepen, met
verontwaardiging en onwetendheid, over 't gevaar van die twee legers!
Twee legers!
Dat is een vlaamsch en een fransch leger.
Het zij geweten dat tot 1790 de wapens alhier verdeeld waren in waalsche
en vlaamsche regimenten.
Zelfs in Vrankrijk, onder het Lelievaandel, telde men ‘een regiment de
Flandre, du Hainaut, d'Artois, enz.; gelijk men ten andere
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in de fransche Gendarmerie royale, ten jare 1784, eene afdeeling
Gendarmes de Flandre vindt, Gendarmes Bourguignons, enz.
Men weet dat de historische namen van Vlaanderen, Brabant, enz., een
twintigtal jaren opgeschorscht bleven. Het schoon Vlaanderen droeg dan
den officieelen naam van département de l'Yser, département de la Lys,
Escaut, Escaut et Lys, enz. Die naam van Vlaanderen is maar later
wedergekeerd, als Belgie aan fransche macht en invloed mocht ontsnappen.
Het Hollandsch Bestier gaf aan ons leger zijn eigen bestaan niet weder.
Te dien tijde was het leger verdeeld in 1ste afdeeling, 2de afdeeling, 3de
afdeeling, enz.
Met het jaar dertig wilde de oude vlaamsche geest herleven. Zoo wierd
het tegenwoordige eerste regimentlinie eerst genoemd het regiment van
Brussel;
Het tweede regiment linie, - regiment van Namen;
Het derde regiment linie, - regiment van Mons;
Het vierde regiment linie, - regiment van Doornijk;
Het vijfde regiment linie, - regiment van Maastricht;
Het zesde regiment linie, - regiment van Brugge;
Het zevende regiment linie, - regiment van Antwerpen;
Het achtste regiment linie, - regiment van Yperen;
Het negende regiment linie, - regiment van Gent;
Het tiende regiment linie, - tweede regiment van Namen;
Het elfste regiment linie, - regiment van Luik.
De Carabiniers noemden les Partisans de Flandre. Het eerste Jagers te
peerde noemde Compagnie franche de Tournai. Het eerste Guides:
Compagnie des Guides de la Meuse.
Dat waren de volksnamen aan ons leger gegeven, en onder die namen
vochten zij tegen den Hollander. Het en is maar een tijd later dat het bestier
die namen veranderde in ‘numéros d'ordre’.
Zoo is er, bij de Vlaamsche kwestie, nog een kwestie van te weten of de
inrichtingen van ons leger, volgens den geest van het fransch bewind op
het einde van verleden eeuw, goed- of kwaad te keuren zijn; en of daar
gelijk elders het oude mag en moet herleven.
De vlaamsche beweging ook is eene poging tot volkomen herstelling van
al het gene de Franschen bij ons omverre geworpen hebben en ten onder
gebracht.
't Is een herworden in alles en overal.
Ook de maatschappelijke vraagstukken houden hem bezig. De oplossingen van vrije
concurrentie en Staatsafgoderij had hij aan 't werk gezien, wij weten allen dat zij
geene oplossingen zijn, dat zij integendeel de wanorde tusschen de leden en klassen
der maatschappij hadden gebracht. Het socialisme? Dat is een poging, maar een
verkeerde poging, uitgaande van hetgene verdeelt in plaats van dat, wat vereenigt,
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het Kapitaal? Dat ware een simpeloore die dat gelooven zou. Wij en willen
zoo simpel niet zijn. Socialismus droomt, van nu reeds, meester te zijn
over een opeengestapeld monsterkapitaal gelijk er nooit is te zien geweest.
De socialist is kapitalist boven alle kapitalisten... Nooit in den verleden
tijd, nooit in den toekomenden tijd en zullen er kapitalisten geweest zijn,
en zullen er kapitalisten zijn, zoo rijk als dehoofdmannen der socialisten,
komen zij eens aan het Bestier te geraken.’
Over volk en kiesrecht voor het volk:
‘In den optocht der socialisten ging er eene vrouw die een kind droeg en
't zoogde.
Het kind is het ware beeld van het volk. Onwetendheid en onbedacht,
natuurlijk betrouwen staan bij hem gelijk en gaan samen. Het volk handelt
gelijk het verschgeboren kind wien alles moeder is en voedster, en dat aan
eenen paaienden vinger ligt gelijk aan de moederlijke borst.
Als het volk zal bekwaam zijn onderscheid te maken tusschen waar goed
en paaigoed zal het algemeen en gelijk stemrecht hem tepasse komen, eer
niet.’ (1899.)
En de eigendom? Hierover heeft Upnophanes diepere gedachten, al schrijft hij er
geen dikke boeken over, dan ik ooit in zulke boeken tegenkwam:
‘Men spreekt en schrijft en twist over den eigendom. Die oorsprong staat
geschreven in de eerste woorden van den Credo: Ik geloove in God den
Vader almachtig, schepper van hemel en van aarde.
Ik, ik hebbe altijd geloofd dat God de eerste eigenaar was, en dit bij rechte
van Schepping; - 't was 't zijne - en dat de tweede eigenaar Adam was, bij
rechte van ontvangen gifte; en dat het sacrificie aan God eene soort van
pachtschuld was, aan God betaald; en dat het recht van over eigendom in
perpetuum te beschikken een overzetten was van dat goddelijk recht dat
God over zijne schepping behoudt. Het schijnt dat dit niet hoog genoeg
geleerd en is.
Wat er ook van zij, het ware gedacht over recht is geheel en gansch omver
geworpen geweest door de eerste anarchisten: de koningen van Frankrijk,
en andere sedert 1300.’
Het onverwachte parthisch schot op de koningen van Frankrijk schijnt een paradox,
maar het is eene waarheid: Zij zijn opgestaan tegen het goddelijk recht, om legisten
te aanhooren met hun heidensche begrippen van wet en staat. En hunne opvolgers
hebben de vruchten geplukt.
Dezelfde leering over eigendom zet Upnophanes verder, en met vele
belangwekkende bijgedachten uiteen in het opstel: Sit pro ratione voluntas:
‘Als men de oorkonden nagaat, vindt men als onafscheidbaar van
malkanderen het gedacht van eigendom en dat van overheid.
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De staat van slavernij komt van geen rechtstreekschen aanslag op de
vrijheid, maar op het goed. De slaaf en is geen eigendom van den meester,
maar de vrucht van zijnen arbeid is voor den meester, en als de H.
Schriftuur het geluk der vrijheid wilt bezingen, zij wenscht den mensch
geluk omdat hij de vrucht van 't werk zijner handen zal genieten: Laborem
manuum tuarum quia manducabis. Zoo deden het de Joden niet in Egypten.
Als een stam ten ondere gebracht was en erve en land veroverd zag, wierd
de slavernij zijn aangeboren stand in dien tijd waar de ruwheid der zeden
den handel en bijzonderlijk den kleinen handel onmogelijk miek en dat
alle rijkdom in onroerend goed bestond. Zoo de Chananei onder de Joden,
de Karli onder de Vlamingen. Geen goed, geen meesterschap.
Laat ons een verheveneren staat van maatschappij aanschouwen: het
huisgezin, bestierd door het vaderlijk gezag, zoo diep vervallen in
Vrankrijk, en ook in dit kleen landeke waarvan de Franschen zeggen:
“Belge comme une oie” zeker om onze zorge te beloonen waarmede wij
hunne gedachten inzwelgen - comme une oie - en hunnen centralisatiegeest
navolgen gelijk de ganzen die achter malkander loopen.
Hoe nauw Overheid en Goed in verband staan is ons bewezen door den
al te tastbaren uitslag der fransche wet op de erfgenamen, die den Staat
tot schatbestierder en stiefvader aanstelt, en van den vader den dienaar en
oppasser maakt van zijne kinders. Het is al dat hij vermag.
Zoo vindt men in de oude tijden alle heerschappij op grond- en
erfverdeeling berustende, en als de historie van eenen vorst wilt spreken
die zijn gezag verloren heeft, zij vindt geen duidelijker woord dan Jean
sans terre - Jan zonder erve.
Wij zijn naast Vrankrijk(1) het eenig land der wereld waar de koning koning
is van zielen of ten minste van lichamen, en niet van 't land. Daaruit komt
voort dat vele van die nieuwmoden koningen het lot ondergaan van Jean
sans terre.
Zoo is dominium, het eigendom van den heere - dominus - niet anders te
zeggen dan erve, domaine. Zoo is honor, honorarium eene jaarwedde.
Zoo was de eigene voorwaarde om in den edeldom mede te tellen niet
anders dan van grond en erve te bezitten. In het begin is edelman en
grondeigenaar hetzelfde.
Dit gedacht is zoodanig ingeprent in alle jonge, opkomende volksstammen,
dat er hedendaags nog staten in America bestaan waar de eigenaar op
zijnen grond volmachtigd is ter dood te brengen zelfs de personen van de
openbare macht. Hij is de laatste Rechter op zijne erve. Het wonderste van
al is dat die toestand, verre van het algemeen welvaren te bestrijden, overal
schijnt gepaard te gaan met den ontwikkelingstijd en de jeugdigste kracht
des volkslevens. Niet dat wij dit gebruik goedkeuren, maar alleenlijk willen
wij herinneren dat krachtdadige karakters maar kunnen opbeuren in zekeren
(1) Geschreven onder Louis-Philippe, roi des Français, of Napoleon III, empereur des
Français.
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leven van het herte komt, dat in het leven van een volk, het beste bloed
van geen hoog bestier noch van geene hoofdstad afdaalt.
Laat ons nog eene volmaaktere maatschappij beschouwen. Meerdere zake
dan de gehoorzaamheid staat in verband met de overheid. Als de jongeling
vraagt aan den Zaligmaker, wat hij moet doen om volmaakt te zijn, de
Zaligmaker zegt hem: “Verlaat uw goed en geeft het weg!” wel wetende
dat de armoede de onderdanigheid medebrengt voor gezellinne. Het en is
de gehoorzaamheid niet, maar de vrijwillige armoede, die gesteld is ten
hoofde van de evangelische raden. Het is integendeel de vrijwillige
armoede, die gelijk eene bloem de volmaakte gehoorzaamheid op haren
stengel zal dragen. Armoede en gehoorzaamheid en zijn geene twee zaken;
de eerste is als de dogmatique, de tweede als de oefening van de andere.
Inderdaad, in een huis waar alle goed aan eenen persoon toebehoort, moet
van rechtswege ook alle gebied aan dien persoon toekomen. En dat uit
dubbel hoofde. Ten eerste omdat die persoon, al het goed bezittende, het
gebruik van dit goed mag bepalen en aan allen andere mag ontzeggen: jus
reale. Ten tweede omdat hij, het gebruik van zijn goed toelatende, in het
volle recht is, als hulde en betaling dienstbaarheid te vorderen. Want het
is recht dat deze die ontvangt dienaar is van dezen die geeft: jus personale.
Daarom is de gehoorzaamheid die overheid en onderdaan verbindt, te
aanschouwen als een aard van rechtveerdigheid en schuldkwijting. En
terwijl die deugd de betrekkingen bepaalt die wegens het goed van de
wereld ontstaan tusschen personen, anderzins vreemd aan malkander, zoo
aanzien wij de gehoorzaamheid als alle betrekking, bepalende wegens dit
zelfde wereldsch goed tusschen personen die in gewone verbintenissen
leven. Daarom peize ik te mogen zeggen dat ieder eigendom eene bron is
van overheid, en dat er zooveel meesters zijn als eigenaars.
Ik weet wat eenige lezers mij zullen opwerpen: Indien de overheid van
den eigendom komt, wat doet gij met het goddelijk gebod?
Ik antwoorde: Overheid en eigendom, eigendom en overheid komen beide
uit de handen Gods. Neem God weg, gij en zult niets meer vinden van den
eigendom, niet meer als van de overheid.
Wij hebben gezien dat het wereldsch goed, door den eenen bezeten en
gegeven, door den anderen ontvangen, dienstbaarheid en gehoorzaamheid
vordert. Laat ons in de plaats van den gevenden persoon God zelf stellen,
wij vinden de religie en wij komen de godsdienstigheid tegen... Als wij
dagelijks belijden, dat God schepper is van hemel en van aarde, wij kunnen
in die schepping almacht en wijsheid bewonderen, maar het eigenste
gedacht dat voor ons die schepping dragen moet is, ten gevolge der
schepping, de goddelijke eigendom op het maaksel zijner handen: Domini
est terra.
Laat ons alle bewonderingbarende denkbeeld daarlaten, laat ons vergeten
dat God almachtig is. Een God die voor hoedanigheid zou hebben van
enkel de eerste bezitter, de eerste eigenaar en gever te zijn van alle
wereldsch goed, zoude nog een Meester zijn, alle eer, alle dienstbaarheid
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het is te zeggen: eigenaar. Wij loven u, o God, wij belijden uwen eigendom
en uwe meesterschap.
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Daaruit volgt dat de schepping van het goed van de wereld, voor den
mensch geschapen, nochtans ontoereikend was om er den mensch mede
te verrijken. God heeft het niet alleenlijk geschapen, maar hij heeft
geschapen en gegeven bij uitdrukkelijke gifte, en door eene daad die
verscheiden is van de schepping, en die uitneming vond in de verboden
vrucht. Evenzoo en is het huwelijk niet ingesteld door de schepping van
de eerste vrouw, maar door de toegave van God, die uitdrukkelijk geschiedt,
na de schepping, door uitzonderlijke overgave.
En zoo is de H. Kerk nog altijd Gods plaatsvervangster en Gods getuige,
die met volle macht de bruid aan den bruidegom wilt overgeven en in
zekere gevallen ontzeggen. - Ik schrijve dat om de onbeduidendheid der
Napoleonswetten op het huwelijk te doen uitkomen: Zou men niet zeggen
dat de Staat, en God niet, den eersten vader en de eerste moeder heeft
geschapen? “Ik verbind u in name van de wet”!
Wij zeiden dat de gifte van het wereldsch goed door God aan den eersten
mensch gedaan eene uitneming vindt in de verbodene vrucht, die goddelijke
eigendom bleef. De eerste zonde is dus te aanzien te zelfder tijde als
ongehoorzaamheid en als schennis van den goddelijken eigendom en
heiligschendend stelen.
Die manier van zien over wet en gebod kan vele verdraaide kwestiën
losmaken en verklaren.’
Dáár! Ik wil nu niet zeggen dat al deze uitspraken onloochenbaar vast staan of dat
er niets aan te kort is. Maar ik vrage u, de grondigheid van de redeneering en het
verrassende van de meeste der gevolgtrekkingen te bewonderen, zoo dat men erbij
denkt: kijk! in dit licht had ik die waarheid nooit gezien, dat zal wel zóó wezen!
Upnophanes zal alle nieuwe vraagstukken aanraken, en ze pegelen aan de
geschiedenis, door de gegroeide en beproefde waarheid der dingen. Wij weten nog,
hoe men in 't begin van 1899, in ons land het éénnamig (uninominale) kiesstelsel
wou invoeren. Upnophanes schreef daarover aan Hugo Verriest. Gij zult zien, nog
eens, dat hij die centralisatiemannen met hun onwetende, blinde politiek als kleine
jongens aanziet, die hunne les niet kennen:
‘Moeten de Vlamingen kant kiezen en hunnen man staan in den huidigen
kiesstrijd?
Zij die geheel de vlaamsche zake in de taalkwestie zien en besluiten, en
zijn geen vlamingen.
Die Uninominal, dat éénman-kiezen is antivlaamsch, omdat het de
Gemeente loochent, en wat nog overblijft van de eeuwenoude vlaamsche
Minne vernietigt.
Onwaar is het dat er geen gemeene belangen meer zijn die uit de zedelijke
eenheid spruiten die men Gemeente noemt.
Onwaar is het dat er maar persoonlijke en individueele belangen meer
zijn.
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Onwaar is het dat België alleenlijk bestaat uit menschen die afgezonderd
en alleen blijven voor de centergrepe en werking van den Staat.
De zedelijke eenheid der gemeente mag niet weg! Hebben zij dan de
geschiedenis niet gelezen?... België heeft nog zijne gemeenten en
verdeelende grondgebieden. Het zijn lidmaten. Zij kiezen volgens eigen
nood en wending en werk. Dat is ons leven.
Van clericaal en ander gevaar en wille ik er tegenwoordig maar eén
vreezen: het is benauwlijk! 't Is 't gevaar van al wat gewaagd en onvoorzien
is, van wat blootstaat aan toeval.
De wetten binden en ontbinden te snel. 't Is het kind dat, vóór den avond,
het speelgoed breekt dat het 's morgens gevraagd had, met geschreeuw.
Voor het kind: hebben en bezigen is breken. Nu maakt men wetten, gelijk
men speelt: ten goeden uitvalle.
Geen band van liefde meer!
Zot is hij die gelooft vrede onder man en vrouw te stichten met hier en
daar wat grillen te voldoen!
Wetten breekt men met nieuwe wetten: Kinderspel! Daar waar zou moeten
langzaam ontwikkelen zijn en uitgroeien! En dat is het werk van den tijd...
Wat eerbied kan er in het hert groeien voor eene wet die alle tien jaar
verandert? In zulk snelvooruitvliegend spel kan er niets meer voorzien
worden.
Eertijds zeide men: Besturen is voorzien. Besturen is, vandaag, zetten op
wit en zwart. Besturen is spelen en wagen. De koning zelf wil spelen...’
Hoe waar, 't gene Verriest daarbij schreef: ‘Hij, hij beziet alle zaken door eigen oogen
en bespreekt ze met eigen woord’, of bij eene andere gelegenheid: ‘Wat er al in dien
kop verbonden zit, wat hij al in één zicht samenziet is wel weerd dat men het naga
en bespeure’.
Hadden zijn levensomstandigheden hem daartoe aangemoedigd, welk een essayist
zou hij geworden zijn! Want juist zulke menschen, die honderden dingen op één punt
samenzien, en niet napraten wat ze hooren ronken, maar hun denkbeelden en
verbindingen op eigen wijze beproeven te zeggen, dat zijn de essay-isten die iets
voortbrengen dat vruchtbaar is.
Een laatste proeve. Wij hoorden Upnos over gezag, wet, volk, liefde voor de
overheid, vlaamsch wezen en leven, gegroeid uit eeuwenoude toestanden of
waarheden. Welnu, de kern van dat alles zult gij hem zien vinden in het antwoord
op deze verbluffend-eenvoudige vraag: ‘Moet men zijnen hond meêdeelen aan tafel?’
Wie Upnophanes niet kent, zegt: ‘'t Is wel de moeite weerd daarover papier te
bekladden!’ Wacht een beetje! Kwestie wat een man als deze rond en om die vraag
al ziet en bedroomt:
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Mijn goede Vriend,
Moet men zijnen hond mededeelen aan de tafel?
De kwestie schijnt eenvoudig te zijn, tenminsten voor eerste oppervlakkige
antwoorde: Gij zult uwen hond mededeelen of niet, volgens dat gij het
hem gewend maakt. - Doch verdient de vrage een dieper onderzoek en
meerder aandacht als zij het schijnt. - Als een hond, bij 's meesters tafel
gezeten, zijne begeerte kennen geeft om mede te deelen in het gebruik der
spijzen, hij doet het met zooveel aandringendheid dat ik tot vermoeden
gekomen ben dat er daar een gedacht onder zit, en dat het dier niet enkel
gehoorzaamt aan de drift van gulzigheid.
Een hond vraagt zijn mondstuk aan tafel, om de zelfde reden waarom hij
bast en waakt. Hij wilt eten uit 's meesters handen, die dezelfde handen
die 't brood gewonnen hebben, omdat de hond ook het brood helpt winnen.
Fructum manuum tuarum quià manducabis.
Daar zijn menschen die eenen hond zouden begeeren die aan tafel hen
volstrekt gerust laat. Hewel, daar bestaan zulke honden, of tenminsten
daar hebben er bestaan. Het was de hond, dien de reizigers gevonden
hebben in Australiën, en zij hebben verplicht geweest van het ras te
vernielen.
Zulke hond vroeg geen eten aan zijnen meester; of beter, hij had geenen
meester. Hij rekende voor zijn voedsel enkel op zijn eigen zelven, en leefde
met roof en jacht. Wat de menschen aangong, hij liefkoosde den eenen en
beet den anderen, zonder schijnbare reden, alleenlijk uit inval en luim.
Dat was nu de hond die niets en vraagt aan tafel; en ik vrage u nu of gij
zulk eenen hond zoudt willen hebben. Daarbij, die Australische hond en
baste niet. En waarom zou hij gebast hebben, dewijl hij geenen meester
had?
Zoo hebben wij den uitleg van die aandringendheid, die ernstigheid met
dewelke onze huishond een bete vraagt aan tafel.
Aan Wien vragen wij het dagelijksch brood? - Aan God, onzen vader. Aan
wie vraagt de hond de kruimtjes die van tafel komen? - Aan zijnen meester,
aan zijnen god; want de meester is de god van den hond; aan dendezen
voor denwelken hij 's nachts waakt, aan den dezen wiens eigendom hij
beschermt, wiens keern hij draait, aan dendezen voor denwelken hij alle
dagen bereid is van bloed en leven tenbeste te geven. Nu hebt gij den uitleg
van dat janken en smeeken om een kruimelke van 's meesters tafel.
‘Meester, Gij zijt mijn meester; ik heb er geen ander; 't is U dien ik dien;
van geen ander en wil ik gevoed zijn. Ieder bete brood die gij mij geeft
sluit nauwer en nauwer het verbond dat mij met u verbindt. Neem het niet
kwalijk dat ik altemets iets aanveerde van andere, voor zooveel het uwe
vrienden zijn. Want uit de hand van uwe vijanden zoude ik niet willen
eten.’ En inderdaad als ik weg ben en hem t' huis late, hij en zal geen eten
proeven tot ik wederkeere t'huis.
Dat doet mij peizen op de amici Sponsi uit het Evangelie. - De apostels
gingen met Onzen Heere wandelen langs een koornstuk op eenen
Sabbathdag, en ze plukten koornhauwen en ze staken 't koorn in hunnen
mond. De Phariseërs waren daarover verergerd.
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Laat, zei Onze Heere, de vrienden des bruidegoms eten en vreugde maken,
terwijl de bruidegom bij hun is. Eens zal hij afwezig zijn en dan zullen zij
vasten en treuren.
Zuiver en edel instinct, zuivere natuurdrift van de dieren, zijt gij van God
zelf niet ingegeven? Zijt gij mij ook niet eene bronne van waarheid? - Gij
echte en onvervalschte dierenzeden, die niet en kunt liegen, zijt gij mij
niet kostelijker dan hofsche en onechte gemanierdheid die maar en dient
om de gevoelens te duiken? Men zegt mij: Uwe hond is niet geleerd.
Jamaar, ik! ik leere alle dagen achter hem.
Daaruit nog een andere lesse:
De meester alleen kan zijnen hond kastijden, omdat de hond den meester
alleen bemint. Die gekastijdt wordt moet beminnen; anders al de slagen
die op al de markten van geheel de wereld te koope komen, en waren niet
voldoende om de minste fout te corrigeeren en te verbeteren.
De liefde alleen ook mag slaan. Ware het de liefde niet die sloeg, het zoude
oorloge zijn en strijd gelijk te Sedan. Hoe grooter liefde, hoe min slagen
er noodig zijn. Een enkel dreigement, het toogen van de wisse, is genoeg
om het order weder aan te stellen. - ook wandele ik in mijn huis gewapend
met eene wis, tegen dat mijn ‘Filou’ het gedacht zoude krijgen van mijnen
bril af te springen van mijne neus, of mijnen brevier uit mijne handen te
snakken om er mede weg te loopen. Zoo wandelend heb ik het gedacht
gekregen van hetgene waartoe een koningsschepter mag dienen, en hoe
nutteloos een schepter in de hand is als er geene liefde in 't volk is, tot nu
toe had ik dat nog nooit zoo wel verstaan; zoodat ik mijn zelven vergelijke
aan eenen koning, koning van een schoonen hond.
Wat vraagt het volk? - Is het waarlijk het geld uit de geldkas? - Eilaas,
mijn ‘Filou’ is met zoo weinig content: een dreeltje, een goed woord maakt
hem blijde.
- Het volk vraagt meer gemeenschap, het volk vraagt vernadering, het volk
vraagt beleefdheid; het volk vraagt uitroeijing van den klassenafstand. Het
volk vraagt liefde en vriendelijke tale. Het volk vraagt deelneming in lot
en in leven.
Hoe schoon zijn de onverfranschte gebruiken van te lande niet! Alzoo:
hoe schoon de begraving, als het lijk door de naaste gebuurs gedragen
wordt, zonder onderscheid van stand. Of te wel: dat doormengeld gebouw
van kleine huizen en van groote in het dorp; zoodat de werkman de gebuur
is van de rijken, en de volksspreuke mag indachtig zijn die zegt dat men
soms beter is met een naren gebuur dan met eenen verren vriend. - Ofwel
nog de landsche herberg waar 's Zondags de werkman mag zitten naast
den treffelijken burger en den Mijnheer. Of de landsche school waar het
rijkste kind speelt met het armste weezeke.
Ziet hier een voorstel: Ik zoude willen een groot koerplein hebben, zoo
groot als het Maleveld te Brugge. Daar zoude ik op zekere dagen spelen
inrichten voor de kinders. Daar zouden alle scholen moeten bijeenkomen;
- doch zoude ik beginnen met schoone hemden uit te deelen, - Het
mamselken zoude moeten de hand geven aan 't arm meisken, dat stijf is
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bereiding tot het leven waar het alle dagen
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twaalf uren zal moeten spellewerken: - hoe min gewin hoe langer werk. Dien dag zoude voor den collegiant het verbod opgeschorscht zijn van
vlaamsch te spreken. Het zelfde volk zou dezelfde tale spreken, de tale
der voorouders.
- Als men toch peist dat wij allen van denzelfden vader voortkomen, en
welk oneindig verschil er is tusschen klassen en standen, bijzonderlijk ter
stede. Het is nu twee honderd jaar dat de Priesters bijna door de zelfde
familiën geleverd worden. Hetzelfde voor de officiers van het leger.
Hetzelfde voor den Boerenstand, voor de Nijveraars. Men is bijna boer,
nijveraar of heer geboren. Op het einde, elke stand wordt een volk op zijn
eigen, een volk dat de andere standen aanziet als vreemde, en niet en weet
van anderes behoeften. Beatus qui intelligit super pauperem. Barbaren,
zeiden de oude Heidenen. Barbaren voor dewelke er geene liefde of band
moet bestaan. Barbaren die men niet kan verdragen en die niet kunnen
verdragen; van wie men benauwd en vervaard staat. Vreemde! aardig
woord! Vreemde! - Alle onbeschaafde volkeren dooden den vreemde,
alleenlijk omdat hij vreemde is. St Paulus heeft eerst gezeid: In quo neque
Barbari, neque Graeci, neque Servus neque Dominus, neque masculus
neque femina.
Mijn brief duurt wat lange. Intusschen make ik u bekend dat ik eenen
nieuwen hond heb, en hij heet Filou of Vélo. Hij verstaat het alle twee.’
‘Alles is in alles’, moet men denken wanneer men zulke dingen leest. Ja, voor hem
die 't woord dat Gezelle tot hem sprak zoo diepzinnig opnam: Men 'n moet maar
weinig dingen weten! Dat is waar; als men tot éénheid kan brengen wat men weet,
noemt het veel of weinig; inderdaad is het weinig, maar wie de gronden zien kan, en
vooral den goddelijken grond der dingen, weet dan nog meest.
Menschen als De Lescluze zijn rijk in hun armoê en hooggeleerd in hun eenvoudige
wetenschap. Ook zijn zij, niettegenstaande al wat hen in de omgevende wereld kwelt,
in de ziel gelukkig. Zij zien zooveel schoons en goeds, zooveel orde en harmonie
die ons ontsnappen, en, in de eenzaamheid beleven zij jubelende stonden, die vele
dagen en maanden leed doen vergeten; zoo was Gezelle er ook een:
‘Maar als 't mij wel gaat éénen stond
'k kan dagen lang weer honger lijden!’

U, Heeren der Academie voor Taal en Letteren, vraag ik: is hier geen levende taal,
geen echte stijl, geen wonder-nieuwe kunst? En dat, niettegenstaande de aardige
sprongen die de woordvoeging en woordkeus, de ‘orthographe’ vooral, soms maken.
Wij mogen die fouten noch aanprijzen noch nadoen, maar, 't is 't woord van Verriest:
‘indien een boek, de schoonste, de diepste, de hoogste van de wereld uitgegeven
wierde vol

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

326
fouten, hij zou nog blijven de hoogste, de diepste der boeken’.
Zoo is 't met den man ook; hij was aardig in zijn zeggen en doen, en onpractisch
in de oogen van de allermeeste menschen. Als hij den heelen dag met zijn schoenen
elk aan den verkeerden voet geloopen had en kloeg over zeere voeten, dan moest de
snelle ooge van Pastor Verriest dat zien en hem zeggen: 'k geloove 't, gij hebt uw
schoenen averecht aan! En dan lachte hij, en was weer gerust... Het was niet altijd
plezierig, hem in huis te hebben, wanneer men op zijn gesprek en zijn bedenkingen
niet gesteld en was. En koster Ghesquiere, van Gheluwe in dien tijd, hoe fijne
muzikant en verstandige denker ook, had liever schoone liedjes te maken en uit te
voeren dan theoriën te aanhooren. Maar 't geduld en de vriendschap waarmeê deze
en andere verstandige en eerbiedige Vlamingen hem bejegenden, waren dan toch
ook liefdedaad voor den goeden, aardigen man. En, met al die ‘aardigheid’ bleef hij
toch een wondere, eenige, kunstenaar en denker!
Er zitten schatten in dat Vlaanderen. Schatten die wij niet vermoedden, mannen
die wij laten sterven, zonder te weten wie ze waren. Toen Pastor Verriest het zei en
schreef: ‘Upnos is een wonder! Eens staat hij, in standbeeld, te Brugge, en nu, ja,
nu!...’ dan twijfelden wij en dachten: Och, Pastor Verriest vindt nu alles in Vlaanderen
schoon en buitengewoon!
En toch, neen, niet waar? Pastor Verriest zag waarheid en schoonheid in zijn eigen
volk, en dat in zeer verscheiden graad, maar alles? Verre van daar! En wanneer hij,
als voor Upnos, in hooge bewondering kwam, wist hij wat hij zei en waarom. Wij
zien dat nu ook. Of dat standbeeld er komen zal, of 't er wel noodig is, weet ik niet,
maar in de herinnering der verstandige Vlamingen, in hun dankbaarheid, mag er wel
een blijvend ‘monumentum’ voor zulk een stamgenoot staan. Ook in de geschreven
en gedrukte bladen, die Vlaanderen's merkwaardige menschen en hun werk voor
later bewaren. Daartoe wou ik, na Verriest, met deze schets bijdragen, en hope verder,
dat ‘de berg geschriften’ die Upnophanes naliet, door eerbiedige handen zal
onderzocht en bekend gemaakt 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 Belgischen schrijver die, in die tijdruimte, het beste werk,
zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.
ZEVENDE TIJDVAK:
1924-1925.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen Secretaris ingezonden worden.
De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop van elk tweejarig tijdvak
uitgegeven of geschreven werden.
Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van het Aug. Beernaert-Fonds,
in de Verslagen en Mededeelingen der Academie, jg. 1912, blzz. 884-885.
Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van hun werk of werken, bij
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 Juni 1925
Aanwezig de heeren: Mr. LEONARD WILLEMS, bestuurder, Prof. Dr. L. SCHARPÉ,
onderbestuurder, en Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren: K. DE FLOU, Dr. L. SIMONS, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS,
Kan. AM. JOOS, IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. J. MANSION, O. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN
PUYVELDE, Prof. J. VERCOULLIE, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A.J.J.
VANDEVELDE, J. JACOBS, Prof. KAREL VAN DE WOESTYNE, Dr. M. SABBE, Prof. Dr.
A. VAN HOONACKER en J. SALSMANS S.J., werkende leden;
de heer Prof. Dr. A. CARNOY, briefwisselend lid.
De heeren Volksvertegenwoordiger FRANS VAN CAUWELAERT, Prof. Dr. FRANS
DAELS, briefwisselende leden, en Prof. Dr. H. LOGEMAN, buitenlandsch eerelid,
lieten zich verontschuldigen.

De Bestendige Secretaris leest het verslag over de Meivergadering, dat goedgekeurd
wordt.

De heer Bestuurder, Mr. LEONARD WILLEMS, verwelkomt Pater Jos. SALSMANS S.J.
die voor de eerste maal als werkend lid de vergadering der Academie bijwoont; P.
SALSMANS zegt den heer Bestuurder en de gansche vergadering dank en belooft
steeds zijn besten steun aan de werkzaamheden der Academie. - Hij biedt tevens drie
zijner laatst uitgegeven werken aan, nl.:
Droit et Morale. Déontologie juridique.
Vondels Meesterstuk Lucifer. Treurspel in vijf bedrijven, taal- en letterkundig
verklaard door A.M. VERSTRAETEN, S.I. Schooluitgaaf. 9e druk, bezorgd door J.
SALSMANS, S.J. Gent. 1924.
Beginselen van Kerkelijk Recht voor Leeken, door J. SALSMANS, S.I. prof. in de
Godgeleerdheid. (De Boekenhalle, nr 5.)
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Aangeboden boeken.
Door de Regeering:
Royaume de Belgique. Ministère de l'Industrie et du Travail. Office du Travail.
Annuaire de la Législation du Travail, publié par l'Office du Travail de Belgique.
Année 1914 à 1919. Tome III. Bruxelles, 1925.
Id. Ministère de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale. Historique et
Organisation des Services. Liste des Publications. Bruxelles, 1925.
Door de Commissie voor 's Rijks Geschiedkundige publicatiën, te 's Gravenhage:
Jaarverslag over 1924.
Door de R. Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna:
Memorie. Supplemento. Adunanza pubblica solenne dell' Accademia. 22 Giugno
1924.
Door Dr. J. PRINSEN J. Lzn., buitenlandsch eerelid:
De Roman in de 18e eeuw in West-Europa, door Dr. J. PRINSEN J. Lzn., hoogleeraar
aan de Gem. Universiteit te Amsterdam. Groningen, Den Haag, 1925.
Door den E.H.A. GEEREBAERT S.J. te Brussel:
Grieksche en Latijnsche schooluitgaven. Grieksch Leesboek, met Inleidingen en
Aanteekeningen, door A. GEEREBAERT S.J. III. Platoon. 1e deel: Tekst. Luik, 1925.
Door den E.H.J. KLEIJNTJENS S.J., te Katwijk aan Rijn:
Van Gouw tot Koninkrijk. Platenatlas der Nederlandsche Geschiedenis, door J.
KLEIJNTJENS S.J. en J.H. VAN HAAREN. Tweede druk. Leiden, z.j.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Verkiezing van een werkend lid. - Bekrachtiging. - Brief waarbij de Weled.
Heer Minister van Wetenschappen en Kunsten aan de Academie een afschrift stuurt
van het Koninklijk Besluit van 11 Mei 1925, houdende bekrachtiging van de
verkiezing tot werkend lid van den heer J. SALSMANS S.J. te Leuven, tot vervanging
van Minister van State JORIS HELLEPUTTE, overleden.
2o) Prijs Carton de Wiart. - De Bestendige Secretaris geeft mededeeling van de
Koninklijke Besluiten van 15 October 1913 en 14 Mei 1925, waarbij onder den naam
‘Prijs Carton de Wiart’ een prijs wordt ingesteld welke, om de vijf jaar, beurtelings
aan een schrijver in de Fransche taal en aan een schrijver in de Nederlandsche taal
zal worden toegekend.
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MINISTERIE VAN WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN.
ALBERT, KONING DER BELGEN,
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.
Gezien den brief waarbij de heer Henry Carton de Wiart, om onze letterkundige
beweging aan te moedigen en de kennis van 's lands verleden onder onze medeburgers
te verspreiden, eene somme van 5.000, bedrag van den vijfjaarlijkschen prijs voor
de Fransche letterkunde, welke hem bij Ons besluit van 19 Mei 1913 werd toegekend,
ter beschikking van de Regeering stelt;
Op voorstel van Onzen Minister van Wetenschappen en Kunsten,
Wij hebben besloten en Wij besluiten:
A.tr De door den heer Henry Carton de Wiart gedane gift wordt aanvaard.
1.
A.tr De door het beloop van gemelde gift opgebrachte interesten zullen worden
2. gebruikt tot het vormen van een prijs ‘Carton de Wiart-prijs’ geheeten, welke
om de vijf jaar zal worden verleend aan den Belgischen schrijver die, in een
letterkundigen vorm (geschiedkundige roman, vertellingen of novellen), de
gebeurtenissen of gedaanten van 's lands leven in het verleden best zal hebben
in het licht gesteld.
A.tr De prijs zal beurtelings worden verleend aan een schrijver in de Fransche
3. taal en aan een schrijver in de Nederlandsche taal; hij zal voor het eerst worden
toegekend, in 1919, aan een schrijver in de Fransche taal.
A.tr De werken zullen worden beoordeeld door eene jury van drie leden door
4. Onzen Minister van Wetenschappen en Kunsten benoemd. Een dezer leden zal
de stichter zijn, of een persoon door dezen gekozen. Bij ontstentenis van den
stichter, zal de oudste der afstammelingen of erfgenamen deel uitmaken van de
jury of den persoon aanduiden die gelast zal zijn als lid er van op te treden.
A.tr Onze Minister van Wetenschappen en Kunsten is belast met de uitvoering
5. van dit besluit.
Gegeven te Brussel, den 15n October 1913.
ALBERT.
Van 's Konings wege:
De Minister van Wetenschappen en Kunsten,
P. POULLET.
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MINISTERIE VAN WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN.
Beheer der Schoone Kunsten, Letteren en Openbare Bibliotheken.
106.07
ALBERT, KONING DER BELGEN,
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.
Herzien Ons Besluit van 15 October 1913 tot instelling van den prijs genaamd
‘Prijs Carton de Wiart’ en inzonderheid artikel 2 en 4 van voormeld besluit.
In acht genomen den wensch uitgedrukt door graaf Carton de Wiart, Staatsminister,
stichter van voormelden prijs, om de schikkingen betreffende dien wedstrijd in
overeenstemming te brengen met de nieuwe richting door den oorlog gegeven aan
het nationaal leven en de letterkundige beweging;
Op de voordracht van Onzen Minister van Wetenschappen en Kunsten;
Wij hebben besloten en Wij besluiten:
Eerste artikel. - Artikelen 2 en 4 van voormeld besluit worden vervangen door de
hiernavolgende schikkingen:
‘Art. 2. - De door het beloop van gemelde gift opgebrachte intresten zullen worden
gebruikt tot het stichten van een prijs “Carton de Wiart-Prijs” geheeten welke om de
vijf jaar zal worden verleend aan den belgischen schrijver die in een letterkundigen
vorm (geschiedkundige roman, vertellingen of novellen, verhalen, indrukken of
herinneringen) de gebeurtenissen of gedaanten van 's lands leven in het verleden
zelfs tot de laatste jaren’...
‘Art. 4. - De werken zullen worden beoordeeld door een jury van drie leden door
Onzen Minister van Wetenschappen en Kunsten benoemd uit eene dubbele lijst van
candidaten voorgedragen: door de Koninklijke Academie voor Fransche Taal en
Letterkunde voor de tijdperken dat de wedstrijd is uitgeschreven voor schrijvers in
de Fransche Taal en: door de Koninklijke Vlaamsche Academie voor de tijdperken
dat hij is uitgeschreven voor schrijvers in de Nederlandsche Taal.’
Art. 2. - Onze Minister van Wetenschappen en Kunsten is belast met de uitvoering
van dit besluit.
Gegeven te Brussel den 14 Mei 1925.
ALBERT.
Van 's Konings wege:
De Minister van Wetenschappen en Kunsten,
NOLF.
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Mededeelingen namens commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. De heer Prof. Dr. L. SCHARPÉ, secretaris, legt verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig, de heeren: KAREL DE FLOU, voorzitter, Prof. J. VERCOULLIE,
ondervoorzitter, Kan. AM. JOOS, IS. TEIRLINCK, Dr. L. GOEMANS, Dr. L. SIMONS,
Mr. L. WILLEMS, J. JACOBS, leden, en Prof. Dr. L. SCHARPÉ, lid-secretaris.
Oude Nederlandsche handschriften te Buda-Pest. - Bij den aanvang der vergadering
wordt mededeeling gegeven van een schrijven van den heer DE DECKER, vrederechter
te Temsche, betreffende enkele belangrijke oude Nederlandsche handschriften en
wiegedrukken welke in den catalogus van het Nationaal Museum te Buda-Pest
opgenoemd worden. Inlichtingen daarover werden aan den heer DE DECKER verstrekt
door den heer ERDÉLYI, archivaris der Hoogeschool te Buda-Pest. Onder de
handschriften zijn er van de 14e en de 15e eeuw. De heer DE DECKER is bereid verdere
inlichtingen in te winnen, zoo de Academie het wenschelijk oordeelt.
De brief van den heer DE DECKER en de mededeeling van den heer ERDÉLYI zullen
om advies medegedeeld worden aan de leden der Academie, die er het meest voor
aangewezen zijn.
Aan de dagorde staat:
Tekstkritiek op de Oud-Vlaemsche Gedichten uitgegeven door Kan. Carton (Slot). Lezing door Mr. L. WILLEMS.
De gemengd Duitsch-Vlaamsche taal van een aantal der liederen in den bundel
uitgegeven door Kan. Carton is, - zooals Prof. Verdam, en in haar Proefschrift, later
ook Dr. Nelly Geerts, aannemen, - Duitschgetinte mode-taal van een, of meer,
Vlaamsche dichters. Het Duitsch is niet correct, het Vlaamsch daarentegen echt; de
rijmen stellen dit buiten kijf; het is een der verdiensten van Dr. N. Geerts dit in het
licht te hebben gesteld. Dr. N. Geerts heeft op de overeenkomst gewezen, in trant en
opvatting, met de liederboeken van Clara Hätzlerin, e.a. uit den vervaltijd van de
Duitsche minnepoëzie. De oudste Duitsch-getinte liederen in den Vlaamschen bundel
kunnen naar de redelijke schatting van Dr. Nelly Geerts ten hoogste maar opklimmen
tot ± 1390.
Wie is de dichter van de liederen? Volgens Dr. N. Geerts is een der voornaamste
dichters Jan Moritoen, wat zij afleidt uit de overeenkomst van taal en trant in vele
liederen. Mr. Willems meent dat zij wel wat te ver gaat, in haar gevolgtrek-
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kingen uit opgeteekende parallelplaatsen. Het Acrostichon Maes in een der liederen
wijst op een dichter ‘Maes’. De gedichten met Acrostichon ‘Jan’ kunnen evengoed
van Jan van Hulst of Jan Moritoen zijn.
Indien die ‘Maes’ de dichter is van 't lied, wat kunnen we dan afleiden uit de taal
van zijn stukjes? Zeker dat hij een Vlaming is, een Bruggeling wellicht (‘elpe’ voor
‘helpe’, ‘dinne’ voor ‘dunne’, ‘lucht’ voor ‘licht’).
Prof. Scharpé doet opmerken dat enkel door een grondige studie van den bundel
in zijn geheel, licht in al die schemering kan worden gebracht.
De Commissie stelt voor, onder dank, de belangrijke bijdrage van Mr. WILLEMS
in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
2o) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. - De heer
WATTEZ, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig, de heeren: Prof. Dr. A. VERMEYLEN, voorzitter, Dr. L. SIMONS,
ondervoorzitter, IS. TEIRLINCK, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, G. SEGERS, Prof. Dr.
L. SCHARPÉ, Dr. M. SABBE, leden, Dr. VANDEVELDE, hosp. lid, en OMER WATTEZ,
lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) Bilderdijk, Minnaar en Opbouwer onzer Taal. - Lezing door G. SEGERS.
De heer SEGERS leest zijne verhandeling, waarin hij doet uitschijnen dat de
groote dichter niet alleen onze taal zijn leven lang heeft opgeluisterd door zijn
heerlijk werk, maar haar ook hartstochtelijk liefhad en aan haar opbouw heeft
gewerkt. Bilderdijk bestrijdt ook de ‘germanismen’. Hij doet het verband
uitschijnen van de taal met den geest en het zielsbelang van den mensch.
Ten slotte wordt Bilderdijk als prozaschrijver bestudeerd.
o Kleinigheden op het gebied van de Geschiedenis der Letterkunde. - Lezing door
2)
Dr. M. SABBE.
Dr. SABBE heeft het over ‘Een bladzijde critiek uit de XVIIe eeuw’. De oudste
proeven van critiek vinden wij in onze letterkunde eerst in de 2e helft der XVIIe
eeuw. Spreker acht het de moeite waard de aandacht te vestigen op eenige
eigenaardige bladzijden critiek uit het jaar 1682 en verschenen in De Sotte
Wereldt, uitgegeven door Jan de Griek, in de Vinckenstraat te Brussel.
Dr. SABBE geeft eene ontleding van dit satirisch-moraliseerend boekje.
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Door den voorzitter wordt voorgesteld dat beide lezingen zullen opgenomen worden
in de Verslagen en Mededeelingen. - Aangenomen.

Dagorde.
1o) Proeve over de moderne talen. - Aanstellen van een voorzitter van de Jury. Bij brieve van 26 September bericht de heer Minister van Wetenschappen en Kunsten
(Beheer van het Middelbaar Onderwijs), dat in de provinciën Antwerpen, Brabant,
Oost- en West-Vlaanderen en Limburg inschrijvingen genomen werden voor het
afleggen, gedurende den gewonen zittijd van 1925, van de proeve over de moderne
talen, voorzien door de wet van 12 Mei 1910.
De heer Minister verzocht, hem voor den aanvang van het zomerverlof voorstellen
te doen tot de benoeming van een titelvoerenden en een plaatsvervangenden voorzitter
voor de jury van elk der provinciën:
Worden voorgesteld:
a)

tot titelvoerenden voorzitter:
Antwerpen: J. JACOBS, werkend lid;
Brabant: Prof. Dr. A. VERMEYLEN, id.;
Oost-Vlaanderen: Prof. J. VERCOULLIE,
id.;
West-Vlaanderen: Prof. Dr. A. VAN
HOONACKER, id.;
Limburg: Prof. Dr. J. MANSION, id.

b)

tot plaatsvervangend voorzitter:
Antwerpen: G. SEGERS, werkend lid;
Brabant: Dr. J. PERSYN, id.;
Oost-Vlaanderen: Mr. L. WILLEMS, id.;
West-Vlaanderen: Prof. Dr. L. SCHARPÉ,
id.;
Limburg: Prof. Dr. R. VERDEYEN,
briefwisselend lid.

2o) Prijs Carton de Wiart. - De heer Minister van Wetenschappen en Kunsten
verzoekt de Academie een dubbele lijst van drie candidaten te willen opmaken tot
samenstelling van de jury, welke belast zal worden met de toekenning van den
vijfjaarlijkschen prijs Carton de Wiart. (Tijdvak 1919-1924: Nederlandsche
Letterkunde.)
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Worden voorgesteld, de heeren:
Eerste lijst:

Prof. Dr. A. VERMEYLEN, werkend lid,
te Brussel;
Mr. L. WILLEMS, id., te Gent;
Mr. J. MULS, briefwisselend lid, te
Antwerpen.
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Tweede lijst:

Dr. J. PERSYN, werkend lid, te Broechem
(Antw.);
Dr. M. SABBE, id., te Antwerpen;
Prof. L. VAN PUYVELDE, id., te Gent.

3o) Geheime Vergadering.
a) Bestendige Commissie voor het Onderwijs. Lidmaatschap. - Verkiezing van
een lid tot vervanging van Mej. M.E. BELPAIRE, die ontslag neemt. Tot stemopnemers
worden aangewezen de heeren: Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE en J. JACOBS. - Wordt
verkozen de heer: Prof. J. VERCOULLIE.
b) Wedstrijden voor 1925. - Mededeeling door den Bestendigen Secretaris over de
verslagen door de heeren Leden van de Keurraden uitgebracht. - Stemming.
Van de zes voor 1925 uitgeschreven prijsvragen werden er twee beantwoord.
1o) 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'Evêque, Sylly, Bassilly, uit hoofde der nauwe verwantschap
van veel woorden van dit Romaansch grensdialect met het Nederlandsch.
Prijs: 1200 fr.
Een antwoord werd ingezonden onder kenspreuk: Vlasnijverheid.
Tot leden van den Keurraad werden aangesteld de heeren: Prof. J. VERCOULLIE,
Prof. Dr. L. SCHARPÉ en K. DE FLOU.
De Keurraad brengt hulde aan de groote zorg welke aan het ingezonden
prijsantwoord besteed werd en stelt eenparig voor den inzender te bekronen. Alleen
wordt hem gevraagd dat hij, vooraleer tot het drukken worde overgegaan, de verslagen
van den Keurraad zou inzien en aan de enkele wenken daarin bevat, voldoening
geven.
De Academie sluit zich aan bij het voorstel van de Jurv. Schrijver van het
bekroonde werk blijkt te zijn de heer ACH. QUICKE, rustend bestuurder aan de
Middelbare scholen, te Antwerpen.
2o) Letterkundige geschiedenis. - Een onderzoek naar de
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bronnen van ‘De Biëncorf der H. Roomsche kercken van Isaac Rabbotenu’.
Prijs: 1200 fr.
Een antwoord werd ingezonden. Kenspreuk: Repos ailleurs.
Tot leden van den Keurraad werden aangesteld de heeren: Mr. LEONARD WILLEMS,
Dr. M. SABBE en Prof. Dr. J. MANSION.
In een zeer uitgebreid verslag wijst de eerste verslaggever op de talrijke
tekortkomingen van het ingezonden antwoord. De inleiding, zegt hij, neemt meer
dan de helft in van het werk en ‘staat bijna geheel buiten de vraag der Academie.
Het is eenvoudig vulgarisatiewerk, al ben ik de eerste om toe te geven dat het goed
vulgarisatiewerk is’.
De eigenlijke studie der bronnen van den Biëncorf begint op blz. 128 van het
handschrift dat in zijn geheel 228 blzz. telt. In den loop van zijn verslag zegt Mr.
WILLEMS onder meer ‘De leemten daargelaten, stellen wij overigens vast dat, waar
er titels van werken voorkomen, deze dikwijls onnauwkeurig of onvolledig zijn;
soms worden werken geciteerd, die nooit bestaan hebben, soms spreekt schrijver van
een werk en weet niet dat de bron van Marnix een ander werk van denzelfden schrijver
is enz.’ En de verslaggever haalt een lange reeks voorbeelden aan om zijn gezegde
te staven.
Verder wijst hij op de weinige zorg die door den inzender besteed werd bij het
aanhalen van citaten en zegt ‘Uit het ingezonden handschrift blijkt dat Schrijver in
geen enkel geval moeite gedaan heeft om de bron van Marnix ter hand te nemen (de
Bijbel van deux Aes daargelaten) en het citaat terug te vinden’.
Hij besluit dan ook als volgt: ‘In die voorwaarden acht ik dat het ingezonden
handschrift noch bekroond noch uitgegeven kan worden.’
De heer Dr. M. SABBE, tweede verslaggever, wijst eveneens op de leemten in het
werk, en zegt aan het slot van zijn verslag: ‘Deze zeer wezenlijke leemten in het
voorgelegde werk noodzaken mij er toe, niettegenstaande mijn waardeering voor
den geleverden arbeid, het ongunstig besluit van den eersten verslaggever bij te
treden’.
De H. MANSION, derde verslaggever, sluit zich volmondig aan bij de meening
zijner Collega's.
c) Verkiezing voor het Lidmaatschap der Academie. - Openstaande plaatsen.
1o) Plaats van briefwisselend lid tot vervanging van Prof.
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Dr. A. VAN HOONACKER, tot werkend lid verkozen. Worden door den heer Bestuurder
tot stemopnemers aangewezen: de heeren Dr. L. SIMONS en IS. TEIRLINCK. - Wordt
verkozen: Dr. J. VAN MIERLO, jun. S.J. te Antwerpen.
2o) Plaats van briefwisselend lid tot vervanging van P. JOS. SALSMANS S.J., tot
werkend lid verkozen. Worden door den heer Bestuurder tot stemopnemers
aangewezen: de heeren Prof. J. VERCOULLIE en Kan. Dr. J. MUYLDERMANS. - Wordt
verkozen: FELIX TIMMERMANS, te Lier.
4o) Lezing door Prof. Dr. A. Carnoy, briefwisselend lid: De Plaatsnamen van de
Brusselsche Omgeving.
Op voorstel van den heer Bestuurder wordt beslist, dat de lezing van Prof. CARNOY
in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
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Bilderdijk, de Minnaar en Opbouwer onzer Taal
door Gustaaf Segers, werkend lid der Academie
Het is geen kleine dienst aan eene natie bewezen, haar in staat te stellen
en te nopen den schat, dien zij in hare taal bezit, te gevoelen en te
waardeeren. Het is eene groote waarheid, door BILDERDIJK steeds op
allerlei wijze in 't licht gesteld, dat de taal, die de denkvorm is, met het
innigste wezen van den mensch samenhangt. De taal is gansch het volk;
de taal is de gansche nationaliteit. Hij bevestigt die, hij werkt aan den
opbouw zijner natie, die den schat harer taal bewaakt en vermeerdert, die
de ontwikkeling harer taal ter harte neemt.
NICOLAAS BEETS.
BILDERDIJK is met VONDEL een eenige verschijning in onze letterkunde.
Hij heeft met VONDEL het Nederlandsche vers tot eene verbazende hoogte
opgevoerd. Het is een bewijs van groote zwakheid en groote ontaarding,
dat dit tegenwoordig door sommige onzer verzenschrijvers wordt bestreden,
wordt ontkend. Willen zij ooit iets blijvends scheppen, willen zij immmer
onvergankelijk werk leveren, dan moeten zij juist ter school gaan bij
BILDERDIJK en VONDEL. Het afbreken van groote voorgangers is alleen
een bewijs van zelfoverschatting en eigen zwakheid.
H.E. MULLER.
Bataven, kent uw spraak en heel haar overvloed;
Zijt meester van de taal, gij zijt het van 't gemoed.
BILDERDIJK.

Toevallig bemerk ik, dat het heden, 7 September, BILDERDIJK's verjaardag is. Ik
herinner mij niet, dat deze dag, dat de sterfdag, dat een feit uit het leven van dezen
dichter, in België althans, ooit werd herdacht.
Met VONDEL was dit integendeel wel het geval, en talrijk waren in de laatste jaren
de studiën, welke aan de werken van den zanger van ‘Lucifer’ werden gewijd. KAN.
DAVID

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

338
leverde uitstekende commentariën op BILDERDIJK's meesterstukken: hij prees de
studie daarvan met nadruk aan, terwijl VONDEL hem slechts in geringe mate aantrok.
Thans komen in onze Bloemlezingen nog wel gedichten van BILDERDIJK voor,
doorgaans dezelfde; doch afzonderlijke uitgaven zijner werken zie ik niet verschijnen,
terwijl niet alleen treurspelen van VONDEL ten gebruike van het onderwijs meer en
meer het licht zien, en de heer STERCK - een onzer voornaamste Vondelkenners een nieuwe uitgaaf van de volledige werken van den grooten Joost voorbereidt,
welke, naar ons verzekerd wordt, al de vorige uitgaven in een wetenschappelijk
opzicht zal overtreffen. Zelfs, - de hartstochtelijkste bewonderaar van VONDEL hadde
het eene halve eeuw geleden niet durven droomen, - verscheidene zijner treurspelen
worden, en dat met onbetwistbaren bijval, niet alleen in Nederland, maar meer wellicht
in Vlaanderen, ten tooneele gevoerd.
Over BILDERDIJK wordt weinig, zeggen wij liever, wordt niet gesproken. Het is
alsof hij voor onze jonge letterwereld niet bestaat. Hij was nochtans een groot dichter,
een poëtisch genie; ik denk, dat de voorspelling van NICOLAAS BEETS, dat al het
tornen aan BILDERDIJK's dichterroem schoten met los kruit zouden blijken te zijn,
door niemand, door zeer weinigen althans, betwist wordt.
Nochtans duurt het zwijgen over den grooten man voort.
Zelfs ‘is over BILDERDIJK in het openbaar te spreken en te schrijven’
volgens BEETS, ‘eene hachelijke zaak. En zulks niet slechts om den omvang
en de ontzaglijkheid van het onderwerp. Want schoon reeds vijf en twintig
jaren vervuld zijn sedert zijn dood, de hartstochten die zijn leven heeft
opgewekt, zijn nog geenszins ter rust gegaan. Velerlei herinneringen
worstelen op zijn graf(1)’.
In Noord-Nederland mogen deze oorzaken inderdaad een moeilijk te overschrijden
hinderpaal ter erkenning van BILDERDIJK's verdienste zijn; te onzent laten die
partijtwisten tusschen de aanhangers en tegenstrevers van den dichter ons koud. Zelfs
zijn ongelukkig karakter, dat overigens hier te lande weinig gekend is.
De reden, waarom de werken van BILDERDIJK weinig aantrek vinden, ligt in die
werken zelf.
De man is niet populair.
Het groot woord is er uit. Zou iemand durven beweren, dat de massa in staat is
VONDEL of RUBENS te begrijpen? En toch

(1) Bilderdijk, den 7 September 1756 geboren, stierf den 18 December, 1831. Er zijn dus
thans (1925) vier en negentig jaar sinds zijn dood verloopen.
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zijn deze groote mannen ons volk sympathiek: hunne namen liggen in den volksmond.
Het volk haalt spreuken van hen aan, weet legenden en anekdoten over hen te
vertellen.
Niet over BILDERDIJK.
‘Zij (zijne poëzie) is niet populair... Dit is blijkbaar. Enkele vereerders en
liefhebbers bezitten een enkel exemplaar van BILDERDIJK's dichtwerken;
doch in vele boekerijen, van het opnemen van bundels niet afkeerig,
ontmoet men van dezen dichter slechts een enkel, misschien niet geheel
opengesneden boekdeel. De hoeveelste mijner lezers kent een vers van
BILDERDIJK van buiten? Tien tegen een dat het een zijner minste
voortbrengselen is(1).’
BEETS legt daarop de ware reden bloot, waarom BILDERDIJK's voortreffelijke werken
zoo weinig tot het Algemeen doordringen.
‘Daar is niets dat eene poëzie verhinderen kan populair te worden, die er
de voorwaarden van vervult, die het is uit haren aard. De zoodanige spot
met alle bezwaren, groeit in den tegenstand en weet zich een weg te banen
tot in hoofden en harten van hardnekkige bestrijders.
Doch dit is het geval niet met de poëzie van BILDERDIJK. Populair dichter
is men door zijne vormen, door zijn onderwerp, bovenal door zijn
persoonlijkheid. Het is volstrekt geen vereischte, dat de vormen gebrekkig,
achteloos of slordig zijn; maar zij moeten zich gansch natuurlijk voordoen,
als de onwillekeurig gevondene, de van zelf gekozene; en hunne
schoonheid, zonder daarom middelmatig te zijn, moet steeds van dien aard
wezen, dat ze spreekt tot ieders harte. Het onderwerp moet een onderwerp
zijn van algemeen belang, hetzij nationaal, hetzij tot het heilig gebied van
het gemeenmenschelijke behoorende. Hij moet de teederste, de gevoeligste,
of de juist in den tijd van zijn dichten meest trillende snaren des gemoeds
raken. En het moet behandeld worden door een persoonlijkheid, die
behoudens den kennelijken stempel zijner individualiteit, dien hij op alles
afdrukt, tevens erkend wordt als “een mensch van gelijke bewegingen als
wij”, door een persoonlijkheid in welke of eene natie in een gegeven
tijdperk, of de menschheid van alle tijden een harer organen ziet en als
zoodanig liefheeft. Dit alles wordt door BILDERDIJK doorgaans gemist.
Niemand heeft de klassieke schoonheid zijner vormen overtroffen. Ten
allen tijde en bij toeneming zal zij de bewondering uitmaken van den
gecultiveerden smaak. Maar zelve in deze mate het product der hoogste
cultuur zijnde, mist zij noodzakelijk dat aantrekkelijke, levenswarme en
bezielde, dat iedereen, ook die er geen verstand van heeft, bekoort en boeit.
Wat de stof betreft: iedereen gevoelt, dat de onderwerpen, in welker
behandeling BILDERDIJK's dichtgeest het meest geschitterd heeft, niet de
geschiktste waren om een algemeen belang in te boezemen(2)’.
(1) Verpoozingen op letterkundig gebied door Nicolaas Beets. Bilderdijk. blz. 268.
(2) Verpoozingen op letterkundig gebied; blz. 259.
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Wij hebben hier een der meest karakteristieke trekken van BILDERDIJK's personaliteit.
Daarom heb ik het fragment medegedeeld. Ik stel mij voor den Meester langs
verschillende zijden te bestudeeren. Met aanhalingen zal ik niet karig zijn. Mijn
leidmotief is altijd, dat daardoor:
an manchen Mann wird kommen
Manches, wovon er sonnst gar hätte nichts vernommen(1).

Om meer dan eene reden kies ik BILDERDIJK tot voorwerp mijner studie. Mijne
beschouwingen, evenals de verzen, die in mijne verhandeling voorkomen, zijn wellicht
niet nieuw. Daar mag echter een voorbehoud op gemaakt worden. Wat is nieuw?
Deze vraag herinnert mij eene opmerking, welke onze uitstekende leeraar, Mr. TROCH,
in zijne lessen van pedagogie op het zoo dikwijls aangehaalde voorschrift stelde:
‘De onderwijzer ga steeds van het gemakkelijke naar het moeilijke.’ ‘Dit voorschrift’,
zegde hij ons, ‘beteekent niets. Inderdaad, wat is gemakkelijk, wat is moeilijk?
Gemakkelijk is alles wat men kent, moeilijk alles wat men niet kent. Wat voor dezen
gemakkelijk of moeilijk is, is het voor genen niet. De ware leer luidt: ‘De onderwijzer
ga steeds in den gang der grootste gelijkheid voort.’
Zoo ook denk ik, dat, indien veel, nemen wij aan alles, wat hier over BILDERDIJK
medegedeeld wordt, voor de kenners onzer Letterkundige Geschiedenis niet nieuw
is, dit ongelukkiglijk het geval niet is voor al te vele ontwikkelden. Daarbij mag ik
verhopen, dat mijne studiën niet weinigen mogen aanzetten om met dezen grooten
dichter, met dezen weergaloozen opbouwer onzer taal nader kennis te maken. Ik
breng BILDERDIJK om eene voorname reden op het voorplan. Op onze dagen komt
dit mij vooral gepast voor. In eene vorige studie over de volksopvoeding sprak ik
over de zinking van het gezag. Deze zinking bestaat insgelijks in zake wetenschap,
kunst en letterkunde. Ook daar is de eerbied voor de grooten jammerlijk geslonken.
BILDERDIJK was een groote. Schoon en waar is het woord van BEETS:
‘Allen, die in Nederland de dichtveder voeren, moeten als nederige
leerlingen aan zijne voeten zitten.’
Ook als werker, als noeste werker verdient de dichter, de taalkundige, als voorbeeld
aan onze jongeren gesteld te worden.

(1) Weisheit des Brahmanen. Von Friedrich Rückert. Erste Stufe. Einkehr. 39.
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Evenals VONDEL heeft hij zich geenen arbeid, geene moeite ontzien, om zich dien
schat van wetenschap eigen te maken, die ons met verstomming slaat, om zijn poëtisch
werk tot dien graad van volmaaktheid te brengen, die zeer zelden in de
Wereldliteratuur werd bereikt. Dan, op onze dagen, dat de verstoffelijking meer en
meer om zich heengrijpt, en de idealen op onrustbarende wijze van hun voetstuk
worden gehaald, is het van het hoogste belang den man voor onze studeerende jeugd
te laten optreden, die op zulke aandoenlijke wijze van zich zelven mocht getuigen:
Gij, Dichtkunst, reine Geest des Hemels, mij bij 't leven,
Tot zalfster aller weeën, geleide en schuts gegeven,
Gij, hangende aan de borst op moederlijken schoot,
Mij zoeter dan de melk, die uit haar aders vloot,
En trouwe gezellin door ballingschap en plagen,
Mijn wellust tot aan 't eind der mij bestemde dagen(1).

Doch, het is niet minder als kenner, als opbouwer, als minnaar onzer taal, dat
BILDERDIJK dient gehuldigd. In dit opzicht is hij VONDELS evenknie. Niemand heeft
onze moedertaal zoo geestdriftig liefgehad, niemand heeft zoo zeer bijgedragen om
haar op te bouwen, om haar op te luisteren als deze twee groote mannen.
‘En de taal!’ vraagt Professor DE VRIES. ‘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, ofwel
nieuwe te voorschijn roept en ongekende krachten doet werken, hoe de
telkens wisselende gedachte zich altijd vertoont in dat kleed, dat met hare
fijnste wijzigingen het geestigst overeenstemt 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... Gij erkent
volmondig, dat in het meesterschap over de taal niemand BILDERDIJK
overtreft(2).’
‘BILDERDIJK's grootheid als Nederlandsch dichter berust zoowel op vorm
als op inhoud. In beide opzichten heeft hij werk geleverd van de eerste
soort, van onvergankelijke waarde. Niemand heeft ooit onze taal beheerscht
als hij, met haar getooverd, haar verrijkt en herschapen in een reuzenstroom
van welluidend vloeiende klanken(3)’.

(1) De Ondergang der eerste Wareld. Vijfde Zang.
(2) De heerschappij over de taal, het beginsel der welsprekendheid.
(3) Meester Willem Bilderdijk. - Bilderdijk als Dichter door Dr. W.C. Muller, blz. 55.
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‘WILLEM BILDERDIJK heeft de taal, den tolk zijner wijsgeerige
beschouwingen, als zijn oogappel bemind; hij heeft haar doen uitwassen
naar allerlei zijden en met zijn machtige vuist een duw gegeven naar voren,
waar zij toonde wat zij was en wat zij worden kon bij voortgezette
ontwikkeling. Hij behoort voor immer tot de groote opbouwers van ons
Nederlandsch idioom(1)’.
‘Geen Nederlandsch dichter, geen dichter ter wereld, misschien, heeft ooit
met de keuze, de opvolging, de afwisseling, de tegenstelling der klanken,
met het rijzen en dalen van den toon getooverd als hij. Niemand meer
partij getrokken van, meer gewoekerd met het schijnbaar zoo nietige rijm,
nu nagalm, dan weergalm; hier veelvuldig, daar schaarsch; nu luid en
doorklinkend, dan dof en zich verbergende; hier regelmatig wederkeerende,
dáár het oor onverwacht verrassende, maar toch gekomen op zijn tijd(2)’.
En, hoezeer de groote dichter den klank der taal, den gang van het rythme tot het
uitdrukken der fijnste gevoelens, zelfs tot de beteekenis der woorden dienstbaar
maakte, toont hij ons, door zijn reusachtig werk zelf, maar ook door zijne leer in
zijne prachtige verzen:
Gij, Dichter, bezig al wat geest en kunst gehengen,
Leer 't aaklige aan het blijde, en 't sterke aan 't zachte mengen;
En stem uw tonen naar het voorwerp dat gij maalt,
Dat zelfs de klank van 't vers uw denkbeeld achterhaalt.
Laat Zefir in uw zang op zachte vlerkjes suizen,
En 't kabblend nat der beek met zacht gemurmel bruisen.
Doch stort zich 't stormend nat met ziedend buldren uit,
Zoo sidd're uw woest muzijk van 't dondrend stroomgeluid.
Laat d'os, in 't juk gebukt, den harden kleigrond ploegen;
Men voele in 't moede dier, en long en boezem zwoegen,
En 't traag en worstlend vers ga dof en langzaam voort,
Als werd zijn logge stap op elken plof gehoord.
De vlugge hinde vliê door d'onafzienbre dalen;
Men volge in bliksemvlucht, en wete ze in te halen,
En schoeie 't luchtig vers gezwinde wieken aan!
Gelukkig zoo de taal uw poging bij wil staan,
En geen beperkte keus van maat en lettergrepen
U eeuwig in 't geklep des rijmvals meê blijft sleepen!
Bataven, kent uw spraak en heel haar overvloed;
Zijt meester van de taal, gij zijt het van 't gemoed!(3)

Heerlijke woorden, inderdaad, die zouden volstaan om ons het bewijs te leveren, dat
BILDERDIJK tusschen onze diepste den-

(1) Id. Het filosofisch Element in de werken van Bilderdijk, door Prof. Coll. M.C.
Nieuwbarn O.P., blz. 105.
(2) Verpoozingen op Letterkundig gebied; blz. 267.
(3) Het Buitenleven. Gevolgd naar L'Homme des Champs, ou les Géorgiques Françoises van
den Abbé Delille. Vierde Zang.
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kers, evenals tusschen onze grootste dichters eene eereplaats inneemt. Zijne les is
eene gouden les, die evenzeer verdient door onze leeraars van allen graad, als door
onze redenaars en schrijvers, diep overwogen te worden.
Zijt meester van de taal, gij zijt het van 't gemoed.
Welke stof tot overpeinzing! Waar werd aangrijpender de macht der taal aangewezen,
waar werd duidelijker aangetoond, dat zij de denk- en tevens de gevoelsvorm is van
den mensch, daar, wie haar in zijne macht heeft, het menschelijke gemoed beheerscht,
en ten slotte het gemoed de machtigste drijfveer is van 's menschen handelingen.
Bataven, kent uw spraak en heel haar overvloed!
Deze woorden prijken als motto op de eerste bladzijde van het ‘Woordenboek der
Nederlandsche Taal’, waar de schatten onzer moedertaal als in een museum
tentoongesteld worden. Is het ook mogelijk de hooge waarde van de taalstudie, van
het onderwijs in de moedertaal in alle graden, doelmatiger te doen uitschijnen, daar
hij, die de taal meester is, niet alleen den mensch ontwikkelt, maar hem beheerscht.
En dan, die weergalooze hymnus op de Taal!(1) Waarlijk, het smart mij, dat ik het
grootste deel van dit fragment reeds vroeger aangehaald heb; ik raad allen, die onze
taal liefhebben, die van hare studie hun lievelingsvak maken, dit wonder stuk met al
den eerbied te herlezen, dien het verdient. 't Is eigenlijk didaktische letterkunde; het
gaat over de taal, haar wezen, aldus over een bij uitstek wetenschappelijk, abstract
onderwerp, dat in schijn weinig poëzie toelaat, en toch zijn de poëtische beelden zoo
prachtig, is de lyrische adem zoo grootsch, dat wij er in bewondering voor opgaan.
Ik geloof niet, dat de weerga daarvan bestaat, en denk dat het eenig is in zijnen aard.
De dichter noemt de taal ‘vloeibare klanken, waardoor de ziel, met den adem
uitgeschoten, als goddelijk licht zich zelve in mededeelt. De taal is meer dan licht
en melodij. Zij is een schepsel van 't gevoel; zij vereenigt en vermengt in de engste
harmonij de onstoffelijke met de stoffelijke wereld’. Doch, ik mag mij niet langer
plichtig maken de hand te slaan aan deze heerlijke verzen, die als in marmer gehouwen
zijn, en verdienen, als gevleugelde woorden, als waarheden, die ons boven alle andere
dierbaar zijn, te worden verspreid. Meermalen zullen wij het in onze Bilderdijkstudiën,
ondanks ons zelven, herhalen: de dichter heeft zich aan zware vergrijpen tegen de
menschheid

(1) De Dieren.
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plichtig gemaakt; doch zulke poëzie doet hem ons niet alleen bewonderen, zij doet
hem ons, bijna ondanks alles, liefhebben. Vooral om zijne liefde tot onze taal, om
de alvermogende macht, die hij haar toekent, bekleedt hij eene eereplaats in ons hart.
De taal is gansch het volk, de taal is gansch de mensch, de taal van zijn hart, van zijn
gevoel, is de taal van den mensch; dat is de leer van den grooten dichter, en nog eens:
hij verkondigt die met al den luister der poëzie; daardoor verovert hij onze harten.
In het besproken dichtstuk, waarin BILDERDIJK over het wezen der taal en hare
onbegrijpelijke mysteries zingt, is hij de lyrieker, elders de leeraar; meer echter de
satyrieker; vooral, waar hij het over den dwang heeft, die onze taal aangedaan wordt,
in zijn strijd tegen hare verduitsching heeft hij rust noch duur; 't is alsof hij
persoonlijke vijanden bestrijdt. Dit is nogal dikwijls bij BILDERDIJK 't geval, ongelukkiglijk, - doch hier klinkt de klap zijner zweep ons aangenaam in de ooren;
hij raakt ons, Vlamingen, veel minder dan zijne landgenooten.
Waarlijk, wij hebben deugd van die kijvage, van die schimpschoten; zij komen
wel degelijk uit BILDERDIJK's koker.
Maar wij, o, kijken we om bij 't wandelen langs de straat.
‘Wat zegt men dan wel zoo?’ - Wat zou men?’ ‘Dat's eerst rijmen!’
‘Dat vloeit! En 't is zoo glad; men vindt geen spoor van 't lijmen,
Al strijkt m'er over met de nagel. 't Heeft geen kant!
Van zulk een fijne schaaf is nooit gehoord in 't land.
't Zijn klinklaar Jamben; ja, en 't rollen van de vaarzen
Is als de vaste stap van eens Dragonders laarzen’
Zoo spreekt men... Nu! 't is waar, die kunst heeft veld gewonnen,
Die verzen klinken doet als leege watertonnen!
't Zij liefde- of heldenzang, triomf- of herderslied,
Het triptrapt dat het dreunt, en anders hoort men niet.
Daar wist geen VONDEL, geen DE DECKER van. Zij schreven
Naar de uitspraak, naar 't gevoel, naar 't hart hun ingegeven;
Nu is de Nachtwachtsklep 't model der Melodij,
Wat wierd, wat wordt van u, Bataafsche poëzij?
Wij weten 't verder; ja (God beetre 't eens) wij weten
Hoe 't dom en waanwijs volk, zijn eigen taal vergeten,
Verhoogduitscht tot in 't hart, en 't Hollandsch afgewend,
Geen uitspraak van zijn taal, geen eigenschap meer kent.
Hoe 't Ouderlijk verstand der woorden gaat verloren,
Het Neerlandsch walglijk krijscht in Nederlandren' ooren;
En met Uitheemschen zin onhollandsch voortgebracht,
De schoone moedertaal erbarmlijk wordt verkracht.
Hoe 't landlijk, 't nachtlijk schoon, en zulke mofferijen
Zich thans bewondrenswaard in vers en proze vlijen!
Hoe m'ieder regel schier, op wanconstructie stoot,
Waar zelfs Barbaar en Turk zijn oorschelp dicht voor sloot;
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En, om een hersenschim van taalwet bot te vieren,
De rede rabraakt, en van zenuw knot en spieren
Zoo'n wantaal voert men thans, en bauwt ze kinders voor!
Daar pronkt men mee voor 't volk, dat hart heeft noch gehoor!
Daar schudt en pleitzaal van, en schouwtooneel, en tempel!
En 't waanziek zotjen schurkt bij schoonheên van dien stempel.

Dan komt de dichter met ergerlijke Germanismen voor den dag. 't Is inderdaad
vermakelijk:
Doch, verr' zijn ze in de maat! - o Vaderlijk geslacht,
Zoo ge eenmaal op mocht zien uit de onderaardsche nacht,
Hoe klonk het u door 't oor: Afgrijslijk tegen Streven!
O Deugden! Aaklig Heen! Ja, 't deed uw beenders beven
Als de Ega Háren man, hij Zijne vrouw verlaat,
Het kind Den vader tergt en Zijne grijsheid smaadt;
De Hemel-Lingen (vast, om in den wind te drogen,)
Om Weemlen door de lucht, rond Wappren in den hoogen.
'k Rep van de Daadzaak niet, dat haatlijk modewoord,
Dat m'ieder oogenblik van elk misbruiken hoort,
Die in eens stalboks boel, en anders niet betamen.
Ik zwijg van Din-gen, en van Menschen en li-chamen,
Van fonklen, waard gesteld, naast Duitschlands Berenpoom.
Voorzeker, 't appeltjen valt doorgaans bij den boom;
Men proeft er d'afkomst uit dier nieuwe taalgeleerdheid;
Maar wat maakt heel een volk tot slaaf van die verkeerdheid!
En welk een uitdruk: Geef vergeving mij van 't leed, 'k Heb moeilijk dat gedaan... Ik ben niet nog gereed. Als 't licht doorbreekt de kim. - Na al dien nood geleden. En: hij die tart de wraak. - Maar weg die dolligheden.
Zou iets van al zulk tuig bekladden ons papier,
Zoo slechts een droppel bloeds van d'ouden Batavier,
Wat zeg ik, van die eeuw toen HOOFT en VONDEL schreven,
In 't afgevallen kroost door d'aders heen bleef zweven,
Het hart der oudren aard niet uitschudde, en de tong
Zich niet naar 't wangeluid van andre talen dwong,
Om d'eedle Moederspraak den gorgel af te steken!
O had een billijk Lot dien gruwel mogen wreken,
En wie zulk ontuig schept, of zonder walging slikt,
Bij d'eersten nagelbeet in 't eerste vers verstikt. -

Is ieder nu verheugd
Een paal hier opgerecht! Geen asch of vuiligheden
't Is niemand hier vergund zijn water af te slaan.
Weg, knapen, uit de voet, daar komen kraaiers aan.

Ik moet er nadruk op leggen: als opbouwer onzer taal werd BILDERDIJK, hier te lande
althans, de hulde niet bewezen, waarop hij recht heeft. Dat een man van zulk gezag
in zake taal- en letterkunde, een der grootste geleerden, en tevens der geniaalste
dichters van alle tijden en volken, die als weinigen
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in de geheimen der taal was doorgedrongen, op zulke aangrijpende wijze het innig
verband der volkstaal met de volksziel, die zoo machtig het vaderlandsch belang der
moedertaal doet uitschijnen, ja: daarom hebben wij, ondanks alles, iets meer over
voor BILDERDIJK dan bewondering; hij is, als verdediger onzer moedertaal, een
banierdrager van ons ideaal.
Om het zonder omwegen te zeggen, daar waar BILDERDIJK van de klap geeft aan
die lieden, welke de leer huldigen: ‘Nul n'aura de l'esprit, hors nous et nos amis(1)’,
zet hij ons een pond goed bloed.
Schrijvers, die de taal geweld aandoen, mogen wel gegispt worden. Anderen deden
dit, het was van ouds het recht der dichters.
Zie FLACUS, JUVENAAL,
BOILEAU, REGNIER en POPE; eenieder in zijn taal.
En zeker, 't geldt hier meer dan bloot belachlijk schrijven;
't Geldt Volksroem, Moedertaal, die braven heilig blijven:
Het geldt de denkwijs-zelve, en 't Vaderlandsch gemoed,
Dat aan den denkvorm hangt, gelijk het brein aan 't bloed.
't Raakt kloekheid, rond verstand, en de eigenheid van denken,
Die 't vreemde taalgeknoei niet laten kan te krenken.

Zelden klonken ons waarheden aangenamer in het oor, en wij zijn den grooten man
nog dankbaar, die ze op zulke prachtige wijze uitdrukte; zij hebben niets van hunne
nationale, pedagogische kracht verloren.
In het vervolg is de Partijman, de Oranjegezinde, tegenover de Patriotten aan het
woord. 't Is inderdaad een hekelschrift, doch niet weinigen kunnen er op onze dagen
nog het hunne van nemen:
De Drukpers ook is vrij. - Ja, tegen 't Staatsbestuur;
Maar - Schrijvers hekelen, Poëeten? Zacht, gebuur.’
Dat gaat niet, dat 's te veel. Bedenk! de Recensenten;
En wie op 't marktgestoelt de nieuwe waren venten!
Zij immers hebben 't hok en alle wijsheid in,
En die iets schrijven zal, moet schrijven naar hun zin.
Zij deelen lof en blaam, als souvereine heeren;
En vrijheid!... Ja, dat 's wel, maar dit waar rebelleeren;
En obscureeren, wat nog slimmer feit zou zijn(2).
Hoe gaf ons slonsje licht bij open zonneschijn?
Foei! 't ouderwetsche licht was niet in 't oog te velen;
Maar 't nieuwe is zacht en schoon, en recht om 't hart te streelen;
't Toont alles rozenkleur, en 't steekt niet in 't gezicht.
En dit verduisteren? - Neen, deur en vensters dicht!

(1) Molière: Les Femmes savantes. IIe Bedrijf, 2de Tooneel.
(2) Hier hebben wij vooral de kleur van den tijd.
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‘Wij zijn verlichters, wij, die eigen licht ontstaken,
En die ons licht verdooft, zoekt ieder blind te maken.

Raak, BILDERDIJK, uw woord:
Dat spreken doet mij deugd;
'k Verkocht het voor geen goud, zoo heeft het mij verheugd(1).

Men ziet het: de dichter was niet alleen taalzuiveraar, taalopbouwer door zijn heerlijk
werk; hij was het ook door zijne leer.
En BILDERDIJK blijft altijd BILDERDIJK, de onstuimige, hartstochtelijke man, die
geene handschoenen aantrok, als hij, 't zij personen of grondbeginselen bestreed.
Met zijne moedertaal vooral dweepte BILDERDIJK. ‘Wie ooit zich beklage, geen
Dichter zal dit over 't Nederduitsch’, schreef hij in 1807 in het nabericht op ‘De Ziekte
der Geleerden’, waar hij dan verder aldus voortgaat:
De rijkheid, de nadruk, de keus van bewoordingen, die onze overschoone
moedersprake hem aanbiedt, het schilderende van hare klanken en
toonvallen, het verheffende van hare beelden en toespelingen, zoo in 't
geven van namen als 't kenteekenen van 't gene zij aanduidt, het
nabootsende en vertegenwoordigende voor oor en voor oog van 't geen zij
te kennen geeft; het gemakkelijke, het zachte, het snelle, het treffende en
roerende van hare bewegingen, hare afwisselingen in 't vormen van
geluiden, van volzinnen, van sneden en maten, 't onuitputtelijke harer
schoonheden van allerlei aard, (met een woord gezegd) zijn de waarborgen
in het dichterlijke boven alle hedendaagsche volkstalen(2)’.
Zelden werd door een taalgeleerde van beroep de voortreffelijkheid onzer moedertaal,
zoowel als voertuig der Poëzie als der Wetenschap, in het licht gesteld.
De verrijking der taal brengt de verrijking van den geest mede:
't Is de kennis der taal, die 's menschen ziel, en in haar geheel de geestelijke
wareld moet doen kennen en met hare volmaking moet zich noodwendig
de geest veredelen en verheffen tot boven deze wareld’. Aan die
taalvolmaking heeft BILDERDIJK ook levenslang, voor zoover het zijne
eigen moedertaal betrof, opzettelijk, en ook zeer dikwijls als bij intuïtie,
meegewerkt.
Zooals alle groote dichters was BILDERDIJK taalschepper, en hij

(1) Perzius Hekeldichten. Eerste Onderhoud.
(2) Prof. TE WINKEL. Bilderdijk als Taalgeleerde. Willem Bilderdijk 116.
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was dat in zóó hooge mate en zóó in het oog vallend, dat de ‘Maatschappij
der Nederlandsche letterkunde’ in 1844 eene prijsvraag kon uitschrijven,
waarbij een ‘oordeelkundig onderzoek’ verlangd werd ‘naar den invloed
van BILDERDIJK's dichtwerken op de kennis, de ontwikkeling, beschaving
en verrijking van onze moedertaal(1)’.
BILDERDIJK is tot het einde van zijn leven een onvermoeibaar arbeider op het veld
der taalstudie geweest.
Onze leer luidt: ‘Slechts door de taal wordt de mensch ontwikkeld, door de
moedertaal; uit BILDERDIJK's beschouwingen over het nauw verband tusschen de
taal en gansch zijn zieleleven, tusschen de taal en den geest, den vorm en de stof,
vloeit het grondbeginsel natuurlijk voort: de taal is één met gansch het wezen van
den mensch; zij zijn onafscheidelijk vereenigd; dus wordt de eene slechts door en
met de andere ontwikkeld. Maar BILDERDIJK drukt herhaaldelijk op deze groote
pedagogische waarheid. Zijn schoon woord “zijt meester van de taal, gij zijt het van
't gemoed”, bevat niet alleen eene les voor den dichter, voor elken letterkunstenaar,
maar ook voor den leeraar. Want, slechts hij, die meester van 't gemoed zijner
leerlingen is, kan hen zoozeer raken, dat zijn onderricht duurzame sporen nalaat;
vooral hij alleen kan hunne zedelijke opvoeding volmaken: den mensch vormen,
daar zijne taal het meest menschelijke is, dat hem kenmerkt, dat hij bezit.
De dichter legt zijne belijdenis in dit opzicht nog duidelijker af:
't Is de kennis der taal, die 's menschen ziel, en in haar geheel de geestelijke
wereld moet doen kennen en met hare volmaking moet zich noodwendig
de geest veredelen en verheffen tot boven deze wareld(2)’, schreef
BILDERDIJK in zijn ‘Letterkundig testament’ van 1806.
Als taalkenner wordt BILDERDIJK, het moet met nadruk herhaald, zeer
zeker door weinigen geëvenaard.
‘In alle schatkamers onzer rijke moedertaal voelde hij zich te huis;
taalstudie was hem, naast dichtkunst, lust en leven, en steeds was hij er
op uit door het smeden van nieuwe woorden of woordsamenstellingen,
door het invoeren van schijnbaar verouderde of verouderende termen, als
anderszins, een volledig gebruik te maken van den schat, hem door natuur
en studie geschonken. Vergeten wij ook nooit zijn ijveren en strijden tegen
al het vreemde en uitheemsche, overdreven wellicht, maar in elk geval het
uitvloeisel van een juist en

(1) Bilderdijk als Taalgeleerde, door prof. dr. J. te Winkel. Meester Willem Bilderdijk;
blz. 116.
(2) Dr. J. Te Winkel in: Bilderdijk als Taalgeleerde. (Willem Bilderdijk, 117.)
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edel beginsel: het standhouden, het bewaren, het vlekkeloos overleveren
onzer moedertaal(1)’.
Er wordt wel beweerd, dat BILDERDIJK's kunst verouderd is. In mijne oogen niet. Ik
zal niet loochenen, dat in zijn ontzaglijk werk niet weinig voorkomt, dat thans
bezwaarlijk genietbaar is; doch dit was insgelijks toen de Meester het schreef het
geval. Ook is het er ver van af, dat alles dezelfde waarde heeft.
Bij welken, zelfs onder de grootste kunstenaars en dichters, treft men dit niet aan?
Maar
‘ouderwetsch kan de kunst van het verleden een tijdlang worden door de
zelfzuchtige eerzucht van een jonger geslacht en de nieuwigheidszucht
der groote schare, maar verouderen kan die kunst niet, als zij in zich had:
de kracht der eeuwige jeugd, die tot het wezen der echte kunst behoort.
Verouderen kan het werk van den man der wetenschap wel(2)’.
Dat is de waarheid. En BILDERDIJK's kunst is echte kunst.
Een fragment uit BILDERDIJK's leerdicht Vaderlijke Les is kenmerkend wat het
karakter van den dichter betreft. Het is insgelijks diepgevoelde poëzie.
Mijn zoon, geef me aandacht; hoor uw Oudren
Van hen is 't, dat gij 't licht ontvingt.
Hun drukt uw welzijn op de schoudren;
Voor u is 't, dat hun 't hart ontspringt.
Koop Waarheid, 't eenig goed op aarde;
Koop Wijsheid; ze is het eenig heil;
Geen prijs haalt immer bij haar waarde,
Al waar ze slechts voor 't leven veil.
O wel hem, wien het 't hart mag streelen,
Dat hij een zoon ten leven won!
Wel haar, die 't vocht hem toe mocht deelen
Uit de onvervalschte moederbron!
o Hoogste gaaf van 's Hemels zegen,
Zoo 's Hoogsten zegen u omzweeft,
Ja, zalig, die hem heeft verkregen
En dankbaar in zijn afkomst leeft!
Mijn zoon, geef 't hart aan uwen Vader,
En hou zijn wegen steeds in 't oog,
Opdat uw hand den schat vergader',
Waar mot noch roest aan knagen moog.
Heb afkeer van 't aanhalend vleien

(1) Bilderdijk als dichter, door dr. C.H. Muller. Meester Willem Bilderdijk; blz. 57.
(2) Bilderdijk als taalgeleerde, door Prof. Dr. J. TE WINKEL: Willem Bilderdijk; blz. 110.
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Van die op uw verderving loert;
Rampzalig, die haar list beschreien;
Wie 't lokaas van den plicht vervoert,
Ach, moogt ge nooit die snoeren kennen,
Die 't hare omstrikken door 't gezicht,
En blindlings in de gracht doen rennen,
Maar kunst verdekt door 't argloos wicht(1).

In eene volgende studie zal ik meer bepaaldelijk en uitsluitend over BILDERDIJK's
poëtische meesterstukken handelen. Van nu af zij gezegd, dat hij in alle vakken,
behalve in de dramatische letterkunde, heeft uitgemunt.
Van het tooneel had hij dan ook een geringen dunk.
Men vraagt me, (en, 't is me eene eer), waarom, bij zoo veel zwoegens
In 't hobblig letterperk zoo schraal aan zielsgenoegens,
Mijn pen aan 't Schouwtooneel geen enkle hulde deed?
Mijn vrienden, vraagt dit niet, gij, die mijn inborst weet(2).
Ik, nietig handgeklap aan grove hersens vergen,
Door de echte kunst, den smaak, 't gezond verstand te tergen;
Of, heel een Schouwburg zien, verwend van 't ware schoon,
Die geeuwend om zich ziet, of inslaapt bij mijn toon?
Waartoe? Om morgen vroeg, hoezeer de spelers zweetten,
Mijn stuk voor de eeuwigheid in eens te zien vergeten!
Neen, nimmer! Gaf mij 't lot mijn vroege jeugd terug,
Toen, moedig, warm van hart, en van verbeelding vlug,
Mijn geest zich plooien kon, mijn ziel voor andren denken,
De taal en maat, en toon nog vlogen van mijn wenken:
Dan, mooglijk! Maar ook dan waar de arbeid zonder vrucht,
Beotie is de leus(3) wie vraagt naar reine lucht?’
(1) De Dichtwerken van Bilderdijk. V. blz. 271.
(2) Die mijn inborst weet: Dit verwondert vanwege B.
(3) Beotie is de leus: De domheid is meester. Ik was van plan het karakter en de personaliteit
des dichters hier geheel onaangeroerd te laten; doch het gaat moeilijk. Hij schrijft (1808) dat
hij nooit hulde zal doen aan het Schouwtooneel, en nochtans dicht hij dit zelfde jaar Floris
V en Willem van Holland. Poëzie is ook in deze werken voor het grijpen; doch als treurspelen
zijn zij mislukt. - Het is waar, dat Floris in drijmaal vier en twintig uren ontworpen en voltooid
werd.
In Het Tooneel, aan JERONIMUS DE VRIES opgedragen, krijgt SHAKESPEARE zelf van de veeg.
‘Moet men daarom juist aan SHAKSPEARS kindergrillen
Zijn tijd, zijn geest, zijn kostbaar leven spillen?
Karakterschets; gesprek; het menschlijk hart te ontwinden,
Der driftenschildring in hun aanwas, vorming, kracht.
Ziedaar zijn lof, zijn deugd, de rest is waard belacht.’
Daar is echter een Nederlandsch dichter, die het in hetzelfde stuk wat erger ontgelden mocht;
men twijfele er niet aan: het is FEITH.
‘En gij, mijn oude Vriend, die 't geen uw akker gaf,
In zinloosheid verruilde om ledig haverkaf,
En Hollands heldre kim voor Duitschlands nevelgrauwen,
Uw moedertaal vervalschte om vreemden na te bauwen.
Uw roem aan nieuwigheên, uw kunst aan dwaasheen schonkt,
Gij, door de Zanggodin zoo spelend eens belonkt;
En wien mijn hart beklaagt, om 't geen gij waart voor dezen,
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Als prozaschrijver werd BILDERDIJK hier te lande weinig bestudeerd.
Een enkel woord daarover:
't Proza is mij in spreken en schrijven altijd een moeilijk ding’ schreef hij.
‘Ik heb een te hoog denkbeeld van de taal om er niet kiesch en zuinig op
te zijn, en wenschte met een wenk te kunnen uitdrukken, 't geen bladzijden
kost en dan nog onduidelijk is:..’ Elders: ‘Niets is bedrieglijker dan het
proza. Men schrijft nooit wat men wil, noch zooals men 't wil, maar de
periode overheerscht ons. Verzen mijn vriend, dan zeg ik wat ik meen,
wat ik wil, wat ik denk, wat ik gevoel; dan volgt mij de taal, dan staat zij
mij ten dienst en alles vliegt op mijn wenken en schaart zich als een
welgeordend leger op mijn hoefslag(1), maar de duivel weet hoe ik t' huis
zal komen, als ik op den prozaplank van wal steke en in 't wilde dobbere’.
Vergeten wij niet, dat het BILDERDIJK is, die spreekt, die, evenals OLDENBARNEVELT,
‘singulier was in alles’ en die van zich zelven getuigt: ‘Die mij in iets, wat het ook
zij, naar zich zelven beoordeelt, grijpt in zijn denkbeeld geen schaduwtjen van mij’.
Dat het schrijven in proza hem oneindig moeilijker viel dan het schrijven in verzen,
gelijk hij dit herhaalde malen beweert, is niet onmogelijk; BILDERDIJK verschilde
zoozeer met de andere menschen, en dat niet alleen met de gewone, dat men haast
geneigd is zijn schrijven over proza en poëzie ernstig op te nemen. Heel zijn werk
getuigt, dat het verzen maken hem geene moeite kostte, en het feit alleen, dat hij zijn
treurspel Floris V in drij dagen ontwierp en voltooide, volstaat om dit voldingend te
bewijzen. Dit treurspel moge, in een dramatisch opzicht, te wenschen overlaten; als
schoone, vloeiende, gerythmeerde taal, en zelfs op vele plaatsen als heerlijke poëzie,
zijn deze vijf bedrijven den Meester ten volle waardig. En rythme en rijm komen als
van zelf toegevloeid. BILDERDIJK heeft ze voor het pakken.
Doch zijn proza is niet min sierlijk, niet min kernig, staat niet min stevig op zijn
pooten. Dit kon wel niet anders: een man, die zulk scherp afgeteekend karakter bezat;
die zulk

En eindloos, eindloos meer, om 't geen gij thans kost wezen,
O dat ge uw levensbloei herhalen kost en mocht!
Licht waren we, als voorheen, eenstemmig en verknocht.
(1) Hij zelf heeft gezegd, dat hij, wanneer hij van den top eens torens ter aarde stortte, in
gruis van verzen zou verpletterd liggen.
Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde door Dr. Jan Ten Brink; blz. 578.
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juist oog had voor de buitenwereld, en zoo dien in zich zelven blikte, nadacht en
innig gevoelde, een man als BILDERDIJK, zoo onderlegd, zoo geleerd, en tevens zoo
persoonlijk, moest - het kon onmogelijk anders - een voortreffelijk prozaïst zijn. Hij
wist veel, wilde veel, en vooral, hij was veel.
‘Men moet zich verbazen’ schrijft A.S. KOK, ‘dat de prozaschrijver BILDERDIJK
niet meer de opmerkzaamheid heeft getrokken. Men spreke niet van VAN DER PALM,
BORGER en enkele anderen uit die dagen, of liever men schenke hun de volle
waardeering als stijllisten, die hun toekomt, maar BILDERDIJK staat boven hen. Het
proza uit het eerste kwart der negentiende eeuw heeft in hem, meer dan in genoemden
en hun navolgers, zijn glanspunt bereikt, zijn volle karakter ontwikkeld. Bij dat van
anderen vergeleken, zoo merkt men onmiddellijk, heeft het bilderdijkiaansche proza
een eigen stempel(1), het vertoont zijn teekening en coloriet, de schepper daarvan is
een meester, wiens eigenaardige woordkunst zich dadelijk van alle eenvormige
proeven zijner tijdgenooten onderscheidt. Het bilderdijkiaansche proza heeft heel
den taalschat beheerscht, dien de verborgen, maar door hem ontdekte en ontgonnen
aderen te zijner beschikking stelden(2).’
Heel juist en schoon gezegd.

(1) Juist omdat de Meester zulk een eigenaardigen stempel had.
(2) Bilderdijk's brieven: dr. A.S. Kok.
In een volgend opstel zal ik handelen over: Eenige Karaktertrekken van BILDERDIJK;
BILDERDIJK tegenover VONDEL.
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Kleinigheden op het Gebied van de Geschiedenis der Letterkunde
door Dr. Maurits Sabbe, werkend lid der Academie.
I. Een bladzijde critiek uit de 17e eeuw.
De oudste proeven van critiek vinden wij in onze letterkunde eerst in de tweede helft
van de 17e eeuw en nog zijn ze in dien tijd betrekkelijk zeldzaam.
Zoo achten wij het de moeite waard hier de aandacht te vestigen op eenige
eigenaardige bladzijden letterkundige critiek, dagteekenend uit het jaar 1682, en
verschenen, - waar men ze zeker niet zou gaan zoeken, - in De Sotte Wereldt,
uitgegeven door Jan de Grieck, ‘in de Vinckenstraet’ te Brussel.
In dit satirisch-moraliseerend boekje hekelt de auteur allerlei menschelijke
dwaasheden: de modezucht, de dartelheid der jeugd, de praatziekte, de wraakzucht,
de jaloerschheid, de zotheid der ‘bloemisten’, antikwiteitenzoekers, alchimisten,
nouvellisten, vrekken, enz. Onder al deze hebbelijkheden heeft de schrijver ook
gerangschikt de ‘Sotheydt der Poëten ofte Dichters’ en in dit hoofdstukje vinden wij
eenige critische beschouwingen over letterkundige practijken, die zeker verdienen
aan de vergetelheid te ontsnappen.
Op humoristisch-satirischen toon wordt hier gespot met zeker soort van verwaande,
onbeholpen rijmelaars, die destijds talrijk genoeg moesten vertegenwoordigd zijn
om een dergelijken uitval te wettigen.
De pseudo-poëten worden geschilderd als gekke tijdverkwisters, die onnutte
comediën of zotte kluchten, en eerroovende liedjes schrijven. Ze vertellen leugens
en maken minneklachten en onkuische madrigalen. In hun verwaandheid kennen zij
zich zelf den eeretitel van poëet toe en schamen zich niet om zich verzen van andere
goede dichters toe te eigenen en onder hun naam uit te geven! Ook dragen zij hun
gedichten op aan een zoo groot mogelijk getal personages van aanzien ten einde
alzoo de gunst van deze grooten te mogen genieten.
Zij stellen zich aan op bespottelijke wijze voor nietigheden. Zoo slaan zij zich met
het plat van de hand op het voorhoofd om te kunnen besluiten of zij het woord wijf
of vrouwe, ofwel aanschijn of aangezicht zullen gebruiken! Ze knagen hun nagelen
af tot bloedens toe bij het zoeken naar rijmen!
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Na op het waardelooze geknoei dier rijmelaars te hebben gewezen, geeft de auteur
een reeks ordonnantiën ten beste, uitgevaardigd zoogezegd door Minerva en de Negen
Muzen, ‘de wetgeveren der noyt volmaeckte poesye’.
Met het oog op den dichterlijken smaak van de tweede helft der 17e eeuw te onzent,
leveren die ordonnantiën wel belang op.
Als eerste vereischte werd van den dichter belezenheid gewergd.
Hij mocht ook nooit de ‘vaardigheid’ boven de ‘nettigheid’ zetten, noch zich op
die vaardigheid roemen door b.v. bij zijn werk te vermelden in hoe weinig tijd hij
het voltooide. Deze laatste opvatting gaat regelrecht in tegen de
rederijkersoverlevering, die in de overwonnen moeilijkheid en in de technische
knapheid de grootste verdienste van den dichter zag.
Verder wordt er zeer sterk aangedrongen op de noodzakelijkheid om de verzen te
‘schaven’ en te ‘effenen’. De polijstmanie, die in de 18e eeuw zooveel gladde,
gevoellooze verzen ging brengen naar den trant der dichtgenootschappen en der
decadente classicisten werd hier dus reeds in de hand gewerkt.
Er wordt ook uitdrukkelijk verboden om in treurspelen kluchten of ‘maeckgecken’
in te lasschen. Deze regel, die de classieke eenheid van stijl en toon wil bevorderen,
was destijds te onzent zeker niet overbodig. Nog steeds werden hier in de tweede
helft van de 17e eeuw zeer heterogene kluchtige bestanddeelen met de treurspelen
vermengd, zooals dit in de middeleeuwsche abele spelen het geval was.(1)
Uit die letterkundige ordonnantiën blijkt ook, dat het purisme bij onzen auteur in
eere stond. Er wordt streng verboden ‘termen van rechten als judicature, censure,’
enz. of andere uitheemsche woorden in verzen te gebruiken. Niet alleen in de
woordenkeuze, maar ook in de woordschikking moet men het uitheemsche vermijden.
Zoo verbiedt de ordonnantie ‘nae de Fransche wyse’ het adjectivum achter zyn
substantivum te plaatsen en b.v. te schrijven: een ‘man groot’ in de plaats van een
‘groot man’ - iets waar onze rederijkers niet voor achteruitgingen.
Zeer kenschetsend voor het letterkundig gevoel van dien tijd is ook het artikel
waarbij aan de dichters verboden wordt hun ‘huiselijke oefeningen’ of
ambtsbezigheden te verwaar-

(1) Zie b.v. het spel van den H. Gummarus van Cornelis de Bie (1669), waarin o.m. de heele
klucht van ‘Jan Goedthals en Griet syn Wyf’ werd ingelascht.
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loozen om zich op de poëzie toe te leggen. Niet meer dan vier uren daags mogen zij
aan verzen-maken besteden. Dit komt overeen met de zienswijze van sommige onzer
groote 17e eeuwsche dichters zooals Huygens e.a., voor wie de poëzie niet anders
zijn mocht dan een ontspanning. Deze meening leefde nog lang voort. Is het niet
Ledeganck, die nog schrijft in 1840, dat voor al wie jegens maatschappij en gezin
plichten te vervullen heeft (Inleiding tot Bloemen mijner Lente) poëzie niets anders
zijn mag dan een verpoozing na ernstiger bezigheden. P.F. Van Kerckhoven was een
van de eersten te onzent om tegenover die klein-burgerlijke opvatting de hoogere
roeping van den dichter te verdedigen (De Noordstar, 1840, p. 138).
Wie is de schrijver van deze bladzijden over de Sotheydt der poeten?
Jan de Grieck, de drukker van de Sotte Wereldt, wordt gewoonlijk ook als de auteur
voorgesteld.
Wij durven dit echter zoo grifweg niet nazeggen.
In een voorwoord verzekert Jan de Grieck, dat ‘ den goeden af-treck van (zyn)
Lacchende ende leerende Waerseggher’ hem aangemoedigd heeft om ‘andermael te
komen met den afdruck van een Sotte Wereldt.’
Indien het zeker was, dat de Lacchende ende leerende Waerseggher. Jan de Grieck
tot auteur had, dan zou daaruit natuurlijk afgeleid kunnen worden dat hij ook de
auteur is van de Sotte Wereldt.
Doch daaromtrent kan twijfel geopperd worden.
Wij onderzochten een exemplaar van den Waerseggher zonder jaartal maar met
approbatie van 1679, - een tweeden druk, zooals de voorrede ons leert.
Jan de Grieck noemt zich daar heel beslist de drukker van de eerste en de tweede
uitgave, doch wat zijn auteurschap betreft laat hij ons wel eenigszins in twijfel. Nu
eens zegt hij, dat men hem van diefte beticht heeft(1), wat doet veronderstellen, dat
hij als auteur van plagiaat beschuldigd wordt; maar op een andere plaats spreekt hij
over den auteur als over iemand, die onbekend bleef en ‘naer (wiens) naem ende
staet soo dickmael getaelt’ werd(2).
Frederiks en Van den Branden, in hun Biographisch Woordenboek, rangschikken
den Waerseggher onder Jan de Grieck's geschriften, - maar Dr. J. te Winkel in zijn
Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde(3) en Baron de St Genois in de
Biographie nationale zijn van een ander oordeel.

(1) Voor-reden, A 2.
(2) Voorrede - A 2 (verso).
(3) V, 3e Deel, p. 344 (2e Druk, Haarlem: Erven F. Bohn, 1924).
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Volgens Te Winkel is de Waerseggher het werk van Emmanuel de Aranda (Er staat
bij vergissing de Eranda), den bekenden dichter, historicus, reiziger en raadsheer te
Brugge (1612 † 1686). Jan de Grieck zou er alleen een nieuwen eenigszins en door
hem zelf vermeerderden en gewijzigden druk van gegeven hebben, zonder den naam
van den schrijver te vermelden. Baron de St Genois schrijft den Waerseggher, in de
De Grieck-uitgave van 1679, aan E. de Aranda toe, zonder meer. Hij noemt dit boek
een bundel gedichten, wat zou doen onderstellen, dat hij het niet zag, daar het wel
degelijk een bundel proza is met enkele zeer schaarsche rijmpjes er tusschen in.
Konden wij de hand leggen op een oorspronkelijke uitgave van den Lacchenden
en leerenden Waerseggher van E. de Aranda, dan zouden wij door vergelijking met
de latere De Grieck-uitgave al spoedig kunnen uitmaken in welke verhouding De
Aranda en De Grieck tot elkander staan als auteurs van dit boek.
Wij dachten dat Prof. Dr. J. te Winkel dit onderzoek had ingesteld, doch daarover
ondervraagd deelde hij mij bereidwillig mede, dat hij een dergelijke vergelijking niet
had gemaakt. Een oorspronkelijke De Aranda-uitgave heeft hij niet gezien. Wat hij
over den Lacchenden en leerenden Waerseggher schreef, vond hij in het zelfde
exemplaar, dat wij raadpleegden, nl. den tweeden druk van dat werk (1679). Hij heeft
daar alleen den naam van Emm. de Aranda als die van den oorspronkelijken schrijver
bijgevoegd, op gezag van een catalogus uitgegeven door Frederik Muller & Cie:
Populaire Prozaschrijvers der XVIIe en XVIIIe eeuw (Amsterdam, 1893. Nr 607)(1).
Wij zelf hebben geen uitgave van den Waerseggher, ouder dan die van 1679,
gevonden en konden dus de gewenschte vergelijking niet maken.
Wat er ook van zij, in zekere maat kan het Biographisch Woordenboek gelijk
hebben al even goed als Prof. J. te Winkel en Baron de St Genois.
Voor zijn anecdoten-boekjes nam Jan de Grieck, evenals de vroegere verzamelaars
van genoeglijke propoosten, zijn goed waar hij het vond. Hij vertaalde of bewerkte
eenvoudig alles wat hem onder de hand viel en hem voor zijn doel bruikbaar
toescheen, en het komt ons voor, dat zijn drukkersverlangen om een winstgevende
succesuitgave op de pers te leggen hem

(1) De firma Frederik Muller & Cie, bij wie wij vroegen op welk gezag zij den Waerseggher aan
De Aranda toeschreef, antwoordde daar geen inlichtingen te kunnen over geven daar degene
die bedoelde Catalogus gemaakt had, overleden is.
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bij die practijken sterker prikkelde dan zijn auteursverlangen om eigen schepping in
het licht te geven.
Zoo Jan de Grieck voor den Lacchenden en leerenden Waerseggher Em. de Aranda
heeft benuttigd, dan zijn er nog andere auteurs op wier terrein hij voor hetzelfde
boekje op strooptocht ging. Zoo vinden wij b.v. in den Waerseggher heele
brokstukken, woord voor woord overgenomen uit het Masker van de Wereld van A.
Poirters (Zie p. 155 het verhaal van den abt die bewijst, dat hij gelijk had de
werkvrouwen uit het klooster te verbannen; en p. 61 het betoog over de ganzen en
de dronkaards, die in den hemel niet geraken).
Uit de Sotte Wereldt zelf kunnen wij ook niet met zekerheid opmaken of Jan de
Grieck de auteur is of niet. Hij schrijft in de voorrede tot den lezer, dat hij maar een
‘afdruck’ van de Sotte Wereldt geeft, en in het berijmd bericht van ‘Den Drucker tot
alle des wereldts In-woonders’ spreekt hij van ‘Den Vriendt, die tot ons heyl en luck,
dees sotte Wereldt gaf in Druck...’. Hij stelt het dus voor alsof de drukker en de
auteur twee verschillende personen waren. Dit kan echter ook gedeeltelijk een fictie
zijn. Het is best mogelijk en zelfs zeer waarschijnlijk, dat Jan de Grieck de Sotte
Wereldt zelf samengesteld heeft of vertaald of omgewerkt naar allelei modellen. Hij
was gewoon dergelijke dingen te doen en kwam daar ook open voor uit.
Toen men hem dit prijken met andermans veeren verweet, antwoordde hij, zooals
in de voorrede tot den Waerseggher, dat zulks een ‘ghoorlofte diefte’ was. Hij maakte
‘zyn schriften smaeckelyck, schreef hij, met het sout van een anders breinkasse’. Hij
‘discht de blom ende het merch op van vele heylighe ende christelycke schryvers’.
Dat ‘goedje herkockt’ hij maar (Voorrede tot den Waerseggher).
Het fragment uit de Sotte Wereldt handelende over de ‘sotheydt der poëten’ en
door ons hier afzonderlijk besproken, is geheel in den toon en den trant van Trajano
Boccalini.
Dit heeft de Nederlandsche bewerker trouwens ook heel goed geweten, want onder
de ordonnantiën, namens het hof van Apollo tegen de slechte poëten uitgevaardigd,
plaatst hij den naam Trajano Boccalini.
Deze populaire Italiaansche satirist werd geboren te Lorette in 1556 en stierf in
1613 te Venetië. Zijn voornaamste werk, De' Ragguagli di Parnasso, verscheen in
1612 te Venetië in twee centuria, die herhaaldelijk herdrukt werden. Boccalini stelt
Apollo voor als rechter op den Parnassus, waar hij de beschuldigingen en de klachten
van prinsen, oorlogslieden en schrijvers aanhoort. De auteur spreekt er met groote
vrijheid over allerlei vraagstukken en personages, zoo politieke als let-
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terkundige. Jer. Briani uit Modena voegde bij de twee eerste centuria nog vijftig
andere ‘ragguagli’, die later met die van Boccalini in één bundel vereenigd werden
(Venetië 1650). In 1653 verscheen nog te Amsterdam La secretaria d'Apollo (Blum
& Conbalense), brieven van den dichtgod aan prinsen en schrijvers, eveneens bedoeld
als vervolg op de ‘ragguagli’.
In de Nederlanden was Boccalini zeker geen onbekende daar zijn werk er vertaald
en herhaaldelijk uitgegeven werd. In 1670 gaf de drukker Hero Galama te Harlingen
de Kundschappen van Parnas uit, ‘verduitst’ door N.I. Wieringa. Dit werk bevat de
twee eerste centuria en dan nog de vijftig andere berichten uit Apollo's Hof door Jer.
Briani er bijgevoegd. In 1701 werd bij Hendrik Boom en de Wwe van Dirk Boom te
Amsterdam van deze vertaling een herdruk gegeven, vermeerderd met de Nader
Verklaringen over de Kundschappen van Parnas. Bestaande in eenige Brieven van
den Autheur zelf, aan den Abt Crescentio en den H. Angelotti geschreven. In de
liminaria van deze beide uitgaven vinden wij ter eere van drukker en vertaler
Nederlandsche, Latijnsche en Fransche lofdichten van H. Neuhusius, W. Gutberleth,
Joachim Oudaen, Johannes Antonides van der Goes en Joost van den Vondel(1).
Het hoofdstukje over de Sotheydt der Poëten in de Sotte Wereldt is geen vertaling
en ook geen omwerking van een soortgelijk hoofdstuk uit de Ragguagli of uit de
Secretaria.
Wij stelden vast, dat de overeenkomst met Boccalini zich beperkt tot de fictie van
het hof van Apollo op Parnassus, dat de poëten beoordeelt en straffen uitspreekt.
Verscheidene gebreken, waarover in de Sotte Wereldt geklaagd wordt, konden
overigens alleen bij Nederlandsche dichters gevonden worden.
In de algemeene opvattingen over dichters en dichtkunde zijn er echter hier en
daar eenige overeenkomsten, aan te stippen. De geringschatting voor poëzie, die ten
hoogste als een ontspanning mag beschouwd worden, en die wij aantreffen in de
Sotte Wereldt, spreekt ook uit de Ragguagli. ‘Gisteren, schrijft Boccalini(2) wierd
door de Geregts-dienaars der hoogagtbare Tuchtheeren van de Vrije Konsten eenen
geleerden gevangen gebragt, die bevonden was, zeer vlytelyk, met de bril op de neus,
lezende eenige Italiaansche Gedichten: En deze morgen zeer vroeg is hij, op bevel
van Apol, tot driemaal strengelijk gewipt: en daarna met deze woorden bestraft; Dat,
in de ouderdom van vijf en vijftig jaaren, waar in hij zich bevond;

(1) Zie Uitg. Unger, 1664-1671, p. 335.
(2) Vertaling N.I. Wieringa Kundschappen van Parnas. Amsterdam 1701, p. 40.
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hij tot gewichtiger oeffeningen en weetenschappen hem moest leeren begeven, en
laten de weelige Jongelingen hun tydt verquisten in 't leezen van minnedeuntjes,
klink-rymptjes, en geyle liedtjes; dewyle in haren ouder eenigzins te dulden, 't gene
in de grysaards wel ernstelijck is te berispen’. Ook daar waar de Sotte Wereldt en de
Ragguagli het over letterdiefte hebben is een dergelijke overeenkomst naar den geest
merkbaar. Maar daarbij beperkt zich dan ook alle gelijkenis.
Wij laten hier thans den tekst uit de Sotte Wereldt volgen (Blz. 75):

De sotheydt der poëten ofte dichters.
In dien wij den handel van onse Poëten, eens naukeurigh ondersoecken; wij sullen
bevinden datter onder dit gheselschap vele Ghecken en eydele Tydtquisters zijn?
Besonderlyck die sich bemoyen met het maecken van onnutte Comedien of Sotte
kluchten, laster en Schimp-Liedekens, daer sy den goeden naem en faem van
Koninghen, groote Dames, en andere eerlycke Vrouwen en Dochters mede stelen en
verkorten. Wat belangt hun manieren van doen, die syn seer vremdt en belacchelyck.
Sommighe slaen haer met het plat van de handt voor 't hooft om te besluyten, of sy
aen-schyn oft aen-ghesicht sullen segghen, wyf ofte Vrouwe, sieck oft kranck
schryven. Andere wandelen dan hier en daer, al droomende, om een Rymke te vinden,
dat somtydts soo wel ten princepalen dient, of op de materie past, als certyn en fyn.
Vele verslyten haren tydt met Logens te versieren, minneklachten, en onkuysche
madrigaelen te maecken. Eenighe knaghen en eten (als rasende Menschen) hare
naghelen, en dat somtydts tot het bloedt toe af. Vele sich verstouten (schoon hare
Rymen in 't wilt rennen als een onghetoomt Peert) hun dien loffelycken eer-Tytel
toe te schryven van Poëet. Tot dien eynde ontleenen of stelen sy (buyten en tegen
wille van den Autheur) iemandts veersen, om die voor de hare te venten. Kort gheseyt,
sy zyn in dese sotheydt soo hoogh op-ghetogen, dat bij haer alle huysselycke
oeffeninghen aen een syde staen. Soo dat de Heeren Wetgheveren der noyt volprese
Poesye, merckende dese en sommige andere ghebreken der Poëten, eyndelick haer
ghedwongen hebben ghevonden, met Vrouwe Minerva, vooghdes der hooghe en
laeghe Letteren, en toe-stemminge van de negen Musen, ordonneren en statueren,
ghelyck sy ordonneren en statueren mits dese, de Artyckelen hier naer volghende.
In den eersten, niemandt en sal hem vermoghen den loffelycken Eer-Tytel
toe-schryven van Poëet, voor en al eer hij
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by onse Ghedeputeerde daer over behoorelyck gheexamineert is. Ten minsten dat
hy, soo door het lesen van oude als nieuwe Historien, eenighe ervarentheydt heeft,
tot het maecken van een Comedie ofte Lier-Dicht: op pene van ghegeeselt te worden
met een groot ghetal scherpe punt-dichten.
Ten tweeden: geen Poëet en sal eenighe aen-sienlycke materie moghen verhandelen,
waer in hy de vaerdigheydt meerder behert als de nettigheydt: veel minder synen
roem daer op draghen: ofte schryven voor syn werck, gherymt binnen den tydt van
soo veel, of soo veel ueren, op pene van thien jaren ghebannen te worden uyt syn
Vaderlandt met confiscatie van alle syn papieren en ghedichten, ten profyte van
onsen Fiscael den Heer Obliviarius.
Ten derde: Soo wie hem vergrypt, iemandts anders ghedichten (buyten en teghen
wille van den Autheur) voor de syne te venten: Sal (als schuldigh aen Kinder-diefte)
onbequaern gheacht worden tot bedieninghe van eenighe ampten. En voorts arbitralyck
ghecorrigeert worden.
Ten vierden: geen Poëet sal vermoghen eenighe Tragedie of Comedie, door iemandt
anders laeten over-setten, uyt eenighe taelen, om de selve over-settingh in syne
Vaersen te brengen; voor en al eer hy behoorlycke cautie ghestelt heeft, om t' allen
tyden, over de begaen fauten aen-ghesproocken en gheconvenieert te worden: op
pene van ses hondert klinck-vaersen van de beste alloye.
Ten vyfden: niemandt en sal op het voor-hooft van syn ghedicht, meer als eens
moghen stellen, ter eeren van dien of dien Koningh, Hertogh, Prins, Staeten, myn
Heer, & c. op pene als een pan-lecker ghebannen te worden, uyt de kokene van ons
Hof:
Ten sesten: een ieder sal ghehouden wesen, syne vaersen (eer hy de selve in 't licht
gheeft) te schaeven, en soo veel het moghelyck is te effenen: op pene dat die
andersints, ten profyte van de arme weesen sullen aengheslaghen worden.
Ten sevensten: niemandt en sal in een Tragedie mogen in voeren eenige kluchten
of maeck-gecken: op pene van arbitrale correctie.
Ten achsten: een ieder sal sich hebben te wachten, van te schryven eenighe onnutte
ofte dartele woorden, propoosten, schimperyen, als andersints, op pene van een jaer
langh vast ghestelt te worden in 't kack-huys.
Ten neghensten: niemandt sal vermoghen (ten ware hy anders niet te doen hadde)
meer als drie, of ten langhsten vier ueren daeghs besteden, in het maecken van vaersen,
uyt vreese, van door den ghedurighen drift der Poetische dampen,
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lichthoofdich te worden, en alsoo onbequaem te zyn tot syne huyselicke oeffeninghe,
op pene van een ses maendige silentie.
Ten tienden: alle termen van rechten, als judicature, Censure, &c. Oock alle
uythemsche woorden, sullen uyt sedighe vaersen ghebannen blyven, en soo wynich
ghebruyckt worden als 't moghelyck is.
Ten elfden: na de Fransche wyse, sal sich ieder wachten, het adjectivum naer syn
substantivum te setten: het welcke in onse tale een man groot ghenoemt wordt.
Ten twaelfden: om de arme Poëten in hunne noodt te hulpe te komen: wordt de
selve toe ghelaeten, op de say-ackeren der rycke Poëten (ten tyden van den ooghst)
haer noodtdruft te moghen halen: met verbodt nochtans, de overighe tydt des jaers,
niet anders te besteden, dan tot het onderhoudt haers huys.
Ten dertienden: ende ten laetsten, soo sullen alle de Poëten, die door te ieverigh
rymen hun eyghen naghelen hebben op ghegeten, vryelick moghen reysen naer de
Indische Moluccas, om aldaer weder nieuwe provisie van nagels op te doen.
Aldus ghedaen ende ghegeven in onse Hooft-Stadt Parnassus, ter presentie ende
goedt-vinden van onsen breeden Raedt, desen thienden van Somermaendt, in 't jaer
onzer regeeringe 5621.
Ende was onderteeckent,
APOLLO.
Laeger stondt
Ter Ordinantie van de selve,
TRAIANO BOCCALINI
Absente Secretario.

II. De Andromeda-sage als politieke allegorie:
In het IVe deel van zijn Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde spreekt
Dr. J. te Winkel over de blijde inkomst van den Prins-Cardinaal Ferdinand van
Oostenrijk als Spaansch landvoogd te Antwerpen in 1635 en daarbij maakt hij gewag
van de opvoering van een totnogtoe niet teruggevonden Tragedie van Perseus en
Andromeda door de ‘Violieren’ in de St Michielsabdij voor den nieuwen landvoogd
en het
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geheele hof. Dr. J. te Winkel onderstelt, dat deze tragedie ‘misschien een vertaling
was van Lope de Vega's Fabula de Perseo’(1).
Wij meenen te mogen bevestigen dat zulks niet het geval is. Onlangs konden wij
een handschrift onderzoeken, dat in de Stedelijke Bibliotheek te Besançon bewaard
wordt: Diaire des choses arrivées à la Cour de Bruxelles depuis la fin de l'an 1633
après la mort de l'Infante Isabel, jusques à l'an 1636, escrit par Messire Philippe
Chiflet, prieur de Bellefontaine’. De opsteller van dit diarium, kapelaan van de
oratorie van Isabelle en later van den Prins Cardinaal, vergezelde het hof naar
Antwerpen voor de blijde inkomst van Don Ferdinand en geeft ons een verslag van
de vertooning, door Dr. J. te Winkel vermeld.
Uit de mededeeling van Ph. Chiflet blijkt dat het bedoelde spel van Andromeda
een politieke allegorie was. Hij geeft er duidelijk den zin van aan.
De aan de rots geboeide dochter van den koning van Ethiopië, schrijft hij, stelde
de stad Antwerpen voor, beroofd van de handelsvrijheid aan den boord der zee en
blootgesteld aan de woede der kettersche en opstandige Hollanders, hier
verpersoonlijkt door het monster, dat Andromeda zocht te verslinden. De
Prins-Cardinaal was Perseus, ter bevrijding van Andromeda-Antwerpen opgekomen.
En dergelijke allegorische zin werd dikwijls in de Ovidiussage van Andromeda
en Perseus gelegd, en den onbekenden schrijver van het spel, dat in 1635 voor den
Prins-Cardinaal werd vertoond, mag zeker niet de verdienste van de oorspronkelijke
vinding toegeschreven worden.
Reeds omstreeks 1572 vinden wij de zelfde Andromeda-allegorie met een andere
toepassing op een mooie politieke prent, die voorkomt in den Atlas-Van Stolk, te
Rotterdam, en o.a. opgenomen werd in De Tijd van den Tachtigjarigen Oorlog in
Beeld van Dr. H.G. Greve (Uitg. Elsevier, 1908; blz. 39).
In 1572 vereenigden zich te Dordrecht tal van edelen en steden van Holland om
het verzet tegen Spanje ernstig in te richten, den prins van Oranje met geld en troepen
te steunen en als wettig stadhouder in de plaats van Bossu uit te roepen. Bij deze
gelegenheid verscheen de bedoelde plaat.
De Nederlanden worden er voorgesteld als Andromeda, bedreigd door het
zeemonster, waarmede hier de Inquisitie bedoeld wordt. De prins van Oranje is
Perseus. Hij bekampt het monster en wordt de verlosser van Andromeda. Onder deze
zinneprent leest men de volgende verzen:

(1) T.a.p., blz. 44. In de rekeningen der Violieren vindt men, dat voor de vertooning van Perseus
en Andromeda ter eere van den Prins Kardinaal, in 1635, werd uitgegeven: 200 gulden voor
schermen en 110,12 gulden voor schildering.
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Maeck u op ghij bedroefde, Syt getroost vol trouwen.
Verquickt u o Belgica van de persse vol rouwen.
Werdy nu verlost door een wijs Prince met vlyt
Die 't seemonster dooden sal dat veel Mans en vrouwen
Sonder reden vermoort heeft, om sijn ayghen profijt.
Maer alle quaet straft de heere tot sijnder tijdt.

Veel later vinden wij dezelfde Andromeda-allegorie in een paar gedichten van Vondel,
natuurlijk weer met een anderen zin.
Een eerste maal wordt ze gebruikt in het gedicht Vrije Zeevaert onder de vlagge
van Tromp in 1653. De beroemde admiraal bevrijdde in dat jaar een Hollandsche
koopvaardijvloot, bij Portugal, waar ze bestookt werd door de oorlogsschepen van
Blake. De Engelsche vloot is bij Vondel het zeemonster en Tromp is Perseus.
Het Monster braeckte donderklooten,
Granaten, blixems, baldert, bruischt;
Bedreef gewelt met staert en pooten;
Blies roock en smoock, en vlam en vier
Uyt zyne kieuw, en kopre keelen:
Maer Hollants Perseus trof het Dier,
Dat zalf noch kruit de borst zal heelen.(1)

In het gedicht Op het gezegent voorspel van den Zeestryt, volgens Unger door Vondel
geschreven toen de Hollandsche Staten-Generaal in 1665 een vloot uitrustten onder
het bevel van Wassenaer om de Engelschen te bestraffen, die Hollandsche schepen
in beslag genomen hadden en de vrije zeevaart belemmerden. Hier is de Hollandsche
Zeevaart de Andromeda, het zeegedrocht Engeland en Perseus de vloot der Staten.
De Zeevaert, een Andromeda, gebonden,
Geketent, vreesde, op 't vrygevochten strant,
Het zeegedroght van 't koningmoordend Londen,
Dat in syn' balgh veel schepen had verslonden:
Maer Perseus, of de Zeemaght van ons lant,
Op 't vliegend paert, der Staeten vloot, gestegen,
Verscheen in 't endt, ter troost en toeverlaet
Der bleecke maeght, om onderstant verlegen(1).

(1) Unger-uitgaaf 1652-53, blz. 36.
(1) Unger-uitgaaf 1664-1671, blz. 94.
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De Plaatsnamen van de Brusselsche Omgeving
door Prof. Dr. A. Carnoy, briefwisselend lid der Academie.
In taalkundig opzicht is de beste methode om namen te bestud'eeren degene welke
Prof. Mansion volgt in zijn groot werk over Oud-Gentsche Naamkunde. De namen
worden geclassificeerd volgens de klanken die ze bevatten, de achtervoegsels die er
te vinden zijn, of de beteekenis van hunne bestanddeelen. Indien wij voor deze studie
aldus te werk gingen, zouden wij eerst de Keltische, dan de Romeinsche, dan de
oudste Germaansche benamingen aanhalen. Wij zouden onderscheiden tusschen
plaatsnamen uit persoonsnamen ontstaan, degene die in verband staan met het
waterwezen, dan de benamingen welke op wouden, dalen, bergen wijzen, enz.
Niettegenstaande de voordeelen van dergelijke verdeeling van de stof, denken wij
dat het niet onwetenschappelijk is de plaatsnamen niet af te zonderen van de plaatsen,
ze in hun midden zelf te gaan zoeken, bij de stroomen en in de valleien waar de
namen met -beek of -dal ontstaan zijn, in de bosschen en op de hoogvlakten waar de
roden, de bergen, de laren op hunne plaats zijn. De namen helpen ons aldus het
landschap beter te begrijpen, terwijl de natuur van de streek licht werpt op de
beteekenis van de benamingen.
Ons overzicht van de Brusselsche toponymie gelijkt alzoo op eene wandeling
welke een geoloog of een plantkundige door berg en dal zou ondernemen om met
eene keurbende van belangstellenden gronden of planten in de natuur zelve con
amore te gaan onderzoeken.
Er zullen verscheidene wandelingen noodig zijn in verband met de verschillende
geographische streken die de Brusselsche omgeving uitmaken:
1,
de hoofdstad zelve met hare voorsteden,
2,
de hoogere Zennevallei,
3,
de lagere Zennevallei,
4,
het heuvelachtige woudgebied van Midden-Brabant,
5,
de Brabantsche Kempen,
6,
het Payottenland tusschen Zenne en Dender,
7,
Klein-Brabant.

I. - Brussel en de voorsteden.
Buiten de namen van de gemeenten zelve zijn de plaatsnamen hier meestal verdwenen.
Alleen in werken zooals het
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onmisbaar boek van Wauters: Les Environs de Bruxelles kan men nog de namen
leeren kennen van gehuchten, pachthoeven, kasteelen die zich vroeger in de
onmiddellijke omgeving van de hoofdstad bevonden.
De naam van Brussel levert natuurlijk geen de minste moeilijkheid op. Het is
dezelfde als die van Bruchsal bij Carlsruhe, Broxeele bij Wormhout (Dép. Nord.)
Zijn oudste vorm is Bruocsella super fluvium Braina in eene oorkonde van j. 966(1).
Het is de ‘zele bij het broek’. Men weet dat zele, een geumlauteerde vorm is van zaal
en gezegd werd van eene woonplaats. die grooter was dan een heem of een hof. De
zele-namen zijn buitengewoon talrijk in onze toponymie(2): Steenockerzeel, Brab.,
Beckerzeel, Brab., Dudzele, W. Vl., Dadizeele, W. Vl., Londerzeel, Brab., of korter:
Beersel, Brab., Coursel, Limb., Moorsel, O. Vl. Ramsel, Brab., enz. Niettegenstaande
eene bijna algemeen aangenomen meening heeft zele geene betrekking met de Franci
Salii, die hun naam ontleend hebben aan het Salland in Overijssel (‘drassig gebied’)(3).

De voorsteden van de lagere stad hebben meestal namen die op moerassen wijzen.
Voor Laken(4) is dat klaar genoeg. Het is een collectief van Mnl. lake ‘meer, plas’.
Zijne gehuchten hebben namen van denzelfden aard: Ter-Plast(5) ‘aan de plassen’,
Nekkersdaal ‘vallei der nikkers of watergeesten’(6).
Alleen de vlakte boven het dorp waar men van plan is in 1930 eene tentoonstelling
in te richten wijst op een droog land: Heyssel of Eysel d.w.z. ‘klein struikbosch’(7).
Over Jette(8) heeft men tot nog toe niets redelijks verteld. Dat het woord in verband
staat met jetten (= d. jäten) ‘uit-

(1) FöRSTEMANN. Altdeutsches Namenbuch II. 1. 582.
In 1107 leest men Brucsella (ib.) - Kurth denkt dat de vorm: Bruocsella niet zoo oud is als
die oorkonde, wat in dit geval van weinig belang is (Kurth. Front. Ling.).
(2) Lange lijst in KURTH, Frontière Linguistique 283-287.
(3) Mnd. salich, solich, Mnl. salu, Ohd. sal ‘vuil’ - vgl. Fr. sail ‘speeksel’.
(4) Laca 1085, Lachis XIIe, Laken 1175, Lachem 1179.
(FöRST. o.c. 2. 12). Vgl. Laekt, vroegere naam van Loth bij Droogenbosch.
(5) Wauters o.c. II. 369.
(6) Vgl. Nekkerspoel te Mechelen, Nekkersgat te Ukkel.
(7) Vgl. het collectief: Heyst (op den Berg, H. aan Zee) en de talrijke namen met hees, heze;
Maleysen (te Overijssche), Esemael, Hees. Limb., enz.
(8) Jetta 1095, Jatensis 1112, Getta 1148, Ghetensis 1176, Gettensis 1169.
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wieden’ dat in de Limburgsche dialekten voortleeft, is niet waarschijnlijk.
De oude vormen met g, gh: Ghetensis, Gettensis(1) wijzen veeleer op een primitivum
met g.
De aarzeling tusschen g en j bestond ook in Mnl. jicht nevens Mnl. ghicht ‘jucht’.
De lezing: Jatensis in 1112 laat ons toe *gattja als oorspronkelijken vorm te
veronderstellen, d.w.z. een homoniem van de Geete, de rivier te Tienen die in 959
Gatia heette(2). Het is een collectief van Nl. gat, hetwelk dikwijls in de toponymie
voorkomt met de beteekenis van ‘kuil’ ‘opening’ (Vleurgat(3), Vossegat(4), Zennegat,
Hellegat(5), Verregat(6).
Ganshoren(7) is het ‘moeras met de ganzen’. Het bevat namelijk hore ‘slijk’, zooals
Hoorebeke, O. Vl., Horendonck (te Esschen, Ant.).
Anderlecht(8) is veel moeilijker te interpreteeren en is tot nog toe een geheim
gebleven. Het gaat niet op te lezen: ‘aan der leegte’ of ‘andere leegte’. In een oerouden
vorm door prof. Mansion in eene Gentsche oorkonde ontdekt, denk ik den sleutel
van het raadsel te hebben gevonden. Daar gaat het over een meer met name:
Ahenneria. Niet zonder reden ziet Mansion daarin eene afleiding uit *aha water.
Ahenneria is: ‘het dorp van hen die bij het water wonen’. Nu uit ahenneria (d.w.z.
ahan-warja) komt regelmatig aander > ander. - Het tweede gedeelte lecht is
klaarblijkelijk Mnl. legede ‘laagte’ of Mnl. leech ‘laag’’. Wat die etymologie nog
waarschijnlijker maakt is het feit dat een beekje van Anderlecht nu nog altijd Aa
(‘water’) heet.
De eenige voorstad op den linker oever van de Zenne die in de diepte niet ligt is
Koekelberg, eene benaming die meermaals voorkomt(9), koekel is een heel oud
verkleinwoord van koek(10).

Jetta 1095, Jatensis 1112, Getta 1148, Ghetensis 1176, Gettensis 1169.
FöRST. o.c. II. 1. 1017.
Te Ukkel.
Te Vorst.
Te Ruvsbroek.
Te Laken.
Ganshoren 1112, Ganshorna 1147. WAUTERS o.c. II. 20. -horen is een collectief van mnl.
hore. - De ganzen verschijnen ook in Gansbroeck (te Ruysbroeck) Gansweyde (te Haren)
Gansemolen (te Vilvoorde).
(8) Andrelec 1184, Anderlecht 1180, Andrelech 1046, FöRST. II. 1. 150.
(9) Men vindt Koekelberg o.m. te Brusseghem, Merchtem, Elsene. Ukkel.
(10) VAN WIJCK. E.W.s.v. koek.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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Het Middelnederlandsch kent ook een vorm koekelkijn voor een ‘koekje’ en dit woord
werd gebruikt voor allerlei voorwerpen die rond waren als koeken. In de Noorsche
dialekten is kôk een ‘aardkluit’. Dus is Koekelberg hetzelfde als fr. La Motte.

Op den rechten kant van de Zenne vindt men S. Gillis dat vroeger Obbrussel(1) ‘het
hooge Brussel’ heette en een reeks gemeenten waarvan de namen in verband staan
met de smalle diepe vallei van de Maelbeek. Die kleine rivier heeft verscheidene
namen gehad die in Etterbeek, Schaerbeek, enz. nog voortleven. De tegenwoordige
naam beteekent niet ‘molenbeek’ zooals men het beweerd heeft(2) maar ‘de beek bij
de maal’ d.w.z. ‘bij eene heide of een bosch waar een mallum of rechtbank in de
opene lucht plaats greep’(3). Maal (= O. Frank. mahl) is een der gewone bestanddeelen
van onze toponymie: Wezemael, Esemael, Watermael, Westmalle, Flémalle, enz.
MANSION denkt niet zonder reden dat maal een algemeen woord geworden was voor
‘ hooge heide (malberg), bosch’(4). Zijn synoniem Opstal heeft ook de beteekenissen
èn van ‘hoog land’ èn van vierschaar, te gelijk.
Dicht bij de bron van de Maelbeek heeft men de abdij Terkameren met het
Kamerenbosch. Kamer werd vroeger gebruikt voor kelder en in 't algemeen voor
hutten en kleine huizen.
Elsene (Fr. Ixelles)(5), vroeger Elsele heeft zijn naam gekregen van de elzen die
langs de Maelbeek en zijne vijvers groeiden.
Etterbeek(6) heeft een heel interessanten naam die door vele van onze waters
gedragen wordt. Itterbeek, Brab., Itter. Brab., Op-Itter, Limb. Zooals verklaard werd
in mijne laatste mededeeling aan de Vlaamsche Academie, beteekent hij ‘opborrelend
water’. Natuurlijk in Etterbeek voor Itterbeek heeft men te doen met eene
volksetymologie uitgaande van Nl. etter.
S. Joost ten Noode(7) is klaarblijkelijk niet: S.J. in den

Obbrussella 1216. WAUTERS, o.c. III. 457.
O.m. WAUTERS. o.c. III. 279.
CARNOY. Le Mallum dans la Toponymie belge. (Mélanges Moeller 286-320.)
MANSION. o.c. 74.
Elsela 1210, Elsele 1255, Helsele 1304. WAUTERS. o.c. III. 278.
Jettrebecca 1127, Jetterbecca 1138. FöRST. II. 1. 1606.
De naam is iutra-baki. Vgl. lutraha (j. 628) voor de Itter in Duitschland (FöRST. o.c. II. 1.
1549).
(7) In loco dicto Nude 1251, Noede 1324, Ten Noede 1389, ten Noye 1532. WAUTERS. o.c. III.
5.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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nood ‘maar ook niet:’. S.J. ten Ode (d.w.z. Hd. Oede)’. De oude vormen toonen dat
nood hier hetzelfde woord is als in Noodbeek bij Grimbergen, Nodebais, Brab.,
Noduwez, Brab. d.w.z. *hnodi-(1) ‘lange smalle vallei’ (waaruit Ohd. nuot)(2). Die
benaming stemt opperbest met het uitzicht van de diepte waar het dorp gebouwd
werd.

Dan komt men te Schaerbeek(3). Zooals Scharebeke bij Aalst en een Scharbach in
Duitschland(4), is Schaerbeek in verband te stellen met Mnl. schare ‘zoom, oever’,
een synoniem van mnl. schorre ‘strand’ en van eng. shore ‘oever’. Het wijst dus op
eene beek met aanslibbingen.
De Maelbeek mondt in de Zenne uit op een kleinen afstand van Evere(5). Deze
uitdrukking is een collectief van Mnl. ever ‘everzwijn’’:
Er is inderdaad geen spoor van de h van Hever, Brab. en Heverlee, Brab. die uit
Germ. *habaro- ‘bok’ of Germ. *habarun ‘haver’ af te leiden zijn.
Het gehucht Helmet ‘olmenbosch’ bewaart den ouden naam van den boom (vgl.
Eng. elm) die later door den invloed van het Fransch of het Latijn olm genoemd
werd(6).

II. - De hoogere vallei van de Zenne.
De oude tekst hooger op aangehaald(7): Bruocsella super fluvium Braina herinnert
ons aan het feit dat de Zenne eenmaal Brakena geheeten heeft, een naam ook door
hare bijrivier, den Hain vroeger gedragen, waarop Eigenbrakel, Woutersbrakel en
Kasteel-Brakel zich bevinden. Al die dorpen zoowel als 's Graven Brakel hebben
hun naam aan diezelfde benaming ontleend.
Brakel staat voor *Braken. De Fransche vorm: Braine die rechtstreeks op Brakena
teruggaat bewijst dit ten overvloed. Dus moet men onderscheiden tusschen die Brakels
en degene

(1) Hnodi leest men in 855 als ouden vorm van Nude, polder in Gelderland. FöRST. II. 1. 1384.
(2) De kapel van O.L.V. ten Nood te Ukkel zal waarschijnlijk oorspronkelijk ook wel op eene
kleine diepte wijzen en geen verband hebben met nl. nood.
(3) Scarenbecca 1138. Scarembeke 1190. FöRSTEMANN. II. 2. 758.
(4) FöRST. ib.
(5) Everne 1186, 1237. 1402, Evere 1491. FöRST. II. 1. 788.
(6) Het achtervoegsel is -itja, zooals in *gattja Jette. Vgl. MANSION. o.c. 77.
(7) Zelfs indien zij van een lateren datum is dan 966, blijft ze interessant.
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welke men in andere streken vindt b.v. in Vlaanderen (Nederbrakel, Opbrakel),
waarin men een verkleinwoord zien moet van braak ‘omgeploegd land’(1). Nu, Brakena
is naar alle waarschijnlijkheid eene germanisatie van *braginâ ‘drasland’, eene
afleiding van Gallo-Rom. bragum ‘slijk’ waarop Fr. brai, brayeux ‘slijk’ teruggaan.
Klaarblijkelijk, is de naam van de geheele gouw uit ditzelfde drassige gebied
ontstaan.
En inderdaad staat Brabant voor *brag-bamda(2) ‘moerassig land’. Het is eene
samenstelling van bragum, en van *bamdi, *bamda waaruit Nl. beemd ‘weideland
nevens een waterloop’ ontstaan is. [Vgl. Testarbant, Karabant, Ostrevant(2) en andere
oude Germaansche gouwnamen(3)]. De samengestelde benaming is eenmaal een
gewoon naamwoord geweest, zoodat men een Braibant heeft bij Ciney, een Barbençon
bij Thuin en een Barbanson als gehucht van Couvin, enz.
De naam Brakena heeft den anderen naam Zenne(4) niet kunnen verdrijven. Het
schijnt dat twee vormen van dien naam nevens elkaar bestonden Senna en Sunnia.
Deze werd later gebruikt voor eene bijrivier van de Zenne, die nu de Zuene heet maar
het gebeurt dikwijls dat bijrivieren den naam van den grooteren stroom aannemen
of omgekeerd en inderdaad heette Zinnik aan de Zenne vroeger: Sunniacum(5), zooals
Tilly (Tiliacum) aan den Thyl. Seneffe aan de Samme, andere bijrivier van de Zenne
is ook eene afleiding van Sunnia. Het woud tusschen Seneffe en Nijvel heette
namelijk: Soneffia silva(6) en het grooter bosch op 't Noorden van dit heet nu nog
altijd het Soniënbosch(7). Nu, *sunno-, in het oud Keltisch schijnt ‘glanzend, klaar’
te hebben beteekend(8). Indien Senna toch de oudste vorm was, kon men die benaming
terugbrengen op O. Kelt. *sindâ, *sinnâ ‘rivier’(9).
Op de grenzen van het Walenland besproeien de Zenne en de Sennette menige
dorpen met Germaansche namen en o.m. vele die beeknamen hebben zooals Roosbeke
(Fr. Rebecq) ‘de

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

Mnd. brake, dimin. brakel (MANSION. o.c. 97).
Oude vormen: Bragobantinsis, Bragbantinsis, Bracbantum.
Oude vormen: Bragobantinsis, Bragbantinsis, Bracbantum.
GRIMM. Geschichte der deutschen Sprache, 4e uitg. 413.
Senna 1219. KURTH. o.c. 456, Saina 1159. WAUTERS. o.c. III. 564.
Sunniacum 870. KURTH. o.c. 514.
HOLDER. Altkeltische Sprachschatz, s.v.
Het gaat niet op Soniënbosch te verklaren als ‘het woud van de Zuene’, daar die stroom op
den anderen kant van de Zennevaller loopt.
WHITLEY-STOKES in FICK'S Wb. Indog. Sp., II. 306.
Vgl. de Sinn, de Sinne in Duitschland, de Shannon in Engeland.
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rietbeek’ uit Got. raus, het woord waaruit Fr. roseau ontstaan is, Klabbeek (Fr.
Clabecq) ‘de gladde d.w.z. klare, frissche beek’(1), Tweebeek (Fr. Tubize), die eene
volksetymologie schijnt te zijn voor Tobbeek ‘woelige beek’, zooals de oudste vormen
het bewijzen(2) en Lembeek(3) (Fr. Lembecq) ‘de leemachtige stroom’. Zoo komt men
te Halle(4), met een naam die geene verklaring noodig heeft en heel gewoon is in de
toponymie(5), Beersel(6), vroeger Barsele is waarschijnlijk eene herinnering aan de
beren (Mnl. baer, bar, beer), die zooals de wolven in vroegere tijden in ons land nog
te vinden waren.
Ietwat dieper in 't land heeft men Dworp (fr. Tourneppe) d.w.z. ‘de beek met de
doornstruiken’.
De Fransche naam is aan den oorspronkelijken vorm getrouwer gebleven dan de
Vlaamsche(7). Thornepe is eene samenstelling van thaurna- ‘doorn’ (vgl. eng. thorn)
en apa ‘water’. In een artikel in de Leuvensche Bijdragen(8) verschenen heb ik eene
lijst van de talrijke Belgische beeknamen met -apa aangegeven, die alle met
Germaansche bestanddeelen samengesteld zijn. Het is normaal dat th in het Waalsch
een t wordt(9).
Van den anderen kant, heeft men S. Pieters Leeuw, waarin zooals in Denderleeuw,
Zoutleeuw, enz. het woord voortleeft dat in 't Gotisch hlaiw- was, met de beteekenis
van ‘grafheuvel, heuvel’.
Wat Ruisbroek betreft(10), het is het ‘biezenbroek’ uit Mnl. rusch, ruisch. Zooals
Loth, een bedorven uitspraak van wat vroeger Laekt was (‘de plassen’), brengt ons
die naam dus terug naar de moerassige streek waar Brussel zich gevestigd heeft.

(1) Glabbec 1183, Glabecca XIIIe e., Glabbeke 1536. (DE SEYN. Communes belges. s.v.) - De
naam is heel gewoon, vgl. de Glatbeke te Ukkel, Brab., Op-Glabbeek, Limb., Glabbeek,
Brab., Glabais, Brab. en verscheidene Gladbach in Duitschland.
(2) Tobacis 877, Tubecca 1059, Tubeca 1136, Thubisa 1184 (FöRST. II. 2. 1014). Die vormen
zijn moeilijk op *twê-baki terug te brengen, maar schijnen uit *tob-baki te zijn ontstaan, uit
den wortel van Hd. toben ‘razen’, Nl. tobben ‘woedend zijn, gerucht maken’.
(3) Lembeca 1004, Lembeche 1084. Vgl. FöRST. o.c. II. 2. 7 waar zestien beken met dienzelfden
naam vermeld worden (*laim-baki).
(4) Hal 1181, Halle 1186 (FöRST. o.c. 1. 1213).
(5) Vgl. o.m.: Halle te S.L. Lennick en te Overijssche.
(6) Bersele 1190, Barsela 1164 (FöRST. o.c. II. 1. 360). - Staat misschien beer hier voor ‘slijk’?
(7) Thornepe 1111, Tornepia 1138, Dornepia 1221, Doirpe 1400, Doreppe 1435 (WAUTERS,
o.c. III. 713).
(8) Leuvensche bijdragen. 1923. bl. 129-143.
(9) Verg. Tourinne, Brab.: Deurne (uit *thaurnîna), Tourpes, Hain.: Nl. dorp, Thvl: Nl. Dijl,
Termonde: Dendermonde, enz.
(10) Ruschebroc 1138, Ruskenbruch 1154, (FöRST. o.c. II. 2. 647).
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III. - De lagere Zenne.
Dicht bij de beboschte heuvels van het Lakensche park ziet men op hellingen, die
onlangs nog heel schilderachtig waren, twee kleine kerken, fel op elkaar gelijkende;
het zijn de twee gehuchten van Neder- en Over-Heembeek(1) nu een gedeelte van de
stad Brussel geworden. De naam die nogal verspreid is, schijnt wel ‘beek van de
hoeve of van het dorp’ te hebben beteekend, zooals Prof. Mansion het veronderstelt(2).
Machelen op den linker oever heeft den zelfden naam als de stad Mechelen (fr.
Malines). Het woord is uit *mahlîn(a) ontstaan, een afleiding van mahl ‘malberg’
dat wij hooger vermeld hebben. Het is dus ‘de plaats met een *mallum of rechtbank’.
Die etymologie door mij in de Mélanges Moeller(3) voorgesteld werd door Prof.
Mansion aangenomen(4).
Peuthy(5) heeft een verrassend uitzicht en schijnt wel een verkleinwoord te zijn.
De vorm Putige, die van de tiende eeuw dagteekent, herinnert aan Mnl. pootkijn
‘boompje’ (Mnl. pote ‘jonge boom’).

Vilvoorde(6), volgens de opvatting van Prof. MANSION, bevat als eerst bestanddeel
hetzelfde woord fil- dat hij in Filerea (= *fil-warja) gevonden had, een ouden
plaatsnaam van bij Gent. Die lettergreep fil- vindt men in riviernamen, b.v. in de
Velp (fr. Fleppe), bijrivier van de Geet, en in de Vlese te Vlesembeke, Brab. Misschien
gaat het om een oeroud Germaansch verwant van lit. pilu ‘vloien’, maar meer
waarschijnlijk heeft men te doen met het woord: Ohgd. felwa ‘wilg’, dus ‘de
wilgenvoorde’(7).
Elewijt(8) behoudt waarschijnlijk een anderen naam van

(1) Haimbecha 673, 680, 765, Heembeke IXe e. - FöRST. o.c. II. 1. 1190 waar zes dergelijke
namen vermeld staan.
(2) o.c. 204.
(3) o.c. 305.
(4) o.c. 74.
(5) Putian 948, Putige 1140, Potja 1265. - Die vormen herinneren aan Rethy, Antw.,
verkleinwoord van Reth. Antw. ‘weg’ Gallée G.N. III. 352). Vgl. Retheque, oude vorm van
Rety. Pas de Cal. - In Holland vindt men Roetken 1381, Roetgen 1533, als oude vormen van
Reutje. (N.C.N. II. 49, 77. In al die gevallen, volgde -ken op een t.
(6) Filfurdo 779, MANSION. o.c. 67.
(7) *Felw(a)-forda. - Vgl. Felui. Hen. ‘wilgenbosch’.
(8) Elwijte 1218; Elwit 1265 (WAUTERS. o.c. II. 679).
De -te wijst waarschijnlijk op een collectief *wîd-tja ‘wilgenbosch’.
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den wilg, namelijk *wîthwô waaruit Hgd. Weide ontstaan is. Het eerste gedeelte kan
Mnl. eluw ‘geel’ zijn, dus ‘de geelachtige wilgen’ maar meer waarschijnlijk is het
eene vorm van els(1). Aldus ‘bosch van wilgen die op elzen gelijken’ d.w.z. ‘werven’.
De zelfde bestanddeelen in omgekeerde rangorde vindt men in het Wijdels-bosch of
Wilst (XIVe eeuw: Wiedeelst) te S. Agatha-Berchem(2).
Weerde is een ‘eiland’, of ‘polder’, zooals S. Joris Weert bij Leuven, Weert in
Hollandsch Limburg en zoo vele andere(3) (Nl. waard).
Sempst, naam van een der oudste dorpen van die streek was vroeger Semse zonder
(4)
t en wordt door het volk nog zoo uitgesproken. Hij bevat het achtervoegsel -isa(5),
gewoon in riviernamen: Erps, Brab. (*erp-isa ‘donkere beek’), Vlesenbeek, Brab.
(*felw-isa ‘wilgenbeek’), Wers-beek, Brab. (*warisa ‘meerbeek’), enz. Wat het eerste
gedeelte betreft, zou men kunnen denken aan dial. Hgd. simse ‘bies’, maar veel
waarschijnlijker heeft men te doen met den naam van de Zenne zelve. Uit *Sen-isa
> *Sense kan gemakkelijk door dissimilatie Semse ontstaan zijn.
Muysen(6) in de moerassen van de Dijl gelegen, op het uiterste punt van het
arrondissement Brussel is ‘drasland’, een collectief van mûs of mius, bijvormen van
Nl. moos(7).

IV. - Het Woudgebied.
H. Van der Linden(8) heeft afdoende bewezen dat het groot woudgebied in de oude
Latijnsche teksten van de Middeleeuwen: Silva Carbonaria genoemd geen
beslissenden invloed gehad heeft in de bepaling van de taalgrens. Het liep namelijk
niet van het Oosten naar het Westen, maar wel van het Zuiden naar het Noorden.

(1) *Eliza (waaruit h.d. Erle) in plaats van elisa>Nl. els. Aldus: eliz(a)-wîd-tja.
(2) WAUTERS. o.c. I. 347.
(3) Werda 1283, Weerde 1435 (WAUTERS. o.c. II. 544).
Het gaat om Onl. warith, Ohd. warid ‘eiland’.
(4) Semse 1234, Sempsa 1289, Symse 1326, Zemse 1349 (WAUTERS. o.c. II. 548).
(5) -isa is waarschijnlijk hetzelfde woord als Skr. is- ‘laving, verfrissching, water’.
(6) Musena 1150 - Vgl. Muisen bij Halmaal, Limb. (Musinne, j. 927), Mussain bij S. Renelde.
Brab. (Mussin 1158). (FöRST. o.c. II. 2. 356) die vergelijkt Ndd. musslich ‘vochtig’.
(7) VERCOULLIE. Et. Wb. s.v.
(8) Revue belge de Philologie et d'Histoire. II. 203.
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Het heeft veeleer als grens gediend tusschen Austrasië en Neustrië en later tusschen
de bisdommen van Luik en van Kamerijk. Het hart van het woud lag in het midden
van Henegouwen (pagus Haginavus d.w.z. van de Hagina-vallei (fr. Haine) of ‘vallei
van de hagen’ d.w.z. ‘bosschen’. Zijn noordelijke rand was op de grens tusschen het
Brabantsch hoogland en de Kempen, of met andere woorden, langs de rij van heuvels
zich uitstrekkende van Leuven naar Brussel: IJzerenberg, Everberg, Cortenberg, de
Saventer heide, enz. De streek tusschen Dijl en Zenne is nu nog bedekt met vele
weeldrige bosschen, overblijfsels van het groot woud. Zij is heuvelachtig en de
valleien zijn er diep en kronkelend. Toen de hoogvlakten en de hellingen overal nog
beboscht waren, was dit landschap welzeker een der schoonste van België.
Het grootste overblijfsel van de Carbonaria is het Soniënbosch. Het is dwaas in
die uitdrukking een bewijs te gaan zoeken dat de oude Germanen in hun woud de
zon vereerden. Soniën is klaarblijkelijk het bijvoeglijk naamwoord van Sunnia, naam
van de Zuene en vroeger ook, zoo hebben wij getracht te bewijzen, van de rivier
Zenne (zie bl. 369). Soniënbosch is aldus ‘het woud bij de Zenne’. Die naam was
vóór een paar eeuwen nog juist.
Vorst(1) aan de Zenne lag dan nog op den rand van het groot bosch. Zijn naam zelf
herinnert daaraan. Reeds in Merowingsche tijden(2) vindt men het woord: foristum,
forestis om een woudgebied aan te duiden aan het algemeen gebruik onttrokken,
waar men geen weiderecht bezat en geen recht om hout te kappen, omdat het voor
de jacht van de heeren voorbehouden was.
Er is dus geene reden om uit Vorst bij Brussel een collectief te maken in den aard
van Vurste bij Gent, afgeleid uit *fursi- ‘gaspeldoorn’, al was het alleen omdat dat
soort stekelachtige brem in die streek niet groeit.

De heuvels en hellingen Oostelijk en Zuidelijk van Vorst zijn nog grootendeels bedekt
met bosschen of struiken, in 't

(1) Foresth 1105, Forestum 1110 (FöRST. II. 1. 924).
(2) Reeds in 556 in eene oorkonde van Childebert. - KLUGE, Etym. Wört. s.v. Forst.
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bizonder in de richting van Ukkel (cf. infr.) en Linkebeek ‘beek met hellingen’(1).
Onder de kleinere bosschen, die vroeger met het Soniënbosch verbonden waren,
telde men de Heegde(2) (collectief van haag ‘bosch’) bij Vorst, de Holst te S. Genesius
Rhode, eene afleiding van hols ‘struik’, bijvorm van huls (vgl. Holsbeek, Brab.), de
Hoogvorst op de hoogvlakten tusschen Tervueren en Wezembeek(3), het Vrebosch
verder dan Sterrebeek, d.w.z. ‘voorbehouden bosch’ (hetzelfde als foristum)(4), het
Solbosch dichter bij Brussel d.w.z. ‘het drassige bosch’, zijnde zooals Sollenberg en
Solheide te Dworp(5), eene afleiding uit Germ. *saula ‘slijk’(6). Het nu ook verdwenen
Linthout bij. het Jubelpark was geen ‘lindenbosch’ maar wel een ‘bosch met
leemachtigen grond’, daar de oudere vorm: Lemteholt(7) was.
Andere bosschen heetten loo: Lillois (= lind-loo (?)(8), Caerloo (te Ukkel) ‘povere
bosch’(9). - (Waterloo(10), nogthans is hier op zijne plaats niet daar de naam was vroeger:
waterloos, wat met de natuur van de plaats overeenstemt.)
Men heeft ook heis: Maleysen (fr. Malaise) te Overijssche. De naam heeft niets
te zien met het Fransch woord: malaise. Hij wijst op ‘een struikbosch dat als mallum
(zie hooger) kon gebruikt worden’. (Te Lembeek vindt men ook een Malheide).
Maleysen bevat dezelfde bestanddeelen als Esemaal, Brab., maar omgekeerd.
In diezelfde streek vindt men vele hoogten die berg heeten:

(1) Link is hetzelfde woord als Eng. links, b.v. in golflinks d.w.z. ‘level and undulating sandy
ground near sea-shore with turf and coarse grass’ (Oxford Dict. s.v.).
(2) = *hagithja. - De naam Haacht is ook een collectief van haag maar met suffixe: ôth: *hagôth.
(3) Nu is die hoogvlakte ontboscht.
(4) Vredebosch is te vergelijken met Vreeland, Vredebrug, Vredebroek, Vredebeende, Vrijbosch,
Vrijhem, Vrijthout, Vrijheid, Vrijgeweid, namen van gehuchten en allemaal wijzend op
gebieden die ‘reserves’ waren, somtijds ‘ingesloten ruimten’ (Vgl. Mnl. Vrijthof = Hd.
Friedhof).
(5) Ook Zoutlecuw. Brab., (= *saulôth) en Sologne. Hen. (= *saulunnjô).
(6) Vgl. Mnd. sol ‘vijver’, Ags. sol ‘slijk’ (hieruit: Solway - JOHNSTON, Place Names, 450), Dan.
söl ‘slijk’, Got. bisauljan ‘bezoedelen’
(7) Lemteholt 1145 - WAUTERS. o.c. III. 55. - lemte = *laimitja.
(8) Lentlo 966, Lentlos 1147, Lenlous 1250, Lalous 1383, Lelooz 1613 (TURLIER & WAUTERS.
Com. Belg. s.v.).
(9) Uit Onl. kaar ‘ellende’ - Vgl. Nl. karig.
(10) Oude vormen: Waterlos 1145, Waterloos 1340.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

375
Alsemberg(1) ‘berg van de alsems’ of ‘berg van de hagebeuken’(2).
Huldenberg(3) ‘berg met tumuli of heuveltjes’ uit Mnl. hille, hulle; Everberg(4) ‘berg
van het everzwijn’; Cortenberg, Varenberg (te Tervueren), enz.
Voor een ‘heuvel’ zei men ook *hukka, b.v. in Ukkel, naam van de welbekende
voorstad van Brussel, die vroeger met h geschreven werd(5). Hij is een verkleinwoord
van *hukka(6) of eene samenstelling: huk-loo ‘heuvelbosch’.
De valleien noemde men dikwijls: dal: Boendael ‘vallei met tenten of zolders’(7),
Berckendael (te Vorst), Groenendael (te Hoeylaert), enz. In het Waalsche zei men
natuurlijk: val, waaruit Genval ‘diepe vallei’(8).

Meestal nochtans dragen de valleien de namen van hunne rivieren.
Uit het Soniënbosch loopen verscheidene stroomen in de richting van de Dijl, b.v.
de Laan (Fr. Lasne)(9) (waaruit Terlaenen, geh. van Overijssche) die denzelfden
Keltischen naam draagt als de Lahn bij Coblentz; - laan voor *(p)lânâ is ‘de vlakke,
stille stroom’.
De Laan ontvangt het water van de Zilverbeek vroeger

(1) Ausemberga 1243, Halsenberge 1415, Alsenberghe 1491, Halsemberge 1686.
(2) Hals, hels, schijnt een oude naam van den hagebeuk of van struiken in 't algemeen geweest
te zijn; helzenteer of elzenteer wordt dialektisch nog voor ‘hagebeuk’ gebruikt (DE BO.
Kruidwoordenboek 56, Antwerpsch Idioticon. II 404). Wouden heetten vroeger halze
(FöRSTEMANN. II. 1. 1268). Vgl. Herent-hals, Alsberg bosch (te S. Joris Winghe), Aaltre (O.
Vl.). (Halestra. Pist, Pagi. 7). Dit *halsa, ‘doornstruik, hagebeuk’, vermoedelijk verwant
met huls(t), hols ‘hulst’ is waarschijnlijk hetzelfde woord als Osl. kolso ‘aar’ (zie BERNEKER.
Slav. E.W. 549). - Anderzijds bestaat alsem, dialektisch: als, alst, waaruit vele plaatsnamen:
Aalst - oude vorm: *alosem (uit Lat. aloxinum) vgl. Fr. Alost: Aalst.
(3) Hyldeberg 1140, Hildeberg 1145, Hullenberg 1151, Huldeberg 1190 (FöRST. o.c. II. 1. 1358).
(4) Eversberc 1160 (FöRST. II. 1. 790).
(5) Hucle 1095, Hucclo 1130.
(6) Men vindt hetzelfde verkleinwoord in Heukel-om O. Vl. (MANSION. o.c. 98).
(7) Onl. bôn ‘dorschvloer, vlakke grond’, Mnl. boene ‘verhoogde vloer’, bunne ‘tent’.
(8) Jusenneval 1218 = middeneeuwsch Lat. Jusana vallis voor *deors-ana v.
(9) Lanna 1214, 1244, Lana 1225, Lasne 1754 (TARLIER & WAUTERS. o.c.s.v.).
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*Hal-apa ‘ruisschend water’, die aan Ter-Hulpen(1) haar naam gegeven heeft.
De Yssche (Fr. Isque)(2) heeft een Keltischen naam zooals de Laan. Hij beteekent
eenvoudig ‘water’ en is gewoon in streken die Keltisch geweest zijn. Men heeft b.v.
de Eisch(3) in het G.H. Luxemburg. Het Oud-Iersch bezat het woord esk ‘water’(4).
Zij komt uit Hoeylaert ‘open plaats in de diepte’(5).
De Voer, waaruit de naam van Ter-Vueren ‘aan de Voer’ ontstaan is, heeft
integendeel een Germaanschen naam. Men vindt hem terug in de Voere (Fr. Fouron)
in het Herveland, de Vurre(6) te Afsnee, O. Vl. Hij schijnt hetzelfde te hebben beteekent
als Nl. vaart(7).

De Woluwe(8) is de eenige van die beken die naar het Noorden loopt en in de Zenne
uitmondt. Zij heet ‘de woelige beek’(9).
Zij heeft haar bron bij Boschvoorde, zooals men nu zegt als vertaling voor Fr.
Boitsfort, hetwelke de oorspronkelijke vorm is en niets te zien heeft met Fr. bois.
Boitsfort was vroeger: Boudes-fort(10) d.w.z. ‘de voorde van een zekeren Baldo (=
Baldwin)’. Te S. Stevenswoluwe komt een klein water in de Woluwe die te
Crainhem(11) ‘kraaienplaats’ uit de Sterrebeek en de Wesembeek samengesteld wordt.

(1) Helpe 1230, 1283, Hulpe 1260, Helpa 1441, Heulpe 1571 (TARLIER & WAUTERS, o.c.s.v.)
- Vgl. de Helpe (vroeger Helpra: *haiapaara) bijrivier van de Samber.
(2) Isca. 832, (KURTH o.c. 450).
(3) Isca. 960 (KURTH. ib.).
(4) Kelt. *is â is voor (p)idskâ, vgl. Gr. π σος ‘waterland’, π σος ‘opborrelen’.
(5) Holar 1185, 1228, Hoelaer 1204 (WAUTERS. o.c. III. 523) - laar is ‘open plaats in een bosch’.
Het eerste gedeelte is waarschijnlijk Mnl. ‘hoel diepte, kuil’ - vgl. Hoelbeke. Limb., Hoeleden
Erab.
(6) Foraria j. 815-844. - MANSION. o.c. 198.
(7) Mnd. vuore ‘vaart, weg’ komt uit *fôrô, van denzelfden wortel als Nl. varen, vaart.
(8) Wiluwa (Gesta Ep. Cam.), Wileuwa 1046, Wuluwa 1186, Wiuluwa 10e eeuw, Woluwe 1117
(FöRST. o.c. II. 2. 1135, 1408).
(9) Het eerst bestanddeel is de wortel van Nl. wel ‘bron’. Onoorsch. vella ‘koken’, Ohd. wëlla
‘golf’.
(Hieruit Ulbeek, Wulpen, Waleffe, Wilp, enz.) Het tweede is hetzelfde als Ohd. ouwa ‘water’,
Nl. land-ouw, Wat-ou = Germ. aujô.
(10) Boudesfort 1227, 1240, Boutsvoirt 1462. - WAUTERS, o.c. III. 362.
(11) Crainham 1003, Craienhem 1219, 1230 - WAUTERS, o.c. III. 232. Vgl. Vossem, Brab., Rossem
(te Wolverthem), Boxhem (bok) (te Grimberghen), Ranssem (hram ‘raaf’) (te Erps), Honssem
(te S. Marten's Bodeghem), enz.
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De eerste was vroeger Stertbeke(1) of ‘de beek die steert d.w.z. zich haast’ (Mnl.
steerten = Eng. to start). De Wezembeek(2) is niets anders dan ‘de beek in de weide’
uit het woord dat nog in hd. Wiese voortleeft(3).
Dan komt de Woluwe in een zavelachtig gebied dat sedert lang ontboscht is en
vroeger eene groote heide uitmaakte: de Saventer heide. De naam van Saventhem
herinnert aan dien witten z.g. Brusselschen zavel. Het dorp heette vroeger Saventen(4)
d.w.z. *sablantîna ‘zandvlakte’. De l heeft zich klaarblijkelijk aan de n
geassimileerd(5).
Haren(6), daarnevens, ‘de droge, woeste plek’ uit Onl. hâre = Mnd. hâre ‘heide,
ruigte’ is een ander getuige van het vroeger bestaan eener zandwoestijn op die
hoogten.

V. - De Brabantsche Kempen.
Ten Noorden van de Saventer heide en van de Cortenbergsche heuvels heeft het land
op den rechten kant van de Zenne het uitzicht van eene uitgestrekte vlakte. Het wordt
meer en meer gelijk aan de Kempen wier naam reeds verschijnt in Campenhout en
in zijn gehucht Campelaer.
Het schijnt dat die vlakte vroeger een ideaal land geweest is voor het kweeken van
vee. Waarschijnlijk liepen de kudden in vrijheid gedurende den dag; maar 's nachts
en in den winter kwamen zij bijeen in afgesloten kralen, perken genoemd. In den
naam van het dorp Perck(7) leeft die uitdrukking voort. De lijfeigenen die de wacht
op de kudden hielden hadden hunne hutjes(8) o.m. op de plaats nu Laethof geheeten,
een gehucht van Perck. In laat, hebben wij inderdaad het woord dat in het
middeneeuwsch Latijn verschijnt als laetus ‘slaaf’.

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

(6)
(7)
(8)

Stertbeke 1173, 1197, Steerbeka 1197 (FöRST. o.c. II. 2. 890, 891).
Wezembecca 1129, Wesenbeka 1140.
Ohd. wisa ‘weide’, O. Nor. veisa ‘poel’ - Vgl. Wezemaal, Brab., Wezet > Visé, Luik, enz.
Saventa 1117, Saventen 1132, Saventhen 1138, de Zaventhen 1179. Vgl. Savelthem, hof te
Wolverthem (WAUTERS. o.c. II. 311) Savelenberg te S. Agatha Berchem (ib. I. 351).
Het woord sable (uit Lat. sabulum) bestond reeds in het Oud-Frankisch (VERWIJS & VERDAM.
Med. Wb. s.v. savel). De collectieve uitgang -antîna wordt ook gevonden in Haltinnes. Nam.
(Halentina 1104), Romedenne te Surice, Nam. (Rumendinis 816), Hemptinne, Nam.
(Haimentinas 1050). (ROLAND. Inst. Arch. Nam. XXIII. 519.)
Haren 1080, 1139, enz. (FöRST. o.c. II. 1. 1233). Vgl. de Haar in Gelderland, Haren bij
Groningen, Bergharen in het Maas- en Waalland (GALLÉE. Nom. Géog. Neer. III. 334).
Parc, perc, perric was oorspronkelijk eene ‘omheining, eene omtuining of afgesloten ruimte
voor bewaring van vee’ (VERWIJS & VERDAM, o.c.s.v. parc).
Vgl. in Henegouwen: Ecaussines = *Skalkîna ‘schalken huis’.
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Ietwat verder, in de richting van de Dijl, heeft men Hever(1) ‘perk of weide voor
bokken’, terwijl men oostelijk van Campenhout een Bulsum heeft ‘plaats van den
stier’.

De drassige natuur van den grond gaf aanleiding tot benamingen als Schiplaken,
Boortmeerbeek, die allebei op waterplassen wijzen, Melsbroek, vroeger Meldebroeck(2)
‘broek van de melden’ d.w.z. in 't algemeen ‘planten die in vochtigen, vetten grond
wassen’.
Op weiden wordt gewezen door het gebruik èn van ham ‘weide bij een stroom’
in Hambosch bij Thildonck of in Rijmenam, Antw., aan de Dijl (‘ham van de
muggen’(3)) èn van weze (cf. supra) in Weeshoek (beek te Campenhout), Wespelaer(4)
‘laar met de beek in de weiden’(5), Wesemael ‘malberg in de weide’ èn van wang in
Winxele bij Leuven en de Winghe bij Wesemael(6).
In den naam Thildonck(7), aan de Leuvensche vaart, vindt men het woord donk
‘moerassige grond, kleine hoogte bij een broek’ samengesteld met til-, zooals in
Thielt, W. Vl., een bijvorm van Nl. tuil(8) in de beteekenis van ‘bos, kuif’.

De plantengroei is ook die welken men op drassigen grond verwacht.
De ‘elzen’ hebben den naam Relst (te Campenhout), gegeven met geagglutineerde
r (ter Elst(9) > te Relst)(10), de

(1) Havera 1150 (FöRST. o.c. II. 1. 1322) - vgl. O. Nor. hafr ‘bok’, Ags. hoefer. - De vertaling
‘veld met wilden haver’, is ook mogelijk (zie bl. 368).
(2) Meltbroeck 1095, Meltbruch 1134, Meldebroeck 1240 (WAUTERS. o.c. III. 111) - Meltbrok
1192 (FöRST. o.c. II. 2. 264). Vgl. Meldert, naam van verschillende dorpen (= meld-aarde?).
(3) Mnl. rime, rijm ‘vlieg, mug, worm’ (VERWIJS en VERDAM, o.c.s.v. rime).
(4) Wispelaer 1154 (FöRST., o.c. II. 2. 1400).
(5) Wesp,- waarschijnlijk *wis-apa.
(6) Waarschijnlijk: *wangjô.
(7) de Tildunc 1141, de Tildonc 1154, Tieldunc 1173 (FöRST. o.c. II. 2. 994).
(8) MANSION, o.c. 81.
(9) = *alisôth, collectief van boomen zooals Hasselt, Boekt, Espt, enz.
(10) Dit verschijnsel is gewoon. Zoo vindt men Rest (ter Escht) te Boom en te Hechtel, Restert
(ter Heestert) te Nieuwkerken. O. Vl. In 't Fransch heeft men b.v. Nafraiture (= en à Fraiture),
Neblon (en Emblon), enz.
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‘wilgen’ zijn de oorzaak geweest van Elewijt (cf. supra) en Werchter(1) [= *werfter
d.w.z. ‘bosch van wilgen met breede bladeren’(2)].
De Ruysbeek te Campenhout (‘biezenbeek’) en de List te Berg (‘broek met
lischgras’) wijzen ook op planten die de gewone sieraad zijn van de moerassen.

Zooals oasen in eene woestijn, rezen in die vochtige grasvlakte hoogere plekjes met
stamboomen. Zoo was Bueken (‘beukenbosch’), Boekt (‘id.’), gehucht te Elewijt,
Herent(3) (‘bosch van hagebeuken’), Querbs, vroeger Quaderebbe (‘slechte balken’)(4).
De kleine hoogten heetten hokken (vgl. *hukka in Ukkel, cf. supra), waaruit
Steen-ocker-zeel(5) en Neder-ocker-zeel of zelfs bergen, zooals in Berg, naam van
een dorp nevens Campenhout, en in Bergshem(6), nu Beyssem uitgesproken (gehucht
van Velthem). Die uitdrukkingen zijn beslist overdreven, maar in eene groote vlakte
is elk heuveltje een berg.

VI. - Het Payottenland.
Het vruchtbaar land tusschen Zenne en Dender heet op onze dagen: Payottenland.
De oorsprong van die benaming is gansch duister gebleven. De uitspraak Piottenland,
die niet zelden gehoord wordt werpt geen licht op het vraagstuk, daar men hierin
klaarblijkelijk met volksetymologie te doen heeft onder den invloed van piot
‘infanterist’. Het lijdt geen twijfel dat het woord geen Germaanschen oorsprong
heeft, maar bij de Walen vindt men payotte nu niet meer in gebruik.
Lobet in zijn verouderd Dictionnaire Wallon vermeldt nogthans payou met de
beteekenis: ‘wand, muur gemaakt met stokken, stroo en leem’. Een payou fessi is
‘un ouvrage de

(1) Werchtere 1138 (FöRST., o.c. II. 2. 1275).
(2) Werf = salix caprea. - Het tweede gedeelte -ter, terre beteekent ‘boom’ in 't
Middelnederlandsch (= Eng. tree).
(3) Harent 1180, Herenth 1140 (FöRSTEMANN. II. 1. 1268). - Vgl. harenteer, herenteer, naam
van hagebeuk in de Brabantsche dialecten (vgl. eng. hornbeam). Zoo heeft men ook
Herenthals, Antw. (Hernehals 1182. FöRST. o.c. II. 1. 1268), Herenthout. Antw., Herne (fr.
Herinnes), Brab.
(4) WAUTERS, o.c. III. 196 - Mnl. rebbe, ribbe, dikwijls gebruikt met de beteekenis: ‘lat, balk’
- Querbs, de moderne vorm is natuurlijk door Erps beïnvloed geweest.
(5) Hockanzele 1179, Hockenzele 1176, Hockezele 1154, 1165.
(6) Bergecen 1117, Berchsem 1406 (WAUTERS. o.c. III. 222).
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campagne pour les huttes’ payou is, wel is waar, niet payotte; maar vroeger kende
men ook: paillotte met dezelfde beteekenis als payou(1). Het was een woord uit de
streken die dicht bij het Vlaamsch land liggen. Alle voorbeelden door Godefroy
(Dict. de l'Ancien Français, s.v.) aangehaald komen uit het land van Doornik en
Rijssel.
Nu, het is een feit dat in het hart van het Payottenland, bij uitstek een land van
boomgaarden en tuinen, kleimuren in gebruik waren om de eigendommen te
omheinen. Men ziet nog dergelijke afsluitingen in het land van Beckerzeel en S.
Ulrichscapelle. Indien die interpretatie de rechte is mag men zeggen dat de uitdrukking
Payottenland voor Westbrabant als ‘land van de kleimuren’ een tegenhanger is van
Hageland als ‘land der hagen’(2) voor Oost-Brabant.

Het Payottenland zooals Haspengouw is sedert veel langeren tijd ontboscht dan
midden-Brabant, de streek van de Carbonaria. Dit is gedeeltelijk aan de
vruchtbaarheid van den grond te danken. Daarenboven waren beide streken
betrekkelijk vlak en veel gemakkelijker te bebouwen dan het heuvelachtig gebied
tusschen Zenne en Dijl. De voornaamste oorzaak nogthans ligt in de aanwezigheid
van Romeinsche heerbanen, d.w.z. den grooten steenweg uit Bavay naar Keulen in
Haspengouw, de kassei tusschen Bavay en Utrecht (Trajectus) in het Payottenland.
Van uit Chaussée N.D. Louvignies (een dorp dat zijn naam aan de heerbaan
ontleend heeft) in Henegouwen richt zich die steenweg in rechte lijn naar Kester (=
lat. Castra) waar een klein verschanste kamp zich bevond zooals de Romeinen ze
gebruikten, in onveilige grenslanden, om de kasseien tegen de barbaren te beschutten.
Een paar kilometers verder, staat Goyck, een naam die op een Latijnschen vorm:
Gaudiacum(3) te herleiden is. Dit beteekent ‘het eigendom van Gavidius’. Die
eigennaam was zeer verspreid. Bij Lessen hebben wij een Ghoy en, in Frankrijk,
verscheidene Jouy, Jouet, Gouy, Gaujac, Jaujac die allemaal denzelfden oorsprong
hebben.

(1) Men vindt ook paillotter ‘met stokken en leem bouwen’.
(2) Die naam, weliswaar, kan: ‘boschland’ oorspronkelijk beteekend hebben maar sedert lang
wordt hij verstaan, als ‘streek van de hagen’.
(3) Gaugiaco 877, Gaugiaca 897, Goiaca 1059, Goy 1112, 1239, Goeycke 1435 (WAUTERS.
o.c. I. 250). De spelling Gaugiacum getuigt van eene uitspraak Gaujacum voor Gaudiacum;
gi en di vóór klinkers van af het Latijnsch van het keizerrijk werden uitgesproken als j.
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Op dezelfde baan waarbij Gavidius zijne villa gebouwd had, kwam een zekere Linius
zijne hoeve vestigen. Deze naam was in Gallië niet minder gewoon dan de andere.
Hij leeft voort in dorpsnamen als Ligny, Ligné, Lignac, Lignat, Linay, alle afgeleid
uit Liniacum, hetwelk de oorsprong is van Lennick(1).
Het eenig ander dorp van de streek dat een -acum-formatie vertoont, is
Audenaeken,(2), op een tiental kilometers afstand van de heerbaan. Ditmaal, nogthans,
droeg de eigenaar een Frankischen naam: Haldo verkorting van Chaldebert, Halidrich,
Helidmund of andere benamingen van dien aard.
De groote steenweg richtte zich naar Assche(3) waar inderdaad sporen van
Romeinsche verschansingen zijn gevonden geweest. De Latijnsche naam van de
plaats is echter verdwenen. De tegenwoordige benaming schijnt ontleend te zijn aan
de Asbeek die zooals vele andere stroomen op Germaanschen grond ‘esschenbeek’
heette(4). Esschene ‘esschenbosch’, naam van een naburig dorp op den oever van
dezelfde Asbeek is eene reden te meer om te gelooven dat die streek eenmaal door
hare esschen gekenmerkt was(5).

Indien het Payottenland, het eenige gedeelte van de Brusselsche omgeving is waar
Gallo-Romeinsche namen verschijnen, is het ook buitengewoon rijk aan formaties
met -gem. Daar is geen wonder aan. Die Frankische plaatsnamen aan persoonsnamen
ontleend zijn het rechtstreeksche Germaansche equivalent van de Gallo-Romeinsche
benamingen met -acum. Zij

(1) Liniaco 877, Liniacum 397, Liniaco 1059, Lenneka 1218, Ligni (Romaansche vorm) 1251,
Lennike 1622 (WAUTERS. o.c. II. 211). De vertaling van Liniacum als ‘hoeve van de grens’
of ‘hoeve van de baan’ is minder waarschijnlijk, alhoewel niet onmogelijk.
(2) Haldenach 1164, Holdenake 1169, Houdenake 1260, Houwenaken, 1435, enz. (WAUTERS,
o.c. II. 119).
(3) Ascum (Vita Stae Berlendis), Ascha 1086 (WAUTERS. o.c. II. 424).
(4) Het afleiden van Assche uit Got. atisk ‘akker’ is veel minder waarschijnlijk.
(5) Assche is het toppunt van het Noorden van het Payottenland en een waterscheide tusschen
de beken die naar de Dender loopen. (b.v. de Asbeek) degene die bijrivieren van de Zenne
zijn (b.v. de Molenbeek van Wemmel) en de talrijke waterloopen die zich naar het Noorden
richten (o.m. de Lippeloosche beek die hare bronnen heeft te Waerbeke (d.w.z. ‘meerbeek’)
bij Assche en te Maxenzeel (= Masenscle 1167 - (FöRST., o.c. II. 2. 239) ‘huis in het broek’
(Mnl. mase ‘slijk’).
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dienden om landbouwuitbatingen aan te duiden in den aard van de Romeinsche villas.
Het is nu wel bekend dat die -gemnamen samengesteld zijn uit *haima- ‘heem’ en
een genitief van het meervoud van een patronymischen naam met achtervoegsel
-inga, formaties in den aard van Merowingen en Karlingen uit Merowig en Karel.
Zoo is Bellinghem(1) voor *Bellinga haim d.w.z. ‘het goed van de familie van Bella(2)’.
Pepinghem is de pachthoeve van de afstammelingen van Peppo(3) = Pepin (vgl.
Pepin-ster, Luik).
Elinghen(4) is waarschijnlijk het eigendom geweest van de familie van iemand
wiens naam begon op edel-, zooals Edelbert, Edeltrud, enz.
Buysingen(5) bevat, zooals Busigny in Frankrijk, den eigennaam Bûso, Bôsi.
Ontledingen van denzelfden aard konden gedaan worden voor Bodeghem,
Cobbeghem, Brusseghem, Releghem, Hekelgem, Dilighem, Afflighem, Beyghem,
Eppeghem, Herffelinghen, Oetinghen en vele andere op den linker oever van de
Zenne.
De streek langs den anderen kant stelt voor als namen van dien aard alleen:
Dieghem, Nosseghen., Humelghem, Auderghem, alle op de grenzen van het vroeger
groot woud, een bewijs dat het binnenland nog geene villas telde in het begin van
de middeneeuwen.
Wat gezegd wordt van die namen met -gem is natuurlijk niet toepasselijk op de
namen met -hem die afgeleid zijn uit gewone naamwoorden: Berchem uit berg,
Molhem(6) (vroeger: Molen-hem) uit molen, Catthem(7) uit kat, Rossem(8) uit ros,
Strijthem(9) uit strijd met de beteekenis van ‘hard werk, hard land’(10).

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

Bellinghen 114, Bellenghem 1234. - Vgl. Bellegem. W. Vl.
MANSION, o.c. 33.
MANSION, o.c. 92.
Eelinghen 1435 (WAUTERS, o.c. I. 120).
Busengem, Busengen, XIIe eeuw (DE SEYN, Com. belg. s.v.).
Molenhem 1126, Molnhem 1272 (WAUTERS, o.c. I. 530).
Bij Strijthem.
Te Wolverthem.
Strithem 1173. FöRST., o.c. II. 2. 908.
Strijthem herinnert aan Strijdweerd bij Tiel en Strieland bij Nijkerk in Gelderland (N. C. N.
III. 242), aan Strijbroek (te S. Kath. Waver), Strihout (WAUTERS, o.c. III. 599). Waarschijnlijk heeft strijd in die woorden niet de beteekenis van ‘gevecht’ maar degene van
Onr. strîdr ‘hard, guur’, zoodat Strijbroeck een synoniem is van Ardoye (vroeger Hardoye).
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Alleen Wolverthem(1) schijnt uit een persoonsnaam afgeleid te zijn ‘huis van Wulfhart’.

Terwijl de groote uitbatingen op de hoogvlakten te vinden waren, vestigde zich de
bevolking bij voorkeur langs de waterloopen waar men water vond voor eigen gebruik,
weiden voor het vee, vetten grond voor de tuinen, meer gemak voor het verkeer,
beschutting tegen den wind, enz.
Dikwijls hebben de beeken die in die valleien loopen hun naam aan de dorpen
gegeven.
De meest natuurlijke wijze om de plaatsnamen van die streek te bestudeeren is
daarom ook wel het volgen van de valleien.
Onder de stroomen die in de Zenne uitmonden heeft men eerst de Zuene, wier
naam reeds besproken geweest is. Meer naar het Noorden, loopt de beek die vroeger
Vlese heette d.w.z. *felw-isa ‘wilgenwater’(2) en die haar naam gegeven heeft aan
Vlesenbeek(3) en aan Ter-Vlest, gehucht vlak over Vorst, aan de Zenne gelegen.
Een ander kleine stroom was de Gaesbeek, nu algemeen gekend om rede van het
oud kasteel dat eigendom van den Staat geworden is. Het is ‘de schuimende, gistende
beek’; gaas dat wij terugvinden in de Gaesborre te Wemmel en in de rivier Gaze bij
Tienen is verwant met Mnd. gâre ‘mest’, Mhd. jësan ‘gisten’, Nl. gier, gist. Gaesbeek is eene parallele formatie van Gibecq(4), Hen. (= *gis-baki), Gileppe (=
*gis-lapa) en verscheidene namen Geiselbach in Duitschland.

Te Anderlecht mondt de rivier Pede in de Zenne uit. De naam is een collectief van
Nl. pad. gevormd zooals Jette, Geet uit gat(5). De beteekenis ‘paddebeek’ is heel
natuurlijk en te vergelijken met Paddenbroek te Audenaeken, Paddenborgt te
Grimberghe, Paddevijver te Elsene, Pedeheyde te Meysse, enz.

(1) Vulvrethem 1095, 1147, Wolvrethem 1179, Wolvershem 1251, Wolverthem 1435 (WAUTERS.
o.c. II. 310). - Bautersem. Brab. is eene formatie van denzelfden aard: heem van *Bald-hari.
(2) Zie hooger op, naar aanleiding van Sempst.
(3) Flesembeca 1211, Vlesenbeke 1280, Vlazenbeke 1351 (WAUTERS, o.c. I. 111). De laatste
vorm getuigt van eene volksetymologie, uit Nl. vlas uitgaande.
(4) Gisbecca 1143. (FöRST., o.c. II.!. 1055.)
(5) Pede moet geïnterpreteerd worden als staande voor *pad-*tja of *pad-jô.
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Aan de Pede vindt men Schepdael(1). Zooals Scheplaeken (te Hever en te Grimberghe),
Schepbroek (te Waenrode), Schepdael (te Herffelingen), Schepdonck (te Somergem),
is Schepdael eene afleiding van Ofries. schep ‘vat’, Nl. scheppen. Het is een
‘Vatendal’, zooals Botendael te Ukkel (Mnl. boot ‘vat, ton’).
Naast Schepdael, vindt men Dilbeek(2), dat vroeger schijnt *Delbeek te hebben
geheeten; en aldus de beteekenis te hebben van: ‘beek in de delle(3) d.w.z. in het dal’(4).
Dichter bij Brussel komende vindt men het gehucht Scheut, beroemd door zijne
vroegere Karthuizerabdij en zijn tegenwoordig klooster van missionarissen. Het
woord scheut of schoot, schot, schut werd in de middeleeuwen gebruikt voor houten
gebouwtjes voor het schutten van vee. Men spreekt nu nog van een schapenschot.
Daarnevens staat de voorstad Molenbeek met een naam tegenwoordig door omtrent
de helft van onze stroomen gedragen, ten koste van zoovele schilderachtige
benamingen die in onze dorpsnamen voortleven.
De Pontbeek (waarschijnlijk: ‘vijverbeek’) komt uit Groot-Bijgaarden(5)
zoogenaamd in tegenstelling met Klein-Bijgaarden te S. Pietersleeuw. - Een bijgaard
was, naar het schijnt, een hof met bijënkorven. Feitelijk vindt men in Duitschland
dorpen die Bingarten heeten (uit D. Bien ‘bij’)(6).
De bijenteelt was in zwang van af de Indo-germaansche tijden zoodat Impde(7)
gehucht van Wolverthem waarschijnlijk op dezelfde manier als Bijgaarden moet
vertaald; worden (Mnl. imme ‘bij, bijenzwerm’). - Er zijn andere sporen van bigard-in
de toponymie, bij voorbeeld: Byard, gehucht van Fosse, Nam.
Zellick was Sethlica(8) in 974 d.w.z. ‘dorpje’ en maakt

(1) Scepdale 1260, Schepdale 1408 (WAUTERS, o.c. I. 233).
(2) Delbeccha 1075, Dilbeccensis 1140 (FöRST., o.c. II. 1. 710).
(3) Vgl. Delle bij Winxele en Mnl. delle ‘dal’. De oude plantnaam dit ‘anethum’ komt beter niet
in aanmerking.
(4) Bij Dilbeek, heeft men Itterbeek, waarvoor dezelfde interpretatie geldt als voor Etterbeek
(cf. supra).
(5) De Bigarden 1121, Bygaarden 1119, Bigarda 1179, Bigardin 1110, enz. (FöRST., o.c. II. 1.
437). - Bijgaarden zooals Bijlokke bij Gent kan ook voor ‘omheining’ gebruikt geweest zijn,
bij zou hier dan verschijnen met de beteekenis van ‘om’ zooals in Got. bi-baurgeins.
(6) ARNOLD - Ansiedlungen u. Wanderungen deutscher Stämme, 21.
(7) Himethea 1147, Immechia (?) 1145, Emmetha 1117 (FöRST., o.c. II. 1. 1564) dus = *immithja
- Impde, nogthans kan ook in verband gebracht worden met *emme ‘vloer, weide’ (vgl.
FöRST., o.c. II. 1. 814).
(8) MANSION, o.c. 98. - Het is een latinisatie van *sethlek, verkleinwoord van *sethel.
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dus een van de zeldzame voorbeelden uit van verkleinwoorden in de Vlaamsche
toponymie. Het is namelijk een diminutief van Onl. sethal = Mnl. sedel ‘plaats waar
men zich vestigt’. Het woord leeft voort in Hgd. einsiedeln.
Eene andere beek (Molenbeek geheeten) begint haar loop bij Wemmel(1). Deze
geheimzinnige naam schijnt een verkleinwoord te zijn van *hwamma- ‘hoekig dal,
helling met gras’. Dit woord heeft bij de Skandinaviërs gediend om vele plaatsnamen
te smeden: Hvammsdalr, Hvammsfjördr, Hvammsland, enz.(2).
Verder loopt de Molenbeek naar Grimberghen(3). Op 't eerste zicht schijnt die naam
‘grimme d.w.z. wilde, woeste berg’ te beteekenen. Nogthans was zijn homoniem:
Grembergen, O. Vl. nog Grendberge in 1019(4) en wat Grimberghen betreft weet nog
Wauters van een Grentbergis in 1125. Dus heeft men eigenlijk te doen met een
‘grindberg’.
Te Grimberghen komt een kleine bijstroom uit Hamme en Meysse. De naam van
het eerste dorp is eenvoudig het Onl. hamma(5) ‘weiland’, dat, bij voorkeur van
grasland in de bochten van de rivieren gebruikt werd.
Meysse(6) heeft geen Germaansch uitzicht. Daar de naam vroeger dikwijls met eene
n geschreven werd: Menze, blijkt het dat men nog eenige kennis had van zijn
oorsprong: mansus. Dit beteekent niet dat de plaats van de Romeinsche tijden
dagteekent. Het woord mansus kwam in het Middeleeuwsch Latijn in algemeen
gebruik. Het is de oorsprong van vele plaatsnamen in het Romaansch gebied (Mas,
Mez, Meische, enz). Er bestond ook eene vrouwelijke vorm mansa, welke men in
Duitsche en Engelsche oorkonden vindt(7) en die de rechtstreeksche prototype is van
Meysse(8). Eene mansa zooals een mansus was: ‘fundus cum certo agri modo’(7).
Gaande van de Molenbeek op de Helle-Beek, vindt men

(1) Wambelne 1111, Wamblen 1140, Wamblinis 1147 (FöRST. o.c. II. 2. 1216).
(2) CLEASBY, Icelandic-English Dict. 296.
(3) Grimberg 779, Grinberg 1039, Grimbergis 1167, Grimberghen 1147 (FöRST., o.c. II. 1.
1101). WAUTERS, o.c. II. 161 haalt aan: Grentbergis 1125.
(4) FöRST., o.c. II. 1. 1101.
(5) Ham is eigenlijk eene ‘bocht’. De betrekking tusschen bocht en weide is dezelfde als tusschen
G.
μπτω en Lat. campus.
(6) Meisse 1170, Menza 1180, Menz 1147, Menze 1171, Menzo 1197, Meyse 1132 (FöRST., o.c.
II. 2. 269, 301).
(7) Ducange, s.v. mansus. IV. 241.
(8) Meessen (Fr. Messine) in W. Vl. was ook vroeger met n geschreven: Mencinis (a 1164).
(7) Ducange, s.v. mansus. IV. 241.
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Strombeek-Bever(1). De eerste naam is samengesteld uit Mnl. strum, een bijvorm van
stroom, die in verband staat met Mnl. strumen ‘wankelen’.
Bever - vroeger Beverne - is een collectief van bever. In het begin van de
middeneeuwen was de bever langs onze rivieren nog gewoon en heeft aanleiding
gegeven aan namen, als Beverloo, Beveren, Biesme, (Beverna 1183), enz.
Naar het Noorden loopt de Humbeek(2) of Hombeek(3) d.w.z. ‘de bruine beek’(4).
Het oud woord hûn ‘bruin’ komt ook voor in den naam van de Hunnen en van de
helden van vroegertijds. Zoo komt het dat men te Merchtem het woord Hunsberg
gebruikt om een voor-historisch tumulus te noemen.
De naam van de gemeente Merchtem(5) zelve heeft eerst in den laatsten tijd, zooals
Saventhem, den uitgang hem aangenomen. Merchten is de echte vorm of veeleer:
Merchtene, namelijk een collectief met neusklank, gecombineerd met een collectieven
uitgang met een tandletter(6).
Dit vindt men b.v. in Vorchten bij Hattem (Gelderland), een collectief van furha
‘pijn’(7) en in Athine(8) (oude vorm van Achtendries te Oostakker, O. Vl.), collectief
van aha ‘water’(9). In beide gevallen is h blijven staan omdat die klank, een groep
van medeklinkers met de volgende t vormde. Er is daarom geen bezwaar om aan te
nemen dat Merchten voor *marah-t-ina staat, collectief van marah ‘paard’. Merchten
is dus een ‘paardenperk’ zooals Ursene, gehucht van Londer-

(1) Strumbeca 1169, Strum-Strombeke 1170, Strumbeka 1173, Strombeke 1132 (FöRST., o.c. II.
2. 912).
Bever was Beverne in 1133 (ib. II. 1. 440).
(2) Humbeca 1150, Hoenbeke 1268, Humbeke 1498 (WAUTERS, o.c. II. 269).
(3) De naam van dit dorp bij Mechelen was: Humbeca 1150, Hombeek 1129, Humbecensis 1112
(FöRST., o.c. II. 1414, 1494).
(4) Ond. hûn ‘bruin’. MANSION, o.c. 202. - Zekere dialecten bezitten nog het woord huin ‘vuil’.
- Wat de beteekenis betreft, vgl. Erps uit *erpa ‘donker’, en de Bruynbeke te Schellebelle.
O. Vl.
(5) Martinas XIe s., Martines 1117, 1148, Merskhem 1003 (?) Merchtinis 1155, Merchtinis 1120,
(6)
(7)
(8)
(9)

Merchten 1155, Merchtene 1148 (FöRST., o.c. II. 2. 269).
Dit was ook het geval in Saventhem, zooals in Hemptinne, Romedenne, enz. (cf. supra).
GALLÉE. N.C.N. III. 356.
MANSION, o.c. 73.
Ditzelfde collectief zonder -ine vindt men waarschijnlijk in Ahath, oude vorm van Ath. Hen.
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zeel(1), terwijl Vollezele(2) in het Zuiden van het Payottenland een ‘veulenperk’ schijnt
geweest te zijn.
Andere beken monden in de Dender uit, zooals bij Edingen, de Mark(3) d.w.z. de
stroom die eene grens uitmaakt, een riviernaam dien men dikwijls aantreft. Hier gaat
het waarschijnlijk om de grens tusschen de pagi van Brabant en van Henegouwen(4).
Zij loopt langs Herne(5), een naam met de zelfde beteekenis als Herent (cf. supra),
d.w.z. ‘bosch van hagebeuken’), dan langs Thollembeek(6) ‘beek van de tollen d.w.z.
takken’ en Galmaarden(7) (Fr. Gammerages) of ‘korenaarde’, (uit germ. *gelma(8)
‘garve, schoof’), eindelijk langs Viane, O. Vl., een dorp vermoedelijk met een
Romaanschen naam, waarschijnlijk dezelfde als Vienne en Viane, dat veel in Frankrijk
voorkomt. De oorsprong is lat. vicana ‘tot het dorp behoorende > dorpsgemeenschap,
dorpsgrond’.
Een andere bijrivier van de Dender is de Bellebeek die te Denderleeuw(9) uitmondt.
Die stroom heeft zijn naam ontleend aan Belle, gehucht van Esschene. Belle vindt
men nog in Schellebelle ‘belle aan de Schelde’, en Denderbelle en Belle (Fr. Bailleul)
bij Hazebrouck. De oorsprong is het Middeleeuwsch lat. ballium ‘locus palis
munitus’(10), waaruit Fr. bail(11) ‘omheining’ ontstaan is en de dorpsnaam: Beloeil in
Henegouwen.
Vroeger heette de Bellebeek: Alphene(12) (waaruit het dorp: Ter-Alphene). Men
heeft hier een oerouden riviernaam voorhanden met de beteekenis ‘witte stroom’
zooals de Elbe in Duitschland(13).

Vermoedelijk collectief van *ors = *hros.
Volensela 1117, Folenselh 1150, Volensele 1136. (FöRST., o.c. II. 1. 917).
Marcha 1009, Marca 1167, (FöRST. II. 2. 222).
PIOT. Pagi de la Belgique, 89.
Herinis. 1071, 1148, Herna 1195, Herne 1147 (FöRST., o.c. II. 1. 1349). - Vgl. Hernehals
1182 > Herenthals.
(6) Tholebecca 1148 (FöRST., o.c. II. 2. 998).
(7) Galmarden 1146. (ib., o.c. II. 1. 992).
(8) Uit *gelma, ontstond Ags. gielm ‘garve’, galm- vertoont een Ablautvorm van gelma. Het
gaat om een wortel gel ‘snijden, maaien, ploegen’ (vgl. Arm. glem ‘ik ploeg’, Skr. hala
‘ploeg’, Got. giltha ‘sikkel’). - Het woord galm-, dat men in Skandinavische plaatsnamen
vindt, is misschien hetzelfde woord: Galmarströnd ‘strand om te ploegen’(??)
(9) Zie hooger op wat gezegd wordt over St Pietersleeuw.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(10)
(11)
(12)
(13)

DUCANGE. Gloss. 1. 555.
MEYER-LÜBKE. Rom. Et. W. s.v. bajulus.
Rivus Alfene 1189, Alphena 1192, Alfena 1259 (WAUTERS, o.c. 1. 400).
SCHRADER in Hoops Lexikon II. 76. - Men kon ook desnoods in Alfene een collectief vinden
van alf, dialektische vorm van nl. elft ‘blei’. Dit woord trouwens beteekent oorspronkelijk:
‘witte visch’.
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De Bellebeek ontstaat uit drie beken die te Ter-Nath(1) bijeenloopen. De naam van
dit dorp is ontleend aan de rivier: Natte, eene benaming die verwant is met Nl. nat
en met den naam van de Nethe(?).
Een andere beek heette Wambeke. De benaming is gewoon. Förstemann(2) weet er
dertien te vermelden waaronder Wambaix, dep. Nord, Wannebecq, Hen., Wampach
(bij Aken), Weiss-Wampach (G.H. Luxemburg). De naam Wannebecq, zoowel als
verscheidene oude vormen van Wambach, bewijzen dat de oorspronkelijke vorm
was: *Wana-baki, d.w.z. ‘ledige beek, stroom met weinig water’ (Mnl. wan ‘ledig,
gebrekkig’ Got. wans ‘ontbrekend’)(3).
De Lombeek(5) geeft haar naam aan het grootst getal dorpen: Borgt-Lombeek,
St.-Maria-Lombeek, St.-Kathelijn-Lombeek. Een andere Lombeek liep in Henegouwen
en is nu Lombise. - In Duitschland vindt men vele Lambach maar die naam is zeker
dezelfde niet. Die stroomen komen voor in bergachtige streken. De etymologie is
dus waarschijnlijk: ‘de ruischende beek’ (uit *hlamôn ‘ruisschen’). Lombeek,
integendeel, schijnt afgeleid te zijn uit Mnl. lôm = Ndl. loom ‘traag’(6). Dus: ‘de trage
beek’, eene benaming die aan het grootste getal van onze Vlaamsche stroomen zou
toepasselijk zijn(7).

VII. - Klein-Brabant.
Het ontboschte Payottenland was door drie woudgebieden omsingeld. In het Zuiden
rond Edingen had men op de hoogvlakten van Heikruis en Bierk een vleugel van de
Carbonaria die de taalgrens uitmaakte.
Langs de Dender was Brabant van Vlaanderen gescheiden door een groot bosch
dat groeide op de gebieden van Pamele(8)(4)

(1) Nat 1185 (FöRST., o.c. II. 2. 374).
(2) ib. II. 2. 1216, 1217.
(3) De m van Wambeek is ontstaan onder den invloed van de b, maar somtijds ook door eene
contaminatie met Os. wam ‘slecht’, O. Zw. vami ‘walg’.
(5) Lombeccha 1112, Lombeke 1253, Lumbeka 1222, Lombeke 1281, Loembeke 1302 (WAUTERS,
o.c. I. 421).
(6) Vgl. Mnd. luomen ‘slap zijn’.
(7) Borgt-Lombeek is natuurlijk ‘Lombeek bij de burcht’. Het gaat waarschijnlijk om het oud
kasteel van de van Gavere.
(8) Pamele (Pamela 1182 (WAUTERS, o.c. I, 283) is waarschijnlijk eene samenstelling met loo
‘bosch’. Het stamwoord schijnt palm te zijn, natuurlijk met de beeekenis: ‘buksboom of
hulst’. In *palmeloo, zal de eerste l door dissimilatie met de tweede gevallen zijn.
(4) Parallelen tot de beteekenis van *Wana-baki zijn te vinden in Schamelbeke, gehucht van
Elingen en in Leerbeek (Larbake 1145) ‘ledege beek’ (?)
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en Liedekerke(1). Ten Noorden is het bosch van Buggenhout het laatste overblijfsel
van een uitgestrekt woud dat de grens uitmaakte tusschen de zware gronden van het
Payottenland en de moerassige vlakte van Puers.
De dorpsnamen van de streek herinneren ons aan de nu verdwenen bosschen:
Buggenhout (vroeger Buken-hout(2) d.w.z. ‘beukenbosch’, Capelle-op-den-Bosch
waar de Boschbeek loopt, Nieuwenrode en Westrode (geh. te Wolverthem).
De ontleding van de namen van de twee groote dorpen van die streek: Malderen
en Londerzeel laat ons er ook sporen van bosschen vinden. Malderen(3) heeft een
uitgang -eren, die gewoonlijk het overblijfsel is van het Ogermaansch achtervoegsel
-warja dat wij in Ander-lecht ontdekt hebben (*ahanwarja). Het woord *mahl-warja
beteekent ‘inwoners van het mallum, kant van het mallum’.
Het mallum-rechtgeding greep bij voorkeur plaats onder boomen of in gewijde
bosschen, zoodat twee groote wouden daarvan hun naam gekregen hebben: de
Marlagne bij Namen(4) en de forêt de Mormalle aan de hoogere Samber.
Wat den naam Londerzeel(5) betreft, zijn eerste gedeelte is klaarblijkelijk:
*lauhan-warja ‘inwoners van het bosch, boschkant’. In dien naam zooals in Malderen
en in Ander-lecht is de klinker voor -ndr verkort(6).
De overgang tusschen het Payottenland en de Kempen is nu bijna onmerkbaar.
De streek wordt vlakker en vlakker, de grond lichter en lichter, de moerassen grooter
en grooter.
De vochtigheid van den grond erkent men nog aan de dorpsnamen: Ramsdonck,
Breemdonck, Liezele, Leest, Willebroeck, Puers.
In Ramsdonck(7), is donk (vroeger dung) een ‘drasland’ of een ‘kleine hoogte in
een moeras’. Dikwijls wordt het woord gebruikt met namen van dieren: Craenendonck
(te Leuven),

(1) Liedekerke (Lidekerca 1150, Ledekercha 1146. FöRST., o.c. II. 2. 93) is waarschijnlijk: ‘de
kerk aan den oever’ (een gepaste naam) uit *hlithô ‘helling’ (ags. hlith). De huidige spelling:
liede-is natuurlijk onder den invloed van Nl. lied.
(2) Buckenholt 1125, Buggenholt 1202. - De k van *Bukn-holt is stemhebbend geworden door
contact met n.
(3) Malre 1125, 1238, 1435.
(4) Maghlino in Vita S. Bertuini: ROLAND, o.c. 223.
(5) Lundersella 1139, Lundercella 1148, Londerselle 1686.
(6) Lippeloo wijst ook op een loo ‘bosch’. De naam was vroeger: Lippinclo 1139, Lippinglo
1170. Hij bevat dus een familienaam: de afstammelingen van Lippo, welbekenden naam.
(7) Hramusdung. MANSION, o.c. 69.
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Arendonck, Antw., Oxdong (vroeger te Sempst), Haesdonck (te Elewijt), Mierendonck
te Grimberghen. Dit is ook het geval met Ramsdonck d.w.z. ‘ravendonk’ uit *hrama
oud woord, verwant met raaf(1).
Breendonck is de ‘breede donk’.
Liezele(2) staat waarschijnlijk voor *liusk-lauha ‘rietenbosch’ uit Mnl. lies, liesch
‘riet’, luisbloem ‘iris’(3).
Leest, een naam die ook te Laeken, te Merxplas en te Waerschoot voorkomt is,
naar het schijnt, een collectief van Mnl. lese, leise ‘vore, wagenspoor’ en herinnert
aldus aan den afschuwelijken toestand van een drassigen grond waarop men met
wagens rijdt.
Willebroek, vroeger Wildebroc(4) is ‘het wilde broek’.
Niet zoo gemakkelijk te vinden is de oorsprong van Puers.
In de XIVe eeuw zei men nog Pudersele (j. 1383)(5). Het is klaarblijkelijk eene
formatie in denzelfden aard als Londerzeel. Eene vergelijking met Pulderbosch,
Pulle, enz. laat ons toe te veronderstellen dat in Pudersele, een l gevocaliseerd geweest
is. De oorspronkelijke vorm zal dus zijn Pulder-sele voor *Pûl-warja-sali ‘huis van
de poelbewoners’. Pûl(6) is een bijvorm van pôl ‘poel’ die nu nog blijft voortleven in
Pullaer, gehucht tusschen Puers en Breendonck.
Dit onderzoek over de toponymie van de omstreken van Brussel heeft ons geen
enkele voorgermaanschen formatie doen ontdekken, buiten een paar Keltische
riviernamen en de Latijnsche namen langs de Romeinsche heerbaan.
In Brabant zijn dergelijke benamingen trouwens heel zeldzaam, zelfs in het Zuiden.
Zij komen eerst in redelijk groot getal in Haspengouw, eene streek die vroeg ontboscht
geweest is.
Het is zeker dat de omgeving van Brussel weinig bevolkt was op het oogenblik
waarop de Franken zich daar gevestigd hebben.
Toen de eerste inwoners van ‘het huis in het broek’ de heuvels van den Grooten
Zavel beklommen en op de hoogte kwamen zitten waarop nu het justitiepaleis plechtig
oprijst,

(1) MANSION, o.c. 143. - Persoonsnamen hebben ook den vorm Raamdonk zonder s bewaard.
(2) Lieusella 1138, Liezela 1150 (FöRST., o.c. II. 69).
(3) Uit hetzelfde woord komt de naam van Lessen (Fr. Lessines). (Lietsinae 1065, Lescines 1179
= *liuskîna).
Daarnevens bestond Mnl. lisch, lesch, waaruit List, gewone plaatsnaam.
(4) Wildebroc 1180. WAUTERS, o.c. II. 608.
(5) WAUTERS, o.c., II. 579.
(6) Vgl. Mnl. puel, Mnd. pûl.
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hadden zij voor hun oogen een heel verschillend landschap dan op onze dagen. In
plaats van een oceaan van huizen de geheele vallei vullende en op vele punten zelfs
de hellingen van de heuvels bestormende, zullen zij eene onmetelijke weide gezien
hebben in den aard van degene welke men bewonderen kan van uit de hoogten van
S. Joris Weert of Oud-Heverlee, als men zijn blik op de uitgestrekte vallei van de
Dijl neerslaat.
Op vele punten in dat moerassig gebied blonken in den zonneschijn de waterplassen
waaraan Laken, Jette, Anderlecht, enz. hunne namen verschuldigd zijn.
Hoe verder men naar het noorden keek hoe breeder en breeder die drassige weide
werd om zachtjes aan zich in de groote vlakten van de Kempen te gaan verliezen,
waarop - zooals wij het gezien hebben - kudden vee in het wild liepen.
De hellingen van de heuvels langs den anderen kant van de Zenne waren nog
grootendeels bedekt met schamel bosch, maar reeds kon men er getuige zijn van de
pogingen der bewoners van de vallei om er vruchten te winnen. Oude dorpjes zooals
Neder- en Over-Heembeek, bewijzen het slagen van die pogingen.
Naar het zuiden waren die heuvels reeds grootendeels ontboscht. S. Pieters-Leeuw
lag op de grens van de vlakten waarop de Romeinsche en Oud-Frankische
grootlandbouw aan den gang was.
Rond hen en achter de toeschouwers op de hoogten van Op-Brussel (S. Gillis)
lieten eenige ontboschte plekjes het wit zand van het Brusselsche zavel door hunne
wouden blinken terwijl de kruinen nog bedekt waren met den weelderigen haarbos
hunnei beuken.
Er was geen einde aan dat woud, een der grootste van Europa en misschien het
schoonste om de hoogte van de stammen, de dichtheid van het lommer, de intensiteit
van de kleuren. De waters die het doorkruisten liepen in diepe valleien of ‘nooden’
waaronder de Maalbeek een der treffendste voorbeelden was, komende uit het slijk
van het Solbosch, geheimzinnig loopende door de elzen van Elsene, dan vroolijk
huppelende om den naam Etterbeek te verdienen, haren weg banende door de smalle
‘noode’ van S. Joost en eindelijk, slordig en lui, in de moerassen van de Zenne
tusschen zandbanken (‘de scharen van Schaerbeek’) zich in het groot broek van Evere
verliezende.
Het woud was onveilig en vol wolven en beeren (vgl. Beersel). Dat groot wild
was een mikpunt voor de handigheid der Franken die rond Tervueren menige
herinneringen van hun verblijf overgelaten hebben. Inderdaad, onder den naam van
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Dispargum(1), schijnt Duisburg, een van hunne lievelingsburchten te zijn geweest.
Daarbuiten waren de beschutte valleien van de Voer, de Yssche, de Laan, de eenige
gedeelten van het Soniënbosch waar er inwoners waren.
Eerst in de twaalfde eeuw, zouden zij ‘roden’ op de hoogvlakten maken en den
landbouw uitbreiden.
Maar lang nog zou het bosch genoeg van zijn geheim en zijne stilte bewaren om
als schuilplaats te kunnen dienen voor degenen die alleen met God en de Natuur
wilden bidden en rusten, zooals de kluizenaars van Groenendael, van Roodklooster
en van Carloo, terwijl de neiging van Germanen en Kelten om in het woud aan hun
godsdienstige gevoelens uiting te geven, aan het ontstaan van verschillende kristelijke
boscheerediensten meegeholpen heeft, o.m. Jesukens Eyck en Welriekende(1).
Men heeft zich kunnen overtuigen dat, alhoewel door ons onderzoek de plaatsnamen
van de romantische tint ontbloot werden dat de vroegere etymologisten er in vonden,
zij toch veel bewaard hebben van de frisscheid dier verre tijden, toen de Natuur nog
bijna ongerept heerschte op de plek waar de groote stad eenmaal zou rijzen. Zij
spreken ons daarenboven de taal van onze voorvaderen zooals zij was vijftienhonderd
jaar geleden.
Was het dus geene daad van piëteit en kinderliefde tegenover hen, door onze
navorschingen, ons die taal verstaanbaar te hebben gemaakt?

(1) Diospargum 973, Dusparge 992, Dusborc 1190 (FöRST., o.c. II. 1. 780) dius- is een ‘sterke’
vorm van dial. Zweedsch duse, O. Fries. dûst ‘hoop steenen, grafheuvel’. - Vgl. het collectief:
Diest (Diosta 837. FöRST., o.c. II. 1. 712) de Dysbeke die te Duysburg loopt, de Diesdelle
en de Duyst te Ukkel.
(1) Welriekende is klaarblijkelijk eene Volksetymologie. De oudere vorm is Willerieken, die
waarschijnlijk zelve eene vervorming is van iets zooals: *Wilder-Eeken ‘aan de wilde
elken’(?).
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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 Belgischen schrijver die, in die tijdruimte, het beste werk,
zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.
ZEVENDE TIJDVAK:
1924-1925.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen Secretaris ingezonden worden.
De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop van elk tweejarig tijdvak
uitgegeven of geschreven werden.
Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van het Aug. Beernaert-Fonds,
in de Verslagen en Mededeelingen der Academie, jg. 1912, blzz. 884-885.
Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van hun werk of werken, bij
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 15 Juli 1925
Waren aanwezig, de heeren: Mr. LEONARD WILLEMS, bestuurder, Prof. Dr. L.
SCHARPÉ, onderbestuurder, en Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren: K. DE FLOU, Dr. L. SIMONS, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS,
Kan AM. JOOS, IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. J. MANSION, O. WATTEZ, Prof. Dr. LEO
VAN PUYVELDE, Prof. J. VERCOULLIE, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. KAREL VAN
DE WOESTYNE, Dr. J. PERSYN, Dr. M. SABBE, en Pater J. SALSMANS S.J., werkende
leden;
Pater J. VAN MIERLO jun. S.J., briefwisselend lid.
Lieten zich verontschuldigen: de heeren Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE, E.H.J. JACOBS
en Prof. Dr. A. VAN HOONACKER, werkende leden; Prof. Dr. FRANS DAELS, F.V.
TOUSSAINT VAN BOELAERE en Prof. Dr. A. CARNOY, briefwisselende leden.

De Bestendige Secretaris leest het verslag over de Junivergadering; het wordt zonder
aanmerkingen goedgekeurd.

Aangeboden boeken.
Door de Regeering:
Université de Gand. Recueil de travaux publiés par la Faculté de Philosophie et
Lettres. 55e fascicule. De Goudmaker. Blijspel. Een indirekte navolging van Ludvig
Holberg's Det Arabiske Pulver, volgens het eenig bekende handschrift voor het eerst
uitgegeven door Dr. H. LOGEMAN, hoogleeraar te Gent Gent, 1925.
Door de ‘Bayerische Akademie der Wissenschaften. Philosophischphilologische und
historische Klasse’. Sitzungsberichte. Jahrgang 1924: 3.-6. Abhandlung und
Schlussheft. - Jahrgang 1925: 1.-2. Abhandlung.
Door ‘Videnskapsselskapet’ te Kristiania:
Skrifter 1923. I. Matematisk-Naturvidenskabelig Klasse. - II. Historisk-Filosofisk
Klasse.
Forhandlinger. Aar 1923.
Door het ‘Ministerio de Relationes exteriores de los Estados Unidos de Venezuela’:
Boletín. Nrs 2-3, 1925.
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Door Dr. J.W. MULLER, buitenlandsch eerelid te Oestgeest (bij Leiden):
Recht, Wet en Staat door J.W. MULLER. (Overdruk uit Mensch en Maatschappij,
drie-maandelijksch tijdschrift 1 Juli 1925, no 2.)
Door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid:
Reichs-Marine-Amt. Nordsee-Handbuch. Südlicher Teil (Hoofden). Die
niederländische und belgische Küste von Terschelling bis zur französischen Grenze.
Die Ostküste Englands von Cromer bis South-Foreland. Fünfte Auflage. Berlin,
1913.
Door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, namens den Schrijver:
Kijkjes in Kongoland, door A.J. WITTERYCK. Brugge, z.j.
Door den heer Is. TEIRLINCK, werkend lid, namens den Schrijver:
La légende du chevalier voué au démon et sauvé par Sainte Gertrude. Essai de
critique folklorique, par JEAN GESSLER, Professeur à l'Athénée Royal de Hasselt,
Membre correspondant de l'Académie Royale d'Archéologie de Belgique. Bruxelles,
1925. (Extrait de Folklore Brabançon, no 23.)
De Legende van den Ridder die zijn ziel verkocht aan den Duivel en door Ste
Gertrudis gered werd. (Korte samenvatting van bovenstaande studie.)
Door Dr. A.J.J. VANDEVELDE, werkend lid:
Natura docet. Natuurwetenschappelijke bibliotheek onder leiding van PAUL VAN
OYE, Dr. Sc. et med. - I. Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE: Over melk en
melkvervalsching.
Door den heer J. KLEIJNTJENS S.J.:
Overzicht onzer huidige staatsinrichting, door J. KLEIJNTJENS S.J. en H.I. DE BIE.
Door den Schrijver:
Het Leven en de Werken van Johannes Looff, stempelsnijder en graveur te
Middelburg, door M.G.A. DE MAN. Middelburg, z.j.

Aangekocht: Bijdrage tot Folklore. Onder de Wekkeringe. Een reesem brokskens
Gentsch leven voor 't Volk bijeengegaard, door LODEWIJK DE VRIESE. Gent, 1925.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Telegram van Z.M. den Koning. - Als antwoord op het telegram den 28 Juni,
ter gelegenheid van de Plechtige Vergadering en van het jaarlijksch feestmaal aan
Z.M. gezonden, ontving de Bestendige Secretaris op 1 Juli het volgende antwoord:
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‘De Koning was zeer gevoelig aan den inhoud van het telegram welk Gij namens de
Koninklijke Vlaamsche Academie Hem hebt toegestuurd, en Zijne Majesteit gelast
mij U en al dezen wier tolk Gij waart, hartelijk in haren naam te danken.
's Konings Kabinetsoverste.’
2o) Rechtspersoonlijkheid. - Brief van 23 Juni 1925, waarbij de heer Minister van
Wetenschappen en Kunsten (Beheer der Schoone Kunsten, Letteren en Openbare
Boekerijen) aan de Academie een afschrift stuurt van het Koninklijk Besluit van 12
Mei 1925 houdende de maatregelen van toepassing der wet van 2 Augustus 1924
(zie Versl. en Meded. 1924, blz. 863) betreffende de toekenning van de
Rechtspersoonlijkheid aan de Koninklijke Vlaamsche Academie.
Ministerie van Wetenschappen en Kunsten en Ministerie van Binnenlandsche Zaken
en Volksgezondheid.
Beheer der Schoone Kunsten, der Letteren en der Openbare Bibliotheken.
100.02
ALBERT, Koning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden heil.
Gelet op artikel 6 der wet van 2 Augustus 1924, houdende toekenning van
rechtspersoonlijkheid aan de Koninklijke Academie der Wetenschappen, Letteren
en Schoone Kunsten van Belgié, aan de Koninklijke Vlaamsche Academie, aan de
Koninklijke Academie voor Fransche Taal en Letterkunde en aan de Koninklijke
Academie van Geneeskunde.
Op de voordracht van Onzen Minister van Wetenschappen en Kunsten en van
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Volksgezondheid;
WIJ HEBBEN BESLOTEN EN WIJ BESLUITEN:
Eerste artikel: De eigen bezittingen van de voormelde Academiën worden door haar
wederzijdsche Bestuurscommissies beheerd.
Artikel 2: De bestuurscommissie verricht al de beheersen beschikkingshandelingen
welke voormelde bezittingen aanbelangen en zorgt voor het naleven der voorwaarden
opgelegd

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

396
door de schenkers en erflaters voor de aan de Academie gedane giften en legaten.
Elke aankoop van een onroerend goed ten bezwarenden titel en elke vervreemding
van een onroerend goed dient vooraf toegelaten bij koninklijk besluit.
Artikel 3: De Bestuurscommissie benoemt zoo noodig het vereischte personeel
voor het beheer of voor het bewaken van sommige deelen van de eigen bezittingen,
bepaalt de voorwaarden van de betrekking, en stelt de bezoldiging ten laste van de
eigen bezittingen vast.
Artikel 4: Het reglement van iedere bestuurscommissie moet aangevuld worden,
inzonderheid wat betreft de te nemen maatregelen voor het beheeren van de eigen
bezittingen der betrokken Academie en voor het beheeren van het geld.
Artikel 5: Een staat van de onroerende goederen en een inventaris van de roerende
goederen en waarden waarvan de eigendom aan voormelde academiën bij de wet
van 2 Augustus 1924 werd toegekend, zullen tegensprekelijk worden opgemaakt
door de Bestuurscommissie en een afgevaardigde van Onzen Minister van
Wetenschappen en Kunsten of van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en
Volksgezondheid.
Artikel 6: Onze Minister van Wetenschappen en Onze Minister van Binnenlandsche
Zaken en Volksgezondheid zijn, ieder voor wat hem aangaat, belast met de uitvoering
van dit besluit.
Gegeven te Brussel, den 12 Mei 1925.
(Get.) ALBERT.
Van 's Konings wege:
De Minister van Wetenschappen en Kunsten, (Get.) P. NOLF.
De Minister van Binnenlandsche Zaken en Volksgezondheid, (Get.) POULLET.
Voor gelijkvormig afschrift: De Onderbestuurder, (Get.) C. BASTIN.
3o) Te Deum op 21 Juli. - Brief van 10 Juli, waarbij de Weled. Gouverneur van
Oost-Vlaanderen de heeren Voorzitter en Leden der Academie uitnoodigt het Te
Deum bij te wonen
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dat op Dinsdag 21n Juli, te 11 uur, in de Hoofdkerk van St.-Baafs zal gezongen
worden, ter gelegenheid van den verjaardag der inhuldiging van den Doorluchtigen
Stichter van ons Koninklijk Stamhuis. - Hebben de plechtigheid bijgewoond, de HH.:
Mr. LEONARD WILLEMS, bestuurder, en Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris.

Mededeelingen namens commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. - De heer
Prof. Dr. J. MANSION, secretaris der Commissie, brengt verslag uit over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Waren aanwezig, de heeren: Is. TEIRLINCK, voorzitter, K. DE FLOU, Kan. Dr.
MUYLDERMANS, Dr. L. SIMONS, Mr. L. WILLEMS, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Dr.
L. GOEMANS, Dr. M. SABBE, leden, en Prof. J. MANSION, lid-secretaris. Hospiteerende
leden P.J. VAN MIERLO en Prof. J. VERCOULLIE.
Aan de dagorde staat:
1o) Derremonde. - Mededeeling door Prof. Dr. J. MANSION.
Spreker doet vooral uitkomen dat de namen Dender en de afleiding Derremonde
(deze ouder dan de nieuwe samenstelling Dendermonde) uit Thenremunde,
waarschijnlijk oorspronkelijk Germaansch zijn en niet hoeven met de
voor-Germaansche waternamen op -ara verbonden te worden.
2o) De bijnaam van Lambert le Bègue. - Lezing door Pater J. VAN MIERLO, jun.
S.J.
Uit de zeer uitvoerige studie van Spreker kunnen slechts eenige hoofdpunten
aangestipt worden. 1. De bijnaam li Bègue kan niet de Stotteraar beteekend hebben,
wat o.m. blijkt uit de gelijktijdige polemiek tusschen Lambert en zijne vijanden, die
hem op alle manieren bestookten maar hem nooit om een lichaamsgebrek lastig
vielen.
2. De bijnaam van Lambert moet wel geweest zijn ‘de Ketter’, Lambertus
haereticus, aangezien hij zich tegen vele beschuldigingen van ketterij te verdedigen
had. Wat hem aangewreven werd klopt zeer nauwkeurig met de leerstellingen der
Albigeezen.
3. Lambert le Bègue is niet de stichter der begijnen te Luik, daar de eerste
begijnenvereeniging te Luik eerst lange jaren na zijn dood opkomt en toen als nova
plantatio bestempeld wordt.
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4. Het woord begijn heeft vóor 1230 overal de beteekenis ketter of onbetrouwbaar
vroom. In het Keulsche wordt de term op de Albigeezen toegepast.
De Commissie stelt voor deze twee lezingen op te nemen in de Verslagen en
Mededeelingen.
2o) Bestendige Commissie voor Onderwijs in en door het Nederlandsch. - De
heer GUSTAAF SEGERS, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering
door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig, de heeren Kan. AM. JOOS, voorzitter, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS,
Dr. L. GOEMANS, O. WATTEZ, Dr. J. PERSYN, Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. J.
VERCOULLIE, leden, Dr. M. SABBE, hospiteerend lid, en G. SEGERS, lid- secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) Eenige wenken voor de woorden en uitdrukkingen in de gevoelstaal. (Slot.) Lezing door Kan. AM. JOOS.
De heer Joos leest het slot van zijne verhandeling over degevoelstaal. De secretaris
wenscht den heer Joos geluk met zijne voordracht, die even merkwaardig mag
genoemd worden in het opzicht van de taalstudie, van het taalonderwijs en van de
volksletterkunde.
Al de leden der Commissie sluiten zich bij deze gelukwenschen aan. Aan de
Academie zal voorgesteld worden de verhandeling van Kan. Joos in hare Verslagen
en Mededeelingen op te nemen.
2o) Sprokkeling op het gebied van 't Onderwijs in de 17e en 18e eeuw. - Lezing
door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS.
Welk was de toestand van ons onderwijs in de Lagere en Middelbare Scholen in
de 17e en 18e eeuw? Hoe was het met onze taal in deze onderwijsinrichtingen gesteld?
Spreker treedt daarover in uitvoerige beschouwingen; ook handelt hij over de
hervormingen, welke door het Oostenrijksch Bestuur werden ingevoerd. Hij
onderzoekt eenige schoolboeken, welke in die dagen in onze gewesten gebruikt
werden, en besluit zijne verhandeling met een onderzoek over den gemoedstoestand
onzer vaderen in de 17e en 18e eeuw.
De heer Voorzitter dankt, namens de Commissie, den heer MUYLDERMANS om
zijne belangrijke voordracht, waarin tal van nagenoeg onbekende bescheiden en
feiten voorkomen. - Er zal aan de Academie voorgesteld worden deze verhandeling
in hare Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
3o) Taal- en Letterkundig onderwijs in de Lagere en Mid-
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delbare School. - Lezen en Opstellen. - Lezing door GUSTAAF SEGERS.
Gezien het gevorderd uur zal deze lezing in de Septembervergadering plaats
hebben.

Dagorde.
1o) Commissie tot het voorstellen van Prijsvragen. Benoeming der Commissie. Worden benoemd: de heeren Leden van het Bestuur, en de heeren WATTEZ en
VERCOULLIE, werkende leden.
2o) Salsmans-Fonds. - Op voorstel der Commissie van Beheer van het
Salsmans-Fonds en na kennisneming van de verslagen van de heeren Kan. Dr. J.
MUYLDERMANS en P.J. SALSMANS S.J., beslist de vergadering dat het werk
Limburgsch Gebedenboek uit de XVe eeuw, door Dr. FLORIS PRIMS, archivaris der
stad Antwerpen, ter uitgave aangeboden, op kosten van het Fonds zal gedrukt worden.
De uitgebrachte verslagen zullen in de Verslagen en Mededeelingen opgenomen
worden.

Verslag van Kan. Dr. J. Muyldermans.
Voor het Salsmans-Fonds werd een ‘Limburgsch Gebedenboek uit de XVe eeuw’
ingeleverd.
Dit handschrift is alleszins merkweerdig, en dit doet de inzender kort en klaar in
zijne inleiding uitkomen. Het kan niet geloochend: zulk slag van boeken, uit den tijd
die onmiddellijk de Hervorming voorafging, dragen terdege bij om ons volk te doen
kennen in zijn innigste zieleleven, in zijn godsdienstige gevoelens. De kennis daarvan
behoort toch ook wel tot 'n volledige kennis van 's volks leven en streven. - Zeker
zijn tal van gebeden uit die tijden bekend; wij kennen ook geestelijk proza en
geestelijke poëzie; maar nevens een en ander mag een katholiek kerkboek, in zekere
mate volledig, nog zeer belangrijk heeten: het is oprecht een vuurbaken te meer op
de baan van 's volks geschiedenis.
Nu, naar mijn oordeel, zage ik geerne bij sommige gebeden een woordje uitleg.
Is wel altijd geen bijgeloof wat velen in onzen tijd bijgeloof schijnt. Overigens,
vooraleer afkeuring te vellen, verplaatse men zich met de verbeelding in de XVe
eeuw, en dan eerst zal men met recht en met kennis van zaken oordeelen. Wat alstoen
bij ons volk gang en klank had, is nog niet heel
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en al verdwenen. Dit eenvoudig, onbewimpeld godsdienstig gemoed leeft nog bij
velen voort, en de Heiligen, door onze voorouders vereerd en aangeroepen als hun
patronen, zijn nog onze - laat ik zeggen onze volksheiligen van heden.
Ik durf er nog bijvoegen, dat de verklaring van eenige verouderde woorden en
spreuken ook zou passen. Men geve dien uitleg 'tzij aan den voet der bladzijde, 'tzij
- en nog liefst - op het einde van 't boek, waar men die woorden in een lijstje kan
rangschikken.
Zoo de Academie met dit oordeel instemt - wat ik durf verhopen - dan geve men
deze eenige regels aan den inzender over. Ik zoude wenschen, dat men met het
drukken van het werk zoodra mogelijk kon aanvangen.

Verslag van P.J. Salsmans S.J.
Ik ben het eens met den Z.E.H. Kan. Dr. MUYLDERMANS: dit ‘Kerkboek’ verdient
waarachtig, dat het door onze Koninklijke instelling zou uitgegeven worden, en wij
zijn dankbaarheid aan den E.H. Dr. PRIMS verschuldigd omdat hij het eerst aan ons
heeft aangeboden. Het is van groot belang in geschiedkundig, godsdienstig,
folkloristisch en philologisch opzicht. Te meer daar er tot nog toe weinig aandacht
gewijd is aan verzamelingen van volksgebeden uit de Middeleeuwen, noch oude
‘kerkboeken’ werden uitgegeven.
Als strikte voorwaarde nochtans van mijn gunstig advies, vraag ik dat de inzender
eenige aanteekeningen bij zonderlinge zaken en uitdrukkingen zou voegen: anders
kan het licht gebeuren, dat de lezer verkeerd begrijpe.

3o) Lezing door G. Segers, werkend lid: - Eenige karaktertrekken van Bilderdijk.
- Bilderdijk tegenover Vondel.
De heer SEGERS ontleedt enkele karaktertrekken van BILDERDIJK, en treedt te dier
gelegenheid in beknopte beschouwingen over sommige werken van den dichter.
Vervolgens plaatst hij hem tegenover VONDEL, en doet uitschijnen, dat beiden, de
grootste dichters waarop onze letterkunde trotsch is, wat karakter, gemoedsaard en
levensopvatting betreft, hemelbreed met elkaar verschilden, wat door hunne werken
gestaafd wordt.
Op voorstel van den heer Bestuurder beslist de vergadering dat de lezing van den
heer SEGERS in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
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Derremonde
Mededeeling door Prof. Dr. J. Mansion, werkend lid.
De naam der stad Dendermonde is in den volksmond Dermonde, Derremonde, zie
b.v. TEIRLINCK, Z.O. Vla. Idioticon, III, 369. Hieraan beantwoordt de Fransche
benaming Termonde, die van de Vlaamsche alleen verschilt door de beginletter. De
officieele naam Dendermonde is duidelijk eene samenstelling van den riviernaam
met den datief van mond; maar eene samentrekking van Dender tot Der(re) bevreemdt
als we uitgaan van den modernen vorm. Dit is echter geen bezwaar, want alles wordt
van zelf klaar indien we tot de ondl. vormen opklimmen.
De rivier de Dender staat reeds in de XIe eeuw als Thenra geboekt in Trad. Bland.,
53, 15 (Wenteka super fluvium Thenra = Denderwindeke), naar eene bron van ca.
941. Later heeft men Thenera ca. 1050 [XIe eeuw] in Mirac. s. Trudonis, M.G.H.,
S.S., XV, 825. De stad Thenremunde is eerst ca. 1096 genoemd in Marneffe, Cartul.
d'Afflighem nr. 5. Andere vormen Tenera, Tenra, geeft FöRST.3-JELL. II, 1023, 1024,
voor den waternaam en zeer talrijke bijvormen voor den stadsnaam: Teneramunda,
Teneremunda, Tenremonde, Tenremondis, Tenremundensis; Thenremund,
Thenremunda zijn bij SERRURE nr. 28, 32, 50, 52, 119, 126; v. LK. nr. 320; Trad.
Bland. 202, 21 te vinden; zie ook FöRST.-JELL., t.a.p.
De vorm met d in den anlaut duikt niet vóor 1200 op: nr. 28, 32, 50, 52, 119, 126;
v. LK. nr. 320; Trad. Bland., 202, 212, 18 (ao 1200), hoewel de klankwijziging reeds
veel ouder moet zijn (zie O.G. Naamk. 248 vlg.).
Uit de aangehaalde voorbeelden zal genoegzaam blijken dat de historische
ontwikkeling is Thenremunde - Denremonde, en met assimilatie Derremonde. Eene
zulke assimilatie is zeker niet ongehoord: het Mndl. heeft eere voor eenre en andere
gevallen van den zelfden aard. Dat reeds in zeer ouden tijd de r op de n volgde bewijst
de spelling Thenra in de oudste vermelding van den waternaam. - Als we de
voorbeelden Theremunde, Cartul. d'Afflighem nr. 275 en Theremonde, v. HOLLEBEKE,
Cartul. de S. Pierre de Loo nr. 8 (respective ao 1188 en 1130) mogen vertrouwen,
was de assimilatie in de XIIe eeuw reeds voltrokken.
Daar de epenthese van d (Dendre, Dender-) ook later optreedt, moet ook
Dendermonde als late vorm beschouwd wor-
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den: Derremonde vertegenwoordigt dus de regelrechte ontwikkeling van den naam.
De Fransche naam van de stad moet van den Nederlandschen afkomstig zijn. En
feitelijk is Termonde zeer gemakkelijk van Derremonde af te leiden, als we aannemen
dat de ontleening plaats had in een tijd toen men nog th in plaats van d in den anlaut
uitsprak. In het Fransch is het namelijk regel dat de thorn-klank in den anlaut door
t weergegeven wordt.
Geldt dit nu voor den naam van de stad, dan zal men hetzelfde voor dien der rivier
aannemen. De talrijke spellingen met t (Tenera, Tenra), zouden in deze hypothese
de Romaansche uitspraak vertegenwoordigen, wat ons te min zal verbazen, waar we
weten dat de Dender gedeeltelijk in Romaansche streken vloeit. En verondersteld
dat de naam Germaansch is, dan is alles van zelf duidelijk.
Maar kan een waternaam Tenera, Thenra wel Germaansch zijn? Moeten we niet
a priori aannemen dat de waternamen ten onzent vóor-Germaansch zijn? En verder,
is het niet een axioma dat waternamen op -ara Keltisch of vóor-Keltisch zijn?
De hier gestelde vraag is van groote historische beteekenis. Naar gelang bewezen
kan worden dat een aanzienlijk gedeelte der voorhistorische en historische waternamen
aan den Keltischen of aan den Germaanschen stam toebehoort, zal men ook de rol
die de Kelten of de Germanen als eerste bewoners van ons land gespeeld hebben
hooger of lager aanslaan.
Hoe moeten nu de namen op -ara beoordeeld worden? Dat Isara, naam van de
Isère, van de Oise, van de Isar en van den IJzer niet speciaal Germaansch is en dus
zeer goed Keltisch kan zijn, hoeft niet bewezen te worden. Zoo ook andere -ara
namen aie vooral voorkomen in streken waar we van oudsher Keltische bevolkingen
kennen: Samara, de Somme in Frankrijk, Suminara, de Somme, bijrivier der Ourthe,
Sesmara, de Semois. Vesera is niet alleen de Wezer, maar ook de Vesdre en de Vesère
in Z. Frankrijk. Hieruit moeten we nochtans geenszins afleiden dat alle waternamen
die een r in de laatste lettergreep vertoonen op één lijn te stellen zijn met Isara enz.
Dat een soortnaam aar verschillend van ader zou bestaan in het Nederlandsch, is
ondanks DE BO (s.v. aar, are, kleine beek en ader) niet bewezen door het feit dat de
Westvlamingen de twee woorden scheiden in geslacht en beteekenis. De differenciatie
kan van lateren datum zijn. Evenmin kan gesteund worden op de verschillende Aar,
Ahr-namen in Zwitserland, Westelijk Duitschland, Nederland. De mogelijkheid van
Keltischen oorsprong is uitgewezen door Arar, benaming van de Saone in Frankrijk.
Maar deze voorbeelden bewijzen ook niets
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tegen de Germaansche afleiding der namen op -ara. Eerstens kan een zelfde stam in
het Keltisch en in het Germaansch de beteekenis beek, rivier gehad hebben. Ten
tweede kan eenzelfde afleidingssuffix op -r in beide taalgebieden voorkomen voor
namen van verwante beteekenis. En ten slotte kan het zuiver toeval zijn dat in
Germaansche en in on-Germaansche benamingen van waters een zoo gewone klank
als r voorkomt.
Hoe voorzichtig men moet zijn met plaatsnamen welke éen en denzelfden uitgang
schijnen te hebben bewijzen de Fra. namen op ogme, die van zeer verschillenden
oorsprong zijn. Dordogne, waternaam, is vermoedelijk van Keltischen of
voor-Keitischen oorsprong; Jodogne, Geldenaken, is van Geldonia, misschien van
een vroeger -onacum; zoo heeft Nassonacum, Nassonia, thans Nassogne (Kurth,
Frontière, I, 496) eveneens een Keltisch uiterlijk, gelijk vele -ogne namen in
Romaansch België. Gascogne en Bourgogne zijn afleidingen van den naam der
Vascones of Basken en van dien der Burgundiones, de eersten Iberen(?), de tweeden
Germanen. Hollogne uit Holumnia is waarschijnlijk zuiver Germaansch. Voeg daarbij
dat de Spaansche haven la Coruña in het Fransch la Corogne heet, en men ziet dat
-ogne ten minste zes verschillende afleidingen vereenigt; dat deze afleidingen van
zeer verschillenden datum zijn. De Basken namelijk duiken eerst in de VIe eeuw op;
de Burgondiërs hebben in het begin der Ve eeuw den Gallischen bodem betreden,
terwijl Dornonia (Dordogne) tot eene zeer oude laag behoort en de -onacum vormen
tot de eerste eeuwen onzer tijdrekening kunnen teruggaan.
Hieruit meen ik te mogen afleiden dat een verband tusschen de verschillende -ara,
-ra namen om den gelijkluidenden uitgang evenmin hoeft gegrond te wezen als
tusschen de -ogme namen. Bijgevolg mag een naam Thenra, die op zich zelf zeer
goed Germaansch kan zijn, niet a priori voor on-Germaansch gehouden worden,
waar elk bewijs daarvoor ontbreekt. En in tegendeel zijn teekens van Germaansche
afkomst wèl aanwezig. De uitspraak th staat vast. De naam Dender is door Romanen
onder Nederlandschen vorm ontleend (Dendre, niet Tendre zooals men zou
verwachten in het tegenovergestelde geval); Termonde is weer eene ontleening uit
het Germaansch. Was het anders, dan geeft de th moeilijkheid; dan is de naam Dendre
niet te begrijpen; dan zou men Tendremonde of iets dergelijks maar niet Termonde
verwachten.
Het geval Dender uit Thenra staat niet alleen. In O.G. Naamk. 249 heb ik enkele
gevallen meegedeeld van Ondl. th later d naast voor-Germ. t: zoo, in Dender,
Drongen, Demer, Dijle, Doornik. Voor Doornik kan invloed van doorn aangenomen
worden; bij Dender is on-Germaansche oorsprong niet
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bewezen. Worden voor de drie andere voorbeelden bevredigende oplossingen
gevonden, dan zal men zijn toevlucht niet moeten nemen tot het wanhopig redmiddel,
de werking eener wet van Grimm, bij hypothetische Germanen die reeds in
voorhistorische tijden op onzen grond zouden gevestigd zijn(1).

(1) Ik bedoel hier natuurlijk de hypothese van prof. Vercoullie in de Taal der Vlamingen (zie
O.G. Naamk. t.a.p.). Er dient nochtans opgemerkt dat Vercoullie zijne verklaring als eene
bloote gissing voorstelt, wat misschien voor de lezers van mijn boek niet voldoende blijkt.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

405

De Bijnaam van Lambertus Li Beges en de vroegste beteekenis van
het woord Begijn
door J. van Mierlo jun. S.J., briefwisselend lid.
De mystieke vroomheidsbeweging, die ten onzent van de twaalfde eeuw af, door de
dertiende voornamelijk, zoo prachtig opbloeide, is voor de geschiedenis van het
godsdienstige, maatschappelijke, economische, ja van geheel het cultureele leven
onzer vaderen van ongemeen belang. Met de ontwikkeling van het stadswezen, met
den groei der gemeentevrijheden, met de gewichtige sociale vraagstukken dier tijden
staat zij in innige betrekking. De meeste, zoo niet alle heiligen van toen, in de abdijen
zoowel als daarbuiten, zijn er in meerdere of mindere mate uit gevormd en gevoed.
De werken van Beatrijs van Nazareth, van Hadewijch en haar kring, van anderen,
die nu en dan, en, hopen wij, nog vele, uit de vergetelheid te voorschijn komen,
bewijzen tot hoe hooge verstandelijke, niet min dan geestelijke en zedelijke
ontwikkeling het leven zich in die verheven regionen ontplooien kon. RUYSBROECK
en geheel de latere mystiek is er de niet minder merkwaardige zomer- en herfstgroei
van.
Het is bekend, dat deze volksstrooming in de dertiende eeuw uitmondde in de
begijnenvergaderingen, de begijnhoven, de begijnenparochiën. Doch daarbuiten
leefden nog begijnen: in de kloosters, onder de leeken. En vroeger eveneens, (zonder
daarom bepaald beghini of beghinae te heeten): de dubbelkloosters der
Premonstratensers hadden haar in de twaalfde eeuw opgenomen; in de vroegste jaren
der dertiende boden de overal snel oprijzende Cistercienserinnen-abdijen een
toevluchtsoord voor velen. En alvorens de benaming te worden van de in de
begijnenvergaderingen samenkomende vrouwen, had het woord begijn een ruimer
omvang, dien het trouwens nooit geheel verloren heeft.
Veel is er verhandeld geworden over zijne oorspronkelijke beteekenis. Allerlei
afleidingen werden beproefd; geene heeft volle bevrediging gegeven. Zoodat men
er nu zoo goed als bij berusten wil, de zaak onopgelost te laten. Toch doet de
wetenschap dat slechts noodgedwongen; in 't bijzonder bij een woord waarvan het
vroegste gebruik en de eerste beteekenis een helder licht kan werpen op een grootsch
godsdienstig en maatschappelijk verschijnsel. Stond de etymologie van het woord
begijn
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eens vast, hoe zou de geschiedenis zelf der vroomheidsbeweging in hare wording en
ontwikkeling er door gebaat zijn!
Totnogtoe werd daarbij zoo goed als uitsluitend de philologie geraadpleegd. Men
wilde langs de wetten der afleiding tot den oorsprong van het woord opklimmen.
Daarbij werd over het hoofd gezien, dat begijn, beghinus, beghina, zijnde de
uitdrukking voor een nieuw historisch verschijnsel, wellicht ook rechtstreeks kon
gevormd of misvormd geworden zijn, uit een verkeerde of slechts half juiste opvatting
door het volk van den naam voor dit verschijnsel. Op zich zelf is dat slechts een
mogelijkheid. Dat het echter zóó zou gebeurd zijn, kan dan niet langs etymologischen
weg vastgesteld worden. De geschiedenis zelf moet er het bewijs voor brengen. Ook
is het langs historischen weg dat wij het ontstaan van het woord willen nasporen.
Wij bezitten nu twee standaardwerken over de begijnenbeweging. Het eerste, van
Dr. J. GREVEN, behandelt uitsluitend hare wording. Daarin heeft de schrijver met
veel vlijt, groote scherpzinnigheid en vooral acurate wetenschappelijkheid alles
bijeengebracht en ontleed wat met het begin der beweging in betrekking staat. Het
tweede, van L.J.M. PHILIPPEN, omvat de geheele geschiedenis der begijnhoven ten
onzent. De oorsprong zelf wordt er beknopter, toch zakelijk, klaar en eveneens zeer
wetenschappelijk geschetst. Het spreekt van zelf, dat hier ongeveer dezelfde
oorkonden en bewijsstukken als grondslag voor de uiteenzetting gebruikt worden.
En toch bij alle gelijkheid van stof en zelfs feitelijk van bereikte uitslagen, blijft ook
dit deel van zijn werk een zeer zelfstandige en persoonlijke arbeid(1).
Wat beide geleerden zoo uitstekend hebben gedaan, behoeven we hier niet opnieuw
te beginnen. Het materiaal dat zij hebben bijeengebracht en waarbuiten wel niet veel
meer zal worden ontdekt, kunnen ook wij voor ons doel verwerken. Wat zij afdoend
hebben bewezen mag als bewezen verondersteld worden. Zonder er langer bij te
vertoeven, verwijzen wij telkens naar hun betoog. Maar het is hun ontsnapt, meenen
wij, dat met een vaster schikking der oorkonden in strenge tijdsorde, en een in 't licht
van die tijdsorde zelf geboden nauwkeuriger analyse van hunne beteekenis, een
uitslag kan bereikt worden,

(1) Dr. J. GREVEN, Die Anfänge der Beginen, Aschendorff, Munster, i.W. 1913. L.J.M. PHILIPPEN.
De Begijnhoven, Ch. en J. Courtin, Antwerpen, 1918. GREVEN brengt de begijnen in verband
met de Cistercienserinnen en wijst op Nijvel als plaats van haar oorsprong. PHILIPPEN loochent
dat niet, maar neemt een breedere basis aan.
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die niet met hunne opvattingen in strijd is, ze veeleer bevestigt en aflijnt, maar toch,
met het antwoord, hopen wij, op een veelomstreden vraag, de geschiedenis der
begijnenbeweging sterk belicht en langs vaste banen voert.
Naar al wat ons bij zulk een schikking en analyse gebleken is, moet het woord in
verband gebracht worden met de ketterij der Albigenzen.
Onder de voornaamste totnogtoe beproefde afleidingen, komt de hier vermelde
niet voor; waaruit ik besluiten moet, dat, indien ze ooit werd voorgedragen, men er
in alle geval geen bijzonder belang aan heeft gehecht. En inderdaad, ik vind dat
Balthazar HUYDECOPER ze reeds heeft gekend in de achttiende eeuw. Hij haalt eenige
voorbeelden aan van verminking van woorden door weglating der eerste letteren,
als: spitaal = hospitaal; Spanje = Hispania; Dries = Andries; Sander=Alexander; enz.
en zegt aan 't slot: ‘Ik meen dat uit de Historien zou konnen beweezen worden, dat
de begijnen, in 't begin zo wel Mans als Vrouwen, zo genoemd zijn naar de
Albigenzen.’(1)
Dit staat bij een aanteekening over het woord clerk, dat van Ecclesia wordt afgeleid!
Maar in zijn gansch toevallige opmerking heeft HUYDECOPER de waarheid getroffen.
Het vroegste gebruik van het woord ligt misschien verscholen in den bijnaam van
den Luikschen hervormer, Lambert li Beges. (gest. 1177)(2). In alle geval, den
oorsprong der begijnen heeft men herhaaldelijk bij hem gezocht(3). Hebben de begijnen
hun naam van zijn bijnaam? Heeft hij zelf zijn bijnaam van de begijnen? Of hebben
beiden hun naam van wat anders? en moet de verklaring elders gezocht?

(1) Rijmkronijk van Melis Stoke, met Historie-, Oudheid- en Taalkundige Aanmerkingen, door
B. HUYDECOPER, Leyden, by Johannes Le Mair, 1772. Derde deel, blz. 449. GREVEN o.c.
vermeldt de afleiding niet; PHILIPPEN zinspeelt er op, blz. 21; GRIMM Deutsches Wörterbuch
haalt ze eveneens aan. Niemand heeft er totnogtoe eenig belang aan gehecht.
(2) Het jaar van Lambert's dood werd met voldoende zekerheid vastgesteld door GREVEN, o.c.
blz. 164 en verdedigd in een later schrift: Der Ursprung des Beginenwesens, eine
Auseinadersetzung mit Godefroid KURTH, Sonderabdruck aus dem historischen Jahrbuch,
B. XXXV (1914) blz. 26-58, 291-318. Weiss, München, 1914, blz. 51.
(3) Voornaamste voorstander hiervan is G. KURTH: Bulletin de l'Académie royale de Belgique,
(classe des lettres) 1912; p. 437-62.
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I.
De Bijnaam li Beges.
A. - Li Beges beteekent niet de Stotteraar.
De eerste die hem aldus noemt is de bekende kroniekschrijver Aegidius Aureae
Vallis, Gilis van Orval, in zijn Gesta episcoporum Leodiensium(1). Hierin komt een
plaats voor, die de werkzaamheid van den Luikschen prediker wil samenvatten. Het
heet, dat ten tijde toen Luik in droevige dwalingen verstrikt en door erge misbruiken
bezoedeld was, God den geest opwekte van een heilig priester, een vroom man, die
Lambertus li Beges - omdat hij stotterde - van St Christopher genoemd werd, naar
wiens toenaam de vrouwen en maagden die in zuiverheid willen leven in 't Fransch
beguines heeten, wijl hij haar het eerst den prijs van de kuischheid door woord en
voorbeeld had geleerd.(2)
Dat deze bijnaam met de verklaring die er van gegeven wordt, niet op de
werkelijkheid berust, mag als zeker beschouwd worden. Lambert was geen stotteraar,
en de bijnaam, wat er ook onder schuile, kan niet stotteraar beteekenen. Het is niet
zonder belang voor de geschiedenis van de vroomheid in de vroege middeleeuwen
en voor het aandeel dat Lambert in de stichting der begijnen toekomt, dit eenigszins
uitvoerig aan te toonen.
1. - Om ons over de ware toedracht der gebeurtenissen in den strijd van Lambert
tegen de misbruiken onder de Luiksche geestelijkheid in te lichten, hebben wij als
gelijktijdige oorkonden het werk van Lambert zelf: Antigraphum Petri of Weerschrift
van Petrus, en zes brieven die betrekking hebben op de laatste en uiterste phase van
het geding(3). Het vol-

(1) Uitgegeven door HELLER, M.G.SS.XXV. Ook in CHAPEAVILLE, Gesta Pontificum
Leodiensium, II, Leodii, 1613.
(2) De plaats is meermaals aangehaald geworden, om haar belang voor de geschiedenis der
religieuze beweging in de twaalfde en dertiende eeuwen. Ze luidt: Itaque huiusmodi erroribus
cum iam irretita teneretur Legia et eisdem contaminata fuisset, suscitavit Deus spiritum
sancti cuiusdam sacerdotis, viri religiosi, qui Lambertus li Beges, quia balbus erat, de Sancto
Christophoro dicebatur, a cuius cognomine mulieres et puelle que caste vivere proponunt
Beguines gallice cognominantur, quia ipse primus exstitit, qui eis premium castitatis verbo
et exemplo predicavit. (1. III, c. XLI, p. 110, in Chapeaville, c. LII, p. 126.) Zie de
photographische reproductie in J. GREVEN Die Anfänge der Beginen, Münster, i.W. 1912.
(3) De laatste en beste uitgave is die van FAYEN, Compte-rendu des séances de la Commission
royale d'histoire, t. soixante huitième, (1899) blz. 255 vlg. Vermelding van andere uitgaven
aldaar, en bij GREVEN, Die Anfänge der Beginen, Münster in W. 1912, blz. 160 en 162.
Petrus is een priester dien Lambert zoogezegd zou hebben aangeraden zijn werking tegen
de geestelijkheid te staken en die op de door Lambert gegeven redenen daartoe uitvoerig
antwoordt: een middel voor Lambert om met grooter vrijheid van zijn eigen werking te
spreken. De brieven zijn brieven van Lambert zelf, van zijn aanhangers, en een van paus
Callistus III. In het verband hier is het overbodig er verder over uit te weiden; dit bij een
andere gelegenheid.
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staat eens, al ware het nog zoo vluchtig, dit verweerschrift te lezen, om tot de
overtuiging te komen dat hier onmogelijk een stotteraar aan het woord is.
Het stotteren is wel geen volstrekte hindernis om in 't openbaar op te treden. Maar
dan zal zulk een spreken beperkt blijven tot geringe, weinig luidruchtige kringen,
als tot een gehoor van vromen. Doch Lambert is volksredenaar geweest in den volsten
zin des woords. Het Antigraphum is een machtig pleidooi, vol hartstocht,
onstuimigheid en kracht. Zelden heeft mij welsprekendheid zoo aangegrepen als
deze. Echte volkswelsprekendheid waardóórheen men onophoudelijk de donderende
stem van den redenaar meent te hooren weergalmen. Dat leeft, dat siddert, dat bruischt,
dat kookt, dat woelt, dat drijft vooruit in onweerstaanbare jacht. Echter vol
geleerdheid: een man die de H. Schrift van buiten kende en ze niet slechts voortdurend
zeer ter zake weet aan te halen, maar er geheel zijn taal mee kneedt en doordringt.
De vele aanhalingen die in de uitgaven van FAYEN worden aangeteekend kunnen
hoegenaamd geen voorstelling geven van de macht van bijbelsche taal die hier gevoerd
wordt. En hoe pakkend hij dat weet voor te stellen! Geen dorre aanhalingen; maar
stoute prosopopeeën, striemende hekelingen, waarbij de gewijde schrijvers als in
levenden lijve aanwezig zijn en opgeroepen worden, om getuigenis af te leggen voor
de waarheid.
Welnu, het is volstrekt onmogelijk, dat een stotteraar zulke welsprekendheid zou
kunnen ontplooien. En men zegge niet, dat een man die zou belet zijn in 't openbaar
het woord te voeren, toch in een schrift wel blijk van een hoog redenaarstalent kan
geven; wat we hier hebben is geen academische welsprekendheid, geen boekentaal:
't is het levende woord van iemand, die door veelvuldig spreken voor de volksscharen
zulk een macht van uitdrukking heeft bereikt.
Dat Lambert een groot redenaarstalent bezat weten wij uit de geheele overlevering
over hem, weten wij uit zijn eigen getuigenis. Tweemaal in de bewaarde brieven aan
den paus is hij genoodzaakt geweest van dit hem door God geschonken talent te
gewagen. Dat hij een echt redenaar, een volksredenaar moet heeten staat ook op die
wijze vast. Welnu: het stotteren
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is wel een gebrek, dat al zulke welsprekendheid breekt.(1)
Ook anderen zijn door die welsprekendheid tot hetzelfde besluit gekomen. Zelfs
tegenstrevers van Lambert hebben dit bekend, al was het dan soms met andere
doeleinden.
2. - Doch gaarne zou men dit eerste argument willen gestaafd zien. Dat kunnen
we wel, meenen wij.
In zijn tweeden brief aan Callistus III brengt Lambert uitvoerig verslag uit over
een woelige zitting van den bisschoppelijken raad, waartoe de hervormer gedaagd
was om zich wegens de ketterij, waarvan men hem beschuldigde, te verantwoorden.
Hij verhaalt daar, hoe de aanleider van het gestook, een zekere Gislebertus, een
monnik, uitgenoodigd om zijn eerste beschuldiging voor te lezen, opstaat en begint;
maar, zegt Lambert: eam utpote quem conscientia acriter remordebat, trepidando,
balbutiendo vix finit(2); onder de knaging van zijn geweten sidderde en stotterde hij
zóó, dat hij de lezing moeilijk ten einde bracht.
Welnu, het is een bekend psychologisch feit, dat iemand, die aan een lichamelijk
gebrek lijdt, dit niet bij een ander zal doen opmerken. Een stotteraar zal niet van
iemand anders zeggen, dat hij stottert. Vooral niet om met dien anderen den spot te
drijven; omdat die spot al te gemakkelijk tegen hem zelf kan uitgespeeld worden.
Hij zal een andere uitdrukking verkiezen, wat Lambert hier, zonder ver te zoeken,
had kunnen doen. Men vestigt niet gaarne de aandacht bij iemand op iets dat ons zelf
al licht en met meer waarheid kan aangewreven worden, en waardoor wij al het
voordeel zouden verliezen, dat wij door een kortstondigen spot konden behalen.

(1) In den vierden brief (tweede van Lambertus aan den paus) zegt bij: aliquantula pollens per
Dei misericordiam gratia predicationis cupiensque omnes homines in visceribus Christi
Jhesu (FAYEN, l.c. blz. 330). En in den laatsten brief (algemeene apologie aan den paus):
Gratiam ergo predicationis secundum mensuram donationis Christi michi datam in terra
questus proprii minime abscondendam intelligens. (FAYEN, blz. 351.) Men heeft deze plaatsen
aangehaald als bewijs voor den hoogmoed van Lambert. Maar wat kon hij anders zeggen,
als hij toch den oorsprong van al het gedoe tegen hem moest uitleggen? En is dat nu zoo
zelfbehaaglijk? Ik wil hier het karakter van Lambert niet verdedigen; maar die plaatsen
kunnen mij allerminst tegen hem innemen. En ik denk dan ook aan andere plaatsen die mij
ontroerd hebben door hun innige, diep gevoelde nederigheid. En op welken grond verklaart
men, dat onze oorkonden noodlottig zijn voor den roep van heiligheid van Lambert? Ik heb
die documenten objectief gelezen. Ik moet bekennen dat zij op mij niet dien indruk hebben
gemaakt. Mij hebben zij ondanks al hun onstuimigheid, uit diepe verontwaardiging geboren,
eerder gunstig voor den man gestemd.
(2) FAYEN, l.c. 335.
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En men zegge niet, dat Lambert misschien tegen zijn vijanden den schimp heeft
willen slingeren waardoor zij hem trachtten belachelijk te maken. Niets in de
aangehaalde woorden laat toe dit te veronderstellen. Hij zegt dat zonder aan te dringen.
De vermelding alleen voldoet.
Had hij werkelijk op die wijze den schimp van zijn vijanden willen afweren, dan
zou hij zeer onbehendig hebben gehandeld. Het ware als een uitdaging geweest, om
hem in zijn predikambt bij den paus zelf als nietig of als zeer aanstellerig af te maken.
De natuurlijkheid echter, waarmee de uitdrukking hier gebruikt wordt, laat vermoeden,
dat Lambert er niet eens aan gedacht heeft, dat het woord voor hem kon noodlottig
worden. Hij moest dus niet vreezen, dat men hem op een eigen gebrek zou wijzen.
Men bedenke hierbij nog, dat de brief waarin dit voorkomt een officieel karakter
draagt: dat de paus dien onder de oogen der aanklagers kon brengen, dat de schrijver
dus moest vermijden al wat zijn tegenstrevers wapens tegen hem zelf in de hand kon
geven, en dat zijn tegenstrevers wel alle dusdanige wapenen zouden hebben gebruikt.(1)
3. - Dat leidt tot een derde beschouwing, die er op wijst dat Lambert geen stotteraar
is geweest. Wij kennen de voornaamste aanklachten die tegen hem door zijn vijanden
werden aangevoerd. Wij weten op welke wijze dezen hebben getracht hem bij den
paus te verlagen. De zesde der brieven is een uitvoerig verweerschrift, waarin
Lambert, toen bij het pauselijke hof, één voor één alle beschuldigingen weerlegt die
tegen hem daar door een afgezant van den bisschop en van het kapittel van Luik
waren ingebracht. En dan zien wij, dat ze er niet voor hebben teruggedeinsd, om
tegen hem in 't gelid te voeren al wat hem verminderen kon. Zij beleedigden hem in
zijn geboorte: dat hij van rustici en stolidi parentes was, uit boersche en lompe
ouders(2); in zijn prediking: dat alleen wevers en looiers naar zijn preeken kwamen
luisteren, doch

(1) Om de volle kracht van deze en dergelijke beschouwingen te voelen, moet men de
zoogenoemde Glasgowsche oorkonden: het Antigraphum en de Brieven persoonlijk hebben
gelezen. Daaruit blijkt dan wel, dat zijn tegenstrevers niets hebben onaangeroerd gelaten,
om Lambert's werking te keer te gaan.
(2) FAYEN, o.c. blz. 343 vlg.. De aanklacht luidde: Erat igitur ibi primum quod de humiliori
plebe et stolidis ut dicitur parentibus natus essem. Het antwoord van Lambertus moge al dan
niet getuigen van de rijzende zelfbewustheid der lagere standen, zeker is dat hij zijn ouders
hoe arm ook warm verdedigt. Wij leeren daaruit meteens dat zijn vader timmerman is geweest:
hij oefende hetzelfde bedrijf uit, zegt hij, als de H. Joseph.
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geen enkel persoon uit de leidende standen er op achtte(1). Welnu, nergens hooren
wij ook maar de geringste zinspeling op een lichamelijk gebrek, dat zooals het
stotteren hem in zijn bediening van prediker juist had kunnen belachelijk maken. En
niet alleen in het verweerschrift; maar in geen enkele plaats uit de brieven, in geen
enkele plaats uit het Antigraphum Petri. Ware Lambert inderdaad een stotteraar
geweest, zonder twijfel zouden zijn tegenstrevers op dit gebrek hebben gewezen.
Hoe zouden zij daaruit niet getracht hebben munt te slaan! En al hadden zij vermeden
daarvan te gewagen in hun aanklachtschrift, voorzeker zou óf Lambert zelf, óf zijn
aanhangers, er wel ergens in hun brieven vermelding van maken, al ware het slechts,
om aan te toonen op hoe kleingeestige en armtierige wijze zijn tegenstrevers trachtten
zijn werking te verhinderen.
Dit is om zoo treffender, daar hieruit juist door Lambert gemakkelijk kon bewezen
worden, met welk boos opzet zijn prediking werd belemmerd, met welke kwade
trouw tegen hem werd gewerkt. Ja, hadden zijn tegenstrevers hem ooit dit gebrek
verweten, hadden zij hem dus ooit den Stotteraar genoemd, Lambert zou ongetwijfeld
zulk een welkome aanklacht hebben vermeld. Nu gewaagt hij wel van allerlei
ketterijen die men hem had aangewreven, wat het toch altijd onaangenaam is te
moeten bekennen. Had hij daarbij een of ander verwijt, een of andere bespotting, die
geen ketterij bevatte, kunnen aanvoeren, hoe gretig zou hij dit niet hebben gedaan,
om aldus het weinig ernstige van de andere beschuldigingen beter te doen uitkomen,
waarschijnlijker te maken.
Daarin ligt dan ook reeds een antwoord op de opwerping, die men zou kunnen
inbrengen: dat Lambert niet alle beschuldigingen tegen hem zal hebben vermeld.
Misschien niet; dat is ons onbekend, daar we alleen oorkonden hebben van hem of
van zijn aanhang(2). Maar uit het officieele karakter der stukken mogen we wel
besluiten dat het voornaamste zeker gezegd werd. Op enkele punten is het antwoord
eenigszins lastig: hoe zal hij dan niet gegrepen hebben naar zulke, waar de
weerlegging niet alleen gemakkelijk was, maar aanleiding gaf om met
verontwaardiging of spot al het overige lichter van de hand te wijzen? Op een punt
antwoordt de aangeklaagde met een luiden lach: Quod isti maiora non invenientes,
quasi bubali

(1) Improperatur enim michi quod de humiliori plebe oriundus sim, quod predicationem meam
textores et pellifices, et non aliquis ex principibus receperit. FAYEN, blz. 344.
(2) Geheel juist is dit toch niet, daar er onder de brieven ook een brief van den paus zelf voorkomt.
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multi formica una onusti de trans Alpes risu dignum ad apostolicam audientiam
advexerunt(1). Hoe veel meer zou hij er naar gegrepen hebben, had men hem ooit als
een stotteraar voorgesteld, of zelfs als een stotteraar bespot.
Zoodat uit de authentische stukken over Lambert's bedrijvigheid nergens van een
stotteren spraak is, zoodat uit die zelfde stukken blijkt dat Lambert nooit om zijn
stotteren werd belachelijk gemaakt; zoodat hij onmogelijk een stotteraar kan zijn
geweest.

B. - Li Beges is: De Ketter.
Maar hoe heeft men hem dan ooit li Beges genoemd? Zoo iets moet wel op een
werkelijkheid berusten. Dat hij een toenaam heeft gehad, dat die toenaam zoo iets
als li Beges toch wel zal geweest zijn, lijdt geen twijfel. Maar ook de aangevoerde
oorkonden laten ons genoeg vermoeden, wat er eigenlijk is gebeurd.
1. - Indien er iets vaststaat in heel dit onverkwikkelijk geding, dan is het wel, dat
Lambert door zijn tegenstrevers bij het volk als een ketter werd afgeschilderd, en dat
men hem van ketterij heeft willen overtuigen(2). Het is niet ons doel hier te
onderzoeken, hoever die beschuldiging gegrond was. Wij blijven voorloopig alleen
bij het feit zelf: Lambert is door zijn vijanden uitgemaakt geworden voor een ketter.
Zijn bijnaam, hoe die ook oorspronkelijk juist hebbe geluid, was Lambert de ketter.
De aanhangers van Lambert moeten zijn leer als kettersch, hem zelven als ketter,
afzweren(3). En zij belijden, ten einde raad: dat zij ‘alle kettersche leer veroordeelen
en verafschuwen’ wat hen met wroeging vervult, daar dit als een veroordeeling van
Lambert door diens vijanden wordt voorgesteld en misbruikt. Bij eene andere
gelegenheid werden nog andere aanhangers gedwongen ‘den ketter Lambert’ te
verzaken. Zij weigeren. De deken stelt hun een middelweg voor: zij zullen zweren,
dat zij ‘Lambert den ketter’ verzaken, zonder daarom in hun geweten Lambert te
bedoelen, indien zij meenen dat hij onschuldig is, zij kunnen daarbij denken aan
gelijk welken ketter die Lambert heet; of aan geenen. Zij worden dan gedwongen
uit te roepen: Lambertum hereticum abjuramus.(4)

(1) FAYEN, blz. 350-351.
(2) De laatste der zes brieven over deze zaak is juist Lambert's verweer tegen voornamelijk acht
punten, waarin men bij den paus zijn rechtgeloovigheid wilde verdacht maken.
(3) FAYEN, Br. II, 327; Br. III, 329.
(4) FAYEN, Br. V, 341.
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Lambertus hereticus: hadden we die woorden in 't Romaansch, wat zouden we dan
hooren? Zeker niet Lambert li Beges = de Stotteraar! Zou het niet hebben geluid zoo
iets als Lambert le Beguin? Maar laten we ons betoog niet vooruitloopen.
2. - Als we nu verder nagaan welke ketterijen men Lambert heeft willen aanwrijven,
dan wordt het ook klaar genoeg, dat men hem tot een Kathare en een Albigenzer
heeft willen maken.
In den zesden brief, waarin Lambert zich verdedigt tegen de verschillende
aanklachten door den afgezant van den bisschop en het kapittel van Luik bij den paus
ingediend, treffen wij, zou men meenen, geen eigenlijke ketterijen aan. Eerst slechts
eenige hatelijkheden van persoonlijken aard; dat hij van boersche afkomst is; dat hij
onwaardig de priesterwijding heeft ontvangen; dat zijn bisschop hem in een synode
het woord had ontnomen(1); volgen dan eenige aanklachten in verband met gebruiken
en geboden der Kerk: dat hij tegen de bedevaarten naar Jeruzalem en verre
heiligdommen heeft gepreekt; dat het geoorloofd is 's Zondags slafelijken arbeid te
verrichten als die voor de behoeften van het menschelijke leven noodig is; eindelijk
wat meer bepaald kettersche leerstellingen: dat hij zijn volgelingen van de kerken
en van het H. Sacrament des Altaars verwijderd houdt; dat hij de H. Schrift aan
onwaardigen meedeelt; dat hij leert dat het een minder kwaad is het Lichaam des
Heeren met voeten te treden dan het Woord Gods; dat hij het vieren van Missen voor
overledenen door zijn prediking heeft verijdeld.
Hieruit reeds blijkt dat Lambert vooral, werd beschuldigd met betrekking tot de
ceremoniën en gebruiken der Kerk, tot het H. Sacrament des Altaars en de H. Mis,
tot het Doopsel; en tot de H. Schrift.
Het is waarschijnlijk, dat de tegenstrevers van Lambert bij het pauselijke hof hunne
aanklachten tegen hem eenigszins hebben verzacht. Uit de vorige brieven aan den
paus toch blijkt, dat men hem te Luik heel wat erger dingen ten laste

(1) In de weerlegging van deze aanklacht vinden we eenige bijzonderheden, die ons over de
werkzaamheid van Lambert kunnen inlichten. Hij verklaart dat hij op die synode het verbod
van den vorigen prinsbisschop Hendrik van Leyen (1145-1164) ‘dat de zonen van priesters
niet passim zouden gewijd worden’, had willen bekrachtigen; dat het decreet van paus
Eugenius op het concilie van Reims (1148) waardoor aan priesters en clerici het dragen van
kostbaar gekleurde van voren en van achter openstaande kleederen verboden werd, zou
uitgevoerd worden; dat er bij het doopsel niet meer dan drie peters of meters zouden zijn;
dat bij de H. Mis geen waarzeggerij zou gepleegd worden: divinationis portenta non debere
attendi.
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legde. In den eersten klaagt Lambert erover, hoe men hem in zijn woorden had willen
vangen, om hem te doen beweren: dat men zonder doopsel kon zalig worden; dat de
sacramenten niet noodig waren ter zaligheid; dat men de Eucharistie kon vieren even
zoo goed met melk. In zijn tweeden brief, dat men tegen hem in zes kerken had
uitgeplakt: dat hij niet geloofde in de tegenwoordigheid van Christus in het H.
Sacrament; dat de biecht niet noodzakelijk was; dat men kon zalig worden zonder
het doopsel; dat de Mis kon gevierd worden zonder wijn en water(1).
3. - Maar juist zulke beschuldigingen betreffen de kenschetsende leerstukken der
Albigenzen, waardoor zij vooral tegen de Kerk in strijd kwamen. Zij verwierpen de
sacramenten als valsch, ijdel en zonder werking; in 't bijzonder het doopsel, de biecht,
het H. Sacrament des Altaars: want alle stof is onzuiver, en zoo is Christus niet
mensch geworden, heeft Hij geen lichaam aangenomen en kan dus zijn Lichaam niet
tegenwoordig zijn in de H. Hostie. De ceremoniën, gebruiken, liturgische handelingen,
het kerkbezoek, de vereering van het kruis en van de beelden, waren slechts
nuttelooze, ja heiligschendende grijnzerijen. Het bidden in de kerken was een
uitvinding der priesters om geld te slaan. In hun haat tegen de Kerk kloegen zij bij
de leeken, zonder onderscheid, alle religieuzen, priesters, prelaten, bisschoppen aan:
hun hoogmoed, hebzucht, en zedeloosheid. Onder den invloed van hun
manicheistische strekkingen, beschouwden zij het Oude Testament als het werk van
het Booze Beginsel, en verspreidden zij voornamelijk de boeken van het nieuwe
Testament onder het lagere volk. Het lichaam, de stof, was een gevangenis voor de
ziel, den geest; het leven, een kwaad: daaruit moest men zich redden door zelfmoord.
Het leven te vermenigvuldigen was een misdaad; het huwelijk vooral een misdadige
instelling, daar het slechts de bekrachtiging der ontucht was. Door groote
gestrengheden, moest het stoffelijke leven in den mensch onderdrukt en de geest
bevrijd worden.
4. In dit licht nu worden sommige aanklachten tegen Lambert veel duidelijker.
Het is klaar dat men hem kettersche leerstellingen heeft willen ontrukken, in den
aard van die der Albigenzen, over de noodzakelijkheid en werkdadigheid der
Sacramenten. Wij begrijpen, wat het verwijt, de Handelingen der Apostelen, een
schrift uit het N. Testament voor het volk te hebben verwerkt, eigenlijk bedoelde;
nu krijgt zelfs die zoo vreemde aanklacht, dat zijn aanhangers en aanhangsters de

(1) FAYEN, o.c. blz. 333.
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kerken verlaten, haar volle beteekenis; en wij weten nu waarom Lambert zich in 't
bijzonder verdedigt: als hebbende steeds een ijveriger zorg voor den eeredienst aan
den dag gelegd: circa cultum divinum mundiciam et curam propensiorem(1).
Anderzijds preekte hij tegen de wereldgezindheid en de geldzucht onder de
toenmalige Luiksche geestelijkheid. Hij trad op als verheerlijker der kuischheid: wat
alles aanleiding heeft gegeven om hem met de Katharen en Albigenzen te
vereenzelvigen, die eveneens onder den dekmantel van groote levensgestrengheid,
van verzaking aan de genoegens der wereld en van verafschuwing van het vleesch,
hun dwaalleeren onder het lagere volk verspreidden. Zulk een prediking alleen was
voldoende om hem verdacht te kunnen maken. En zal later de verheerlijking van de
zuiverheid door de virgines continentes niet beschouwd worden als afschuw voor
het werk van het vleesch, waardoor zij eveneens als Albigenzer ketterinnen zijn
doorgegaan?
Een laatste trek verbindt Lambert met de Albigenzen.
In den herfst van het jaar 1164 waarschijnlijk of in den loop van het volgende jaar,
bezocht de H. Hildegardis de stad Keulen en hield er een vurige toespraak tot de
vereenigde geestelijkheid, om ze tot waakzaamheid op te wekken tegen komende
dwaalleeren. Pas een jaar te voren waren Katharen naar Keulen afgedaald en werden
er als ketters veroordeeld. Als men nu Hildegardis vroeg, waar men die dwaalleeraars
zou ontdekken, antwoordde zij: in speluncis terre, domos vocans subterraneos in
quibus textores et pellifices operantur(2).
En nu vernemen wij dat juist omstreeks diezelfde jaren in het van Keulen
afhangende bisdom Luik(3), Lambert wordt beschuldigd te preeken voornamelijk
onder textores et pellifices, onder wevers en looiers; en zoo mogen we daarin wel
een bevestiging van onze meening zien: dat hij niet slechts als ketter werd
gebrandmerkt, maar bepaald als Kathaar en Albigenzer werd beschouwd.
In het licht van al deze gebeurtenissen komt het zelfs

(1) FAYEN, o.c. p. 351.
(2) Daar het ons hier slechts om deze uitdrukking te doen is, hoeven we niet in een omstandig
verhaal van deze gebeurtenissen te treden. Men zie J. GREVEN, Engelbert der Heilige und
die Bettelorden; Sonderduck aus Bonner Zeitschrift für Theologie u. Seelsorge, Jhg. I (1925)
h. I; blz. 38 sqq. met de aanteekening blz. 45, n. 32.
(3) Luik was suffragaanbisdom van Keulen. Philip von Heinsberg, de latere bisschop van Keulen,
(1167-1191) die bij de opwekking van Hildegardis tot waakzaamheid tegenwoordig was
geweest, was ook domdeken van Luik. Misschien heeft hij aan het in 1166 tegen Lambert
aangebonden geding een werkzaam deel genomen. Hierover GREVEN, l.c.
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belachelijk voor, in gemoede te willen veronderstellen, dat hij ooit stotteraar heeft
kunnen heeten. Zijn vijanden hadden bij hem wat anders te geeselen dan een
spraakgebrek. Zij hebben wat meer gedaan dan met hem gelachen. Wat Gilis van
Orval als zijn bijnaam heeft overgeleverd is niet oorspronkelijk, althans zoo dit woord
geen andere beteekenis heeft gehad dan die, waarin hij het verklaart. Het moet een
bewuste of onbewuste wijziging zijn van een naam, die misschien Beguin is geweest
en ketter, vermoedelijk zelfs Albigenzer ketter heeft beteekend.
Tot dezelfde conclusie zou het ons voeren, indien we het door Gilis beweerde
verband van Beges met begijnen wilden onderzoeken. Afgezien van de groote
onwaarschijnlijkheid in de afleiding van Begijnen uit Beges, van andere moeilijkheden
die het hier te lang ware aan te voeren, staat het niet eenmaal vast, ja is het op zijn
minst uiterst twijfelachtig, dat Lambert iets met de begijnen te maken heeft.

C. - Uit li Beges werd Begijn niet afgeleid.
1. - Want, om dit hier in 't voorbijgaan slechts aan te raken (meer laat ons het opzet
van deze studie niet toe) dat de wording en de ontwikkeling van het begijnenwezen
geheel buiten Lambert is gebeurd, meen ook ik te moeten aannemen en zal, bij
objectief onderzoek, steeds duidelijker blijken. In het Antigraphum Petri en de brieven
in betrekking met Lambert's prediking en werking te Luik, wettigt niets de
veronderstelling, dat deze zich bijzonder met de vorming en inrichting van zoo iets
als een begijnengenootschap zou hebben bemoeid. Zijne prediking was een algemeene,
gericht tot het volk, om allen op te wekken tot inniger godsdienstig leven. Het feit
dat hij voor allen de Handelingen der apostelen in romaansche verzen vertaalde en
voor de maagden het leven der H. Agnes bewerkte(1), wat alleen ten voordeele van
een actie bij begijnen kan aangehaald worden en aangehaald wordt, laat zulk een
gevolgtrek-

(1) In zijn verdediging vraagt Lambertus waarom men hem lastig valt voor zijn vertaling der H.
Schrift en waarom niet een magister Flandrensis, die de psalmen in verzen met alle glossen
en verklaringen had overgezet. Zou dat niet een vertaling in 't Dietsch zijn geweest? Lambeitus
zegt het niet uitdrukkelijk, maar ligt dat niet in het feit dat hij als dichter een magister
Flandrensis noemt? Dat ware in 't midden der twaalfde eeuw, het oudst vermeld gedicht in
't Dietsch. Zie FAYEN, blz. 353: Est preterea apud eos liber psalmorum cum omnibus glosulis
suis et auctoritatibus eas roborantibus, in vulgarem linguam a quodam magistro flandrensi
translatus.
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king niet toe(1). Had Lambert zich werkelijk bemoeid met het inrichten en
samenbrengen tot een soort van religieuze gemeenschap van jonge maagden, zijn
vijanden zouden er voorzeker gebruik van hebben gemaakt om daaruit een nieuwe
aanklacht tegen hem in te brengen. Nu echter beschuldigen zij hem alleen de H.
Schrift voor het volk te hebben vertaald. En daartegen is het, dat hij zich verdedigt;
bij welke gelegenheid hij verklaart waarom hij de Handelingen der apostelen en ook
het leven der H. Agnes heeft gedicht.
Waar zijn vijanden zijn prediking verdacht maken, verwijten zij hem alleen dat
hij preekt onder wevers en looiers, en onder het lagere volk.
Zij spreken ook van zijn aanhangers: sectatores. Zij beschuldigen hem bij den
Paus dat zijn volgelingen de kerken niet bezoeken. Men zou nu meenen, dat hier een
bijzondere gelegenheid geboden was, om over de begijneninrichtingen te berichten.
Nergens een spoor ervan. Die sectatores staan steeds in het mannelijk, onbepaald
dus voor mannen en vrouwen. Lambert bekent dat onder de clerici, enkelen, onder
de leeken velen door zijn prediking werden opgewekt om voor Christus en zijn wet
te ijveren. Maar of hij ooit sectatores heeft gehad, weet hij niet; wel echter dat hij
er nooit naar gestreefd heeft om aanhangers te maken(2).
Dit argumentum ex silentio is op zich zelf, meenen wij, afdoende. In de eenige
zekere en veilige, nog onbedorven oorkonden over Lambert staat niets van zijn
werking onder begijnen. Waar zijn tegenstrevers al zijn woorden en daden hebben
bespied, om er een aanklacht tegen hem uit op te maken, hebben zij het bestaan van
door hem ingerichte vrome vrouwenvereenigingen niet vermoed. Onder zijn
aanhangers hebben zij ook zulke vrouwen niet kunnen onderscheiden. En een
onderscheiden aanhang heeft Lambert niet gehad, niet willen hebben. Zoo is het dan
ook niet vreemd, dat het leven der

(1) Aan L'AMBERT wordt soms nog een leven der H. Maagd toegeschreven. Dit gebeurt wel op
grond van een verkeerde lezing: vitam et passionem beate Virginis et Christi matris agnetis:
matris is wel martyris.
(2) FAYEN. br. VI, blz. 351. Addunt preterea, ut michi videtur, quod sectatores mei ecclesiam
non frequentant, quod corpus Domini non accipiunt. Sectatores utrum habuerim aliquos vel
habeam modo nescio; sed quod habere numquam intenderim scio... Non nego tamen aliquos
exstitisse, clericos paucos, laicos multos qui... Christi in me nitebantur et legis eius fieri
emulatores. Zooals men ziet, nergens spraak van zoo iets als begijnen. Volgt dan nog een
roerende beschrijving van de godsvrucht dier zoogenaamde aanhangers: maar alles wordt
ook daar gansch algemeen gehouden; geen onderscheid tusschen mannen en vrouwen, minder
nog maagden.
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H. Odilia, dat toch een verheerlijking van Lambert bedoelde, dat in de kringen van
zijn latere volgelingen is ontstaan, niets van diens werking onder of ten voordeele
van begijnen kent(1).
2. - De eerste begijnen komen voor te Luik in de vroegste jaren der dertiende eeuw.
Hare vorming en inrichting is het werk geweest van den Nijvelschen priester Joannes,
een vriend ook van Maria van Oignies. Alles wijst er op, dat deze inrichting in 1212
slechts onlangs gebeurd was: zij was in de eerste jaren dier eeuw nog een nova
plantatio(2). De gevaren waaraan de maagden in dit jaar 1212 waren blootgesteld
vanwege de soldaten van hertog Hendrik II van Brabant doen Joannes, tijdelijk van
haar verwijderd, beven als een vader voor zijn kinderen. Ja, uitdrukkelijk wordt
gezegd, dat Joannes zelf die maagden door zijn prediking en zijn voorbeeld voor den
Heer gewonnen had(3). De vorming van de begijnen te Luik is uitgegaan van den
kring der vromen te Nijvel, waartoe die Joannes ontegensprekelijk behoorde.
Hiertegen heeft men opgeworpen, ‘dat er van een werkzaamheid van Joannes te
Nijvel vóór zijn verblijf te Luik nergens spraak is; en dat men, om te mogen beweren
dat zijn werkzaamheid in die stad onder den invloed van Maria van Oignies heeft
gestaan, hem eerst te Nijvel zou moeten aantreffen.’(4) Maar waarom? Te Nijvel
arbeidden reeds andere priesters onder de begijnen, en in 't bijzonder Guido, de
schoonbroeder van Maria. Joannes' naam wijst er op, dat hij van Nijvel kwam. Te
Parijs, waar hij theologie had gestudeerd, kwam hij in aanraking met Fulco van
Neuilly, wien Jacob van Vitry later, om diens bewondering voor Maria, zijn leven
van haar opdraagt; wordt hij bevriend met Joannes van Lier, dien we eveneens bij
Maria en de begijnen van Nijvel aantreffen. Als hij dan te Luik in 1199 een canonicaat
heeft verkregen en in de bisschoppelijke stad is begonnen te ijveren, behoeft hij niet
dadelijk met het inrichten van vrome vrouwen te hebben aangevangen. Maar hoorende
van Maria, wier roep van heiligheid

(1) Wij zijn het dus volkomen eens met GREVEN tegenover KURTH. In zijn Ursprung des
Beginenwesens, o.c. heeft hij zijn stelling onomstootbaar bewezen. Dat de begijnen van
Lambert li Beges zouden stammen kan o.d. niet meer gehandhaafd worden. Trouwens, de
stukken die KURTH'S stelling moesten schragen, waren reeds alle, de eene na de andere,
weggevallen. De documenten van Glasgow hebben haar den genadeslag gegeven.
(2) Aldus in de vita Odiliae omtrent een feit dat zeker in het begin der dertiende eeuw is gebeurd.
Zie GREVEN, Ursprung, 33 vlg.
(3) Aangehaald door GREVEN, Ursprung, blz. 5: de sanctis virginibus quas ipse per predicationem
et exemplum Domino acquisiverat.
(4) Door Fr. CALLAEY, O.M. Cap. in Revue d'Histoire ecclésiastique, XVIII, I (1922) blz. 125,
in een recensie van GREVEN's Ursprung.
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tot aan de universiteit van Parijs doordrong, bezield met dezelfde vroomheidsidealen,
heeft hij te Luik willen verwezenlijken wat te Nijvel, onder invloed van Maria en
van Guido, reeds was begonnen. De nova plantatio uit het begin der eeuw, de
inrichting, die Joannes zelf had gebaard, kan onmogelijk in 1177, toen Lambert stierf,
hebben bestaan. Het kunnen geen vrome vrouwen zijn, die de Luiksche hervormer
reeds zoo vroeg zou hebben ingericht.
Joannes' tegenwoordigheid te Nijvel wordt slechts eenmaal vermeld, zegt men.
Inderdaad; maar juist deze vermelding gebeurt gansch toevallig: hij was afwezig van
Luik in dien tijd, 1212, toen groote gevaren voor zijn stichting dreigden. Hij was
toen bij Maria van Oignies. En zóó is hij onder haar invloed gekomen, dat hij later
zijn canonicaat opgaf en te Oignies intrad om daar te sterven. Spreekt dat niet luid
voor zijn betrekkingen met Maria en haar werk? Kan men wel één enkele aanwijzing
van een werking van Luik uit op Nijvel daartegenover plaatsen?
Trouwens, in de plaats zelf waar ons dit toevallig verblijf van Joannes bij Maria
wordt vermeld, met geen ander doel dan om over de gevaren voor die maagden te
Luik te berichten, en Maria's houding daarbij te laten bewonderen, wordt van deze
gezegd, dat zij het slechte nieuws met groote gelijkmoedigheid ontving. Daarover
waren nu allen zeer verbaasd; omdat zij wisten, heet het, hoe zeer Maria de kuische
maagden in de stad Luik beminde: quanta affectione diligeret virgines pudicas, quae
in civitate Leodii Christo devote serviebant(1).
Verder wordt van Maria nog verhaald, dat zij op het einde van haar leven veel en
herhaaldelijk bad voor hare vrienden en vriendinnen, de vrome vrouwen namelijk
die in de stad Luik verbleven(2). Wijst die bijzondere vriendschap van Maria voor de
begijnen van Luik, die hooge bezorgdheid voor de stichting van Joannes, er niet
duidelijk op, dat zij in het werk van haar vriend, een buitengewoon belang stelde?
Waarom anders, dan omdat die vrouwen en maagden te Luik dezelfde idealen
nastreefden, die zij zelf te Nijvel had verkondigd, en onder de daar uit alle gewesten
toegestroomde maagden, met de hulp van Guido, had willen verwezenlijken? Waarom
anders, dan omdat dit werk te Luik van Joannes onder haar invloed was gebeurd?
En van een werking die zou uitgegaan zijn van Luik naar Nijvel is toch wel nergens
iets te merken.
En zoo is het, o.d. zoo goed als zeker, dat Lambert zich

(1) AA. SS. Jun. IV, 651, F.
(2) AA. SS. Jun. IV, 663, D. amicos et amicas suas scilicet mulieres religiosas quae manent in
civitate Leodii.
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nooit met de inrichting van vrome vrouwen in zoo iets als begijnengenootschappen
heeft bemoeid, en dat de begijneninrichting van Luik zelfs onder invloed van Maria
van Oignies, of van de vroomheidsbeweging te Nijvel is gebeurd.
Wat men in dezen ook aanneme, laten wij er op wijzen, dat dit voor ons betoog
onverschillig is. Indien de begijnen in niets met Lambert li Beges in verband kunnen
gebracht worden, dan bevestigt dit slechts, dat de door Gillis van Orval gegeven
verklaring van het woord begijn onmogelijk juist is. Maar ook zonder die bevestiging
staat onze conclusie vast. Wilde iemand nu toch meenen, dat de vrome vrouwen in
't begin der dertiende eeuw te Luik wel van Lambert konden afhangen, steeds bleef,
wat in ons betoog alleen van belang is, dat li Beges niet als stotteraar kan verklaard,
maar als Albigenzer-ketter moet opgevat worden.

II.
De vroegste beteekenis van begijn.
A. - Begijn beteekende oorspronkelijk ketterin.
Zoo hebben wij, eenigszins uitvoerig, den naam ontleed, waarin zeer vermoedelijk,
wij mogen nu reeds meenen zeker, voor het eerst het woord beguin verscholen ligt;
dat Beges inderdaad oorspronkelijk beguin zal zijn geweest, willen we hier nog niet
beweren; dat zal later genoegzaam blijken. En voor de eerste beteekenis van het
woord vonden we ketter, bepaaldelijk zelfs Albigenzer ketter.
De andere plaatsen waar beguina, beguinus in de vroegste berichten voorkomt
mogen we beknopter behandelen; omdat hun beteekenis reeds voldoende vaststaat.
Hier moeten we slechts op de tijdsorde wijzen en dan op den juisten zin van het
woord de aandacht vestigen.
De twee geschiedschrijvers der begijnen zijn beiden tot de zelfde conclusie
gekomen, dat ‘met het woord begijn tijdens de dertiende eeuw het denkbeeld van
onbetrouwbare vroomheid verbonden was’(1).
Wij meenen die stelling nog nauwkeuriger aldus te mogen uitdrukken: dat het
woord tot ongeveer 1230 slechts in verband met ketterij werd gebruikt, dat derhalve
de oorspronkelijke beteekenis geen andere dan die van ketter kan zijn geweest.
1. - Zoo wordt het woord duidelijk genoeg met die betee-

(1) PHILIPPEN, o.c. blz. 16: die stelling wordt in geheel het hoofdstuk II bewezen.
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kenis gebruikt in de plaats waar het voor het eerst wordt aangetroffen: in de door
Caesarius van Heisterbach vermelde episode van den abt van Villers, Walter(1). Toen
deze pas te Villers was ingetreden, had hij van zijn abt de toelating ontvangen om
Cistercienserinnen te gaan bezoeken, ten einde door haar voorspraak de gave der
tranen te verkrijgen. Onderweg werd hij geherbergd door een vrouw, aan wie hij het
doel van zijn reis meedeelde. Deze vroeg hem nu spottenderwijze: Quid quaeritis
videre istas beguinas? Vultis ego ostendam vobis mulierem bonam, quae quidquid
vult obtinet a Deo? Voldoende werd reeds opgemerkt, dat het woord hier duidelijk
een spottende beteekenis heeft, waardoor vrome vrouwen, bepaald Cistercienserinnen,
bedoeld worden. Maar waarin lag de spot? Juist daarin dat door dit woord de
betrouwbaarheid dier vrouwen in het geloof werd verdacht gemaakt. Dat volgt genoeg
uit de tegenstelling met mulierem bonam: Philippen reeds vertaalde het door
betrouwbaar, en dat was zeer juist gezien. Het is: goedgeloovig. De beghinae zijn
geen bonae mulieres.
2. - Het voorgaande heeft betrekking op een gebeurtenis uit het einde der twaalfde
eeuw. In de volgende teksten uit het begin der dertiende komt de beteekenis nog
duidelijker uit. Zij zijn getrokken uit het leven van Maria van Oignies, (gest. 1213)
door Jacob van Vitry (geschreven in 1215).
Het is bekend dat de prologus tot dat leven kostbare mededeelingen bevat over de
godsdienstige beweging, in 't bijzonder onder de vrouwen, van het bisdom Luik,
bepaald van dat gedeelte van Brabant dat toen tot het bisdom Luik behoorde. In dezen
prologus, geschreven in den vorm van een brief aan bisschop Fulco van Neuilly,
herinnert Jacob dezen aan wat hij tijdens een vroeger bezoek in Brabant bij deze
vrome vrouwen had bewonderd, en hoe hij met verontwaardiging had gezien, dat de
wereldlingen en de vijanden van alle vroomheid de godsvrucht dier vrouwen trachtten
belachelijk te maken door haar met nieuwe namen te onteeren: infamare(2).
Welke deze nieuwe namen waren zegt Jacob hier niet. Zoo

(1) De episode wordt aangehaald en ontleed door PHILIPPEN, o.c. 25 vlg.; en reeds door GREVEN,
o.c. 124 sqq.; dat de uitvoerigste ontleding soms nog niet voldoet is ook hier gebleken: men
heeft tegen GREVEN gemeend dat er hier van geen Cistercienserinnen spraak was, en hem
die zoogezegde vergissing aangerekend als een fout welke zijn heel werk zou bederven. Er
is daar echter wel spraak van Cistercienserinnen, wat GREVEN nog eens omstandig en
beslissend heeft aangetoond, Ursprung, o.c., blz. 29 vlg.
(2) AA. SS. Jun, t. IV, blz. 636, E, F.. Zie PHILIPPEN, o.c. blz. 23 en 37; GREVEN, o.c. 64, sqq.;
Der Ursprung des Beginenwesens, 22-23.
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afschuwelijk kwamen die hem voor, dat hij ze niet heeft willen vermelden. Ze moeten
dus wel een diep krenkende beteekenis hebben gehad.
Dat echter beguina daaronder bijzonder gemeend was, is reeds ten overvloede
aangetoond geworden(1). Welk nu was het voornaamste doel dier namen? Jacob zegt
het uitdrukkelijk: Vidisti quosdam impudicos et totius religionis inimicos homines
praedictarum mulierum religionem malitiose infamantes... et cum non haberent
amplius quod facerent nova nomina contra eas fingebant, sicut Judaei Christum
Samaritanum... appellabant. Doel dier nieuwe namen was dus eerst en vooral de
godsdienstige gezindheid dier vrouwen, hare religio te belasteren. Het woord had
dus in den mond dier lasteraars klaarblijkelijk de beteekenis: ketter, ketterin.
3. - Jacob toont dan verder aan, hoe zelfs de goeden door die namen over de
betrouwbaarheid dier vrouwen in twijfel werden gebracht; en hij verhaalt daarbij,
hoe een heilig monnik zich eens afvroeg, wat hij over die mannen en vrouwen moest
denken, die door sommige nieuwe namen bespot werden. Hier weer vermeldt Jacob
die namen niet; maar in een latere redactie door hem van hetzelfde verhaal staat in
plaats van nieuwe namen: quas Beguinas saeculares nominabant. Daar ontving onze
heilige man in 't gebed de verzekering: Invenientur in fide stabiles et in opere
efficaces(2). Namelijk: Gij moogt ze gerust betrouwen; zij zijn wel rechtgeloovig; zij
zullen in het geloof standvastig worden bevonden en dat geloof door hun werken
toonen. Het woord begijn was dus niet alleen een spotnaam; het moest bepaald dienen
om de rechtgeloovigheid dier vrouwen verdacht te maken.
4. - Laat ik even met nadruk wijzen op de bijzondere waarde van deze teksten.
Hier toch wordt gehandeld en met opzet over de toenmalige beteekenis van het woord.
Begijn was in 't begin der dertiende eeuw, althans voor Jacob en de Brabantsche
omgeving van Maria van Oignies, nog een nieuw woord. De beteekenis ervan was
zóó beleedigend, dat Jacob

(1) GREVEN, o.c. blz. 46; dit bewijs werd buiten ons verband gebracht; het was er den schrijver
alleen om te doen aan te toonen dat de vrouwen over wie Jacob berichtte, begijnen waren.
PHILLIPEN, o.c. blz. 24-25. Het bewijs werd vooral geleverd uit een paralleele plaats uit
Jacob's later Sermo II ad Virgines. De teksten staan tegenover elkan der bij PHILIPPEN, l.c.
Ook uit het Supplementum bij het leven van Maria, door Thomas van Cantimpré kan dit
blijken, waar Thomas zegt hoe de wereld met bewondering had gezien dat Jacob te Oignies
onder ae oves Beghinarum was komen verwijlen.
(2) PHILIPPEN, o.c. blz. 24; voor de beteekenis dier woorden: blz. 37; GREVEN, blz. 75.
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het niet eens vermelden wil. Zijn mededeeling is als een post uit een woordenboek
van 1215; daar zou bij begijn hebben gestaan: ketterin, ketterschgezinde; zonder
meer.
5. - In verband hiermee krijgt een plaats uit het Bieënboek van Thomas van
Cantimpré, die anders weinig begrepen wordt, een aardige belichting. Het is een
anecdote in betrekking met de begijnen van Nijvel. Zij vangt aan met de in de
geschiedenis der begijnen beroemde verklaring, dat ten tijde toen Thomas zijn
bieënboek schreef, velen zich nog herinnerden, hoe omstreeks vijftig jaar te voren
de religiositas beghinarum te Nijvel was begonnen. Welnu, Thomas verhaalt hier
een feit uit het jaar 1226: hoe vele van de meest geestelijke begijnen door het heilig
vuur werden getroffen in die lichaamsdeelen waarin zij vroeger gezondigd hadden.
In de kerk van de H. Gertrudis werden zij plotseling genezen. Doch een
wereldschgezinde maagd, die ook aan het heilig vuur leed, werd eveneens in de kerk
gebracht; daar riep zij uit: O Sancta Gertrudis Virgo, Beghina non sum, ut quid ergo
succendor?(1)
Wat bedoelde die maagd? Zeker niet: ik ben geen zuster van de H. Begga. Dat
geeft immers geen zin. Had het woord in haar mond een spottende beteekenis?
Zooveel als: Ik ben geen van die maagden die men begijnen, kwezels, noemt? Maar
was er dan daarin iets, dat door God moest gestraft worden? Verdiende een kwezel,
zonder meer, den brandstapel? Duidelijk genoeg is gemeend: Ik ben geen ketterin.
Waarom dan moet ik branden? Met een klaarblijkelijke zinspeling op den brandstapel
voor de ketters(2).
Zoodat duidelijk genoeg nog in 1226 het woord bij het volk ten onzent zoo iets
als ketter, ketterin beteekende.

B. - Beghinus-Albigensis.
1. - Onlangs werd nog een preek van Jacob van Vitry bekend gemaakt, waarin deze
op die nieuwe namen terugkomt. Daarin zegt hij, dat wanneer een maagd vroom en
zuiver leven wil, wereldsche prelaten en andere boosaardige mannen haar van haar
goed voornemen willen afbrengen en zeggen: Haec

(1) Bonum Universale de apibus, uitgave van G. COLVENERIUS, Duaci, 1597, blz. 395. Thomas
schijnt zelf in 1260 de woorden niet meer te best te hebben begrepen. Over het exempel zelf
en het heilig vuur, zie Dr. W.A. VAN DER VET, Het Bienboec van Thomas van Cantimpré
en zijn exempelen, 's Gravenhage, M. Nijhoff, 1902; blz. 373.
(2) Nergens heb ik een proeve ter verklaring dezer woorden aangetroffen; klaarblijkelijk heeft
men met hunne beteekenis geen weg geweten. Meestal wordt aan de episode weinig belang
gehecht.
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vult esse beguina - sic enim nominantur in Flandria et Brabancia; - vel popelarda-sic
enim appellantur in Francia; - vel Hunndiata-sicut dicitur in Lumbardia; - vel
Bizoke-secundum quod dicitur in Ytalia; - vel Coquennuna-ut dicitur in Theotonia
- et ita deridendo eas et quasi infamando nituntur eas retrahere a sancto proposito(1)’.
Die vroomheidsbeweging was namelijk niet beperkt tot onze gewesten. En dat zal
ook een der toch wel belangrijke uitkomsten zijn dezer vaststelling van het woord
begijn: aan te toonen dat het de benaming was voor de vrouwen in onze gewesten
van een veel algemeener beweging. En hier vernemen wij dat die beweging, waar
ze wordt aangetroffen, door de wereldlingen onderdrukt werd op dezelfde wijze als
in Brabant. De aanhangsters werden bespot met namen die haar rechtgeloovigheid
moesten in twijfel trekken; moesten belasteren, onteeren: infamare. Ook zijn al die
namen oorspronkelijk namen van ketters: papelardi, naam voor ketters uit
Noord-Frankrijk; Humiliaten, voor ketters uit Lombardië, waar ze ook paterini =
catharini heeten, welke naam eveneens aan die vrouwen gegeven werd; bizoke, d.i.
bisoche, naam der als ketters veroordeelde fraticellen(2).
Uit de analogie met deze feiten volgt, dat ook beguina niet alleen ketterin beteekent;
maar zal ontleend zijn aan een of andere ketterij. En dan denken wij al dadelijk aan
Albigenses.
2. - Al mogen wij, na al wat tot dus ver werd uiteengezet, reeds vermoeden, ja als
waarschijnlijk achten, dat het inderdaad zóó is geweest, gaarne hadden wij er een
bevestiging voor, die de waarschijnlijkheid tot zekerheid zou maken. Wij kunnen
misschien reeds wel een mogelijk verband van begijn met Albigensis inzien; daar
dit echter etymologisch niet regelmatig is, kan de woordafleiding ons de verlangde
bevestiging niet bieden. Er blijft niets over dan een reëel-historischen samenhang te
zoeken: Een feit namelijk dat begijn werkelijk met de Albigenses in betrekking brengt.
Dat kunnen wij: het woord is inderdaad, ten onzent juist, en in dien zelfden tijd,
gebruikt geworden om bepaald de Albigenzen te beteekenen.
Want behalve de plaatsen uit de vroegste geschiedenis van het woord, die wij
hebben aangehaald, en waarin het duidelijk ketter w. zeggen, zijn er nog ten minste
zeven andere uit denzelfden tijd, waarin het voor Albigensis staat. Zij komen voor

(1) Meegedeeld door GREVEN, Ursprung, o.c., blz. 18 sqq.
(2) Over de verklaring dezer woorden zie GREVEN, l.c.. Voor paterini, cf. PHILIPPEN, o.c. 37 en
GREVEN, Anfänge, o.c. 76.
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in de Continuationes II en III van de zoogenaamde Keulsche koningskroniek(1).
Zij stammen dus van twee verschillende schrijvers.
Beide Continuationes, waarvan cont. II loopt van 1200 tot 1220, cont. III van 1200
tot 1219, behandelen gelijktijdige gebeurtenissen. twee plaatsen met
Beghini-Albigenses komen voor in Cont. II: Bij het jaar 1210: dat van de stad Toulouse
uit zich over Spanje een ketterij verspreidde: heresis quedam cuius cultores Beggini
denominabantur.
Bij het jaar 1211: het zaad van een afschuwelijke leer werd verspreid door de
duivelsche overreding van hen die Beggini dicebantur.
De cont. III heeft vijf plaatsen, loopende over de jaren 1209 tot 1213. Deze vijf
werden reeds alle aangehaald door Mosheim, in zijn beroemde verhandeling: De
Beghardis et Beghinabus(2).
Bij het jaar 1209: Cistercienserabten worden door den paus naar Provence
gezonden, convertendi gratia begginos ad fidem.
Bij het jaar 1210: Op uitnoodiging van den paus vertrekt een groote menigte uit
Frankrijk, Engeland en Lotharingia in kruistocht tegen de Beggini. Zij worden door
den abt der Cisterciensers en door Simon de Montfort tegen Toulouse geleid.
Bij het jaar 1211: een groote menigte edelen uit alle landen vertrekken met groote
legers tegen de Beggini(3).
Bij het jaar 1212: Een groote menigte uit Saksen, Westfalen en Friesland en uit
andere streken vertrekken in kruistocht tegen de Beggini.
Bij het jaar 1213: Simon de Monte Forte met het leger der Christenen die hem te
Toulouse waren ter hulp gekomen, begint den oorlog tegen de Beggini.
Duidelijk beteekent het woord in al deze plaatsen niet

(1) Over deze kroniek, hare inrichting en vervaardiging, zie GREVEN, Anfänge, o.c. blz. 78 vlg..
Daar worden ook de teksten uit Cont. II aangehaald, en uit Cont. III drie: de plaatsen bij de
jaren 1210 en 1211 komen er niet in voor. Zie de teksten uit Cont. III volledig bij MOSHEIM,
o.c. blz. 52. Ook PHLIPPEN behandelt beknopter de vijf door GREVEN meegedeelde plaatsen,
o.c. blz. 26: zij zijn immers voor de geschiedenis der begijnen van het grootste belang.
(2) Over de groote beteekenis van dit werk zie GREVEN, Anfänge, o.c. blz. 15 vlg.
(3) Daar deze twee teksten niet bij GREVEN noch PHILIPPEN staan, deel ik ze hier mee volgens
MOSHEIM, l.c.: Eodem anno (1210) hortatu Apostolici plurima multitudo ex omni Francia,
Anglia et Lotharingia cruce signati ad eosdem Begginos profecti sunt. Qui doctoribus et
rectoribus, Abbate scilicet Cisterciensi et Simone comite de Montfort, ad Tolosam deducti,
eam obsidione cinxerunt.
Ad a. 1211: Ipso anno multitudo nobilium ex diversis partibus, cum turba innumerabili, ad
Begginos iterum profecta.
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slechts ketter, maar bepaald Albigensis. Dat blijkt in 't bijzonder uit de eerste plaats:
heresis quedam cuius cultores Beggini denominabantur. Hier kan het woord niet
eens algemeen ketter bedoelen; dat geeft immers geen zin: ‘een ketterij waarvan de
aanhangers ketters genoemd worden’. En zoo is zelfs het bewijs gebracht, dat Beggini
bepaald Albigenses heeft beteekend. Het woord staat dus in onze gewesten in een
reëel-historisch verband met de Albigenzer ketters. De eerste maal zelf dat dezen in
oorkonden uit onze gewesten genoemd worden, heeten zij Beghini.
Ik vind de vermelding van den kruistocht tegen de Beghini bij het jaar 1212 terug
in Appendix prior, door den uitgever van MOSHEIM's werk, G.H. MARTINI, A.M.,
uit eigen studie toegevoegd. Merkwaardiger wijze meent deze, dat hier van een
kruistocht tegen Beghini te Keulen spraak is! En hij acht het noodig daarbij te
weerleggen, wat HARZHEIM, S.J. in zijn Concilia Germaniae daarbij aanteekent. Hij
zegt: ‘Ik dank dezen tekst aan HARZHEIM(1), die over die mannen oordeelt, dat het
tegen de Albigenses, niet tegen de Beghini is geweest, dat deze kruistocht tegen
Beghini te Keulen gebeurde. Maar dit kan ik onmogelijk aannemen, omdat men dan
ook moet toegeven dat de Albigenzen, wat later wel gebeurd is, toen reeds beghini
werden genoemd(2)’. Maar nu is het toch klaar, dat hier wel van de Albigenzen spraak
is. En dus staat vast, wat de man meende niet te mogen toegeven: dat de Albigenzen
toen reeds ten onzent Beghini heetten.
En daarbij staat vast, dat die beteekenis niet een latere ontwikkeling van het woord
kan genoemd worden: de beteekenis Albigensis dateert immers uit de zelfde jaren
als het woord beghinus en beghina zelf. En dit eveneens had toen nog geen anderen
zin dan ketter. De oorspronkelijke beteekenis van het woord is wel Albigenzer ketter.
Nog komt beghinus - Albigensis voor zoo vroeg als 1176 in Gallia christiana,
waar bij een Joannes II, bisschop van Magalo

(1) Het is vreemd dat de uitgever niet heeft gemerkt dat MOSHEIM zelf dien tekst al had, blz. 52,
waar deze hem ook duidelijk van de Albigenzen heeft begrepen.
(2) Na de plaats aangehaald te hebben gaat de uitgever voort: Quem locum HARZHEMIO debeo:
qui de illis hominibus ita iudicavit: ego credo, contra ALBIGENSES, non contra BEGUINOS,
hanc expeditionem cruce signatorum a. MCCXII factam, ut Caesarius coaevus scripsit. Sed
huic coniecturae equidem adstipulari nolim; propterea quod, si eam amplecti velis, non
possis simul non largiri, Albigenses iam tum, quod posthac factum constat. Beghinos esse
appellatos. (MOSHEIM, o.c. blz. 485). Josephus HARZHEIM, S.J. is de uitgever der Concilia
Germaniae, in wiens tomus IV, Coloniae 1761, de plaats behandeld wordt, blz. 59.
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(Zuid-Frankrijk) vermeld staat: Petro beghino eiusque asseclis a. 1176 impia dogmata
spargentibus Theologorum synodum in eos convocavit Maar het blijkt niet waaruit
Gallia christiana dit had: of dit beghinus oorspronkelijk is, of aan een gelijktijdige,
niet een latere bron ontleend(1).
3. - En men werpe nu niet op: ‘zeer wel; maar hoe dan verklaard dat eenige jaren
later, in 1230, in dezelfde stad Keulen in een schenking aan den scholaster van de
kathedraal gezegd wordt: ad manus dominarum que Beggine nominantur? Wil dat
soms ook zeggen: om ter hand gesteld te worden aan de vrouwen die Albigeesche
ketters genoemd worden?’(2)
Zulk een opwerping houdt werkelijk geen steek. Men kan ze vooreerst tegen den
man omkeeren en vragen: ‘zult gij misschien beweren, dat in die teksten uit de
Chronica regia bedoeld worden zusters van de H. Begga? Dat die legers op kruisvaart
gingen tegen de zusters der H. Begga? Dat die Cisterciensers naar Provence werden
gezonden om de zusters van de H. Begga te bekeeren? Of zelfs om vrome vrouwen
en mannen te bekeeren?’
Laten we ons aan de feiten onderwerpen zooals zij zijn. Wij hebben totnogtoe alle
plaatsen doorloopen uit de vroegste geschiedenis van het woord. Steeds heeft begijn
dezelfde ongunstige beteekenis. Geen enkele oorkonde kan men aanwijzen, vóór
1220-30, waarin het in een goeden zin wordt aangewend. Ja, uit die plaatsen blijkt
dat het woord toen hoegenaamd geen goeden zin heeft gehad! En in die zelfde jaren
zien wij, dat in het bisdom waarvan Luik afhankelijk was, de Albigenzen, uit wier
naam we mochten vermoeden dat begijn was afgeleid, Beghini heetten. Er is nu geen
twijfel meer mogelijk: begijn, gebruikt in onze romaansche gewesten voor vrome
vrouwen en mannen, is verwant met Albigiensis, die ook juist daar Beguini werden
genoemd.
Hoe nu eenige jaren later in dezelfde stad Keulen het woord zijn ongunstige
beteekenis heeft verloren, dat is een andere vraag, waarop we verder zullen ingaan,
om hier den gang van ons betoog niet te onderbreken.
4. - Men zegge ook niet: het is misschien slechts louter toeval, dat in de oudste
bewaarde oorkonden het woord juist een slechte beteekenis heeft; en dat geen
oorkonden zijn overgeleverd waarin de vrome vrouwen door de goeden beguinae
werden genoemd.' Want, vooreerst Jacob van Vitry waarborgt

(1) Vermeld door MOSHEIM, De beghardis et Beghinabus, Lipsiae, Weidmann, 1790 blz. 53,
174.
(2) Aldus Revue Belge d'Histoire, Bruxelles, 1914, blz. 165 in een recensie van GREVEN's werk.
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ons, dat in 't begin der dertiende eeuw een gunstige beteekenis niet bestond. Ten
tweede, en het is van belang hier op te wijzen: zooals die vroomheidsbeweging niet
beperkt was tot onze gewesten, zoo komt ze ook niet eerst op in de dertiende eeuw.
In de twaalfde en in het begin der dertiende eeuw is er reeds spraak genoeg van
vrouwen die, min of meer vereenzaamd in de wereld, of in kleine groepjes vergaderd,
een hooger levens- en vroomheidsideaal huldigden. Die allen, zoowel als degenen
die in de Cistercienserinnenkloosters een toevlucht vonden, behooren tot de
begijnenbeweging. Maar nu worden die door de goeden nergens in een gunstigen
zin beghinae genoemd. Zij heetten bij dezen - mulieres religiosae, mulieres sanctae,
virgines continentes, enz. of zoo iets; maar een vaste naam bestond niet. En zulke
benamingen komen vóór 1230 dikwijls genoeg voor.

C. - Hoe werd Beghinus uit Albigensis afgeleid?
1. - Hoe stellen we ons nu de hier verdedigde afleiding voor? Gereedelijk geven wij
toe, dat beghinus wel niet langs het Fransch Albigeois zal zijn onstaan. Dat moet ook
niet. Dat ware adeen het geval, zoo het zijn natuurlijke en geleidelijke ontwikkeling
heeft gehad. Er kan hier heel goed spraak zijn van rechtstreeksche ontleening aan
het Latijn. Daarbij kan ook het gevoel: spot, misprijzen, verontwaardiging, het woord
in den volksmond hebben misvormd. Eene langs streng-etymologischen weg ontstane
vorming is dus wel uitgesloten.
Vooreerst dient dan nog opgemerkt te worden dat de Katharen, wier ketterij toch
al in de elfde eeuw in Zuid-Frankrijk woedde, eerst in de tweede helft der twaalfde
ook in Latijnsche bronnen bepaald Albigenses zijn begonnen genoemd te worden(1).
Ik vind dat het woord Albigenses op de ketters van Provence toegepast voor het eerst
zou voorkomen in een Zuid-Fransche kroniek, bij het jaar 1181. Wat niet belet dat
het woord al vroeger op die wijze werd gebruikt. Wat toch wel niet zooveel vroeger
zal zijn geweest. Zoodat de Katharen als Albigenses bekend geraakten juist in den
zelfden tijd ongeveer als de beghini en beghinae opdagen, wat vóór diezelfde
Albigenses in onze gewesten beghini genoemd worden.
Wij weten niet waar het woord beghinus, beghina, beguin

(1) Aldus in Ch.J. HEFELE, Histoire des conciles, traduction Française par Dom H. LECLERCQ,
t.V.P. II, Paris, Letouzey et Ané, 1913, blz. 263: Le nom d'Albigeois... se trouve pour la
première fois chez le moine Gaufrid, auteur de la chronique de Vigeois.. Il s'en sert à l'année
1181 pour désigner les cathares du pays Albigeois. Over Gaufrid zie MOLINIER, Sources de
l'histoire de France, p. I, II, n. 1859: Geoffroy, prieur de Vigeois.
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is ontstaan. Was het in romaansche, was het in germaansche gewesten? Was het in
Provence? Was het elders? Veronderstel nu dat bewoners van misschien afgelegen
gewesten voor het eerst vernemen van die nieuwe soort van Katharen, de Albigenses.
Zij hooren daarvan uit den mond van zulken, hun priesters b.v., die het woord uit
Latijnsche overlevering hebben gekend. Het geldt hier inwoners misschien van een
onbekende stad. Men weet niet eens wellicht, dat inwoners van een stad bedoeld
worden. Men weet alleen dat het over ketters gaat met een vreemden naam. Wat kan
het volk daarvan niet maken? Is het zoo onwaarschijnlijk dat het daaruit biguin,
beguin heeft begrepen? Men spreke net woord Al-bigénses even luid uit, met een
eenigszins nasalen klank voor en, zooals dit bij een romaansche bevolking het geval
is geweest: de eerste lettergreep verdwijnt bijna, of kan verward zijn geworden, met
het artikel(1) of zoo iets. Maar begen werd duidelijk gehoord, en de explosieve B heeft
er nog toe bijgedragen om bigen af te scheiden. Is het niet best mogelijk dat een
romaansche bevolking het voor hen vreemde, onbekende woord als biguin, beguin
heeft gehoord en gebruikt? En juist de nasale uitgang heeft het woord een behoorlijk
romaansch uitzicht kunnen geven, met een misprijzende uitdrukking, dat bij zijne
beteekenis paste. Uit beguin werd dan het vrouwelijke beguine gevormd.
Toch mag men zich afvragen of het wel langs een vorm als Albigenses, en niet
wellicht langs een vorm als Albeghini is ontstaan. Wie de eersten van die nieuwe
ketters hoorden, wie de eersten het woord gebruikten, hebben die wel geweten wat
eigenlijk bedoeld was? Inwoners van een stad? Of aanhangers van een man misschien?
die dan naar hem met den uitgang -inus werden genoemd. De uitgang -inus, die in
het Latijn wijze of oorsprong beteekende, heeft in het Fransch een verkleinende en
daaruit een misprijzende kracht verkregen(2). Soms werd hij met dit doel bij reeds
bestaande woorden aangehecht Dat is inzonderheid gebeurd met het woord Kathare
zelf. Daaruit werd misprijzend catharinus gevormd; dat dan later nog ontaarde tot
patarinus, patrinus, patronus. Zou zoo iets niet gebeurd zijn met Albigensis, dat tot
Albighinus werd gemaakt? met werking van den uitgang -inus van catharinus, ter
bedoeling van ketters eveneens?
Met des te meer recht mogen wij ons die vraag stellen,

(1) Ik herinner hier aan wat HUYDECOPER reeds over het wegvallen van beginletters aanmerkte.
Dat kon bijzonder het geval zijn met onbekende woorden. In het Waalsch luidt nu nog het
artikel: el, el curé, b.v.
(2) AD. HATZFELD. Traité de la formation de la langue Française, Paris, Delegrave, n. 100.
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als we zien dat in de oudste oorkonden uit onze gewesten, waarin over de Albigenses
bepaald bericht wordt, zij niet Albigenses, maar Beghini worden genoemd. De
vroegste naam derhalve waaronder de Albigenzer Katharen bij ons zijn doorgedrongen
is Beghini. Want ook dit meenen wij te mogen bevestigen: beghinus (= Albigensis)
is bij ons ouder dan Albigensis ook in het Latijn
Misschien heeft ook in de schaal gewogen dat het de hoogere geestelijkheid uit
die tijden is geweest die voornamelijk tegen de Albigenzer ketters en tegen de met
hen naar het uiterlijke verwante vrome vrouwen en mannen is opgetreden, dat van
hen dus de naam kan zijn uitgegaan, en dat bij dezen het gebruik van een geleerde,
gelatiniseerde vorm niets zoo bevreemdends heeft.
Of hebben de inwoners van Albi, Albiga, Albia, misschien ook niet Albeggini
geheeten? Waaruit Albeggins. Als zoo vele andere namen van inwoners eener stad:
Poitevin, Limosin, Angevin. Of kon zulk een woord niet gevormd zijn geweest door
zulken die Albigenses niet kenden en voor het eerst van deze ketters vernamen? Ik
ben niet bevoegd om over Provençaalsche woordafleiding mee te spreken.
En al wat we hier bieden, we weten het wel, zijn slechts mogelijkheden. Misschien
weet een ander beter. Uit den aard der zaak is een zuiver etymologisch argument
onmogelijk. Langs etymologischen weg hebben we dan ook onze stelling niet willen
afleiden. Maar dan wijzen wij er nog eens uitdrukkelijk op, dat alle totnogtoe
beproefde etymologieën jammerlijk hebben schipbreuk geleden. En langs historischen
weg hebben wij het verband tusschen begginus en Albigensis, dunkt ons, zoo eng
mogelijk en wenschelijk gemaakt. Laten we dat nog eens overzichtelijk samenvatten:
Op welke wijze dan ook de ontwikkeling is gebeurd, dat er tusschen beghinus en
Albigensis een wezenlijk verband bestaat, kan moeilijk geloochend worden. Van het
midden der twaalfde eeuw af hebben in het Keulsche meerdere Kathaarsche woelingen
plaats(1). Om dien zelfden tijd worden de Katharen in Zuid-Frankrijk bepaald
Albigenses genoemd: de ketterij heeft nieuwe vormen, nieuwe uitingen aangenomen.
Om het jaar 1177 krijgt ten onzent een man, van ketterij, hoogst waarschijnlijk van
Albigeïsme, verdacht, een bijnaam, die wel aan beghinus schijnt ontleend te zijn en
die in alle geval ketter moet hebben beteekend. Het woord beghinae duikt nu ook
op: aan het

(1) Bijzonderheden over deze woelingen in 't Keulsche in de tweede helft der twaalfde eeuw bij
GREVEN, Engelbert der Heilige und die Bettelorden, in Bonner Zeitschrift für Theologie und
Seelsorge, 1925, blz. 42 sqq.
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einde der eeuw komt hij voor het eerst in geschriften voor, om vrome vrouwen, wier
rechtgeloovigheid men wilde in twijfel trekken, als ketterinnen te brandmerken. In
't begin der dertiende eeuw is het nog een nomen novum; in geen andere beteekenis
wordt het gebruikt, dan in dien van ketterin. Eerst omstreeks 1230 komt er een
wijziging ten gunste in zijne toepassing op diezelfde vrouwen. En in dien zelfden
tijd worden de Albigenzen herhaaldelijk bepaald Beggini genoemd: ja, de eenige
naam waaronder de Albigenzen ten onzent bekend waren is Beggini. Een oudere
beteekenis van het woord komt nergens voor, zoodat deze niet als de latere, maar als
de oorspronkelijke moet gelden. Nergens blijkt dat het woord beghinus, beghina
aanvankelijk een goeden zin heeft gehad, die daarna zich zou gewijzigd hebben, om
ook ketter, Albigenzer ketter te beteekenen. De historische ontwikkeling toont veel
meer het omgekeerde aan: dat het woord meer dan een halve eeuw geen andere
beteekenis dan die van ketter, Albigenzer ketter heeft gehad, welke beteekenis zich
dan tot een gunstiger, in sommige gewesten althans, heeft ontwikkeld. Zoodat de
samenhang van Beghinus, beghina met Albigensis uit geheel de historische
ontwikkeling genoegzaam blijkt.
Het wil ons voorkomen dat de band, die historisch beghinus aan Albigensis snoert,
moeilijk dichter kan toegehaald worden. Wij zijn opgeklommen tot beider oorsprong,
dien we in ongeveer denzelfden tijd hebben ontdekt. Een tijd lang loopen ze paralleel
in beteekenis: vijftig, zeventig jaren misschien. Ze staan als synoniemen naast
elkander. Naast de synonieme beteekenis vervaagt het eene, beghinus, de zijne:
althans we weten niet of het meer dan ketter bedoelde en nog steeds bepaald
Albigenzer ketter was. Het geraakt toegepast op mannen en vrouwen, die wel geen
ketterinnen waren, maar toch door hun levenswijze en door sommige beginselen,
misschien ook door sommige oefeningen, aanleiding konden geven om met die ketters
verward te worden. En aan den anderen kant: al is etymologisch de afleiding misschien
niet zuiver, toch treft wel een zekere verwantschap in den klank der woorden. En
wat kan een woord, dat geen, wortel heeft in de taal zelf, dat uit onbekende
eigennamen is gevormd, al niet worden in den mond van het volk? Hoe licht krijgt
dit niet een onherkenbaar uitzicht, als het zich verspreidt met de snelheid van de zaak
zelf die het beteekenen en uitdrukken moet?
Deze samenhang der woorden in den tijd is totnogtoe, meenen wij, wel ontsnapt
aan de geschiedschrijvers van het begijnenwezen. Zij hebben de twaalfde en dertiende
eeuwen bijna als een gesloten eenheid beschouwd; waarin zij dan wel verschillende
beteekenissen voor begijn hebben onderscheiden,
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zonder nochtans op te merken dat het in den beginne bepaald ketter heeft bedoeld,
zonder ook het gebruik van het woord in een strenge tijdsorde na te gaan, waaruit
blijken zou dat het aanvankelijk uitsluitend ketter, ketterin heeft beteekend. Wie
eenmaal den hier geschetsten samenhang heeft ingezien, zal, meenen wij, gereedelijk
erkennen, dat die wel voldoende vaststaat, zoodat we niet langer moeten vreezen dat
nog een oorkonde aan het licht zal komen uit die eerste twintig, dertig jaren der
dertiende eeuw, waarin het woord in een gunstige beteekenis wordt aangewend.
Wij meenen derhalve dat het woord begijn uit Albigensis is ontstaan door een
verkeerde opvatting en verbasterde uitspraak bij het volk.
In de middeleeuwen heeft begijn nooit zijn kettersche beteekenis verloren: beghinus
is eigenlijk ketter gebleven: de begijnen, zoowel mannen als vrouwen, in 't begin der
veertiende eeuw door 't concilie van Vienne veroordeeld, waren de latere aanhangers
van allerlei Kathaarsche en Albigenzer secten; niet een aanvankelijk eervolle naam
is tot een ketterschen ontaard; een kettersche naam heeft, in sommige streken, als
ten onzent, zijn ongunstige beteekenis opgegeven, maar elders behouden. En het
oorspronkelijk verband met Albigenses blijft in sommige oorkonden nog wel
doorschemeren. Zoo verklaart de Franciskaan, ALVARUS PELAGIUS, groot Penitencier
van Joannes XXII, die de begijnen veroordeeld had, in zijn werk de planctu Ecclesiae
(geschreven 1330-33), op wel is waar eenigszins verwarde wijze, dat de keters in
provincia Provinciae bepaald Beghini heeten(1).
Dezelfde verre herinnering aan het ontstaan der begijnen uit de Provençaalsche
ketters vind ik terug in een plaats uit het leven van D. SCOTUS, door FERCHIUS
VEGLIA, O. Min. waar deze bij het jaar 1308 aanteekent: ...etsi Beghardi atque
Beguinae in Italia, Provincia aliisque in locis ebullierint(2), audaces autem nimis et
effrontes erant in Germania(3). En al kunnen we geen bewijs halen uit de ketters die
later begijnen werden geheeten, toch is het wel treffend, dat de ketterijen die hun
vooral werden ten laste gelegd, erg verwant blijven met de ketterijen der Albigenzen.
In zooverre zij verschillen van de andere ketters uit die beroerde tijden, sluiten zij
zich enger bij de Albigenzen aan.

(1) Aangehaald door DUCANGE, Glossarium i.v. beghina en door MOSHEIM; o.c. blz. 288: Istis
ultimis temporibus hypocritalibus plurimi, maxime in Italia, et Alemannia, et provincia
Provinciae, ubi tales Beghardi et Beghini vocantur.
(2) Ebullierint ontstaan: bruisend en woelig opkomen.
(3) Vita Scoti, in Ann. Min., VI, blz. 108. MOSHEIM, blz. 233.
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III.
Hoe de beteekenis zich gewijzigd heeft.
A. Vroegste gebruik van begijn in goeden zin.
Voor het eerst in 1230, totnogtoe, treffen wij het woord aan in een eenigszins
gewijzigde opvatting, en wel in de hierboven vermelde schenkingsakte aan den
scholaster van de kathedraal van Keulen, waar het heet: ad manus dominarum que
beguine nominantur(1). Hier wordt het woord op die vrome vrouwen toegepast door
hun gunstig gestemde personen, zonder bedoeling van beleediging of spot. En van
dien tijd af zijn er andere keuren en brieven bewaard, waarin, tot 1240-45, formulen
als de bovenstaande worden aangewend: quae beguinae vulgariter appellantur;
Begginis vulgariter appellatis, quae beguinae dicuntur, enz.(2). Omstreeks 1240-45
hebben de vrome vrouwen voor haar zelven den naam beguinae zonder meer
aangenomen. Wel zal voortaan het woord nog gebruikt worden met een ketterschen
bijsmaak; maar het is nu als de officieele benoeming geworden der mulieres religiosae
van vroeger(3).
Wat is er gebeurd? Het woord is niet meer in zijn oorspronkelijke beteekenis
gevoeld geworden; door veelvuldig gebruik bij het volk is de beleedigende bijsmaak
verzwakt en gesleten; de vrouwen en mannen, die geen vasten naam droegen, hebben
zich den dus gewijzigden volksnaam laten welgevallen.
1. - Wel heeft men gepoogd het andersom te verklaren. Hierboven hoorden wij de
opwerping maken: hoe de vrome vrouwen van Keulen in 1230 beguinae genoemd
werden, als beguini nog te Keulen zelf, in 't begin der eeuw, voor de Albigenzen
werd gebruikt. Wij zagen reeds, hoe de opwerping geen grond raakt. Natuurlijk kan
men niet loochenen, dat in de Keulsche kroniek het woord een kettersche beteekenis
heeft. Maar dan verklaart men verder de zaak aldus: in 't begin dei eeuw zullen er
reeds te Keulen een zeker aantal beguini en beguinae hebben verbleven; een gedeelte
der geestelijkheid was hun vijandig gezind en beschouwde ze als catharen,
Albigenzen, zoodat ze hun naam begijn aan de geheele secte hebben gegeven(4).
De verklaring veronderstelt dat het woord al zeer oud was, en oorspronkelijk een
goede beteekenis had. Ik vraag, dat men mij voor deze twee beweringen één enkel
bewijs zou aanbrengen.

(1) GREVEN, l.c. 35 sqq.
(2) PHILIPPEN, l.c. 32.
(3) Van 1230 af krijgt het woord nog andere beteekenissen, als: kwezel, huichelaar, dwaas. Die
kettersche beteekenis leeft nog voort in de uitdrukking: Er is een begijn te geeselen.
(4) Revue Belge d'histoire, 1914, blz. 165.
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Dat zijn slechts gissingen en hypothesen, die voor een geliefkoosde stelling volstrekt
noodzakelijk zijn (schrijver wil namelijk de beguinae in verband brengen met de H.
Begga) maar die door geen enkel document worden gestaafd. Men toone mij één
enkele oorkonde, één enkel bericht, van vóór 1220-30, waarin het woord in een
gunstige beteekenis voorkomt. Ik althans ken er geen en het is mij niet gelukt er één
te ontdekken.
Verder zal ook de hopeloosheid der hier gegeven verklaring op zich zelf reeds
getroffen hebben. Er woonden dus in 't begin der eeuw begijnen te Keulen (laat ons
dat maar aannemen, hoewel dit ook een loutere veronderstelling is). Die begijnen
behaagden niet aan een gedeelte der geestelijkheid, die ze als Katharen beschouwde.
Maar hoe konden ze die begijnen als Katharen en Albigenzen beschouwen, indien
ze deze laatsten niet kenden? En indien ze die wel kenden(1), dan wisten ze ook dat
ze Katharen en Albigenzen heetten. Hoe zouden ze dan die Katharen en Albigenzen
gaan noemen naar den naam van een groepje vrouwen uit hun stad? Indien sommige
geestelijken die vrouwen beschouwden als Katharen en Albigenzen, dan zouden ze
haar Katharen en Albigenzen (of beguinae-Albigenses) genoemd hebben; maar het
is onbegrijpelijk, dat de naam van enkele vrome vrouwen, al waren die in hun oogen
nog zoo kettersch, als de algemeene naam voor de Albigenzer ketterij zou zijn
aangewend. Men merke daarbij nog op, dat de naam beguinae in die veronderstelling
een goede beteekenis had, (= Zusters van de H. Begga) dat de vrouwen dien voor
haar zelven in aanspraak namen; dat dus bij de geestelijkheid in het gebruik van dit
woord niets beleedigends kon gelegen hebben: hoe zouden zij het dan zooals het was
op de Albigenzen hebben toegepast? Had men die vrouwen als Katharen beschouwd
en als Katharen willen brandmerken, men zou haar niet hun eervollen naam hebben
gelaten, maar ze met spot- en schimpwoorden ten minste, waardoor hare kettersche
gezindheid werd uitgedrukt, hebben beteekend.
Met andere woorden: Katharen en Albigenzen hadden een bepaalden naam; men
kende ze te Keulen sedert lang ten minste als Katharen, als ketters. Hoe zou men die
nu gaan noemen naar zelfs een te Keulen bestaande secte, wier naam op zich zelf
niets kettersch bevatte? Daarom: te zeggen dat de begijnen te Keulen als Katharen
werden beschouwd en daardoor hun naam aan de ketterij zelf hebben gegeven, zoodat
men in kronieken de Albigenzen met haar naam kon noemen zonder misbegrepen

(1) De Katharen toch waren al oud, en bepaald in het Keulsche waren er al woelingen van
Katharen geweest voornamelijk sedert 1143. Zie hierboven, blz. 431.
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te worden is een loutere bewering die op geen oorkonde of geschiedkunding feit
steunt, die in strijd is met al wat we totdusver over de begijnen weten, en die op zich
zelf niet eens waar schijnlijk blijkt te zijn.
Hoeveel waarschijnlijker, hoeveel natuurlijker is het integendeel, afgezien zelfs
van de geschiedkundige documenten, dat men vrome vrouwen, wier vroomheid en
rechtgeloovigheid men wilde belasteren of verdacht maken, met een aan een kettersche
secte ontleenden naam bespotte, en op die wijze met de ketters trachtte te verwarren?

B. - Hoe is die wijziging ontstaan?
Hoe is dan het woord zijn oorspronkelijke, ongunstige beteekenis gaan verliezen?
Hoe hebben zelfs de begijnen den schimpnaam van vroeger als haar eigen naam
aangenomen?
1. - Wij zouden vooreerst kunnen antwoorden, dat we hier eenvoudig bij de feiten
moeten blijven, en dat die feiten duidelijk genoeg spreken: in de twaalfde en het
begin der dertiende eeuw komt het woord uitsluitend voor met een kettersche
beteekenis; omstreeks 1230 wordt die beteekenis, eerst met eenige weifeling en
noodig-geachte verzachting, daarna beslist, opgegeven. Dat zijn de feiten die we
moeten eerbiedigen.
Als verklaring nu daarvan zouden wij het volgende laten gelden, tot iemand wat
beters vindt.
Het woord beguini afgeleid van Al-bigenses kan al heel spoedig zijn samenhang
met die ketters hebben verloren. Al spoedig kan, in de volkstaal voornamelijk, het
etymologisch verband zijn te loor gegaan. In het begin der dertiende eeuw reeds heeft
men waarschijnlijk slechts zelden nog bij beguini bepaald aan Albigenzen gedacht.
Al kan die beteekenis nog wel door sommigen zijn gevoeld geworden. Het woord
zegt daarna bij het volk weinig meer dan ketterschgezind. Het wordt een schimpnaam,
die vooral de rechtgeloovigheid moet verdacht maken. Het volk gebruikt al meer en
meer het woord, om zekere mannen en vrouwen te noemen. Deze mannen en vrouwen,
die zich toch van de groote menigte onderscheidden door een inniger en dieper
godsdienstig leven en ook door eenigen samenhang onder elkander, hadden geen
bepaalden naam voor hen zelven. Bij de goeden had men, om ze te bedoelen, niets
anders dan mulieres religiosae, mulieres sanctae, virgines continentes, enz., Maar
dat onderscheidde ze niet als een samengehoorige groep. Wel behielp men zich met
zulke benamingen in schriften vóór 1230(1). Maar de behoefte kon gevoeld worden
om hen een meer

(1) En ook eenigen tijd na 1230. Zie voorbeelden PHILIPPEN, o.c. blz. 31.
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bepaalden, eigenaardigen naam te geven. Als nu door het veelvuldig gebruik van het
woord, zoodat niet slechts de belasteraars dier vrouwen, maar ook anderen, maar het
volk in 't algemeen, ze beguinae gingen noemen, zonder booze bedoeling, de
oorspronkelijke beteekenis en de beleediging niet meer zoo gevoeld werd, waarom
zou men dan niet in schenkingen en oorkonden ook gaan zeggen: de vrouwen die
het volk beguinae noemt, die beguinae genoemd worden? En nadat het woord eenmaal
op die wijze in schenkingen en brieven was opgenomen en daardoor als een hoogere
wijding had ontvangen, waarom zouden dan die vrouwen zich dien naam niet hebben
laten welgevallen? Zoo hadden ze nu een gemakkelijke en officieele benaming,
waardoor voortaan de vroegere scheldnaam al zijn onaangenamen klank opgaf.
2. - En zoo iets kan in weinige jaren gebeuren. Voornamelijk daar bijzondere
factoren machtig hadden bijgedragen om de gewone menschen, die de vrouwen
beguinae noemden, gunstiger tegenover haar te stemmen. Vooreerst, het volk zelf
zal aldra hebben ingezien, dat die vromen niet den spot verdienden waarmede men
ze bejegende. Al ging men toch voort ze beguinae te noemen, omdat men niets anders
had en ze immers zoo bekend stonden, men liet den spot stilaan weg: het woord
behield zijn populaire beteekenis, maar zonder iets krenkends voor de eer of de
rechtgeloovigheld zijner dragers en draagsters.
Indien de minder waardigen onder de geestelijkheid de vroomheidsbeweging met
verdachtmaking harer rechtgeloovigheid hadden willen onderdrukken, indien zelfs
velen wellicht onder de goeden er een wantrouwige houding tegenover hadden
aangenomen, daar waren er, God zij dank, nog anderen, die zich het lot en de leiding
dier vrouwen hadden aangetrokken. In de twaalfde eeuw, toen de beweging nog niet
zoo sterk was, hadden de dubbelkloosters der Premonstratensers voor velen een
veilige toevlucht geboden. Doch nadat de kanunniken van den H. Norbertus hun
werk onder haar hadden moeten opgeven, en de streving naar voller godsdienstig
leven steeds aangroeide, doolden de verlatenen, die geen plaats in de abdijen konden
of wilden vinden, als schapen rond zonder herder. Het gevaar, dat ze zouden verloren
gaan, dat hare deugd in de wereld onder de wereldlingen zou bezwijken, dat ze de
prooi zouden worden van de zich onder levensgestrengheid vermommende ketters,
steeg met den dag. Hier moest hulp geboden worden: dat zochten de leidsters in de
beweging zelf; dat begrepen ook de besten onder de priesters. En zoo zien wij, op
het einde der twaalfde eeuw, te Nijvel, om Maria van Oignies, een typische vrouw
uit die beweging, door priesters, als haar schoonbroeder Guido, de
vroomheidsstrooming geleid, krachtig geor-
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ganiseerd, ‘gedisciplineerd’ worden. Van Nijvel uit gaat Joannes van Nijvel de
vrouwen in de bisschoppelijke stad zelf opleiden, vormen, inrichten, onder een regel
brengen, tot gemeenschappen vergaderen. Nog elders trekken ijverige priesters aan
den arbeid, als voorzichtige tuinmans, hortulani, onder die maagdelijke leliën en die
mystieke rozen. Doch zulke instellingen waren van broozen aard en bleven aan de
moedwilligheid der kwaadgezinden blootgesteld, zoolang ze niet door Rome zelf
werden beschermd. Ten einde dan die vergaderingen tegen alle verdere aanvallen te
beveiligen, van allen laster van ketterij te zuiveren, bemoeiden zich andere priesters
om de levenswijze dier vrouwen door het hoogste gezag te laten goedkeuren. Zoo
hooren wij van een eerste poging in dien zin door Joannes de Liro, van Lier, een
vriend van de H. Lutgardis en van de begijnen van Nijvel. Tot eindelijk Jacob van
Vitry, die door den roem van heiligheid van Maria en van de maagden van Nijvel
aangelokt, naar die stad was gekomen en, in innige vereering voor Maria en de
vromen, dezer verdediging had op zich genomen, ten jare 1216 van Perugia uit, waar
de toenmalige pas verkozen paus Honorius III verbleef, aan de leiders der
vrouwenbeweging de blijde boodschap mocht zenden: ‘Impetravi ut liceret mulieribus
religiosis non solum in episcopatu Leodiensi sed tam in regno quam in imperio in
eadem domo simul manere et sese invicem mutuis exhortationibus ad bonum
invitare(1)’.
Na die kerkelijke goedkeuring kon tegen de vergaderingen en tegen de levenswijze
dier vrouwen niet meer zoo licht gelasterd worden. Zoo moest de beleediging allengs
verstommen; zoo zou de laster, althans bij het volk, niet meer zulk een bereidwillig
gehoor vinden; al ging men nog voort ze begijnen te noemen: onder de bescherming
van het kerkelijk gezag, in regel met de kerkelijke verordeningen hadden de vrouwen
geen reden meer om zich aan die benaming te ergeren. Los van zijn oorsprong, kreeg
begijn een onverschillige beteekenis. De daardoor bedoelde vrouwen en mannen
konden er vrede mee hebben; ja mochten nu den naam, waaronder ze toch algemeen
gekend stonden, en tegenover welken zij zelf geen anderen te stellen hadden, als den
eigen naam voor hun bepaald en onderscheiden genootschap aannemen. Zij zouden
door het voorbeeld van haar leven aan het woord een nieuwen, heerlijken inhoud
schenken.
Vooral na 1216 kon de wijziging in de beteekenis van het woord snel vooruitgaan.

(1) JACOB VAN VITRY. Ep. I. in Zeitschrift für Kirchengeschichte. XIV (1894); blz. 103.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

439

IV.
Ontstaan van den bijnaam li Beges.
Zoo keeren wij nog even tot Lambert li Beges terug. Om niet overijld te besluiten,
lieten wij het hierboven voorloopig in het midden of Beges misschien niet een
vervorming van Beguin zou zijn. Wij mogen nu wel beweren dat het inderdaad zoo
is. Want nu weten wij, dat zijn bijnaam onmogelijk stotteraar kan zijn geweest. Dus
niet li Beges. Anderzijds is het wel zeker dat hij een bijnaam heeft gehad: het feit
alleen dat men behoefte heeft gevoeld zijn bijnaam te verklaren berust op een
werkelijkheid. Die bijnaam moet wel op Beges hebben geleken. Hij moet ketter
hebben beteekend. Daarom: beguin, dat immers ketter, Albigenzer ketter, wil zeggen.
En daaruit, veel beter dan uit Beges kan dan verklaard worden, hoe men hem in
betrekking met de begijnen heeft gebracht. Dat stemt ook ten volle overeen met de
geschiedenis van het woord tot 1230. Het is wellicht het oudste voorbeeld van Beguin.
Indien er nu iemand een bezwaar in zou zien, dat de Katharen eerst in 1181
Albigenses worden genoemd, terwijl ten onzent Lambert al in 1177 beguin zou hebben
geheeten, dan herinner ik aan het volgende: dat het woord Albigenses, hoewel niet
vóór 1181 opgeteekend, al wel eenige jaren ouder kan zijn gebruikt geworden; dat
die Kathaarsche secten een grooten propagandageest aan den dag legden en al heel
vroeg naar onze gewesten zijn afgedaald: in het Keulsche toch waren Kathaarsche
woelingen in de tweede helft der twaalfde eeuw vrij talrijk. Eindelijk is het ook niet
zeker dat Lambert nog tijdens zijn leven, dat is in 1177, li Beguin werd genoemd.
Met zijn dood toch was de strijd tusschen zijn aanhangers en de Luiksche
geestelijkheid niet uitgestorven(1). Zijn tegenstrevers kunnen dan zijn verheerlijkers
hebben bestreden, door hen voor de volgelingen van een ketter, van Lambert li
Beguin, uit te maken. Wij weten immers niet wanneer juist die bijnaam is ontstaan.
Maar hoe is men er dan toe gekomen zijn bijnaam als Stotteraar uit te leggen?
Hiertoe is het noodig het gezag van Aegidius van Orval in dezen te onderzoeken.
Aegidius toch is de eerste die ons dien bijnaam onder den vorm li Beges vermeldt
en aldus verklaart.
Welnu, Gilis van Orval is in zijn verhaal over Lambert geheel of grootendeels
afhankelijk van de Vita Odiliae, een vrome, heilige weduwe, van Luik geb. 1165,
gest. 14 December,

(1) Hierover nog enkele bijzonderheden bij GREVEN, Engelbert der Heilige, a.c., blz. 45.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

440
1220. Deze Vita bevat mede het leven van haar zoon Joannes: bijgenaamd abbatulus,
geboren 1186, gestorven 30 Augustus, 1241. Het werk is ontstaan na diens dood,
vóór Gilis' Gesta; dus tusschen 1241 en 1250. Het is in vele opzichten weinig
betrouwbaar, in 't bijzonder wat betreft de gebeurtenissen in den strijd tusschen
Lambert en de Luiksche geestelijkheid. Hoe zeer de overlevering over Lambert reeds
verduisterd was, moge blijken uit het feit, dat deze hier niet meer optreedt als priester,
maar als eenvoudig leek, die door den H. Geest zelf aangedreven, tegen de misbruiken
in de kerk van Luik zou hebben gepredikt. Wat zijn tegenstanders hem zouden
verweten hebben ware niet zoo zeer dat hij een kettersche leer verkondigde, maar
dat hij, leek zijnde, zonder bevoegdheid het ambt van prediker zou hebben op zich
genomen. Uit de gelijktijdige oorkonden echter is het klaar, dat Lambert priester
was, hoegenaamd geen rusticus, althans wat betreft de kennis der H. Schrift, en dat
hij van ketterij werd beschuldigd. In de Vita is Lambert gerehabiliteerd en verheerlijkt
geworden; maar tevens werd zijn beeld in legenden gehuld, die zoo weinig
geschiedkundigen achtergrond hebben, dat ze met staande cliché's werden opgesteld(1).
In de Vita Odilae echter wordt Lambert nog niet li Beges genoemd, evenals de
stichting der begijnen hem niet wordt toegeschreven. Dat geschiedt bij Aegidius van
Orval enkele jaren later. Zooals gezegd, neemt deze de voorstelling over Lambert
van de Vita over; toch heeft hij eenige persoonlijke trekken; en zoo wordt de Luiksche
hervormer hier weer tot een priester gemaakt, alhoewel dit dan in strijd is met de
toch ook hier aangenomen bewering, dat Lambert vervolgd werd, niet als ketter,
maar als onbevoegd prediker. Van belang nu is, dat juist de plaats, waar Aegidius
den bijnaam van Lambert en de beteekenis ervan uitlegt, in den tekst gewijzigd en
bijgevoegd is geworden(2). Door een interpolator? Misschien nog wel door den kronist
zelf. Hij of de interpolator hadden die uit een andere bron dan de Vita Odiliae. Uit
de nog levende overlevering? Of uit een oudere kroniek? Om het even. Het doel van
voorgaande bemerkingen is alleen aan te toonen dat de mededeeling over Lambert,
in 't bijzonder ook over diens bijnaam als li Beges en de verklaring ervan, weinig
vertrouwen kan inboezemen. Daar-

(1) Over de Vita Odiliae en hare waarde, zie GREVEN Anfänge, blz. 179 vlg. en Ursprung, blz.
33 vlg.
(2) GREVEN, Anfänge geeft een photographische reproductie van de bladzijde waarop deze
mededeeling over Lambert voorkomt. De heele passus werd uitgekrast, veranderd, en aan
den rand beneden voleindigd.
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bij komt dat, sedert den dood van den Luikschen prediker, ruim zeventig jaren
verstreken waren, en dat de toestanden in de godsdienstige verhoudingen zich
merkelijk hadden gewijzigd. In de onzekerheid der overlevering, het lange verloop
sedert de gebeurtenissen, de nieuwere opvatting die hadden gezegevierd, kon een
verheerlijking van den eenmaal als ketter gebrandmerkte geen opspraak verwekken.
Ik zie daarom in Aegidius' voorstelling niets anders dan een poging om den
werkelijken toenaam van Lambert een anderen, gunstigeren inhoud te geven. Of dit
nu bewust of onbewust gebeurde, of dit geschiedde door Gilis zelf of vóór hem reeds
was gedaan, of men zich den waren bijnaam van Lambert nog herinnerde, doet weinig
ter zake. Misschien was het verband van beguin met Albigensis reeds verbroken of
verloren. Men heeft dan beguin uitgelegd zoo goed het ging: het opgevat als een
verkleiningsvorm, met spottende bedoeling, den spot heeft men er van weggenomen
door hem li Beges te heeten. Of het gebeurde opzettelijk: om de eer van Lambert te
handhaven heeft men zijn bijnaam verklaard, niet als ketter, maar als afgeleid van
Bègue. Ten einde aan die verklaring nog grooter waarschijnlijkheid bij te zetten,
heeft men den prediker in verband gebracht met de begijnen. Dat kon des te
gemakkelijker, daar sedert het begin der dertiende eeuw de begijnen in groot getal
te Luik zelf waren verspreid en gevestigd, en de naam begijn ook sedert een twintigtal
jaren zijn oorspronkelijke beteekenis had verloren, ja de eigen naam der vrome
vrouwen was geworden. Dat de vervorming wel met opzet kon gebeurd zijn, zou
men mogen afleiden uit het feit, dat zoowel de Vita Odiliae als de kroniek van
Aegidius zorgvuldig alle toespeling vermijden op een beschuldiging van ketterij.

V.
De Begijnen en de H. Begga.
De hier verdedigde stelling is natuurlijk ook noodlottig voor elke poging om het
ontstaan der begijnen van de H. Begga af te leiden. Alle dergelijke theorieën mochten
wel als verouderd gelden: daar het reeds lang vaststond, dat het woord beghina niet
voorkomt voor het einde der twaalfde eeuw en de begijnen niet in betrekking werden
gebracht met de H. Begga dan eeuwen later. Vóór enkele jaren echter werd ze nog
eens voorgedragen in een nieuwen vorm(1).

(1) Aldus in Revue Belge d'histoire, naar aanleiding van het boek van GREVEN; 1914, blz.
164-172.
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1. - Beghina zou wel oorspronkelijk beteekenen: zusters van de H. Begga. Aldus
werden de conversen genoemd van het klooster van Andenne, de stichting van de
H. Begga, waar na 1148 een soort van opstand zou zijn uitgebroken tegen een besluit
van de synode van Reims uit dit jaar. Deze had de kloosterregel van Aken afgeschaft
en de regel van den H. Benedictus voorgeschreven. De moniales van Andenne
weigerden zich daaraan te onderwerpen.
De conversen, liever dan tegen de synode in opstand te komen, verlieten de abdij,
maar behielden het kloosterlijk gewaad. Vrome vrouwen zouden begonnen zijn zich
naar de wijze dier conversen te kleeden en haar leven in te richten. Zij verspreidden
zich; hun getal groeide aan.
2. - Waarop deze voorstelling berust, wordt niet uitdrukkelijk gezegd: men moet
het afleiden uit de in het opstel verspreide bemerkingen. Waarschijnlijk is het niet
meer dan een hypothese zonder vasten grond.
Want ze is in strijd met al wat we nog over de geschiedenis der begijnen kunnen
weten.
Of er zoo iets te Andenne is voorgevallen als hier beweerd wordt, laat ik
onbesproken. Maar het is al hoogst onwaarschijnlijk, dat die conversen, in de wereld
teruggekeerd, er haar gewaad hebben behouden. En dan, hoe velen zullen ze wel
geweest zijn? En zullen die niet onder de leeken dra zijn uitgestorven? Zullen die
zich zóó hebben verspreid, en vermenigvuldigd, dat de dubbelkloosters der
Premonstratensers, daarna de talrijk oprijzende Cistercienserinnen-abdijen ze niet
meer konden bevatten, zoodat eindelijk begijnengemeenschappen, begijnhoven,
begijnenparochiën moesten worden opgericht? Die voorstelling miskent ook het
groote feit waarop we hebben gewezen: dat die vroomheidsbeweging niet beperkt
bleef tot onze gewesten. Vanwaar kwamen ze in Frankrijk en Italie? Ook allen onder
invloed van de conversen van Andenne? Het woord begijn heeft den gezichteinder
van het onderzoek te zeer afgesloten gehouden.
Als bewijzen voor de stelling kan men uit het opstel volgende afleiden:
3. a. - Het voornaamste is: dat mulieres religiosae, zooals die vromen genoemd
worden, alleen zou willen zeggen: religieuzen. Dat is wel een woord een beteekenis
opdringen ter wille van een thesis. Het woord religiosa kan ja religieuze,
kloosterzuster, beteekenen; maar ook even goed, ook in de twaalfde en dertiende
eeuwen: vrome(1).

(1) In het leven van de H. Odilia b.v. wordt het woord bijna uitsluitend gebezigd in den zin van
vrome, en religio in den zin van vroomheid. De bewering werd misschien ontleend aan
KURTH's opstel in Bulletin de l'Académie royale de Belgique, a.c. blz. 448-449. De beteekenis
van religio en religiosus in de Vita Odiliae werd klaar aangetoond door GREVEN, Ursprung,
blz. 34 sqq. En niet in de Vita Odiliae alleen; in vele andere levens uit die tijden heeft het
woord een algemeener beteekenis dan kloosterzuster. Men zie hierboven de plaats uit Jacob
van Vitry.
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En dat de uitdrukking mulieres religiosae niets anders bedoelde dan vrome, naar
vroomheid opstrevende vrouwen, blijkt ten overvloede uit de synonieme woorden:
mulieres sanctae, virgirves continentes, enz., die onverschillig voor diezelfde vrouwen
werden gebruikt. Om te mogen beweren dat mulieres religiosae niets anders kan
beteekenen dan kloosterzusters, zou men toch wat meer dan enkel het woord moeten
aanvoeren, en van elders ten minste trachten te bewijzen, dat inderdaad daardoor
slechts kloosterzusters bedoeld werden.
Het verhaal van Caesarius van Heisterbach over abt Walter, die zich naar zulke
feminae religiosae begaf om de gave van tranen te verkrijgen, welke vrouwen dan
met spot beguinae worden genoemd, heeft men in dien zin willen interpreteeren, dat
deze begijnen, hier genoemd feminae religiosae, religieuzen waren die in een
kloosterlijk gewaad onder de leeken woonden(1).
Maar wat men ook bewere: niet van vrouwen in kloostergewaad onder de leeken
wonende is hier spraak. Men leze slechts het voorgaande hoofdstuk bij Caesarius(2),
waar abt Walter spreekt van sanctimoniales ordinis nostri, dus van Cistercienserinnen,
om in te zien, dat hij nu gewaagt van femina talis religiosa, tales feminae, dus ook
van Cistercienserinnen. En Beghinae is hier, zooals we hebben aangetoond, duidelijk
een spotnaam, die voor vrome vrouwen, zoowel in als buiten de abdijen, werd gebruikt
om haar geloof verdacht te maken. Het beteekent onmogelijk: zusters van de H.
Begga.
b. - Een ander bewijs wordt afgeleid uit een akte van 1235 of 36, van Godefridus
bisschop van Kamerijk, ten voordeele van een hospitaal voor zieke begijnen, die
aldus begint: Approbante sanctissimo patre Gregorio, Dei gratia Summo Pontifice,
modum et honestatem vivendi sanctarum virginum et continentium in begginarum
habitu apud S. Salvatorem manentium;..(3) Uit het woord begginarum habitu wordt
besloten

(1) Zie hierboven, blz. 422.
(2) Zie de teksten bij PHILIPPEN, o.c. blz. 25. Vgl. GREVEN, Ursprung, o.c. blz. 29 sqq., waar
nog andere bewijzen worden gebracht. De schrijver in Revue Belge d'histoire spreekt heel
stellig en beslist; het is niet te min even stellig en beslist verkeerd.
(3) De tekst werd meermalen aangehaald. Zie b.v. PHLIPPEN, o.c. blz. 49. Schrijver der Revue
haalt slechts begginarum habitu aan; het pleit immers ook al tegen zijn thesis dat in deze
plaats, waar men vooral mulieres religiosae zou verwachten, alleen staat: sanctarum virginum
et continentium.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

444
dat dit gewaad al een oud moet zijn geweest, daar het een bijzonderen naam draagt.
Men mag al eerst de vraag stellen of dit begginarum habitu wel beteekent: gewaad
der begijnen; en of het niet eenvoudig is: naar de levenswijze der begijnen, als
begijnen. Maar zonder hier op in te gaan, laten wij maar aannemen dat een gewaad
bedoeld wordt. Het stuk dagteekent uit een tijd toen de begijnen reeds sedert eenige
jaren waren toegelaten, ja goedgekeurd door den apostolischen Stoel. Dat de begijnen
dan een eigenaardige kleedij hebben aangenomen; nu ze als religieuzen mochten
samenwonen in gemeenschappen, is best mogelijk. Dat de paus van die kleedij spreekt
is ook mogelijk, al meen ik het niet. Maar hoe zou dit bewijzen, dat die kleedij nu
de kleedij der conversen van Andenne was, dan tenzij men veronderstelle, wat juist
moet bewezen worden, dat begginae hier beteekent: zusters van de H. Begga?
conversen van Andenne? Indien schrijver nu nog een vroeger getuigenis had kunnen
aanhalen! Maar in 1235 beteekenen die woorden niet meer dan: in de kleedij der
begijnen, die reeds sedert eenige jaren als religieuze gemeenschap goedgekeurd of
ten minste toegelaten, een bijzonder gewaad dragen; altijd met dien verstande dat
we habitus als gewaad moeten opvatten.
4. - En ten slotte wat heel deze stelling onmogelijk maakt:
Hoe komt het, dat het woord beghina niet vóór het einde der twaalfde eeuw wordt
aangetroffen, nadat de conversen van Andenne toch al sedert 1145 hadden
omgedwaald? Ja, hoe komt het, dat het al niet werd gebruikt voor de zusters van
Andenne zelf? dat de zusters van de H. Begga nergens beghinae worden genoemd?
En hoe is het verder gebeurd, dat de woorden beghinus, beghina in al de plaatsen
waar ze vóór 1230 voorkomen, duidelijk genoeg alleen de beteekenis hebben van
ketter, ketterin? bepaaldelijk zelfs van Albigenzer ketter? dat ze in het begin der
dertiende eeuw nog nomina nova waren met uitsluitend lasterende bedoeling; terwijl
in goeden zin tot dan toe alleen mulieres religiosae, virgines continentes, enz. werd
gezegd?
Zoodra één plaats zal gevonden worden waaruit blijkt dat beghinus, beghina vóór
1220-1230 ook een gunstigen zin hebben gehad, dat ze ook zusters, volgelingen van
de H. Begga hebben beteekend, zijn wij bereid de hier verdedigde stelling op te
geven.
Want de gissing beghina - zuster van de H. Begga berust klaarblijkelijk op niets
meer dan op een van KURTH overge-
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nomen verkeerde bewering: dat religio, religiosus, uitsluitend heet: vie religieuse.
Daarop voortgaande heeft steller in een der benamingen dier vrome vrouwen: mulieres
religiosae, het bewijs willen zoeken dat ze religieuzen waren. Zoo kwam hij echter
voor het feit te staan, dat ze niet in een klooster, maar daarbuiten leefden. Vandaar
de verdere noodzakelijke veronderstelling, dat ze uit een klooster verdreven waren.
Daartoe moest een aanleiding gezocht worden: het besluit der synode van Reims.
De episode van abt Walter die ‘begijnen’ ging bezoeken, wordt nu, tegen allen
samenhang in, van zulke in de wereld levende religieuzen geinterpreteerd. Maar
opdat dezen toch als religieuzen zouden kunnen beschouwd worden, moest iets haar
als zoodanig onderscheiden. Zoo werd het gewaad noodig geacht. Men zocht en vond
er een bewijs voor in de uitdrukking in habitu begghinarum.
Op die wijze is heel deze stelling ontstaan.

Besluit.
Wat in dezen de waarheid totnogtoe verduisterd heeft, zijn de valsche oorkonden,
waarmede Erycius PUTEANUS in 't begin der zeventiende eeuw het geding over het
ontstaan der begijnen heeft beslecht. Zonder hier in de omstandigheden van dit geschil
te treden, laat ik er even aan herinneren, hoe kan. P. COENS, in zijn nog zoo
verdienstelijke werkjes waardoor hij het ontstaan der begijnen van Lambert li Beges
wilde afleiden, zijn tegenstrevers had uitgedaagd een enkele oorkonde over de
begijnen vóór den tijd van den Luikschen prediker aan te voeren. Op deze uitdaging
antwoordde een paar jaar later de Leuvensche hoogleeraar PUTEANUS, met drie oude
oorkonden van het begijnhof van Vilvoorden uit de jaren 1065, 1129, 1151. Dat was
bijna des Guten zu viel.
En het waren wel authentieke stukken: PUTEANUS had vijf mannen van gezag
gedagvaard, die op hun woord van eer verklaarden, dat alles zoo was als hij zegde,
en dat zij in de schriften geen bewijs van bedrog hadden ontdekt(2). Men moest hen
wel gelooven.(1)

(2) a. MOSHEIM, o.c. blz. 81.
(1) Over geheel het geding zie PHILIPPEN, o.c. blz. 1, vlg.. De thesis van COENS, eerst
voorgedragen in zijn Disputatio historica et brevis disquisitio an Beghinae nomen, institutum
et originem habeant a S. Begga, Antverpiae, 1628, daarna hervat, verdedigd tegen de aanvallen
van Kan. Zegerus van Hontsum en van P. Elias a S. Theresa in zijn Disquisitio historica de
origine Beghinarum et Beghinagiorum, Belgii... Leodii, 1629. kreeg den genadeslag in
Erycius PUTEANUS, De Begginarum apud Belgas instituto ac nomine suffragium, quo
controversia recens sopitur. Lovanii, 1630.
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En nochtans het is thans uitgemaakt, dat de stukken, zoo. ze al niet geheel vervalscht
werden, zeker valsch zijn gedateerd geworden(1).
Zoolang men nu overtuigd was, dat de begijnen nog lang vóór de twaalfde eeuw
waren ontstaan, ja van de H. Begga afstamden, kon het wel niet anders of het woord
begijn had oorspronkelijk een goede beteekenis gehad. Die veronderstelling lag
geheel het werk van a MOSHEIM ten grondslag. En van hem stamt de
wetenschappelijke geschiedenis van het begijnenwezen. Wat wonder zoo de latere
wetenschappelijke behandeling, hoe verdienstelijk ook, nog steeds den druk van een
eeuwenoude opvatting heeft gevoeld. Zelfs nadat de eerste oorkonden van het
begijnhof van Vilvoorde valsch waren bevonden, nadat de oorsprong der Begijnen
uit de heilige Begga algemeen was opgegeven(2), bleef de voorstelling van het ontstaan
uit Lambert li Beges de geschiedenis beheerschen. En al werd ook hierin klaarheid
gebracht, al was men ook tot het inzicht gekomen dat het woord al heel vroeg met
spot werd gebruikt, dat zelfs ketters dien naam hadden gedragen, toch kon men zich
nog niet zóó geheel van de overgeleverde opvatting losmaken, bijzonder daar toch
vrome vrouwen dien naam droegen, om tot de omgekeerde stelling te geraken, dat
begijn oorspronkelijk een kettersche beteekenis had, die zich in den loop der jaren
in een gunstigen zin gewijzigd heeft.
Maar de klaarblijkelijkheid der historische overlevering heeft er ons van kunnen
overtuigen, dat het woord in den beginne niets anders heeft beteekend dan ketter,
onbetrouwbaar in 't geloof; dat het eerst na 1216 een gunstiger zin is kunnen gaan
aannemen; dat feitelijk tot 1230 door de goeden voor de daarmee bedoelde mannen
en vrouwen andere namen werden gebruikt; dat het in de twaalfde en dertiende
eeuwen nooit Zuster van de H. Begga heeft bedoeld; dat het eindelijk in innige
betrekking met de Albigenzen heeft gestaan.
Met deze uiteenzetting meenen wij wel, dat de geschiedenis van het begijnenwezen
een veiliger en tevens ruimer grondslag verkrijgt en langs vaster lijnen loopt. Wie
weet of niet veel in de inrichting der begijnen uit de inrichtingen der Katharen moet
verklaard worden? Juist zooals zij door sommige leerstellingen en door de
verheerlijking der kuischheid aanlei-

(1) Dat werd afdoend aangetoond door Dr. E. HALLMANN, Die Geschichte des Ursprungs der
Belgischen Beghinen, Berlin, 1843. Over den strijd door dit werk verwekt, zie PHILIPPEN
o.c. blz. 8.
(2) Uit geheel den strijd over het ontstaan van 't begijnenwezen, die gevoerd werd in 't begin der
zeventiende eeuw, blijkt dat de toeschrijving van de stichting aan de H. Begga niet zoo lang
te voren was opgekomen en weinig gevestigd was.
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ding hebben kunnen geven om als Katharen beschouwd te worden(1).
Zoo leefden ook onder de Katharen de zoogenaamde Perfecti in kleine groepen
en gemeenschappen. De geheele Languedoc was op het einde der twaalfde en in het
begin der dertiende eeuw, dus weer in den zelfden tijd als bij ons de
begijnenvereenigingen opkomen, bezaaid met zulke vereenigingen van volmaakten,
mannen en vrouwen, die onder een zeer strengen regel in gemeenschap leefden,
ongeveer als in de kloosters en abdijen der katholieken. Aan het hoofd ervan stonden
de boni homines en de bonae feminae, bonae mulieres. Zoo begrijpt men, dat ten
onzent soortgelijke inrichtingen, ook bij anderszins goedgezinden, het vermoeden
van kettersche strekkingen konden opwekken. En het treft al weer, dat de mannen
uit die vroomheidsbeweging eveneens met den aan de Albigenzen ontleenden naam
van boni homines genoemd werden.
Met de vastzetting van een woord kunnen ook dadelijk zekere en belangrijke
conclusies verbonden zijn. Een tekst met het woord begijn in een gunstige beteekenis
kan niet vóór 1230 geschreven zijn. Zoo zijn de Visioenen van Hadewijch niet vóór
dien tijd ontstaan.
Om alle misverstand te vermijden, laten wij er hier nog eens op wijzen, dat het
opschrift dezer studie is, niet de afleiding, maar de vroegste beteekenis van het woord
begijn. Indien iemand dus meende het hier voorgedragen ontstaan van het woord
begijn uit Ālbigensis niet te kunnen aannemen, hoofdzaak voor ons was het verband
der begijnenbeweging met de Katharen en bepaald met de Albigenzen aan te toonen.
De vroegste beteekenis van begijn is ketter geweest. Onze voornaamste taak zagen
wij in de vaststelling van de beteekenis van Lambert's bijnaam en van de ontwikkeling
in 't gebruik van begijn. Waaruit dan wel volgt, dat Lambert niet langer als de stichter
der begijnen kan doorgaan, evenmin als de H. Begga. Toch achten wij de vorming
van begijn uit Albigensis door een verkeerde opvatting en verbasterde uitspraak van
dit woord bij het volk, op welke wijze dit dan ook gebeurde, als voldoende door den
historischen samenhang gewaarborgd.(2)

(1) Hierop werd reeds gewezen door PHILIPPEN o.c. passim.
(2) Jean GUIRAUD, L'albigéisme Languedocien au XIIe et au XIIIe siècles, in Cartulaire de N.D.
de Prouille, Préface, Paris, 1907, t. I, p. CVI-CXIII.
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Eenige Wenken voor de keus van woorden en uitdrukkingen in de
gevoelstaal
door Kan. Am. Joos, werkend lid.
I. Antwoord op de klachten der leeraars.
1. Sedert de gedachten over de gevoelstaal tot de gestichten van normaal en
middelbaar onderwijs zijn doorgedrongen, klagen vele leeraars putten in den grond
over de zwaarte van de taak die op de schouders hunner leerlingen drukt bij 't maken
van letterkundige opstellen.
‘Onze leerlingen, zoo zuchten zij, voldoen niet meer met klare begrippen uit te
drukken en voor ieder begrip den eigen begripsnaam te bezigen; zij moeten bovendien
passende aandoeningen verwekken en daarom bij de meeste woorden zich afvragen
of die een gevoel wekken en, zoo ja, van welken aard dit gevoel is, met welke kracht
het gewekt wordt en of die aard en die kracht in het verband wel passend zijn’.
‘En is dat niet te veel geëischt van jongelingen wier gevoel en schoonheidszin nog
weinig ontwikkeld zijn en die, ten gevolge van hun onrijpheid, zeer dikwijls in overleg
te kort komen?’
2. ‘Wat de zaak nog verergert, is dat er in onze nu bestaande taalkundige werken
bitter weinig daarover te vinden is. Wel geven onze woordenboeken bij sommige
artikels richtende vermeldingen, zooals in ongunstigen zin, plat, gemeen, minachtend,
spottend enz. Maar, waar zij de beteekenis van een woord verklaren, plaatsen zij
dikwijls, zonder de minste aanmerking, woorden als gelijkbeteekenend nevenseen,
terwijl die voor 't gevoel merkelijk verschillen. Zoo legt Van Dale het zeer aandoenlijk
woord beul uit door het bijna koude scherprechter. Rechtmatig zou men veel mogen
verwachten van Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen door J.V.
Hendriks. Maar ach! Professor Gallee, die de voorrede schreef, schijnt niet eens te
vermoeden welken grooten invloed het gevoel op de beteekenis en het gebruik der
woorden heeft. En toch, ieder die opmerkzaam is, weet en ondervindt dat er
menigvuldige paren van woorden zijn die enkel van malkander verschillen door hun
affectiviteit. Zoo slang en serpent, vrouw en wijf, Christus en Onze Lieve Heer.’
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3. Wat zal ik antwoorden op die bittere klacht?
Heeren leeraars, ik die vijf en dertig jaren lang tot uw korps behoorde, ik heb
welgemeend medelijden met u, want de ondervinding heeft ook u in ander vakken
geleerd dat een meester op geen merkbare uitslagen rekenen mag, als hij denkt dat
de door hem gegeven voorschriften door zijn leerlingen niet kunnen onderhouden
worden en hun krachten te boven gaan. Want dan mist hij de kracht, den toon en het
vuur, waarmee hij zijn leerlingen meesleept, overtuigt en tot werkzaamheid prikkelt.
Zijn lessen zijn dor en droog, en de leerlingen blijven koel en koud.
Het is dus van groot gewicht voor de taal- en letterkundige opleiding onzer
schooljeugd dat niemand onder u bij die al te sombere meening over de gevoelstaal
blijve, maar dat elk, beter ingelicht, de taak der leerlingen zooniet als aangenaam
dan toch als goed mogelijk ga beschouwen.
4. En daarin wil ik u een handje toesteken door eenige wenken te geven voor de
keus van woorden en uitdrukkingen in de gevoelstaal. Ik zeg eenige wenken; volledig
wil ik dus niet zijn, wat ik overigens niet zou kunnen, ingezien de uitgebreidheid van
den woordenschat der gevoelstaal, ingezien nog de ingewikkeldheid ervan. Want de
woorden, gelijk Van Eeden ergens zegt, zijn niet gelijk de kleuren, die hun tint
behouden; veel woorden zijn gelijk aan een handvol was, waaruit men, om met Pater
Poirters te spreken, zoowel een duivelken als een engelken bootsen kan. 't Waren
ook zulke misschien die Ernest Hello op 't oog had, als hij zegde: ‘Les mots sont du
pain ou du poison.’
5. Ge klaagt over onze woordenboeken. Wellicht bedoelt gij de kleine, want, indien
ge aandachtig en geduldig Van Dale of Woordenboek der Nederlandsche Taal wilt
onderzoeken, zult ge verbaasd staan over den zeer rijken voorraad aandoenlijke
woorden die er te vinden zijn, met de hun eigen tint.
6. Volle gelijk toch moet ik u geven, als ge jammert over de tallooze
tekortkomingen van Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen, het eenigste
werk dat wij in dien aard bezitten. Ook de Koninklijke Vlaamsche Academie oordeelt
er over zooals gij en, om in de naaste toekomst die spijtige armoede te verhelpen,
heeft zij een prijsvraag gesteld om dit woordenboek te verbeteren en bij te werken.
Laten wij nu hopen dat er leeraars zullen gevonden worden die, liever dan
onvruchtbare klachten te uiten, zonder wachten, moedig aan 't werk zullen gaan, om
ten gepasten tijde een bekronenswaardig antwoord in te sturen.
7. Misschien is uw moedeloosheid ten deele toe te wijten
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aan de meening dat verstandstaal en gevoelstaal gansch onafhankelijk van malkander
en onvermengd voorkomen, zoodat de eene alleen door de rede, de andere alleen
door het gevoel zou ingegeven zijn. Maar dat is verkeerd, dat is valsch. Al te lang,
ook in 't onderwijs en de studie der talen, heeft men ze uit het oog verloren, de
eeuwenoude, maar altijd blijvende waarheid dat de mensch een onsplitsbare,
ondeelbare eenheid is en dat in heel zijn bedrijf, dus ook in zijn spreken, die algeheele
eenheid werkzaam is. Wel zijn er in den mensch twee onderscheiden vermogens,
verstand en wil, maar uit dit onderscheid, door abstractie verkregen, mag men niet
besluiten tot afzonderlijke werking van 't een vermogen met uitschakeling van 't
ander. Nog eens gezeid, alles gaat uit van den heelen mensch, maar nu en dan speelt
het een vermogen een grooter rol dan 't ander. Zoo ook in de taal, die de verwoording
is van onze dooreenloopende en samenwerkende gedachten en gevoelens. De taal is
iets gelijk een tweezang, waarvan de twee partijen één welluidend stuk uitmaken,
voor malkander onmisbaar zijn en malkaar ondersteunen en aanvullen.
8. Het is dan ook zeer zeker dat de leerlingen, - zij moesten als mensch, - in hun
opstellen de gevoelstaal bezigen; al hoorden zij tot hiertoe misschien er den naam
niet van. Zij kenden den naam niet, maar bezaten, geheel of gedeeltelijk onbewust,
de onbenoemde zaak. Onderzoekt ten opzichte van het gevoel, - wat ge vroeger
misschien verwaarloosd hebt, - de opstellen die zij inbrengen, en ge zult de juistheid
van mijn zeggen niet kunnen loochenen.
9. O! De gevoelstaal is meer een zaak van natuur dan van streng beredeneerde
oefening.
Wilt ge bewijzen?
Het klein kindje weet al vroeg door zich zelf, niet alleen zeker wezentje te trekken
of zekeren toon in de stem te laten trillen, maar ook zekere woordekens te bezigen,
om door moeken zijn lust tot zoetigheid voldaan te zien... Luistert eens naar den
bedelaar, die op de straat u om een aalmoes vraagt. Waar heeft hij, die nooit naar de
school ging en niet lezen kan, de kunst geleerd om zoo roerend over zijn schaapkens
van kinderen te spreken dat gij zelf er door in 't hart geraakt zijt?... Gaat eens naar
de markt. Zie! daar zijn twee wijven uit afgunst aan het twisten. Ieder zin dien zij
uitsmijten, is zooveel als een kaakslag, als de striem van een zweep in volle gelaat;
het regent er scheldnamen; onverpoosd rollen er heele risten verwijten met scherpen
spot en spuwend misprijzen; en dat alles zonder zoeken, zonder peinzen...
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II. De taak van de leeraars.
10. Wat is dan hierin de taak van de leeraars?
1o Het half of heel onbewuste bewust te maken, wat al de leerlingen veel
verstandelijk genot zal verschaffen, omdat zij er door zullen ondervinden een
schat te bezitten dien zij vroeger niet eens vermoedden;
o Dien schat uitbreiden, want hij is onvolledig, omdat de leerlingen vroeger zijn
2
waarde niet kenden en nog te weinig ervaring hebben.
o Dien schat zuiveren, want hij bevat onbruikbaar goed, omdat hij voor een zeker
3
deel in de straat werd opgedaan.
o Dien schat richten, want de orde ontbreekt er, omdat hij te weinig door de rede
4
bewaakt werd.
11. Daartoe zullen de leeraars alle dagen gunstige gelegenheden vinden, 1e in het
verbeteren van de opstellen, maar die moeten zóo gekozen worden dat het gevoel er
nu en dan noodzakelijk een rol in te spelen heeft; 2e in het uitleggen van letterkundige
stukken, liefst met twee- of samenspraken, waarin twee of meer meeningen,
hartstochten of karakters tegen malkander aanbotsen en strijden; en waarin dan ook
acht gegeven wordt op de grootspraak en andere kenmerken van de gevoelstaal.
12. Maar het voornaamste punt is, volgens mijn bescheiden meening, dat de
leerlingen zelf opzettelijk het gevoel waarnemen dat in de woorden zit.
Waarom?
Omdat de aandacht der leerlingen op die kracht al te weinig, misschien nooit
gevestigd stond, al werkte zij in hen, al ondergingen zij er den invloed van. Maar,
als zij die kracht en haar bewegingen in hun hart bewust zullen gevoeld hebben,
zullen zij door zich zelf niet alleen de juistheid en de volle waarheid van uw
opmerkingen erkennen, maar ook stilaan tot de gewoonte komen de woorden die zij
willen bezigen, te betasten, alvorens ze te uiten of te schrijven.
13. Maar, zouden de leeraars kunnen vragen, wat is er hier onder dat woord gevoel
te verstaan? want dat woord heeft niet alleen bij de zielkundigen, maar ook in de
gewone taal der menschen meer dan één beteekenis.
Om de leerlingen niet af te schrikken door een te algemeene bepaling of door fijne
wijsgeerige onderscheidingen, zou ik, om te beginnen, hun zeggen: ‘Door gevoel
verstaat men hier een aandoening die, in 't algemeen gezegd, aangenaam of
onaangenaam is’. Men vergete echter niet er bij te voegen dat het gevoel, middellijk
door een woord gewekt, bijna altijd veel
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zwakker is dan de onmiddellijke, rechtstreeksche aandoening; doorgaans is 't niets
méer dan een schemer, een flauwe weergalm, een verre nasmaak, een duistere
gewaarwording er van, iets gelijk het allereerste begin van de noodige stemming,
tzij om te genieten, als de aandoening aangenaam, tzij om te lijden, als zij
onaangenaam is.
Er is dus geen spraak van schokken, zwellen of krimpen van het hart. Bijna altijd
is het gevoel hier zacht en stil; en juist daarom is het streng noodig, ten einde het
voor de leerlingen bewust te maken, dat de straal van hun aandacht er op gericht sta,
gelijk de zon in een donkere kamer piepen moet, om ons de bewegingen te doen zien
van de duizenden stofdeeltjes die er in hangen.
14. Vroeger hebt ge er u op toegelegd de leerlingen in hun hoofd, in hun
verbeelding te leeren kijken: dat was goed, maar 't was niet genoeg; leert ze nu
voortaan hun hart beschouwen, er de bewegingen van gade te slaan en de gevoelens
erkennen die de woorden er wakker maken: dan zal uw werk vollediger zijn, dan
leidt het ook tot ontwikkeling van hun hart. Om de verbeelding van uw leerlingen te
oefenen, hebt gij tijd noch moeite ontzien: veel oefeningen hebt ge opgelegd, veel
regels gegeven en veel voorbeelden aangehaald. Maar denkt toch niet dat de
gevoelstaal u evenveel zweet als de oefening der verbeelding zal kosten. Uw leerlingen
zullen misschien zoo vlug voelen als zij vroeger traag waren om te zien. Des te meer
omdat een wakkere verbeelding in hooge mate de beweegbaarheid van het gemoed
bevordert.
Troost u bovendien door de opbeurende gedachte dat, als gij de leerlingen de
bewegingen van hun hart leert waarnemen, gij hen vooruithelpt op den weg der
zelfkennis, en zelfkennis is het uitgangspunt voor zelfverbetering.

III. Een zeer nuttige oefening.
15. Om uw studenten de gelegenheid te geven op hun eigen de gevoelswaarde van
de woorden te leeren schatten, beveel ik u de volgende oefening aan: Ge maakt een
lijst woorden op, die ge éen voor éen voorleest, telkens met een kleine rustpoos;
waarna gij hun vraagt welken indruk, aangenaam of onaangenaam, gunstig of
ongunstig, het woord op hen gemaakt heeft. Zoo ge denkt een redelijk antwoord te
krijgen, moogt ge het waarom van dien indruk vragen of het bepaald gevoel dat het
woord verwekt, b.v. lust, liefde, schrik, afkeer enz.
Maar die woorden moeten
16. 1o buiten alle verband, buiten alle bepaling, dus gansch op hun eigen,
afgezonderd staan. Ik geef gewillig toe dat de
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woorden, behalve in de woordenboeken, weinig of niet zoo voorkomen. Maar men
verlieze niet uit het oog dat het hier geldt de leerlingen de gevoelswaarde van woorden
en niet van uitdrukkingen en zinnen te doen waarnemen, en dat kán maar, als zij
enkel woorden te onderzoeken hebben. Dan, 't is een oefening voor beginnelingen,
ze moet dus gemakkelijk zijn, en dat is zij, doordien niemand zijn aandacht hoeft te
verdeelen, maar elk ze gansch wijden kan aan het eenig opgegeven woord.
17. 2o Allemaal aandoenlijk of affectief zijn, 't is te zeggen een gevoel wekken; en
dat dienen de leerlingen bij 't begin der oefening te weten, want een twijfel daarnopens
zou hun aandacht van de zelfbeschouwing kunnen afleiden.
In een rede komen er aandoenlijke woorden, en ook neutrale of onverschillige, 't
is te zeggen, zulke die geen gevoelswaarde hebben.
Toevallig affectief kunnen al de neutrale zijn, zelfs het lidwoord, tzij door het
verband waarin zij staan; tzij door den toon waarop zij uitgesproken worden; tzij
door een innige verbinding met een treffend feit uit het leven van den spreker of den
hoorder.
Noodzakelijk affectief zijn al de woorden die een begrip voorstellen dat in een
gevoel bestaat of natuurlijk een gevoel meebrengt.
18. Van de eerste twee soorten van toevallig affectieve kan er hier geen sprake
zijn; die zal men overigens doen opmerken in de opstellen en de te bestudeeren
stukken. Van de derde, die verschillen van persoon tot persoon, mag men, na enkele
oefeningen, de leerlingen verzoeken voorbeelden op te sporen ˙ die oefening, ook al
brengt zij misschien weinig op, zal toch voor allen een heilzame inspanning zijn om
hun verleden dagen in te kijken, die zij, tot schade van hun opvoeding, gemeenlijk
uit het oog verliezen.
19. Een enkel voorbeeld. Zekere juffrouw vertelde mij dat zij het woord fruitenier
(kind dat fruit rooft) niet kon uitspreken of hooren, zonder erg ontroerd te zijn. Hoe
was dat gekomen? Toen zij klein meisje was, huppelde zij rond in den hof. Zoo kwam
zij aan een lagen boom, waar blozende appels aan hingen. Vriendelijk bekeek zij die
en kreeg er lust toe. Zoo zij er eenen van plukte, zou die haar lekker smaken en er
zou geen haantje over kraaien, want ze meende door niemand gezien te zijn. Maar
nauwelijks had zij den appel in haar klein handje of er vier een groote hand op haar
schouder en er riep een zware stem: Fruitenier! Wie was dat? 't Was haar zieke vader
die zeer zachtjes bij haar genaderd was en dan, lachend om haar schrik, haar optilde
en hartelijk kuste. Maar eenige dagen daarna was vader dood. Sedertdien is fruitenier
voor haar een zeer
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aandoenlijk woord, omdat het innig geassocieerd is met de goedheid en den dood
van haar vader..
20. Onder de noodzakelijk affectieve woorden komen vooral de volgende reeksen:
1o De rechtstreeksche benamingen van gemoedsaandoeningen, gemoedsbewegingen
en gemoedsgesteltenissen. - Blijdschap, droefheid, treurnis, neerslachtigheid.
Het gevoel hier is noodzakelijk, want het voorgestelde begrip is het gevoel zelf.
2o De benamingen van de uitwendige teekens en gewone uitingstermen van
gemoedsaandoeningen, gemoedsbewegingen en gemoedsgesteltenissen. - Juichen,
kermen, ach! och! schavuit! schobbejak!
Hier weer is 't gevoel noodzakelijk, vermits het een wezenlijk bestanddeel is van
het begrip waar het woord mee verbonden is.
3o De namen van wezens, hoedanigheden en handelingen die 's menschen zinnelijk
of zedelijk gevoel streelen of hinderen. - Suiker, ijs; zacht, ruw; laven, kwetsen;
troost, bespotting; braaf, hitsig; loven, tergen.
Men voege hierbij al de namen die betrekking hebben op deugden en ondeugden.
- Liefde, haat; zachtmoedig, gierig; bedanken, stelen.
Hier weer is 't gevoel noodzakelijk, wegens de gevoeligheid van den mensch, bij
wien ieder waarneming een aangename of een onaangename aandoening
teweegbrengt, volgens dat de waargenomen zaak met zijn neigingen overeenstemt
of strijdig is. Het gevoel hier hangt samen met het begrip gelijk een natuurlijk gevolg
met zijn oorzaak en wordt dus door het woord gewekt, samen met het begrip.
21. De op te geven woorden moeten 3o wel bekend zijn. Want wie anders dan een
verstokte nominalist uit de vorige eeuw zou durven hopen dat een onbegrepen woord
alleen staande en door toon noch verband ietwat verklaard, in staat zou zijn iets, zij
't een stuk van een beeld of een vezel van een gevoel, te wekken? Zulk een woord is
een ledig vat, dat wel bommelen kan, maar in niets den dorst van geest of hart vermag
te laven. Hier ook geldt de spreuk: Het vat geeft maar uit wat het inheeft.
Dan, alle zoeken naar de beteekenis moet hier vermeden worden, want het zou de
gevoelskracht verminderen, aangezien het hart over zooveel minder psychische kracht
beschikt als de geest er van verbruikt. Het woord hooren en begrijpen moet
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hier gebeuren op éen en denzelfden slag, en op dien slag ook dient er het gevoel uit
te springen gelijk de sprankel uit den kei door het staal geraakt.
22. En die goed bekende woorden zijn alleen te vinden in de moedertaal der leerlingen,
dus voor Vlamingen, niet in het Fransch, maar in het Vlaamsch. Om dit zeggen tegen
alle verdenking vanwege franschgezinden te behoeden en onweerlegbaar te bewijzen,
zal ik een bladzijde aanhalen uit Traité de Stylistique Française par Ch. Bally: ‘L'étude
“impressive” des faits de langage est déjà difficile quand elle a pour objet la langue
maternelle; elle l'est bien plus encore quand elle opère sui un idiome étranger. La
valeur “impressive” des faits de langage ne nous y apparaît le plus souvent qu'à
travers une brume; il faut, pour qu'elle nous frappe réellement, des circonstances
particulièrement favorables. Une langue n'est vivante que si elle est “sentie”, et elle
n'est sentie qu'à la condition d'être “vécue”; autrement, l'idiome le plus moderne n'est
qu'une langue morte.’
‘Dans la pratique de l'idiome maternel, les sentiments linguistiques enveloppent
et pénètrent tout ce que nous disons, tout ce que nous entendons: nous sentons bien
plus que nous ne comprenons. Les mots les plus ordinaires tels que chaleur, froid,
marcher, courir, etc., évoquent en nous des sentiments avant de réveiller des idées;
on peut être à peu près sûr que, suivant les personnes et les circonstances, la phrase:
“il pleut” fera surgir une impression de plaisir ou de déplaisir avant de faire concevoir
l'idée de la pluie. Il en va tout autrement dans une langue étrangère; là, les perceptions
priment les impressions affectives, et cela est naturel; d'abord, l'occasion manque le
plus souvent pour que le sentiment se glisse dans la trame des associations; ensuite,
l'étude d'une langue étrangère suppose avant tout un effort intellectuel, qui paralyse
l'action du sentiment; on veut des notions claires, et la sensibilité ne les fournit pas’
(Tome I, 2de éd., p. 158-159).
23. Eendelijk, zelfs onder de goed bekende woorden van de moedertaal dient ge nog
een wijze keus te doen, want die hebben niet allemaal dezelfde gevoelskracht, en al
wat de leerling enkel al lezend en studeerend heeft opgedaan, staat hierin op een
lagen graad. Geeft hem dus woorden te voelen die hij en de hem omgevende personen
in den dagelijkschen omgang bezigden en nog bezigen. Immers, hij leerde die samen
met de aangename of onaangename zaken die zij voorstellen; zelfs leerde hij die
soms eerst door 't gevoel dat er van uitging; met die woorden schaterde zijn vreugd
en zuchtte zijn smart naar buiten; zij waren de vertolkers van zijn wenschen en
begeerten,
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van zijn vrees en afschuw; zij fluisterden zijn geheimen aan 't oor van zijn vrienden...
Wat die woorden voor hem waren, dat waren ze ook voor zijn bekenden, en dezen
zonden ze langs zijn ooren naar zijn hart, zooals hij ze hun van uit zijn hart had
toegesproken.
24. Alvorens die oefening te beschrijven, heb ik ze mij zelf als taak willen opleggen.
Hier volgen nu, tot nader verklaring er van, eenige treffende voorbeelden uit den
schat van de meest aandoenlijke woorden die ik er door bijeenkreeg.
Moeder. - 't Is een van de woorden die ik liefst gebruik en liefst hoor klinken.
Niet om zijn zachte beginletter noch om zijn zoeten oe-klank, maar omdat het mij
de zalige begoocheling geeft dat ik weer aan de zijde zit van de teerbeminde vrouw
die ik vijf en veertig jaar mocht moeder heeten.
Van Gezelle mag ik hetzelfde denken. Hij dichtte:
Heil u, moeder,
moeder, moeder,
'k Heb u eenen keer gezien;
en 'k en zie u,
moeder, moeder,
nimmer weder meer misschien
als in 't hert, o
moeder, moeder,
in den edelen oogenstraal
van uw kind, o
moeder, moeder,
in zijn hert en in zijn taal!

Waarom dit herhaalde moeder? Is 't niet, omdat het ook voor Gezelle's hart een
wellust was dien naam te hooren?...
Braaf. - Ik kan dat woord bijna niet uitspreken zonder een glimlach van
genegenheid, zoozeer is bij mij het aangenaam gevoel onafscheidbaar met het woord
verbonden. Het komt mij van uit mijn kindertijd en 't heeft voor mij nog altijd de
ruime beteekenis die het toen had: niet enkel deugdzaam, van reinen levenswandel
(z.V. Dale), maar ook zacht, toegevend, welwillend, goedhartig, wijs, gehoorzaam,
wel zijn plichten vervullend.
Schoon. - 't Is 't woord dat spontaan uit mijn mond springt, wanneer iets op
bijzondere wijs mijn oogen en ooren streelt of mijn bewondering wekt. Mooi is bijna
koud voor mij en komt maar na 't genoten gevoel, ten gevolge van nadenken.
Verfoeien. - Ik vraag mij af hoe het komt dat dit woord voor mij zooveel
gevoelskracht heeft. Ik gebruik het weinig en hoor het zelden bezigen. Misschien is
't een erfenis van foei!
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of eitje foei! dat mij, klein kind, werd toegeroepen, als ik iets wou aanraken dat vuil
was.
Ellende, ellendig. - Twee woorden, die mij haast zoo sterk aandoen alsof ik stond
voor doodbleeke, verwrongen en bebloede wezens. Die menschen zitten in de ellende,
was 't woord van alle weken in 't Sint-Vincentiusgenootschap waarvan ik destijds in
de Normaalschool bestuurder was. Hij is ellendig gesteld is de zucht dien ik uit den
mond van mijn zusters-ziekenverpleegsters verneem, telkens er in hun kliniek iemand
ligt die schrikkelijke pijnen of erge verwondingen heeft.
Gezelle voelde wellicht hetzelfde, toen hij dichtte:
Zoo ellendig zijn
en geen zonneschijn
ooit mijn huis instralen;
nooit geen asem halen
dat 't geen wee en doet!
Roert mij hand of voet
iemand... tieren! Willen
en niet kunnen stillen,
ai mij! deze pijn!
Ach! en... ach! en... ach! en... ach! en
zoo ellendig zijn!

Is die herhaling zoo ellendig zijn niet tevens én de inleiding, én de samenvatting van
de verduurde pijnen?...
Geerne. - Geerne zeg ik en niet gaarne, want ik voel dat door dien klinker a er
iets afbrokkelt van het innige dat eigen is aan geerne. o Zeker! dikwijls schuilt het
gevoel in bepaalde klanken, zonder dewelke het van zijn kracht verliest. Graag is
voor mijn hart van weinig waarde; ik ken het zooals ik een stadgenoot zou kennen
dien ik hoorde vernoemen, maar met wien ik zelf nooit sprak. Geerne wekt niet enkel
genoegen, maar ook verlangen bij mij, want ik hoorde 't al vroeg in de uitdrukkingen
geerne mogen en geerne eten, en het deed mij dikwijls watertanden. En dan geerne
zien, dat het Woord. der Ned. Taal vertaalt door veel van iemand houden. 't Is dát ja,
maar, in zekere verbanden, nog véel meer. Zoo ook voelde Gezelle, als hij dichtte:
o Landeken! o zijt maar kleen;
niet meerder zou 'k u geren;
en 'k zie u - zulk en is er géén en 'k zie u toch zoo geren!

In dit laatste vers hoor ik de trillende stem van de Vlaamsche moeders, die, onder
hun streelen en kussen, honderd kee-
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ren en altijd even hartstochtelijk tot hun kindje zeggen: Ik zie u toch zoo geern!
En die verzen bevielen den Dichter zoozeer dat hij acht regels verder zegt:
o Landeke! ja zijt maar kleen;
niet grooter zou 'k u geren;
en 'k zie u - en 't en is maar éen en 'k zie u toch zoo geren!

Kon Gezelle voor de hartelijke ontboezeming van zijn vurige liefde wel iets
gevoelvoller geven dan die ongekunstelde uitdrukking uit de gemoedelijke volkstaal?
Men vergelijke daarmee het veel gezongen vers: Mijn Vlaandren heb ik hartlijk
lief.
Het vers van Gezelle is de taal van het hart, 't is melk recht uit den uier; het ander
is eer de taal van den geest, 't is een opgelengd mengsel. Laat beide rozen heeten;
voor mij geeft alleen de eerste geur af.
Eendelijk. - Dit woord, al heet Woord. der Ned. Taal het ‘gewestelijk in Znd.’,
is mij goud waard. Waarom? Ik had een klein zusterken, dat twee jaar jonger was
dan ik. We waren beste vrienden en gingen altijd samen naar de school. Maar
Paulineken werd ziek, erg ziek: zij had een hersenvliesontsteking. Eens kwam ik
weer van de school. Angstig vroeg ik aan moeder hoe 't met de zieke ging. Luister,
zei moeder, hoe eendelijk zij kermt. En ik luisterde en de klagende klank ging
rythmisch gelijk een zaag door mijn hart. En dien klank vergeet ik niet, en telkens
ik eendelijk bezig of hoor, voel ik er gelijk een echo, een nawee van. o! Ik weet wat
eendelijk is, ik leerde 't, wanneer ik mijn lief zusterken hoorde kermen.
25. Moge ieder leerling die oefening voor zich zelven maken! Ik, ik vond er veel
genot in en heb er beter dan ooit bij geleerd en gevoeld hoe innig mijn moedertaal
met mijn gemoedsleven versmolten is en tot mijn wezen behoort. Gelijk de zon haar
gouden glans aan de kristallen vaas geeft, zoo legde mijn hart zijn eigen kleuren op
en in haar woorden. Gelijk het schrijn de juweelen, zoo bewaren haar woorden trouw
en gaaf de trillingen van mijn hart. Haar woorden, door een blijvende tooverkracht,
doen mijn verre verleden vóor mijn geest en gemoed herleven: op hun bevel verrijzen
geliefde dooden of weergalmen slapende liederen uit den blijden jongen tijd.
Gezelle zong:
Mijn Vlandren spreekt een eigen taal;
God gaf elk land de zijne,
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en, laat ze rijk zijn, laat ze kaal:
ze is vlaamsch, en ze is de mijne!

Ja, ze is Vlaamsch, en ze is de mijne, want o! zij is én de ontvangster, én de
bewaarster, én de wekster van mijn gevoelens.
Maar mijn gevoelens kan ik niet scheiden van mijn hart, noch mijn hart van mijn
persoon.
En daarom... wie mijn taal veracht, veracht mij zelf!

IV. Objectieve en subjectieve beschouwing der dingen.
26. In nr 20 hebben wij drie reeksen van woorden gegeven die altijd min of meer,
tot zelfs in de strenge verstandstaal, eenig gevoel wekken, omdat het begrip dat zij
voorstellen, óf in een gevoel bestaat, óf noodzakelijk een gevoel meebrengt.
Gebeurt het dat die woorden alleen voorkomen of enkel een bepaling bijhebben
die tot de noodzakelijke eigenschappen van het benoemde ding behoort, dan
beschouwt men het ding enkel in zijn wezen, dan ook, vermits eigenlijk dat wezen
altijd hetzelfde is en blijft, is ook de aandoening door het woord gewekt altijd van
denzelfden aard als het gevoel door het ding zelf gaande gemaakt. Dus, wanneer de
zaak 's menschen geneigdheid streelt, o.a. wanneer zij genoeglijk, aantrekkelijk,
beminnelijk is, dan is de aandoening door het woord gewekt, ook aangenaam; deze
integendeel is onaangenaam, wanneer zij o.a. onlust, afkeer of haat in 't leven roept.
27. Wij zeiden daar even dat het wezen van een ding altijd hetzelfde is. Dat is zóó,
objectief, maar niet subjectief; want in den geest van twee of meer menschen bestaat
er dikwijls nopens een zelfde ding een verschil van begripsinhoud.
Heel te recht onderscheiden de zielkundigen twee soorten van begrippen, 1o
wetenschappelijke begrippen, die wij door studie en nadenken hebben opgebouwd,
en 2o spontane, die wij zonder nader onderzoek van anderen hebben overgenomen
of door de onbewuste zelfwerkzaamheid van onzen geest hebben opgedaan. Alleen
door de eerste kennen wij met juistheid het wezen der dingen. De tweede zijn
doorgaans onvolmaakt, zelfs nu en dan valsch. God weet over hoeveel zaken ik en
een ander louter spontane begrippen hebben, wat tot noodzakelijk gevolg heeft dat
wij nopens die zaken onduidelijke, ja, valsche meeningen, dwalingen en vooroordeelen
koesteren. Het kan dan ook niet bevreemden dat, door verschil van begripsinhoud
bij twee menschen, er in hen een verschillend gevoel ontstaat, zelfs als zij enkel het
wezen van een zelfde zaak beschouwen. Sommige
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personen, soldaten en andere, hebben in de opleiding van minderen niets anders dan
minachting over voor de zachtmoedigheid. Moesten zij er de bepaling van geven,
zij zouden ze een gebrek, een zwakheid noemen. En toch, bij aandachtig overleg
moet het blijken dat de zachtmoedigheid niet de gewaande riethalm is die voor ieder
windje buigt. Zachtmoedigheid is echt eikenhout, maar het is gepolijst. Want de
zachtmoedigheid getuigt van zelfbeheersching en karaktersterkte. Zij vermaant en
bestraft zoowel als de gramschap, maar doet het naar de inspraak der rede, waar de
gramschap niet naar luistert. Zachtmoedigheid wekt dus bij de eenen een
onaangenaam, bij de anderen een aangenaam gevoel.
28. Maar meest altijd gebeurt het dat wij de zaken beschouwen niet in zich zelf, niet
buiten ons, maar met betrekking tot ons, dus van uit een eigen, persoonlijk standpunt,
dat uiteraard voor veel veranderingen vatbaar is.
Het kan immers afhangen, onder andere
van onze gevoeligheid, die, zelfs door een zelfde zaak, verschillend kan aangedaan
zijn. De zon in de Lente wordt gezocht, maar gevlucht in den Zomer om haar hitte.
Witte leliën zijn door hun blankheid een weelde voor de oogen, maar door hun sterken
geur een foltering voor 't hoofd. Als bij een operatie het bloed van den lijder stroomt,
blijft de heelmeester kalm, terwijl veel omstanders rillen en ijzen.
van onze stemmingen, die hun stempel op onze gedachten drukken. Bedroefden
zijn niet alleen koud voor al wat blij is, maar worden er droeviger door.
van onze begeerten en genegenheden. Regen, ook na langdurige droogte, wordt
slecht onthaald door al wie op reis of op wandel wil gaan. De moeders vinden hun
kindje lief, ook als 't erg mismaakt is.
van onze belangen en behoeften. Een rijke die waarlijk liefdadig is, wordt gierig
geheeten door armen die meer van hem verwachtten, en verkwistend door zijn neven
die uit zijn op zijn fortuin.
van onzen smaak en schoonheidszin. De spreuk: De gustibus et coloribus non
disputandum zegt luide genoeg dat de menschen in die punten niet overeenstemmen.
En is de mode, al verandert zij gedurig, niet altijd schoon voor zekere personen? En
wie telt de verschillende richtingen in de kunst gevolgd?
van onze levensbeschouwing. Waar de eene voor knielt, daar spuwt de andere naar.
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V. De keus van passende woorden.
29. De kunst van spreker en schrijver bestaat hierin dat zij de gevoelens die de dingen
in hun gemoed verwekken, door passende woorden duidelijk uiten en meedeelen.
En natuurlijk mogen die woorden dan maar passend heeten, zoo de aandoening, er
door ontstaan, van denzelfden aard is als 't gevoel dat door de dingen zelf gewekt
wordt: aangename gevoelens dienen dus vertolkt door woorden met gunstige,
onaangename gevoelens door woorden met ongunstige beteekenis. Zoo wordt hun
taal de trouwe weerspiegeling van hun bewogen hart.
En welke hulpmiddelen staan er daarvoor te hunner beschikking? 1o Al de
noodzakelijk affectieve, in hun gewone beteekenis.
2o Nog eens al de noodzakelijk affectieve en zeer veel neutrale, zoo zij, in 't verband
waar zij in voorkomen, om gevoelsredenen, het beoogde ding uitdrukkelijk grooter
of kleiner, beter of slechter voorstellen dan het eigenlijk is.
Wanneer de zonnestralen zijn oogen en gevoel streelen, dan heeten die bij Gezelle
zonnelonken, zilvergeld, hemelvonken, zonneteugen, zonnenregen, lach en zonnezoen.
Maar, zijn ze te hevig en moet hij ze schuwen, dan noemt hij ze scherp geschut,
beitels, zwaard, sprieten, gaffels en dolken.
Zoo denkt de Sansculot in Zoo werd hij rijk, van Aug. Snieders, over het klooster,
waar zooveel brave zielen geluk en vrede gaan zoeken en ook vinden: ‘dat hol, die
doodkist, waar die “zotskappen” van nonnen zich met den dood opsluiten!’
Hoort wat Cham in Vondel's Noah tot zijn vader zegt over de ark, alvorens er
‘gepraamd’ en met tegenzin binnen te gaan.
Wien lust het willig in een beestestal te kruipen?
Hoe lang zoude eene zee dat houte moordhol schokken?
In een spelonk van hout kan niemand adem scheppen,
Maar boozen stank, een goot te roeren noch te reppen.
Wat zal hieruit ontstaan? Wat anders dan een pest?
O tuchthuis, verkenskot, o katte-, o honde-nest!
O tuchthuis! moet zich Cham hierin te berste slaven?
Dat heet geen leven, maar te leven als begraven;
Te sterven, in geen graf van marmer, maar van hout.
Heer vader! stoor u niet; ik stelle mij bereid
Te volgen 't hoog gebod, en uit gehoorzaamheid,
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Uw voorbeeld eerende, te schromen noch te schrikken,
Al zoude ik in dees kist, een rechte doodkist, stikken.

3o Nog kan spreker en schrijver van veel neutrale woorden affectieve maken, namelijk
door hun een bepaling te geven die een noodzakelijk affectieve is en haar kleur
overdraagt op het bepaalde woord, waarvan zij een eigenschap of een handeling
uitdrukt.
Dit is vooral de rol van bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden, waar wij
verder breedvoerig over handelen.
Omschrijving en persoonsverbeelding bewijzen hier dikwijls groote diensten. Men
leze wat ik daarover zegde in Verslagen en Mededeelingen, 1923, blz. 312 en 313.
Aan wat er daar staat over de persoonsverbeelding, dient hier het volgende
toegevoegd: Zij is uiterst wel geschikt om het uit te drukken gevoel te versterken,
aangezien zij de minder wezens als personen, en dus hun eigenschappen en
handelingen, die louter physisch en onverschillig zijn, als gewild, bijgevolg als
zedelijk goed of slecht voorstelt.
Eenige voorbeelden uit Gezelle's Kerkhofblommen:
...De zonne regende heure stralen over onze hoofden, in 't herte van 't schietende
loof, in 't geweefsel van de uitkomende bladeren, in den schoot van den dankbaren
grond. De blommekens langs de bane schoten uit hunnen slaap en wendden naar
den Hemelkoning; het ronkende vliegske schreef zijn aangename krinkels in de lucht;
de lachende beke liep lustig voorbij, al blinken onder 't striemende vlotgers; hagen
en kanten schetterden van 't gevogelte; de kruidekes langs den weg zongen van de
plunderende moschbiën; de leeuwerke schudde zijn vlerken uit, ging zitten preken
op de lucht; en de koekoek riep ons van verre zijn zoeten ‘goeden dag’ toe; enz. (blz.
12 en 13).
De spraakkunstige vormen dienen hier enkel aangestipt. Uit hetgene ik daarover
schreef in mijn verhandeling Het Gevoel in de Spraakkunst (Versl. en Meded., blz.
263-293, 1923), blijkt genoegzaam dat zij zeer dikwijls, zelfs zonder de medehulp
van de gebezigde woorden, den aard en den graad van het uitgedrukte gevoel
aanwijzen.

VI. Andere middelen voor den spreker alleen.
30. De middelen die wij tot hiertoe opgesomd hebben, kunnen door spreker en
schrijver benuttigd worden. De volgende: emphatisch accent, muzikaal accent,
stemkleur, gebaar en gelaatsuitdrukking zijn voorrechten en wapens alleen van den
spreker, die, zoo hij er een juist gebruik weet van te maken,
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in zake van gevoel, den besten en machtigsten der schrijvers in de schaduw kan
stellen.
Ons allen zeker is 't meer dan eens overkomen dat wij bij 't lezen van een rede die
wij daags te voren hadden hooren uitspreken, verbaasd en beschaamd waren over de
geestdrift die zij in ons had gewekt, en over de donderende bravo's die zij ons ontlokt
had. En toch dan hadden wij onder 't lezen nog gedeeltelijk het geheugen van de
stem, den stand en de gebaren van den woordvoerder. Wat oneindig verschil dus
voor kracht en invloed tusschen een enkel gelezen rede en een die gehoord en, ja,
gezien werd! Niet wonder toch! Want de geschreven taal is een levenloos portret
van de gesproken: zij mist het leven van de natuurlijke taal, waarin, samen met den
mond, én modulatie, én gelaat, én oog, én handen spreken en de roersels van 't gemoed
vertolken.
31. Ook dring ik er bij alle leeraars op aan dat zij noch zittend, noch eentonig of
onverschillig de te verklaren stukken zouden voorlezen. Men sta recht, late
emphatische en muzikale accenten krachtig klinken, toone door het wisselend spel
der gelaatsspieren de gevoelens die het hart beroeren, en doe, vooral in samenspraken
en redevoeringen, hand en armen medewerken.
Van zulke lezing moogt gij, vrienden leeraars, het beste verwachten. Zij zal niet
alleen het hart der leerlingen in harmonie met het uwe doen trillen, maar ook u bijna
ontslaan van dorre en ellenlange uitleggingen over onbegrepen woorden, waarvan
zij het getal tot een minimum zal doen slinken hebben. En, vindt ge 't volstrekt noodig
eenige woorden door zoogenaamde synoniemen te verklaren, dan dient er met meer
kieschkeurigheid dan vroeger te werk gegaan. Het is in alle gevallen niet meer
voldoende het onbekende woord te verduidelijken door een ander dat dezelfde
beteekenis heeft. Indien het woord van den schrijver gevoelswaarde heeft, is uw
synoniem maar goed, als 't ook hetzelfde gevoel wekt. Anders ontbladert gij de
bloeiende roos die gij uw leerlingen wilt te bewonderen geven.
32. Later, als de studenten het eigenlijk stuk gevoeld en gesmaakt hebben, kunt
ge met veel voordeel de er in voorkomende noodzakelijk en toevallig affectieve
woorden doen opzoeken, die, zoo mogelijk, door neutrale vervangen en het verschil
tusschen het gebezigde woord en zijn plaatsvervanger doen uitschijnen.
Dan, het zekerste middel om na te gaan hoever de leerlingen tot de innige
beteekenis van het uitgelegde stuk zijn doorgedrongen, is het hun geheel of
gedeeltelijk als geheugenoefening op te leggen en daarna te doen declameeren.
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33. ‘Waar er een emphatisch accent is, daar spreekt altijd min of meer een gevoel;
de kracht die de redenaar er toe gebruikt, is zooveel als een kus of een kaakslag,
volgens dat het een gedachte betreft waarvoor hij lust of onlust, liefde of haat gevoelt,
die hij aan den toehoorder wil overzetten’. (Versl. en Meded., blz. 295, 1923).
Uit een gesprek tusschen Cathelijne, vrouw van Jacob en Yolande, vrouw van
Philips Van Artevelde:
Cathelijne.
Philips is geen genie gelijk zijn vader,
Mijn Jacob...
Yolande.
Steeds hetzelfde! Weer ‘mijn Jacob’;
Met immer dat ‘mijn Jacob’ stopt ge. ‘mijn’
Philips maar immer in den hoek! Gij vreest
Dat hij zijn vader in de schaduw stelle;
Gij houdt hem aan de linten van uw voorschoot,
Als was hij immer nog een kind, gebonden;
Gij laat hem nimmer handlen, en zoo weet hij
Niet eens of hij het kan... ‘Mijn Jacob!’ 'k Heb
Dien Jacob steeds bewonderd, maar 'k begin hem
Te haten, daar hij als een grafzerk ligt
Op ‘mijn Philips...
Ph. Van Artevelde, door C. Verschaeve.)
Luider, meen ik, dan in de overige woorden, spreken hier in het blatend gerekte
mijn van mijn Jacob en in het woest uitgestooten mijn van mijn Philips de gloeiende
nijd en de enge zelfzucht van Yolande.
Nog een voorbeeld uit Zoo werd hij rijk, van Aug. Snieders.
De vader die zijn losbandigen zoon bekijft, heeft zich op ongewettigde wijs den
titel van graaf toegeëigend, wat hij denkt door niemand geweten te zijn. Maar de
zoon is tot de kennis van dit geheim gekomen.
- ‘Genoeg, zei de vader, met al die dwaasheden: het gevalt mij niet, dat gij den
titel dien ik draag, niet eerbiedigt!
- Niet uwen titel, wilt ge zeggen?
De oude graaf verbleekte; die helsche jongen, nu hij op dat woord uwen drukt,
heeft den vader doen sidderen; 't is nog geen erwt groot, dat woordeke, en 't valt als
een rotsblok op hem neer.’
34. Ook het muzikaal accent en de kleur van de stem zijn rijke hulpmiddelen.
Aantrekkelijk en meesleepend is de spreker die ze vaardig hanteert: zijn stem volgt
de golving van zijn hart en heeft een eigen modulatie, een eigen tint voor ieder gevoel.
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Om de macht van het muzikaal accent en van de stemkleur des te beter te bewijzen,
geven wij een voorbeeld op éen zelfde woord, dat, tweemaal verschillend uitgebracht,
telkens ook, alalleen door de golving en de tint van de stem, een gansch verschillend
gevoel wekt.
Uit een gesprek tusschen den goddeloozen Sansculot en zijn dochter, die hij verrast
aan den ingang van een kerk aantreft.
- ‘Wat doet gij dan hier?
- Ik zoek hier wat ik mis in mijn leven, wat gij mij niet gegeven hebt of met uwe
denkbeelden niet geven kunt: ik zoek hier rust in God.
- God? dwaasheid, domheid!’
(Zoo werd hij rijk, Aug. Snieders.)
Werden die woorden voorgedragen, dan zou de eerste maal God den zin sluiten
en uitgesproken worden op de kadans van den gewoon bevestigenden zin, waaruit
vertrouwen en kalme overtuiging zouden spreken. Maar de tweede maal zou de stem
op God in een halven second stijgend een heele octaaf doorloopen met het geweld
en de tint die de vertolkers zouden zijn van den spot en de gramschap die den spreker
bezielen.
Nog een voorbeeld uit Jozef in Dothan, van Vondel:
Judas.
't Is beter zonder schâ dan met zijn schâ te leeren.
Wie gelden moet in 't stuk, moet ook ter zake raân;
Men stell' de misdaad voor: wat heeft dat kind misdaan?
Simeon.
Wat heeft dat kind misdaan?

Tweemaal een zelfde vraag en in dezelfde bewoordingen. Uiterlijk, op het papier is
de tweede een bloote herhaling van de eerste. Maar wordt de vraag voorgedragen,
dan blijkt het dat er hier alles behalve een herhaling is: in de vraag van Judas klinkt
teeder medelijden met den beminden broeder, in het nijdig nabauwsel van Simeon
besliste wraakgierigheid op den gehaten droomer. Den eersten keer wordt kind al
streelend, den tweeden keer al bijtend uitgesproken.
Wat belangrijke rol het muzikaal accent en de kleur bij sommige personen speelt,
vindt men in Prutske van Stijn Streuvels, die zijn dochterken met het oog van een
psycholoog heeft gadegeslagen en doorkeken: ‘Prutske onderscheidt de subtielste
schakeering in den toon waarop de naam uitgesproken wordt, want sommige namen
vereischen de hun eigen stembuiging; - dienen zwaar, zacht, teeder, ernstig, geestig,
gekkend te klinken, anders verliezen ze heel hunne beteekenis en zijn niets meer dan
een wanklank.’
35. Bij muzikaal accent en kleur komen zeer dikwijls ook
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de gelaatstrekken en de gebaren, om de gevoelens te bepalen en kracht bij te zetten.
Scherts en spot gebruiken veelal woorden met eigenlijk gunstige, zelfs zeer gunstige
beteekenis, om gansch het tegenovergestelde te beduiden; zij smaden met lofwoorden,
schelden met vleinamen, vernederen met titels.
Als Jozef, dien de booze broeders onder malkaar droomer en verklikker noemden,
op zijn knieën om genade smeekt, snauwt Levi hem toe:
Rijs op! het is geen wijs dat koningklijke zielen,
Zich buigende in het stof, voor onderdanen knielen.
En kort daarna:
Nu, koning Jozef! zeg, wie zal uw stalknecht zijn?
(Uit Jozef in Dothan, van Vondel.)

In Jacob Van Artevelde, van Verschaeve, zegt een burger:
...Onze graaf is 't, mannen,
De vader van zijn volk, die zijne kindren
Met een banvloek op het voorhoofd zegent...

Het blijkt genoeg dat bij schertsende of spottende gezegden een welwillende of een
minachtende glimlach, volgens het geval, groote diensten bewijzen kan.
Worden bij spotternij woorden met gunstige beteekenis gebruikt, om misprijzen,
afkeer en haat uit te drukken, bij kinderen spreekt men dikwijls in gansch
tegenovergestelden zin. In den mond vooral van moeders zijn, als uiting van hun
liefde tot hun kleinen, veel namen met ongunstige beteekenis te vernemen, zooals
kleine deugniet, mijn schelmken, strop, spook enz.. ‘Moeder, schrijft Stijn Streuvels
in Prutske, blz. 202, noemt het kind altijd heel eenvoudig bij den naam dien het van
zijn peter in 't doopsel heeft meegekregen; daarbij komen echter in sommige
omstandigheden, een aantal vlei-namen, zooals: wijveke, muizeke, meisje, sieske,
petaterke... die elk een bijzonder gevoel van verteedering uitdrukken.’
Toen een Hollander hier te Gent bij een vriend binnenkwam en verrast in de wieg
een engelken van een kindje zag liggen, riep hij bewonderend uit: Wat lief
smeerlapken!
36. Bij grammoedigen spelen de vier laatst genoemde middelen een overwegende
rol, zoodat de woorden soms niet meer tellen.
Hier meest van al is er wanverhouding tusschen woord en werkelijkheid.
Een voorbeeld uit Het Kind met den Helm, door Ren. Snieders: Pontius, de
schoolmeester, ‘dacht aan den halven duit, waarmee zijn kleine leerling, over al de
banken heen, naar zijn plaats terugliep. Met zijn stokje in de hand verliet hij zijn
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gestoelte, drong tusschen de banken door, stormde op den kleinen dief los en riep
vertoornd: Hier! roover, schelm, deugniet, toekomende baanstrooper, uitvaagsel der
natuur, dwingeland, muiter, oproermaker!... ik zal u leeren!’... Na den jongen
gekastijd te hebben, ‘hernam Pontius zijn plaats onder het brommen van zijn
stichtende scheldwoorden: schuim, schelm, deugniet, overschot der bevolking,
donderwolk!’.
Welk kolossaal onevenwicht tusschen de kinderstreek van den kapoen en de
losbarsting van Pontius' toorn!
Een aantal schimpnamen zijn, gelijk veel tusschenwerpsels, niets meer dan de
erkende verklanking van een gevoel en 't is zeer moeilijk de beteekenis van kwast,
loeder en andere dergelijke met eenige juistheid te bepalen.
Zelfs onbegrepen, vreemde woorden, louter klanken komen in den mond der
grammoedigen voor, als ontlasting van den storm die in hun binnenste woedt. Zij
kunnen niet peinzen; maar zij hebben 't ook niet noodig, om door den toehoorder
begrepen te worden. Wat anders dan dreigementen, schimpnamen en smaadwoorden
kan er komen uit een mond die omlijst is door een gebalde vuist, door een vuurrood
wezen, door oogen gelijk kogels, door trillende en schuimende lippen?... De
natuurlijke taal spreekt hier luide genoeg!
Daarop rekende O'connell, toen hij, nog student, met zijn gezellen een wedding
aanging. Voordat er vijf minuten verliepen, zou hij de winkelierster die nevens de
universiteit woonde, in gramschap doen opstuiven. De wedder trok er met zijn
makkers binnen en vroeg opzettelijk een voorwerp dat in den winkel niet te krijgen
was. De vrouw antwoordde heel beleefd dat zij zoo iets niet verkocht. Daarop
gebaarde O'connell in een hevige gramschap te schieten en slingerde haar naar het
hoofd al de termen van de meetkunde, hexagoon, octogoon, parallelogram,
parallelipipedum. Maar er waren nog geen drie minuten vervlogen, als reeds de
winkelierster kwaad genoeg was om uit haar vel te springen. En O'connell werd
eenstemmig door zijn schaterende kameraden tot overwinnaar uitgeroepen.

VII. Over bijnamen.
37. Een klein onderzoek van de namen die de menschen uit genegenheid of misprijzen
aan malkander geven, levert allerbeste stof voor een der eerste lessen op de
gevoelstaal. Inderdaad, hier vooral ondervinden de leerlingen hoe groot de
gevoelskracht van sommige woorden is, en in eens wordt hun een ruim deel van de
schatten der gevoelstaal uitgestald. Zij vinden bovendien veel genoegen in die
oefening, omdat er talrijke bekenden in voorkomen, die hun lachspieren geweldig
prikkelen.
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38. Eerst drie algemeene opmerkingen.
1o Veel namen met een goede, zelfs allerbeste beteekenis worden, wij herhalen
het, uit scherts of schimp, met een ongunstigen zin gebruikt. Zoo zegt men baron,
baronnes, prins en prinses op menschen die geenszins edel zijn en al te groote pracht
voeren of hoofsche manieren hebben. Een kleinhartige noemen ze al lachend een
held, en philosoof, een halvegeleerde die eigendunkelijk over hooge zaken spreekt.
2o Van veel namen die noodzakelijk affectief zijn, vermeerdert in ruime mate de
gevoelskracht, wanneer zij, om gevoelsredenen, b.v. om bewondering of verachting,
merkelijk meer of minder zeggen dan het woord door de juistheid gevraagd. Bandiet,
baanstrooper - iemand die zich slecht gedraagt. Weetniet - die zeer weinig weet.
Engel - voorbeeldig mensch.
Dat gebeurt ook met neutrale, die dan affectief worden, b.v. schoenlapper op een
echten schoenmaker.
3o Eenige woorden hebben tevens iets gunstigs en iets ongunstigs: zij wekken een
stil medelijden om iets dat min of meer afkeurenswaardig is, b.v. huisduif, godsblok.
39. Een zeer groot aantal namen kan men op 't enkel zicht als gevoelswoorden
erkennen.
Zulke zijn 1o die met het voorvoegsel aarts, gevolgd door een persoonsnaam, ‘die
iemand van slechte hoedanigheid beteekent: om te kennen te geven, dat de bedoelde
persoon die hoedanigheid in den hoogsten graad bezit’. (W. der Ned. T.) Voorbeelden:
Aartsbedrieger, -deugniet, -dief, -domkop, -domoor, -gierigaard, -leugenaar, -luiaard,
-schelm, -vijand’, en talrijke andere die men willekeurig vermeerderen kan’
(W.d.N.T.).
2o Die met het achtervoegsel aard, meerendeels gevormd met bijv. nw. die slechte
hoedanigheden uitdrukken, en dus noodzakelijk een ongunstige beteekenis hebben.
Voorbeelden: Bloodaard, droogaard, gierigaard, koppigaard, lafaard, leelijkaard,
luiaard, valschaard.
Bij de Hollanders is aard tot erd verzwakt in enkele woorden: lomperd, stouterd.
3o Bij 't hooren van die woorden, denken de Zuidnederlanders onmiddellijk aan
de namen op erik, die boven den Moerdijk minder bekend zijn en ook allemaal,
behalve somtijds ons slimmerik, een slechte beteekenis hebben. Voorbeelden:
bangerik, botterik, dommerik, lomperik, luierik, slechterik, stommerik, stouterik.
Nuttig schijnt het ons hier te doen opmerken dat een gierigaard, een dommerik
veel krachtiger zijn dan een gierige, een
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domme: de eerste duiden iets bijblijvends, de tweede eer iets toevalligs aan.
4o De mannelijke en vrouwelijke persoonsnamen op er en aar, op ster, in en es,
van stammen van werkwoorden gevormd. Zij beteekenen den persoon die gewoon
is de handeling door het grondwoord uitgedrukt, te verrichten. Laten wij van kant
de namen van de ambachtslieden, die neutraal zijn (verver, spinster), dan blijven er
ons bijna niets anders over dan woorden die voor 't gevoel van denzelfden aard zijn
als het werkwoord, enkelvoudig of samengesteld, waar zij van gemaakt zijn. De
meeste zijn ongunstig. Voorbeelden: Beslagmaker, brasser, dooddoener, flierefluiter,
flikflooier, haarkliever, knoeier, lanterfanter, loonbederver, mouw- of pluimstrijker,
mouwvager, muggezifter, onderkruiper, panlikker, schotellikker, schuimlooper,
slemplooper, marotser, tafelschuimer, pezewever, potter, pronker, redezifter,
schranser, schraper, slampamper, slemper, snoeper, snorker, verklikker, verrader.
- Brabbelaar, kneuteraar, lasteraar, reutelaar, schacheraar, schrafelaar, snuffelaar,
woekeraar, enz.
De woordenboeken vertalen brasser, dweeper, pronker, enz., door . die brast,
dweept, pronkt enz. Gewoonlijk zeggen die namen veel meer. Terwijl het werkwoord
een toevallige, voorbijgaande handeling voorstelt, wijzen de woorden op er en aar
op iets bijblijvends, op een gewoonte van den bedoelden persoon, op een eigenschap
van zijn karakter.
Zoo is het uit te leggen dat veel namen, met zuiver neutrale werkw. gevormd, een
ongunstige beteekenis krijgen. Voorbeelden: cijferaar, eter, gaper, knikker, prater,
slaper enz.
Hier mag aangestipt dat mannen en vrouwen, als zij over en tot de vrouwen spreken,
zeer dikwijls in plaats van ster en es, den mannelijken uitgang er of aar bezigen.
Meisje, ge zijt een leugenaar.
40. Nu over de vele woorden die men, als gevoelswoorden, door hun samenstelling
kan leeren.
Min of meer ongunstig, zijn 1o de vrouwennamen met, als tweede lid, kous en in
sommige streken met wijf(1). Voorb.: Babbelkous, kletskous, konkelkous, praatkous,
rammelkous. Appelwijf, mosselwijf, vischwijf.
2o De mannennamen, met, als tweede lid, pot en zak. Voorb.: Brompot, grompot,
knorrepot, morspot. Dikzak, geldzak, goedzak, lamzak, pafzak, rammelzak, zeurzak.

(1) Namelijk daar waar in de volkstaal wijf een ongunstige beteekenis heeft.
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3o De persoonsnamen uitgaande op bol, hoofd, kop of den naam van eenig ander
lidmaat van den mensch. Voorb.: Dikkop, domkop, driftkop, kletskop, slaapkop,
stijfkop, dwaashoofd, heethoofd, korzelhoofd. Bierbol, losbol, raasbol, zwierbol.
Likkebaard, melkbaard, smulbaard, vlasbaard. Scheefbeen, spillebeen. Dikbuik,
bierbuik, smeerbuik, spekbuik. Dikhals, scheefhals, spekhals, waaghals. Kaalkin.
Paardelip. Grootmond, hazemond. Grootneus, snotneus. Druipoog, leepoog,
scheeloog. Domoor, druiloor, kaaloor, kniesoor. Kwatong, langetong, lastertong,
slangetong. Slangevel, vuilvel. Paardevoet, platvoet, stompvoet.
4o De persoonsnamen uitgaande op den naam van een dier of van een lid daarvan.
Voorb.: Brombeer. Bloedhond, speurhond, zielhond. Hotelrat. Bakvischje. Lichtvink,
luistervink, roervink. Boekworm. Grijnsbek, lachebek, lafbek, schreeuwbek, snaterbek.
Melkmuil, schreeuwmuil, smakmuil, smoddermuil. Hinkepoot, lampoot, mankpoot.
Speelvogel, spotvogel.
5o Sommige verwantschapsnamen krijgen een slechte beteekenis, als zij
samengetrokken zijn: Zulke zijn: vaar en moer(1). leutervaar, praatvaar, sloeriemoer,
prullenmoer, drinkebroer, lulbroer.
41. Bewoners van landen en steden hebben hun spotnaam.
Voorb.: Fransche rat, Mof, Kaaskop, Kiekenfretter, Maanblusscher, Stropdrager.
Ook ambachtslieden en ambtenaars. Voorb.: Baardkrabber (barbier), boerenbeest
(landbouwer), dozijnpoeët, prulpoeët, rijmelaar (dichter), kladder, kladpotter, (verver,
schilder), kwakbaas (herbergier), kwakzalver (dokter en apotheker), lapper,
schoenlapper (schoenmaker), meelmuis (bakker), meelzak (mulder), opeter van 't
gouvernement (staatsbediende), pedant, schoolvos (onderwijzer), pekbroek (matroos),
pekker (schoenmaker, -lapper en -poetser), pennelikker (klerk), prulschrijver,
schrijvelaar (schrijver), sabelsleper, slekkensteker (officier), wettenzifter (advokaat),
zielhond, zielverkooper (werver).
Zoo lachte Theod. Van Ryswyck met de onderwijzers die in de jaren '30
opkwamen tegen de verbeterde spelling:
Silbenzifters, letterblokkers.
Menschen der verloopen eeuw;
Taalverwringers, zinnenschokkers,
Waartoe dient uw woest geschreeuw?
(De twee Nachtwakers.)

(1) In de streken waar de samentrekking de gewone vorm niet is.
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42. Van een menigte volk kan men met achting en met misprijzen spreken. In 't eerste
geval heet ze bloem, keur, puik enz.; in het tweede, bucht, gemeen, gepeupel, gespuis,
grauw, heffe, janhagel, Jan Rap en zijn maat, kanalie, krapuul, schuim, uitschot,
uitvaagsel, enz.
Jan Frans Willems schreef verontwaardigd in Belgisch Museum: O gij dwaas
lettercanailje! gij zijt me geen pijp toebak weerd. Schrijft en wrijft zoo veel als ge
wilt, doch komt me met uw domheid niet te na, of ge krijgt van mijn zweep op uw
muile.’
43. Wij geven eigenaardige namen aan personen die wij a) niet kennen of b) min of
meer afkeuren. a) Zeg eens, heerschap, jonkheid, kameraad, vriend, vriendschap,
wanneer vertrekt de tram? - b) Hola kerel, vogel, zóo niet. Liefhebber, wat weet ge
daarop te antwoorden?
44. Wij hebben een aantal persoonsnamen die allemaal min of meer ongunstig zijn
en waarvan de meeste zeer uiteenloopende beteekenissen hebben. We hebben getracht
ze eenigszins volgens hun meest voorkomende beteekenis te rangschikken; maar het
nagaan van het gebruik alleen kan ze volledig doen kennen.
Onnoozelen heeten halzen, snullen, stakkers, stumpers, sullen.
Dommen, knollen, kwibussen, loeten.
Grappigen, guiten, kwasten, kwanten, schalken, snaken.
Lompen, kinkels, kloeten, loeressen, lummels.
Lagen, loeders, ploerten, schoften.
Boozen, boeven, deugnieten, fielten, schavuiten, schelmen, schobbejakken,
schoelies, schurken.
45. Sommige affectieven hebben twee verschillende beteekenissen die dikwijls alleen
uit het verband blijken en elk een verschillend gevoel wekken. Zulke zijn, bij
voorbeeld, kop (groot verstand en eigenzinnige), kwezel (non en schijnheilige), gast,
kerel, ziel (mensch) (goed of slecht, volgens de bepalingen).
Sommige zijn neutraal in de eene beteekenis, maar worden affectief in een andere
en wekken dan een onaangenaam gevoel. Eenige voorbeelden: boer (landbouwer en
lomperik), handlanger (metserdiener en helper bij slechte praktijken), Jood (Israëliet
en woekeraar), Pruis (inwoner van Pruisen en ruwe mensch), trawant (lijfwacht en
helper bij slechte praktijken), zakkendrager (lastdrager en zondebok).
46. Zoo komen wij tot de figuurlijke namen, de leenspreuken. En om de leerlingen
een ruimeren kijk op 't gebied van
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de gevoelstaal te geven, zal 't nuttig zijn hier te onderzoeken waaruit die leenspreuken
vooral getrokken zijn.
Zij komen voornamelijk 1o uit het dierenrijk. De voorbeelden die wij gaan geven,
wekken allemaal een min of meer onaangenaam gevoel, behalve bie, duif en schaap,
van welke genegenheid uitgaat. - Aap, beer, beest, belhamel (eigenlijk ram met een
bel), bie, bloedzuiger (eig. echel), bok, brak (eig. soort van jachthond), broed,
broedsel, gebroed (eig. dierjongen), buffel, draak, dromedaris, duif, eend, ezel, gans,
garnaal, haantje vooruit, haas, huiben, kalf, kapoen (eig. gesneden en vetgemeste
haan), kat, keffer (eig. boos hondje), kemphaan (eig. machetes pugnax), kieken,
krabbekat (eig. kat die gaarne krauwt), kreeft, kribbebijter (eig. paard dat in krib en
ruif bijt), kween (eig. onvruchtbare koe), luis, nachtraaf, pad, paling, papegaai,
pauw, puid, rekel (eig. bulhond), schaap, serpent, slang, uil, vechthaan, verken of
zwijn, vos, wildvang (eig. dier op jacht in een strik gevangen), wildzang (eig. zang
der vogels in 't wilde).
2o Uit het plantenrijk. Voorb.: bloem, boom, roos, - distel, doren, kruidje roer mij
niet. De eerste drie hebben een goede, de volgende een min of meer slechte beteekenis.
3o Uit de gewone eigennamen, waarvan er verscheiden gemeenlijk door een bijv.
nw. verklaard worden. Zie nr 64. Voorb.: Benjamin, dat genegenheid wekt, Joos en
Jonas, Lazarus, die medelijden vragen. Al de volgende hebben een ongunstige
beteekenis: Bet, Griet, groothans, pochhans, smalhans, hansworst. Jan Palul, Jan
Rap, Jan Tijdgenoeg, Judas, Klaas, Lijsebet, Siska, Thomas, Trien, Zebedoeus. Gelijk
men hoort, is er meer dan éen uit Bijbel en Evangelie getrokken.
4o Uit punten van 't christelijk geloof. Voorb.: Afgod, engel, godskind, martelaar,
die een goede beteekenis hebben; profeet (die brood eet), dat men uit scherts, kruis,
huiskruis, schandaal, die men uit minachting gebruikt.
5o Uit het wangeloof. Voorb.: Hercuul, dat van veel lichamelijke kracht, en fenix,
dat van groote begaafdheid spreekt; orakel, dat gewoonlijk in de scherts voorkomt.
Al die volgen, hebben een ongunstige beteekenis: Bietebauw, bliksem, boeman,
bullebak, donder, draak, duivelin, duivelsjong, duivelskind, furie, harpij, heks,
hellejonk, helleveeg, sater.
6o Uit oude wetten, gebruiken en gebeurtenissen. Enkele voorbeelden die ongunstig
zijn: Galgebrok, galgejonk, galgenaas, galgerot, rakker (eigenlijk beulsknecht),
slaaf.
7o Uit gewone voorwerpen, waarvan eenige voorbeelden, die allemaal een min of
meer slechte beteekenis hebben: Bengel, beurzeken-toe, lor, oortjedood, pop
(modepop), portret,
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smeerlap (eig. lap met smeer of vet bestreken), speelbal (kaatsbal zegt Verschaeve),
tang, vlegel, vod, vogelschrik.
47. Zullen de leerlingen, na al die reeksen gehoord te hebben, zich niet gaan afvragen
of er naast die talrijke ongunstige namen geen ander goede zijn dan de weinige die
hier een plaatsken kregen?
O! Er zijn er meer; want, men vergete het niet, ik kon noch wou volledig zijn en
gaf enkel voorbeelden ten beste zoo van de eene als van de ander soort. Dat volstond
immers voor het doel dat ik in deze verhandeling beoogde.
Toch wil ik bij de reeds gehoorde nog eenige goede namen voegen: Iemand die
behendig in een gesprek iemand verdedigt, heet een advocaat. 't Is een beeld van een
kind, zegt men, ook 't is een parel van een vrouw of een juweel van een man. Die
koning was de god van zijn volk. Uw beste vriend is uw borstlap, uw hartedief, uw
hartelap. Een oude vader of oude moeder kan aan een braaf kind veel schoone namen
geven, b.v. broodwinner, geluk, hoop, rechterarm, schat, steun, steunstok, troost,
zegen. Iemand die goed voor zijn bedienden zorgt, is voor hen een vader of een
moeder. Er zijn mannen die de steunpilaren van hun vereeniging zijn. Wie de
voornaamste bestuurder is van een onderneming, is er de spil, de ziel van. Een hoogst
begaafd of bekwaam mensch heeten wij een bol, een geest, een genie, een meester.
Om iemands deugd te verheffen, zeggen wij dat hij de braafheid of de goedheid zelf
is.
48. Genoeg, genoeg nu! Want ik mag den teweeggebrachten indruk niet wegnemen
dat er veel meer ongunstige dan gunstige namen zijn. Dat alleen toch is de waarheid.
Daarop zou men kunnen vragen: Is dat geen taalarmoede? Getuigt dat niet tegen ons
volk?... Mijn bescheiden oordeel antwoordt telkens neen. Dat mag u doen blozen als
mensch, niet als Vlaming. Zooveel menschen er zijn, zooveel liggen er onder den
dwang van een dubbele onafweerbare noodwendigheid: noodwendigheid om hun
gevoelens te openbaren, noodwendigheid om dat met woorden te doen; en, heeft
men die woorden niet, men schept ze, smeedt ze of gaat ze leenen bij de geburen.
Zoo handelen al de volkeren, de Franschman niet minder dan de Vlaming, en zoo is
't waar dat het menschdom met het taalpenseel zijn portret schildert.
Nu, 't is een bekende en erkende spreuk dat de deugd in 't midden staat, virtus in
medio, met aan de rechterhand een gebrek door overdaad, en aan de linker een gebrek
door gemis. Daaruit volgt dat er nevens éen gunstige naam natuurlijk twee ongunstige
noodig zijn.
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Dan, er moeten zeker namen bestaan ten gebruike van hen die genegenheid, achting,
eerbied, bewondering en liefde voor anderen willen uitdrukken. Maar, in 't geheel
genomen, wat gebeurt er meest? Goed- of afkeuren? Loven of laken?... Vergeet niet
dat hoovaardigheid en nijd twee algemeene plagen van 't menschdom zijn en dat de
talloozen die er mee besmet zijn, er een boos genoegen in vinden de vele menschen
die hun in den weg staan, zwart te maken, te bekladden en te verguizen. En hoe
kunnen zij dat anders dan door woorden die spotten, schimpen en smaden?... o Ja!
de zwak- en de boosheid van 't menschdom brengt noodzakelijk mee dat er veel meer
slechte dan goede namen zijn.
49. De lijst leenspreuken, die wij in nr 46 gaven, verschaft ons een welkome
gelegenheid, om, met betrekking tot de gevoelstaal, eenige opmerkingen te maken
over de vergelijking en haar verkorten vorm, de leenspreuk.
De leeraars hebben tot hiertoe waarschijnlijk fel gesteund op de juistheid van de
vergelijking en de leenspreuk, 't is te zeggen dat er eenige gelijkenis moet bestaan
tusschen den vergeleken en den vergelijkenden term. o! Er zijn zeker in de volkstaal
wel figuren die zeer treffend zijn, ofschoon de juistheid er van moeilijk te verklaren
is, b.v. slapen gelijk een roos. Ook, al is de juistheid, zeer aanbevelenswaard, toch
dient hier eerst geëischt dat zij passend zouden zijn.
50. Wanneer zijn zij passend?... Dikwijls komt er onder 't spreken of schrijven, in
onzen geest een gedachte waar een gevoel aan kleeft. Zoo wij die gedachte verklanken
door den eigen term, zal 't meermaals gebeuren dat deze droog en dor, heel neutraal
is en dus maar de helft openbaart van wat er in ons omging. Hier nu is de aangewezen
plaats van een gevoelwekkende vergelijking of leenspreuk, die den eigen term
vervangt en tevens een echo zal zijn van de gevoelde aandoening, waardoor zij de
volledige vertaling van het tweeledig zielsverschijnsel wordt.
In zulk geval vervullen vergelijking en leenspreuk een rol gansch overeenstemmend
met hun psychologischen oorsprong en hebben zij hun volle letterkundige waarde.
Ze zijn dan niet, gelijk in het technisch onderwijs, een lamp die men op het
onbegrepene doet schijnen, om het te verklaren; ook niet een ijdel sieraad, dat men,
gelijk een strik op een kleed, uit louter pronkzucht aanwendt. Zelfs inniger behooren
zij dan tot het opstel dan het eigen woord, dat, om zijn onmacht en kleurloosheid
verwijderd, door de meerzeggende figuren wordt opge-
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slorpt. De eigen term moge een roos zijn, vergelijking en leenspreuk zijn diezelfde
roos, maar met den geur er bij.
Om te weten of beide figuren ten volle passend zijn, dient men te onderzoeken 1o
of zij affectief zijn en, zoo ja, 2o of het gevoel dat zij wekken, door het verband
gevraagd wordt.
Het is dan ook zeer nuttig dat de leeraars nu en dan een leenspreuk uit een stuk of
een opstel doen ontbinden in een vergelijking en den eigen term doen opzoeken,
waardoor het gemakkelijk wordt de waarde van beide laatste te schatten en over de
gepastheid van de figuur te oordeelen.
En niet het minst moet, bij dat onderzoek, acht gegeven worden op den aard van
het gevoel dat door de leenspreuk of de vergelijking gewekt wordt. Want het kan
gebeuren dat dit gevoel in strijd is met de aandoening die het onuitgesproken
denkbeeld deed ontstaan in het gemoed. Dan is de figuur niet te wettigen, want zij
is de trouwe weergave niet van het innerlijk gevoelde. Dan, hoe schiterend of
oorspronkelijk zij moge zijn, dan is zij schadelijk voor het geheele; dan is zij voor 't
vrije stroomen en zwellen van 't gevoel wat op de zee een baar van 't Zuiden voor
een baar van 't Noorden is: zij botst er op, en houdt haar beweging tegen, en doet ze
uiteenspatten. Door zulke figuur voelt de lezer of hoorder iets pijnlijks, iets gelijk
een stoot op het hart.
Een voorbeeld, waaraan er in dit opzicht wel iets schort.
In het 4de bedrijf van Vondels Gijsbrecht van Aemstel, vertelt Arend aan Badeloch
de inneming van de stad, en zegt:
... ‘De reus is er veur.
Men hoort zijn stem. Hij loopt met boomen op de deur.
Om Gods wil, gaat de kerk op 't hooge feest ontzetten.
Wij schieten derwaart aan, om 't onheil te beletten
Als beeren, die, bij nacht van honger uitgejaagd,
Gebeten zijn op roof...’

Zij die hier door hun moed en opoffering onze genegen bewondering verdienen,
worden met roofzuchtige beren vergeleken. Is dat goed te keuren?... In de
tegenwoordige taal wekt de beer afkeer, omdat hij het symbool is van lomp- en
ruwheid. Vondel ziet er vooral wreedaardigheid in.
Zoo lezen wij in Jozef in Dothan:
Mijn God! waar dwaalt mijn broer? Komt wolven, leeuwen, beeren!
Spalkt op, spalkt op uw keel en vreeselijken mond.
Verslindt den broeder vrij, die eerst zijn broer verslond...
En nog:
...Och, kinders laat mij los,
Gaat, roept een winterbeer en tijger uit het bosch,
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Dat zij den vader ook, gelijk den zoon verslinden!
Zoo in Lucifer:
...De landstier boog zijn horen,
En d'olifant zijn snuit. De beer vergat zijn toren...
Zoo in Noah:
Indien de beer besta te grimmen en te gillen,
D'Oudvader weet hem fluks met een gezicht te stillen.

Maar beren voldeed den Dichter niet, want hij verving het later door tijgers, wat nog
aan meer wreedaardigheid denken doet. Is dat beter?... Wou Vondel misschien vooral
drukken op de vlugheid en het geweld?... Maar die zijn niet te scheiden van de daders,
helden door moed en tijgers door wreedheid; noch van het doel: eigen erf verdedigen
en andermans goed rooven.
51. Hier vind ik het gepast een algemeene opmerking te maken.
Evenzeer als in de schilder- en in de beeldhouwkunst, zijn er symbolen of
zinnebeelden in de taal. Zij behooren tot het gebied der folklore en komen voor, in
het spreken van alleman, tzij als vergelijking, tzij als leenspreuk. Veel letterkundigen
hechten weinig belang aan die uitdrukkingen, omdat zij door het dagelijksch gebruik
dat men er van maakt, versleten of, beter, afgesleten zijn gelijk oude franken, en dus
de verbeelding niet meer treffen.
Ik geef gewillig toe dat de man uit het volk, zelfs dat iedereen, in 't losse spreken,
bij 't gebruiken van die symbolen, weinig of niets in zijn verbeelding ziet, maar hij
zegt er iets door, dat uit zijn hart komt. Hun woordelijke beteekenis moge aan de
aandacht ontsnappen, ja onverklaarbaar schijnen, zij zijn vazen die, zelfs ledig, den
reuk behouden van 't vocht dat er in was, en zij wekken een aangenaam of een
onaangenaam gevoel, volgens dat zij met of zonder reden, door het volk gebruikt
worden als de zinnelijke voorstelling van een goede of van een slechte eigenschap.
Al wie die afwijst, verarmt moedwillig den woordenschat van de gevoelstaal.
De goede en slechte hoedanigheden waarvan de benoemde dingen in de symbolen
de voorstelling zijn, komen gewoonlijk voort uit een bepaalde, doch onvolledige
vergelijking van de benoemde dingen met een hooger wezen, vooral met den mensch.
Zoo men ze van uit een ander standpunt beschouwt, vervalt het erkende symbool en
geniet men volle vrijheid voor ontwikkeling en gevoel.
Zoo vinden wij in Gezelle een zeer gemoedelijk dicht op den distel, die, om het
kwaad dat hij doet, een symbool is van tegenspoed en verdrietelijkheid. Gezelle,
treurend om den af-
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keer en de plagerijen die de distel te lijden heeft, beschrijft er al het schoone van, en
eindigt met de volgende verzen waarin hij zijn standpunt doet kennen:
't En zal, verdiend of onverdiend,
't en zal u, distel, niemandvriend,
minachtend ooit versmaden,
dit Vlamingshert, dat, 't baten niet,
maar 't schoone in al Gods werken ziet,
en 't goede zoekt te raden.

52. Eenige symbolen hooren is aan de leerlingen den weg wijzen om er andere te
zoeken en te vinden. Zooals blijkt uit onze reeks bijnamen in nr 46, zijn wij rijk aan
symbolen met diernamen. Uit die zullen wij enkele voorbeelden aanhalen met de
goede of slechte hoedanigheden waarvan zij de gewone voorstelling zijn.
Bie (vlugheid, vlijtigheid) - duif (eenvoudigheid) - ezel (domheid en koppigheid)
- haan (fierheid en vechtlust) - haas (vreesachtigheid) - hond (getrouwheid) - kalf
(domheid) - kat (valschheid) - kieken (dwaasheid) - lam (gedweeheid en
zachtmoedigheid) - leeuw (moed) - pad (luiheid) - papegaai (napraterij) - pauw
(hoovaardij) - schildpad (traagheid) - vogel (snelheid) - vos (sluwheid) - wezel
(vreesachtigheid) - wolf (gulzigheid) - zwijn (luiheid, gulzigheid, vuilheid), enz.
Nog zeer veel belangrijks kan er over de symbolen gezegd worden, maar dit ligt
buiten mijn bestek.
Ik kan echter dit punt niet verlaten, zonder den ˙ ensch uit te drukken dat de Kon.
Vl. Academie eerlang, tot niet geringe baat van folklore, taal- en letterkunde, een
prijsvraag zou uitschrijven voor het maken van een woordenboeg van Nederlandsche
symbolen; en onder Nederlandsche, versta ik al de symbolen die in Zuid- en
Noord-Nederland gebruikt worden, dus zoowel de vele die ook in den vreemde
bestaan als de andere die ons alleen eigen zijn. Zoo is licht (wetenschap) gemeengoed
van de beschaafde volkeren. De uil, die bij ons en de Duitschers het zinnebeeld der
domheid is, heette bij de Oude Grieken de vogel van Minerva en was bij hen het
zinnebeeld der wijsheid; bij de Franschen is hibou ‘un homme qui craint la société,
le grand jour, la lumière’. (Larousse Illustré.) Spiering (mager persoon) wordt in
Noord-België, in Nederland, in Duitschland gebruikt. Gaai (dwaas mensch) schijnt
alleen in eenige Vlaamsche streken te huis te behooren. Een kreeft is hier een mager
mensch, terwijl de Hollanders het van een valsch, ondeugend vrouwspersoon zeggen.
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VIII. Het bijvoeglijk naamwoord.
53. Het bijv. naamwoord vervult in de gevoelstaal een belangrijke taak.
Het kan tzij een wezenlijke of noodzakelijke, tzij een toevallige of bijkomstige
hoedanigheid van zijn zelfst. naamwoord uitdrukken.
54. Ook een wezenlijken zou men kunnen vragen. Is het dan niet hetgene men noemt
une épithète oiseuse, een ijdele bijnaam, die de werken der leerlingen zoo dikwijls
ontsiert? Want dan voegt het niets bij het begrip van het zelfst. naamwoord, waar
zijn beteekenis in opgesloten ligt.
Men wete dat de meeste begrippen een complex van eigenschappen zijn. Zoo is
b.v. het begrip God, volgens de christelijke leer, een geest die alle volmaaktheden
in een oneindigen graad bezit. Men kan God dus in zijn wezen uit honderd
verschillende standpunten beschouwen en Hem noemen almachtig, alwijs, algoed,
eeuwig enz., waardoor dan het verkozen standpunt klaar uitkomt.
Door het uitdrukken van een wezenlijke eigenschap die voor 't gevoel van zeker
belang is, vermijdt men het gevaar dat zij, door de samengesteldheid van 't begrip,
aan de aandacht zou ontsnappen en den lezer of hoorder niet zou treffen. Zoo verricht
hard goed werk in het volgende van Aug. Snieders: ‘Hij gaf de hand aan het
Bohemermeisje, dat... op zijne bloote, bruine voetjes over de harde kasseien trippelde.’
Om aan een tegenstelling al haar kracht te geven, is 't uitdrukken van een wezenlijke
eigenschap dikwijls het beste middel. Zoo zegt Ledeganck in Aan Brugge:
‘Dan wierdt ge in 't vaderland den vaderlande vreemd, Gelijk een dorre heide in
Vlaandrens malschen beemd.’
Zelfs bij symbolen, die enkelvoudige begrippen zijn, drukt dikwijls het volk, om
reden van kracht, de eenige wezenlijke eigenschap uit, en het zegt: o die slimme vos!
o gij domme uil!
Het zoogenaamd ijdel epitheet is dus volstrekt niet ijdel, als 't het standpunt aangeeft
of tot de kracht bijdraagt.
55. Wanneer de bijv. naamw. enkel een toevallige of bijkomstige hoedanigheid van
het zelfst. naamw. uitdrukken, lichten zij eveneens den hoorder of lezer in over het
oogpunt van waaruit de bepaalde zaak beschouwd wordt, maar, - en dit is er eigen
aan, - zij hebben invloed op het gevoel dat door het zelfst. naamw. gewekt wordt.
Hiertoe de volgende bijna algemeene regelen:
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Van neutrale z. nw. maken zij affectieve van denzelfden aard als zij zelf.
Heerlijke gedachte, gure wind.
o
Wekken z. nw. en bijv. nw. een gelijkaardig gevoel, dan wordt het gevoel
2
door het enkel z. nw. gewekt er door versterkt. Bijtende koude, dolle gramschap,
zachte lentezon, aantrekkelijke deugd.
o
Wekken beide een verschillend gevoel, dan verzwakt de gevoelskracht van
3
het zelfst. naamw., en soms zoozeer dat zij gansch ophoudt. Fraaie distel,
heilzame straf, bedwelmende lelie, laffe toegevendheid.
1o

56. Nu volgen eenige opmerkingen, die de leerlngen dienstig kunnen zijn om hun
schat van affectieve bijv. nw. uit te breiden en er een beredeneerd gebruik van te
maken.
Het gebeurt dikwijls dat de bijv. nw. niet, gelijk boven in 't algemeen gezegd werd,
een eigenschap van hun z. nw. uitdrukken, maar een blijk of een uitwerksel.
a) Blijk: Dol waagstuk, eerbiedig verzoek, gewillige toestemming, hoffelijke
buiging, koen besluit, koppige weerspannigheid, nederige houding, nijdige, gulzige
oogen, misprijzende glimlach, wantrouwige, nieuwsgierige blikken enz.
b) Uitwerksel: Bange schrik, blijde doode, droeve gebeurtenis, duizelige vaart,
ongelukkige jenever, gezond voedsel, verdrietig werk, griezelige wonde enz.
c) Aan plaatsen, tijden, ziekten, zaken enz. worden hoedanigheden toegekend die
eigenlijk behooren aan de personen die in die tijden en in die plaatsen omgaan, aan
die ziekten lijden enz. Verkwikkelijke wandeling, vroolijk leven, benauwd weer, oude
dag, slapelooze nacht, ledige uren, vallende ziekte, ijlende koorts, razende gramschap,
krimpende pijn enz.
Zeer nuttig is het deze en meer andere uitzonderingen onder de aandacht der
leerlingen te brengen. Zoo krijgen zij een dieper inzicht in de taal en wijst men hun
den weg om naar de gegeven voorbeelden er andere, zelfs nieuwe te vinden en te
gebruiken.
57. Als men 't noodig oordeelt te ontroeren, moet men de bijv. naamw. vermijden
die niet rechtstreeks een gevoel wekken. Zulke zijn o.a. de veel voorkomende
schilderachtig, dichterlijk, wonderbaar, zonderling enz.
58. Men gebruike vooral, waar 't past, zoo in eigen als in oneigen beteekenis, bijv.
nw. die een sterke prikkeling der zintuigen aanduiden. Bij voorbeeld bitter, donker,
zwart, fijn, ruw,
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59. Verscheiden affectieve bijv. nw.(1) worden, door vergelijking of door gelijkheid
van gewaarwording, van meer dan éen zin gezegd. Eenige veel voorkomende
voorbeelden.
Akelig (gezicht, muziek, smaak, reuk; voorgevoel).
Flauw (spijs, smaak, reuk, kleur; praat, redeneering).
Frisch (drank, kleur, lucht; jonkheid, moed).
Grof (papier, stem; fout).
Hard (steen, klank, kleur, smaak; Winter, straf).
Helder (water, stem; betoog).
Hoog (toren, kleur, toon; afkomst, eer).
Lekker (spijs, reuk; zon).
Malsch (boter, stem, lach).
Scherp (mes, peper, stem, pijn, gehoor, gezicht; verwijt).
Schreeuwend (stem, kleur; onrechtvaardigheid).
Zacht (mos, stem, kleur, wijn; aandoening, straf).
Zoet (drank, tonen, geur; zoete naam).
Zuur (smaak, reuk, grond; gezicht, uitdrukking).

60. De persoonsverbeelding doet dikwijls een gelegenheid aan de hand om, ook in
proza, zeer treffende bijnamen te gebruiken. Kruipende uren, lachende zon, treurige
maan, dankbare grond, wraakroepende zonde. Een hooge schouw noemt Gezelle
hoovaardige schouw.
61. De meeste bijv, nw. figuurlijk gebruikt wekken een gevoel van denzelfden aard
als dat van hun eigen beteekenis. Dor land, dorre kunst: droog brood, droge studie;
duistere kamer, duister bewijs. - Helder licht, helder betoog; lichte pluim, lichte fout;
zoete honing, zoete herinnering.
De leeraars mogen niet vergeten de aandacht der leerlingen te vestigen op de
uitzonderingen die zij in de schrijvers ontmoeten.
62. De bijv. nw. door achtervoegsels van affectieve z. nw. en ww. gevormd wekken
hetzelfde gevoel als deze laatste. Sulachtiz, eerbaar. heldhaftig, zonnig, bevallig,
goddelijk, schalksch, deugdzaam.
Uitgezonderd zijn de b. nw. op loos uitgaande en van z. nw. gemaakt. Die drukken
bijna allemaal een gemis uit en hebben dan noodzakelijk een ongunstige beteekenis;
b.v. ouderloos, kinderloos, hopeloos.
Over de affectieve b. nw. met het voorvoegsel on dient meer gezegd. ‘Het
voorvoegsel on, - lees ik in Woord, der N.T., - heeft een ontkennende kracht. Het
geeft de afwezigheid te kennen van het begrip, uitgedrukt door het woord, waaraan
het

(1) Dat geldt ook voor werkw. en bijwoorden.
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is toegevoegd. Dit begrip van ontkenning of aanduiding van afwezigheid is evenwel
nu eens sterker dan eens zwakker op te vatten, en hierbij zijn drie trappen op te
merken, t.w. a) als bloote ontkenning: ondiep, onrijp... b) Als volstrekte ontkenning,
waardoor niet alleen wordt te kennen gegeven de afwezigheid van het begrip,
uitgedrukt door het woord waaraan het wordt toegevoegd, maar het tegendeel van
dat begrip... Ongeduldig, ongerijmd, onnoozel... c) als aanduiding van ontaarding,
waarbij het uitdrukt, dat de personen, voorwerpen of zaken, met welker benaming
het wordt verbonden, van hunne natuur ontaard of in 't algemeen ongeschikt of
onbehaaglijk zijn... Onaardig, ongesteld...’
Door on- kunnen dus de b. nw. met een gunstige beteekenis een ongunstige krijgen,
en die met een ongunstige een gunstige.
Daardoor ook worden sommige neutralen zeer geschikt om als overdrijving in de
gevoelstaal dienst te doen. Oneindig, ongehoord, ongewoon, onsterfelijk.
63. B. nw. van namen van symbolen gevormd en fig. gebruikt wekken hetzelfde
gevoel als die symbolen. Doornige levensweg, looden beenen, steenen hart, stalen
wil, ezelachtige koppigheid, engelachtig wezen, duivelsche boosheid.
64. Bij sommige eigennamen komt, gelijk wij vroeger zegden, een b. nw. tot nadere
verklaring. Arme Djoos, kwade Bet, booze Griet, dwaze Siska, domme Trien,
ongeloovige Thomas, valsche Judas, onnoozele Zebedeüs.
65. Eenige affectieve persoonsnamen wekken een aangenaam of een onaangenaam
gevoel, volgens den aard van hun b. nw. Kloeke, rappe, ruwe, slimme, vroolijke gast.
Brave, ruwe ziel. Lief, nijdig ding. Ruwe, rappe, goede kerel.
66. Enkele uitdrukkingen bestaande uit een z. nw. en een b. nw. hebben een
eigenaardige beteekenis. Vreemde luis, vreemde rat = vreemdeling (met verachting).
Vieze, rare, vreemde, ruwe, lastige apostel (mensch). Arme duivel = stumper.
67. Eenige b. nw. leggen soms gansch hun gewone beteekenis af en drukken enkel
een gevoel uit. In toesprekingen: mijn beste, goede, lieve heer (gemeenzaamheid).
Het zijn arme weezen, al wonen zij in een paleis (medelijden). Waar zit die
blikslagersche, bliksemsche, drommelsche, duivelsche, duivekatersche knecht?
(misnoegen, ongeduld), o Gij, leelijke jongen, wat hebt ge toch een leelijke gewoonte,
ge gebruikt dikwijls leelijke woorden (weerzin, afkeer). Voor een armen cent, voor
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dat dom, dwaas, onnoozel, stom geld (misprijzen). o! Die verdomde, verwenschte,
vervloekte jenever! (afschuw, gramschap).
Men rekene ook daaronder de b. nw. die voorkomen in gewone uitroepen Lieve
Hemel! Christen zielen! Lieve tijd! Hemelsche deugd! Groote Hemel!
Later, waar wij de overdrijving bespreken, handelen wij over den overtreffenden
trap der bijv. naamwoorden.

IX. Over het werkwoord.
68. Gelijk het b. nw. op zijn z. nw., zoo heeft het ww. invloed op zijn onderwerp, en
die invloed verschilt ook hier natuurlijk volgens den aard van 't gevoel door het ww.
gewekt. En daar nu zit de knoop, want het gevoel gewekt door een ww. dat gansch
afgezonderd staat zooals in de woordenboeken, kan totaal veranderen, wanneer het
ww. in een zin voorkomt. Immers het gevoel door een ww., gaande gemaakt, spruit
voort, niet uit het afgezonderd ww., maar uit de innige verbinding van het ww. met
zijn bepalingen; zoodanig dat alleen dán zijn eigen affectiviteit telt, wanneer het geen
bepalingen heeft.
Hoe is dat uit te leggen? De beteekenis van de meeste ww. is zoo algemeen en de
handeling die zij voorstellen, kan door zooveel verschillende bijzonderheden beperkt
en door zooveel verschillende omstandigheden vergezeld zijn, dat het juist de
bepalingen zijn die de ware beteekenis van het ww. en dus ook den aard van de
handeling laten vaststellen. En uit den aard van die handeling zal dan ook de aard
spruiten van het gevoel dat door het ww. gewekt wordt.
Wilt ge daar bewijzen voor? Slaat het woordenboek open, b.v. op Gaan. Ge zult
daar o.a. vinden: Te voet of per spoor gaan, op looden voeten gaan, op rozen gaan,
hand aan hand gaan, recht door zee gaan, het verkeerde pad gaan, zijn gang gaan,
naar zijn graf gaan, in zich zelven gaan, aan 't werk gaan, te lijf gaan, te rade gaan,
te keer gaan, onder dienst gaan, om zeep gaan, kapot gaan enz.
Ge vindt er dus een lange reeks uitdrukkingen waarin het algemeene begrip gaan
of gespecifieerd is, of gansch van zijn gewone beteekenis afwijkt.
Wat al kan men niet hebben?... Geld en schulden, een goeden of een slechten
naam, een goede of een slechte inborst, goed of slecht weer, lust of walg, pleizier of
verdriet, gelijk of ongelijk enz.
Nevens de rechtstreeksche voorwerpen die alleen aan overgankelijke ww. eigen
zijn, kunnen er meer andere aan alle
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soorten van ww. toegevoegd worden, om de beteekenis er van te bepalen.
Zulke zijn 1o de onrechtstreeksche: Aan zijn ouders - aan zijn driften gehoorzamen;
2o de oorzakelijke: zich in iemands geluk of ongeluk verheugen; 3o de
omstandigheidsbepaling: Nacht en dag - nooit werken.
Daaruit volgt noodzakelijk dat in de gevoelstaal het logisch ww. niet mag gesplitst
worden: het dient als een geheel, ja, laat het mij zeggen, als een samengesteld woord
beschouwd te worden.
69. En zoo komen wij voor de volgende verschijnselen te staan:
1o Dat het eigenlijk neutrale ww. affectief wordt. Zand storten, tranen storten, zijn
bloed voor 't vaderland storten. Een brief krijgen, slagen krijgen, een geschenk
krijgen.
o Dat het affectieve met eigenlijk gunstige beteekenis een onaangenaam gevoel
2
wekt. Blozen van schaamte. Loven uit vleierij. Boosaardig lachen.
o Dat het affectieve met eigenlijk ongunstige beteekenis een aangenaam gevoel
3
doet ontstaan. De valschheid haten. Den spot der nijdigen verachten.
En die drie gevallen kunnen voorkomen in een zelfde ww., wanneer men zijn eigen
en zijn fig. beteekenis vergelijkt. Een put dempen, een oproer dempen. God
aanbidden, het gouden kalf aanbidden. Zijn vijand dooden, zijn kwade lusten dooden.
70. De invloed van de ww. op hun onderwerp is, wat het gevoel betreft, gansch
dezelfde als die van de b. nw. op hun z. nw.
1o Van neutrale onderwerpen maken zij affectieve van den zelfden aard als zij zelf.
De hond waakte bij het lijk van zijn meester. De wind verjoeg de zwarte wolken
van vóor de zon.
o Wekken beide een gelijkaardig gevoel, dan wordt het gevoel door het enkel
2
onderwerp gewekt, er door versterkt. De gierige Judas pleegde verraad. De
frissche morgendauw laaft bloemen en kruidjes.
o Wekken beide een verschillend gevoel, dan verzwakt de gevoelskracht van het
3
onderwerp, ja, wordt ze soms geheel door die van het ww. opgeslorpt. De
moordenaar beweende bitter zijn aanslag. Stof in Maart goud ons baart.

X. Over het bijwoord.
71. Ten laatste eenige wenken betreffende de bijwoorden, die echter niet allemaal
van evenveel belang zijn in de gevoelstaal. Alleen die van hoedanigheid kunnen,
evenals de b. nw.,
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uit hun eigen affectief zijn en hebben dan invloed op het bepaalde woord (b. nw.,
ww. of ander bw.).
Wat bewerkt het affectief bw. op het bepaalde woord?
1o Zoo dit laatste neutraal is, wordt het affectief van denzelfden aard als het
bijwoord. Leelijk kijken. Bevallig kroezelende haren.
o Zijn beide gelijkaardig affectief, dan versterkt het de gevoelskracht van het
2
bepaalde woord. Onbarmhartig mishandelen. Hartelijk danken.
o Zijn beide verschillend affectief, dan verzwakt het de gevoelskracht van het
3
bepaalde woord of slorpt het die soms gansch op. Valsch loven. Moedig lijden.

72. Het schijnt ons zeer nuttig hier, evenals bij de b. nw., te doen opmerken dat veel
bw. van hoedanigheid niet rechtstreeks het bepaalde woord bepalen, maar er enkel
een blijk of een uitwerksel van geven.
Blijk: Blij opspringen. Wanhopig roepen. Afgunstig beloeren. Koppig zwijgen.
Ontevreden morren. Angstig zuchten.
Uitwerksel: Verrukkelijk schoon. Afschuwelijk vloeken. Vreeselijk gillen. IJselijk
huilen.
Zoo komen veel tegenwoordige deelwoorden voor als bijw. gebruikt. Verbazend
veel. Stikkend heet. Gloeiend kwaad. Krakend droog. Druipend nat.
In 't voorbijgaan zij gezegd dat spijtig, gelukkig, ongelukkig en wonder soms zeer
eigenaardig eenigszins als tusschenwerpsels gebezigd worden. Hem wachtte een
schoone toekomst, maar, spijtig of ongelukkig, hij stierf te vroeg. De zoon was als
kleine knaap reeds wees, maar, gelukkig, hij had een wijzen voogd Hij viel van zeven
meters hoog, en, wonder! hij had niet het minste letsel.
73. Aan de bw. van modaliteit, van tijd en intensiteit moeten wij ook eenige regelen
wijden, omdat zij, ofschoon uit hun eigen niet affectief, invloed kunnen hebben op
den aard en de kracht van het gevoel eigen aan 't bepaalde woord.
Eerst over die van modaliteit.
Wanneer zij de werkelijkheid bevestigen (werkelijk, stellig, waarlijk, zeker), dan
versterken zij de gevoelskracht van het bepaalde. Vader is stellig ziek.
Wanneer zij een noodzakelijke werkelijkheid uitdrukken (bepaald, noodwendig,
volstrekt), dan ook versterken zij de gevoelskracht van het bepaalde. Vader zal
noodwendig ziek worden.
Wanneer zij een mogelijke of een schijnbare werkelijkheid
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uitdrukken (mogelijk, vermoedelijk, misschien, oogenschijnlijk), dan verzwakken zij
de gevoelskracht van het bepaalde. Vader worat misschien ziek.
Wanneer zij de werkelijkheid ontkennen (geenszins, niet, onmogelijk), dan
ontnemen zij geheel of gedeeltelijk de gevoelskracht van het bepaalde en geven zelfs
aanleiding tot het tegengestelde denkbeeld en gevoel. Vader is geenszins ziek, dus
gezond.
Niet vraagt hier een bijzondere vermelding. Wanneer het slaat op een bnw. of bw.
met ongunstige beteekenis, geldt het dikwijls voor een sterke bevestiging van het
tegengestelde. Die jongen is niet dom - is zeer slim.
74. Nu over die van tijd.
Onder deze bw. hebben zulke die een hoedanigheid of een handeling als toevallig,
als herhaald of als bijblijvend voorstellen, min of meer invloed op het gevoel van
het bepaalde woord, volgens dat zij dezes beteekenis min of meer versterken. Men
vergelijke soms (nu en dan) klagen, doorgaans (gewoonlijk), klagen, altijd (steeds,
onophoudelijk) klagen.
Ontkennen zij de hoedanigheid of de handeling, dan ontnemen zij aan 't bepaalde
woord zijn gevoelskracht of veranderen er soms den aard van. Nooit of nimmer
morren, nooit of nimmer vlijtig.
75. Eindelijk over die van intensiteit.
Deze ook verminderen of vermeerderen de gevoelskracht van het bepaalde woord,
naarmate zij dezes beteekenis verzwakken of versterken. Men vergelijke schier
dronken en zeer dronken. Bijna kwaad en erg kwaad.
Over zeer en zijn synoniemen in den overtreffenden trap wordt in het volgend
hoofdstuk gesproken.
Nuttig is 't hier aan te stippen dat wij veel bw. hebben die eer de hooge intensiteit
dan de wijze van handeling in de ww. te kennen geven en groote diensten bewijzen
in de gevoelstaal. Eenige voorbeelden: Fel vreezen, bitter weenen, deerlijk missen,
hard roepen, scherp luisteren, diep voelen, vierkant uitlachen, deftig aframmelen,
duchtig slokken, helsch liegen, doodelijk vervelen, leelijk bedrogen worden.
Soms komt in de plaats van het bw. een zin die een treffend uitwerksel van de
handeling uitdrukt. Voorb.: Rooken dat het schâuw geeft, regenen dat het giet,
donderen dat het klettert, vriezen dat het kraakt, lachen dat ge schokt, vallen dat ge
sterren ziet, vechten dat de haren stuiven, werken dat de ziel kraakt, zwijgen dat ge
zweet.
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XI. De Overdrijving.
76. Men overdrijft, wanneer men de objectieve werkelijkheid der dingen vermeerdert
of vermindert, vergroot of verkleint.
En dat gebeurt alle dagen, zoowel in 't schrijven als in 't spreken.
Zoo we twee gevallen uitzonderen, 1o wanneer men uit woordarmoede, een term
gebruikt die merkelijk meer of minder zegt dan het eigenlijke denkbeeld; 2o wanneer
men, door onvolledige waarneming, de besproken zaak niet naar de werkelijkheid
schat en dus ook verkeerd benoemt; mogen wij zeggen dat alle overdrijving
gevoelstaal is.
Hoe dat? Door haar oorzaak, en dan is zij een rechtstreeksch uitvloeisel van onze
gevoelens; of door de beoogde uitwerkselen, namelijk wanneer wij ze aanwenden,
om in anderen een door ons gewenschte stemming te doen ontstaan.
Het eerste komt voor, wanneer het geldt te denken en te spreken over dingen die
uit hun aard of toevallig min of meer ons zinnelijk of zedelijk gevoel aandoen. Dan
staan wij voor die dingen niet meer als kalme toeschouwers, om ze zuiver objectief
te beoordeelen; ze worden vrienden, voor wie we genegen, of vijanden, van wie we
afkeerig zijn. Dan zien wij ze niet meer met onze rede alleen of vooral, maar meest,
misschien uitsluitend met ons hart, waarin oogenblikkelijk de driften, uit hun sluimer
wakker schieten. En ieder drift is zelfzuchtig, dus eenzijdig, dus onvolledig, dus
onjuist. Gelijk de bie in de bloem enkel was en honing, en de spin in de vlieg enkel
bloed zoekt, zoo hunkert ieder drift alleen naar haar eigen voedsel, dat voor de eene
enkel het aangename of het goede, voor de andere enkel het onaangename of het
kwade is. Dat voedsel versterkt haar werking, die, zoo wij ze door zelfbedwang niet
breidelen, ons hart doet popelen, zelfs bonzen, onzen adem en ons bloed met haar
zweep vervolgt, en onze verbeelding met zooveel geweld kan doen ontvlammen dat
deze, evenals in de ijlkoorts, een ongewone scheppingskracht krijgt en van dwergen
reuzen, van reuzen dwergen maakt. Wie in den damp van zulke bedwelming staat,
wordt dronken en kan de objectieve werkelijkheid niet meer zien noch de nuchtere
waarheid zeggen.
Eenige voorbeelden.
De liefde is blind, zegt men, ja, blind en doof voor 't kwade van het beminde
voorwerp, want zij is heel en al oog vopr het goede er van, waar zij met een
vergrootglas naar tuurt.
De haat en de nijd doen het tegenovergestelde.
De begeerte belooft veel meer dan het bezit geeft, waardoor elk bezit een
teleurstelling baart. Honderd onware geschiede-

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

487
nissen en zegepralen onder den oorlog hadden den wensch tot eenigen vader. Bij
sommigen kwam het zooverre dat zij in hun dagblad dingen lazen die er niet in
stonden.
De hoop is de droom van de wakenden, die in de toekomst rozen zonder dorens
zien. Zij is een ongezalfde profetes die, zonder gezag, maar toch stout, de onzekere
toekomst vaststelt.
De vrees ziet overal spoken. In den nacht spitst zij de ooren en 't getrippel van een
muisken wordt voor haar de stap van een moordenaar. Sommigen onder den oorlog
hoorden kanongedommel in een toeslaande deur.
De droefheid weigert allen troost, is verbitterd op alle blijheid, zoekt de zwijgende
en donkere eenzaamheid, en voedt zich met haar zuchten en tranen.
En de gramschap?... Wie er getuige van was, heeft kunnen vaststellen dat zij in
haar wraakzucht licht naar het onredelijk uiterste overslaat en alle verhouding breekt
tusschen gezegde en antwoord, tusschen de fluisterende oorzaak en de donderende
uitbarsting, tusschen de fout en de bestraffing, die soms moord heet...
Het tweede komt voor, wanneer de spreker, den invloed van de overdrijving op
anderen kennende, er opzettelijk gebruik van maakt, om bij den hoorder, uit eigenbaat
of uit genegenheid, een bepaald gevoel, een gewenschte stemming in 't leven te
roepen.
Zoo doen de winkeliers, om de gegadigden naar hun toog te lokken. Zij
vergenoegen er zich niet mee de schoonste stuks van hun koopwaar vóor hun venster
uit te stallen, maar schrijven er boven in groote letters: Goed en goedkoop, echt en
onvervalscht, van eerste kwaliteit, enz.
De leurders doen hen na en roepen langs de straat: Appelen gelijk wijn! Peren geel
en rond, die smelten in den mond.
Zoo doen de onderhoorigen bij hun meesters, om eenige gunst te bekomen. Ze
geven hun alle soorten van vleinamen en loven op uitbundige wijze hun goedheid
en mildheid, al donderen zij alle dagen in hun afwezigheid op hun strengheid en
vrekkigheid.
Zoo doen de aftruggelaars bij de lichtgeloovigen, die zij tot hun slachtoffers willen
maken. Alle dagen, zoo beweren ze, zijn zij in betrekking met graven en baronnen,
met wie zij avondfeesten houden, en zij toonen een bundel naamkaarten van ministers
en bankbestuurders die hen aanbevelen.
Zoo doet de dokter, om een ongeneesbare moed te geven. Uw ziekte, zegt hij, is
enkel een verwaarloosde verkoudheid, die zal beteren, zoo haast het wat warmer
wordt en het zonneken schijnt.
Zoo doen wij allemaal, om een vriend niet ongeduldig te
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maken. Gelief vijf minuten te wachten, doen we de meid hem zeggen, al weten wij
te voren dat die vijf minuten tot twintig of nog meer zullen groeien...
Het kan dus niemand verwonderen dat de overdrijving voorkomt én in de enkele
woorden én in de uitdrukkingen.
77. Hier past het voorbeelden te geven.
Wat is ons leven? ach! wat is ons leven ook?
Een liefelijke bloem, bel, bobbel, damp en rook
Of smook, die in de lucht verblazen en verzwenen,
Gelijk een schâauw verstuift, en ijdel vliegt daar henen:
Het duurt een wijle maar, een tijdeloozen eeuw.
En smelt weêr lichter als een witgevlokte sneeuw,
Of als een ijzen beeld, twelk, spoedig overwonnen
Zijn statua verliest met 't stralen eender zonnen,
't Is als een bliksemslicht, dat naauw om schijnen poogt
En mist zijn heerlijkheid met dat het zich vertoogt,
Een torts, die durig schijnt en smeltet al bezweken,
Met dat haar lemmet sparkt, met dat zij is ontsteken:
Hoe vliên ons dagen weg, als waren zij gevlerkt!
Ons uren zijn bestemd en onzen tijd beperkt,
Ons wiege wordt ons graf, ons leven is verloren,
Wanneer wij naauwlijks zijn uit moeders schoot geboren.
Vondel, Pascha, IV.

Wat op korten tijd voorbij is, heet bij het volk maar een zucht, maar een schreeuw
te duren.
Hoe benoemt men groote hoeveelheden? Een zee (van groen, gedachten, menschen),
een bosch (van masten), een wolk, een hagelbui (van pijlen), een vracht (slagen),
een karrevracht (boeken), een regen (van bloemen), een berg (papieren), een vloed
(van tranen), een gruw, een schrik, een stroom (van volk).
Denkt ook op de bijnamen haarkliever, muggezifter, alweter, weetal, moeial,
deugniet, doeniet, en veel andere.
Vergelijkt de eigen en de fig. beteekenis van speelbal, hondenleven, kattenmuziek,
enz.
78. Daar het eigen is aan de overdrijving naar het buitengewone te gaan, is 't zeer
natuurlijk dat de overtreffende trap van bvnw. en bijw. een overdrijving is of toch
zijn kan. En het gedurig gebruik er van als zoodanig heeft aanleiding gegeven tot de
verscheidenheid van de vormen waardoor wij dien trap voorstellen. Want niet alleen
door zeer, uitermate, bovenmate, uiterst, gevolgd door den positief, wordt die trap
aangeduid, maar ook
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1o door den herhaalden stellenden trap, telkens met het waardeaccent. Zie eens wat
een lief, lief beestje.(1)
2o door den stellenden trap voorafgegaan door zoo of o zoo. Broertje lag er... bleek,
bleek, o zoo bleek!(1)
3o door den stellenden trap van samengestelde of enkelvoudige bnw. die op zich
zelf een superlatief zeer benaderen, zelfs geheel inhouden. a) Samengestelde met
al-: algoed, algenadig; met dood-: doodmoe, doodarm, doodziek; met door-:
doorkoud, doormager; met in-: inbitter, inbraaf, ingierig; met over-: overschoon,
overgelukkig; met -rijk: luisterrijk, liefderijk; met -vol: angstvol, eervol; met -ziek
en -zuchtig: praatziek, praatzuchtig; met wonder-: wonderschoon, wondersterk. b) Enkelvoudige: gruwelijke dood, gouden droom, heilige schrik, doodelijke verveling,
doodsche stilte, ijzeren strengheid, stalen wil, steenen hart, hartelooze mensch,
verstokte zondaar, schrikkelijk ongeluk, schromelijke misdaad, afschuwelijk weer,
eeuwige prater, helsch gedruisch, kolossale fout, piramidale vergissing, reusachtige
onderneming, onbeschrijflijke wanorde, ongelooflijke opschudding, onverdraaglijke
pijn, bittere droefheid, en zeer veel andere, waaronder verscheiden deelwoorden:
uitmuntend gedrag, uitstekende daad, drukkende hitte, kokende schuimende, gloeiende
gramschap, brandende dorst, ontzettende schrik, oorverdoovend gejuich, schreeuwend
onrecht, wraakroepende aanslag, razende honger, donderende kreet enz.
In 't voorbijgaan weze voor de leerlingen opgemerkt dat veel samengestelde z.
nw. gelden voor een z. nw. voorafgegaan door een superlatief. Zulke zijn
boevenstreek, slavenstiel, reuzenmacht, leeuwenmoed, vogelsnelheid, engelengeduld
enz.
4o door den stellenden trap gevolgd door een vergelijking, zooals er honderden
onder het volk te hooren zijn. Zoo valsch als een kat. Zoo zacht als zijde. Z. mijn
lezing De Volksvergelijkingen in de school. Versl. en Meded., 1921, blz. 39.
Uit die vergelijkingen zijn talrijke bnw. ontstaan die allemaal de waarde van een
superlatief hebben. Eivol, loodzwaar, bladstil, lelieblank, hemelblauw, zeediep,
helledonker enz.
5o door den stellenden trap gevolgd door een zin die er, gelijk bij de ww. (z. nr
75), een treffend uitwerksel van geeft. Zoo arm dat hij geen lepel heeft om te eten,
zoo stil dat men een muisken zou hooren loopen, zooveel volk dat men op de koppen
kon dansen of dat men geen appel op den grond kon werpen, zoo heet dat de kraaien
gapen.
6o door den stellenden trap voorafgegaan door te, in plaats

(1) Z. Het Gevoel in de Spraakkunst, Verslag. en Meded. 1923, blz. 270 en 271.
(1) Z. Het Gevoel in de Spraakkunst, Verslag. en Meded. 1923, blz. 270 en 271.
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van zoo, gelijk in 't vorig geval. Te dom om kiekens te pluimen, te lomp om te helpen
donderen, te gierig dat hij eet, te lui dat hij uit zijn oogen ziet, te slecht om gehangen
te worden.
Zeer, uiterst enz. als bepaling van bnw. en bw. worden vervangen door veel andere
die rechtstreeks tot het gevoel spreken. Goddelijk schoon, - glad onmogelijk of
verkeerd, - machtig ver, - grondig of gloeiend kwaad, - kokend, gloeiend heet, doodelijk ziek, - eeuwig lang, - echt, eerlijk, waarachtig, waar, - bliksems, drommels,
duivels, donders leelijk, - dol verliefd of gaarne, - diep bedroefd, - mirakel gelukkig,
- sterk, straf, geweldig ontroerd, - schandalig, razend duur, - kolossaal rijk, - bitter
arm, - erg onbeleefd, - verduiveld schaarsch, - bar, schromelijk, schrikkelijk, ijselijk,
boos, braaf, grimmig, vinnig, helsch koud, - wreed schoon, - wonderwel gezind.
79. Het uitdrukken van de hooge intensiteit van een handeling geeft ook dikwijls
aanleiding tot overdrijving.
Die overdrijving kan zitten 1o in een bijwoord of een zin, waar wij reeds
voorbeelden van gaven (z. nr 75); 2o in een vergelijking. Voorb.: Vliegen als een pijl
uit den boog, praten als een papegaai, lijden als een martelaar, loopen als een haas
of een hert, blozen als een kriek, drinken als een snoek, loeren als een kat, luisteren
als een vink, smelten als sneeuw voor de zon enz. enz.
3o in het enkele werkwoord. Bulderen - luide roepen, - uitbellen - overal vertellen,
- kruisen, judassen - plagen, - betooveren - bekoren, - aanbidden - overdreven hulde
bewijzen, - stroopen - te veel doen betalen, - geradbraakt zijn - zeer vermoeid zijn.
4o in een gansche uitdrukking. Aan 't klokzeel hangen - overal vertellen, - aan zijn
lippen hangen, de woorden uit zijn mond zien - scherp naar iemand luisteren, - van
den donder getroffen, van de hand Gods geslagen zijn - zeer verbaasd zijn, - uit geen
ander oogen zien - alle vertrouwen in iemand hebben, - zich blind kijken, zijn oogen
uitkijken - verwonderd kijken, - zich krom of kreupel of slap of doodlachen, zich een
oog uit lachen - geweldig lachen, - gouden bergen (onmogelijke dingen) beloven, hemel en aarde bewegen - alle mogelijke poging doen, - van zijn hart een steen
maken - durven, - iemand het mes op de keel zetten - dwingen, - in 't geld zwemmen
of wentelen - veel geld hebben, - van den duivel bezeten zijn - zeer geneigd, - door
't oog van een naald kruipen - een groot gevaar ontkomen, - zijn hart opeten - groot
spijt hebben, - zijn geld in 't water smijten - verkwisten, - iemand op den rooster
leggen, over den hekel halen, door de
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goot of de modder sleuren - kwaadspreken, - iemand in zijn zak hebben - goed kennen,
- tot over zijn ooren in de schulden zitten - groote schulden hebben, - iemands hart
vergeven, de nagel van iemands doodkist zijn - iemand veel verdriet aandoen, - zich
zelven aan de galg klappen - verraden, - op heete kolen, op de pijnbank zitten snakken om weg te zijn.
Met éen grootsprakigen trek maakt het volk dikwijls een heel portret. Zoo zegt
het van
een misnoegde: De wereld staat tegen zijn dank;
een lompe: Hij is uit een wilg gekapt;
een onrustige: Hij is van kwik gemaakt;
een onhandelbare: Wie zijn vader en zijn moeder vermoord heeft, is nog te goed
om er mee te leven;
een gierige: Hij laat zijn geld beschimmelen;
een dronkaard: Heeft hij een cent, hij heeft dorst voor een frank;
een arme: De muizen liggen dood in zijn schapraai;
een erge zieke: Hij loopt met de dood op 't lijf, met zijn kist onder den arm.
een gelukkige: Hij heeft zijn hemel op aarde;
een ongelukkige: Ge kunt den druk uit zijn oogen snijden; viel er een steen uit den
hemel, het ware op zijn hoofd;
een leugenaar: Hij is van de eerste leugen niet geborsten; als hij spreekt, staat
iedereen recht;
een veranderlijke: Het is een weerhaan; hij draait naar alle winden;
een magere: Hij is maar 't vel over de beenen; hij rammelt, als hij gaat;
een vette: Ge kunt hem uit zijn vel schudden;
een prater: Hij heeft een tong van lintjes; zijn tong snijdt langs zeven kanten;
een sterke: Hij is een man van ijzer en staal.
De overdrijving houdt er van naar het uiterste, zelfs naar het onmogelijke te gaan;
vandaar dat ontkenning en voorwaardelijke wijze twee vormen zijn die zij liefkoost.
Ik kan geen ijzer breken met mijn handen. Het geld groeit op mijn rug niet. In dat
huis gaat niets verloren dan de rook uit de schouw. Ik heb niet meer honger dan de
zee dorst. Geen stroo in iemands weg leggen. Dat brandt niet, dat ligt in 't vuur niet.
Hij is 't poeder niet waard om omver geschoten te worden. Ge kunt geen vinger in
de assche steken of zij weet het. Dat doe ik niet voor een gouden paard, voor een zak
goud, voor al 't geld van de wereld. Ze kunnen malkander niet hooren of zien,
malkanders adem niet gerieken.
Hij zou 't brood uit zijn schapraai, het hemd van zijn lijf weggeven. Hij zou voor
u de schoenen van zijn voeten, de
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beenen van onder zijn lijf loopen, hij zou u door een vuur dragen, voor u door een
vuur loopen. Het zou een rappe spin zijn die een web voor haar mond zou weven.
Zij verweet haar gebuur dat de honden er geen brood zouden van eten. Een kei zou
eer rood worden dan hij. Ge zoudt hem verkoopen, terwijl hij er bij staat. Hij zou
twee steenen doen vechten. Men zou op dien man kerken gebouwd hebben. Wij zouden
geld geven om u eens te zien. Ik zou een nagel den kop afbijten. Hij zou een paard
den rug uiteten. Ge zoudt er van grijze haren krijgen, uw verstand verliezen, zot
worden, sterven, horens krijgen, de muren oploopen, uit de wereld loopen, uit uw
vel springen.
Moet ik nu nog spreken van sommige bw., bij voorbeeld, van altijd, gedurig,
gestadig, die uit den mond van min of meer ontroerde menschen zoo dikwijls komen
en, objectief, enkel somtijds of ten hoogste dikwijls beteekenen?... o Ja! Er is een
heele taal die aan de driften eigen is en waarin veel woorden en uitdrukkingen een
beteekenis hebben die afwijkt van alle etymologie en met de afleiding spot.
Omtrent de keus van woorden en uitdrukkingen zijn nog andere belangrijke punten
te onderzoeken. Bij leven en gezond zijn, zal ik die eerlang bespreken.
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Sprokkeling op het Gebied van 't Onderwijs in de XVIIe en in de
XVIIIe eeuw,
door Kan. Dr. J. Muyldermans, werkend lid der Kon. Vl. Academie.
Ik heet mijne lezing eenvoudig wat ‘Sprokkeling op het gebied van 't Onderwijs in
de XVIIe en in de XVIIIe eeuw’. Geene geschiedenis van het toenmalig onderwijs,
neen: enkel eenige vluchtige aanteekeningen nam ik, eenige losse gedachten schreef
ik neer na het lezen of het doorsnuffelen van schriften uit die tijden.
Over het onderwijs in die eeuwen verscheen menig schrift, menige academische
verhandeling, en alle doen zij uitkomen den erbarmelijken toestand onzer scholen.
Inderdaad, het kan niet ontkend: het zag er niet rozekleurig uit. - ‘Het onderwijs
was diep gezonken’, schreef Mathot zaliger. ‘De natie had sedert het einde der
regeering van Albrecht en Isabella een traag leven geleefd, en de geestelijke en
verstandelijke vermogens werden weinig geoefend. In de meeste onzer latijnsche
scholen, gestichten die tot het hooger onderwijs opleidden, kende men slechts de
latijnsche letterkunde bij naam, of door eenige brieven van Cicero en een honderdtal
verzen uit Virgilius. Maar men vermoeide daarentegen den geest der jongelingen
met het aanleeren van een groot aantal woorden in een barbaarsch keuken-latijn. Het
vervaardigen van anacrostichen en chronogramma's verving het beoefenen der
dichtkunde. De oude zoowel als de nieuwere geschiedenis was weinig geacht; zelfs
bestond er geen schoolboek voor het onderwijs der vaderlandsche geschiedenis. Van
de wiskunde werd niets meer dan de eerste beginselen der stel- en meetkunde
onderwezen. Wat de moedertaal betrof, men achtte het beneden de waardigheid van
een geleerd man er eenige zorg aan te wijden. Van het Grieksch was nergens spraak
behalve bij de Jezuïeten, die te vergeefs tegen den toenemenden wansmaak bleven
worstelen. (In iedere klas hunner colleges werden jaarlijks drie prijzen gegeven: de
prijs van de christelijke leering, die van uitmuntendheid en die van de grieksche taal).
- Met het lager onderwijs, vooral dat wat ten doel had de behoeftige volksklassen op
te leiden en te beschaven, was het nog veel ellendiger gesteld. Nergens waren de
scholen in verhouding tot de bevolking; ten platten lande vond men zelfs eene menigte
gemeenten, welke geene
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school bezaten. En hoe werd dan nog het onderricht gegeven? Te nauwernood werden
eenige beginselen van lezen en schrijven, nevens de christelijke leering, onderwezen.
In vele dorpen was de school slechts gedurende drie of vier maanden open. Gelukkig
waar een klooster in de nabijheid lag, of waar de onderpastoor het ambt van
schoolmeester wilde vervullen: anders werd dikwijls door het gemeentebestuur een
zwervende onderwijzer, bij de maand, zooals een schaapherder voor eene kudde
gehuurd. Ook was de onwetendheid groot onder de volksklassen’.(1)
Stond het inderdaad zóó gelegen?
Mathot schetste ons den toestand af met grove trekken. Anderen hadden vóór hem
hetzelfde gedaan, en nog anderen na hem gebruikten hetzelfde dik zwart potlood.
Weinig goeds hebben zij aan te stippen: Pauwel copieert wat Pieter schreef. Hier
schijnt me dit zoo klaar als tweemaal twee vier is. Blijkbaar hebben zij het Verslag
der Oostenrijksche Schoolcommissie, en b.v. ook het werk van Lesbroussart
geraadpleegd: De l'Education belgique, ou. Réflexions sur le Plan d'études adopté
par Sa Majesté pour les Collèges des Pays-Bas autrichiens, suivies du développement
du même Plan, dont ces Réflexions forment l'Apologie. Drukk. Lemaire, tot Brussel,
1783; 280 blz.
Dit laatste werkje mag echt belangrijk, mag leerrijk heeten, en een ernstig
schoolman van heden zal er nog genoegen in vinden daar kennis mee te maken. Het
valt niet te loochenen, het inzicht der Regeering, die verbetering in dien achterlijken
toestand wilde brengen, was alleszins lofweerdig.
Edoch, hier dringt zich een vraag op; ik kan ze niet verzetten: waaraan moet dan
geweten, dat die Regeering vroegertijds nooit op de gedachte kwam zulk plan te
ontwerpen? 't En was van gisteren niet, dat Oostenrijk hier meester was. Om hetgene
Lesbroussart heet ‘l'indépendance anarchique de la plupart des écoles’ tegen te
houden, was, ik geloof het goed, een krachtige arm noodig; om het onderwijs op
vasten voet in te richten had men wat anders vandoen dan het geharrewar van deze
tegen gene stad: ‘Un projet si noble avait besoin, pour réussir, de l'appui du
Gouvernement. Lui seul en effet peut être le mobile de ces grands desseins d'où
dépend ordinairement le sort des Etats’.(2)
En als dit waarlijk zoo is, dan mag het spijtig heeten, dat onze vreemde
Landvoogden het maar zóó laat, zóó laat hebben

(1) Zie Geschiedenis der Oostenrijksche Nederlanden. Maria-Theresia, door L. Van Ruckelingen
(L. Mathot). Drukk. Van Dieren; 4n druk, blz. 99.
(2) Zie Lesbroussart's op. cit. Avant-propos, blz. 2.
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ingezien, en, samen met 's Lands overheden, zoo geestelijke als burgerlijke, geen
rechtmatiger besluiten voor den bloei, of liever, voor den heropbloei hebben weten
te nemen. Zag het dan te onzent er ‘waerlyk zoo ellendig uyt’, om de woorden van
Jan Frans Willems te gebruiken, dan mag aan de achteloosheid onzer Landvoogden
wel het ruime deel der schuld aangevreven.(1)
Het moet ook gezeid, dat het openen en het onderhouden van scholen, zoo voor
't lager als voor het middelbaar onderwijs, vaak aanleiding gaf tot gehaspel tusschen
wereldlijk en geestelijk gezag; vooral de benoeming tot onderwijzer ging dikwijls
gepaard met uitstel, met aarzeling, met verbod... en wie er door leed, was het onderwijs
zelf der jeugd. Veelal brachten de tijdsomstandigheden dit mede: hier waren het de
gevolgen van den oorlog; ginder de vrees voor protestantsche of jansenistische
insluiping, en, zich verplaatsend onder den invloed van den geest dier dagen, weze
men niet verwonderd, en beschuldige men ook niet al te onredelijk onze katholieke
voorouders, als men bedenkt, hoe hun geloofsgenooten zóó fel onzacht behandeld
werden in het Noorden en in de naburige landen.
Hoe erbarmelijk het er dan ook toeginge op het gebied van 't onderwijs, toch baart
het bij mij verwondering, dat in die ‘verachterde’ 17e en 18e eeuwen zooveel
volksboeken gedrukt werden. Zooveel, zeg ik, ja, te oordeelen naar de talrijke die
tot nu nog bewaard blijven. En wezen vele, de meeste zelfs, van ascetischen aard:
dit feit brengt geen bezwaar tegen mijn stelling in: Het moet immers verondersteld
dat die schriften gelezen werden; zoo niet hadde men die niet gedrukt... en daar het
volk ze las, moest het toch zóó bot noch zóó dom zijn.
Nu, in de jaren 70 der XVIIIe eeuw, was Oostenrijk willens of niet gedwongen
naar maatregelen uit te zien. Het had zich laten meeslepen door het antigodsdienstig
philosophisme, en de orde der Jezuïeten, in zijne Staten gelijk elders, zag het met
geen leede oogen afgeschaft. De breve van Paus Clemens XIV werd, op den 13
September 1773, in onze kerken afgelezen. Twee dagen daarna werden de goederen
der kloosterlingen verbeurd verklaard, en pas vijf dagen daarna werden hunne huizen
en colleges gesloten(2). Dit heet men met spoed handelen. Inderdaad! Maar de Paters
Jezuïeten hadden tal van colleges: Die werden nu plots gesloten: 17 van de 58, die
er in de Oostenrijksche Nederlanden bestonden, waarbij nog 4 pensionaten op

(1) Zie Verhandeling over de Nederduytsche Tael- en Letterkunde opzigtelyk de zuydelyke
Provintiën der Nederlanden, door J.F. Willems. Drukk. Antwerpen, 1820-1824, II D., blz.
190.
(2) Zie Van Ruckelingen, op. cit., blz. 98.
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de 16, het volledig getal in onze provinciën. Dit aanstippende, schreef Lesbroussart
(op. cit. Avant-propos, blz. 3): ‘Une société qui depuis longtemps était en possession
de la plupart des écoles, qui avait donné à la religion des athlètes infatigables, à la
chaire de grands orateurs, à la littérature des écrivains estimables et à l'instruction
des maîtres savants, venait d'être éteinte, après deux siècles de travaux et de gloire.
Cette extinction exigeait qu'on remplaçat le vide qu'elle laissait dans les écoles’.
Eene leemte, ja, een groote leemte in ons onderwijs veroorzaakte de opheffing der
Jezuïetenorde. Wij mogen dit aannemen, waar een keizersgezinde lijk Lesbroussart
het getuigt, en het als een plicht van eerlijkheid beschouwde, hulde aan de slachtoffers
te betoonen. Voegen we er in 't voorbijgaan bij, dat die man niet alleen stond. De
katholieke bevolking van België was verslagen. Zij kon niet begrijpen, naar de
uitdrukking van Baron de Reiffenberg, hoe de Paus er had kunnen toe besluiten zijn
sterkste steunpilaren terneer te smijten. ‘Le prince de Ligne, cet aimable étourdi, - 't
zijn de woorden van Piot, - en fut lui-même désolé’.(1)
Edoch de slag was geslagen: men moest aanvullen wat opengevallen was. De
andere kloosterorden sprongen nu bij; vooral de Paters Augustijnen bleven niet in
gebreke; tal van colleges en pensionaten werden door den Staat opgericht; maar of
het peil van het onderwijs er hooger door steeg, is volstrekt niet bewezen. Bewezen
werd het integendeel, naar men even bij Piot lezen kan(2), dat menig verwijt vanwege
de Staatsgezinden al te lichtzinnig tegen de vorige meesters in 't middelbaar onderwijs
was uitgebracht, en dat men weinig of geen verbetering kon aanstippen. ‘En dépit
de tous les sacrifices du gouvernement autrichien’, zoo vraagt zich vermelde schrijver
af, ‘est-il parvenu à relever l'instruction? Y a-t-il introduit du nouveau? Nous ne le
croyons pas’(3).
Het mag inderdaad bevreemden, dat in een Plaidoyer déclamé au Collège du
chapitre de Tournai, à la distribution solennelle des prix, tot Doornik, in 1785, de
vraag gesteld werd, of men de studie der latijnsche taal in de opvoeding mag verwaar-

(1) Zie Le Règne de Marie-Thérèse dans les Pays-Bas autrichiens, par G.J.Ch. Piot. Drukk.
Wed. Ch. Fonteyn, Leuven, 1874; blz. 119.
- ‘Wij moeten bekennen, dat de Jezuïeten verscheidene verbeteringen brachten in de latijnsche
studiën, en door den band betrekkeliik knappe leeraars hadden’. L. De Rycker, in zijne studie
De Gentsche Augustijnen en hun College van openbaar Onderwijs, in 't maandsch.
Nederlandsch Museum, 25 Aug. 1874.
(2) Zie Piot, op. cit., blz. 140.
(3) Zie Piot, op. cit., blz. 140 en vlg
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loozen? ‘Ik kan me niet weerhouden, - zegt de redenaar, - mijn beklag te maken over
de droevige noodzakelijkheid het nut der latijnsche taal te moeten bewijzen’.(1)
Als het alzóó stond in zake van achting voor het Latijn, dan zal ook het peil der
studie dezer taal niet hoog gestaan hebben, en daar het Latijn het voornaamste leervak
was, mag men besluiten, dat de algemeene toestand niet van de bloeiendste zal heeten.
Ja, en hoe kwam dit? Ik meen, dat de reeks bloedige en langdurige oorlogen, welke
het Vaderland in de XVIIe en in de XVIIIe eeuw had door te worstelen, er grootelijks
schuld aan hebben. Het dunkt me onvermijdelijk, of zulke beroerde tijden, waarin,
immer toe, ons België werd overrompeld en kaal gevaagd, of zulke hachelijke tijden
moesten een noodlottigen invloed hebben op de regelmatige ontwikkeling der studiën.
Denkt maar na: kon dit anders? En dewijl daardoor het peil van geleerdheid in de
hoogere standen daalde, had dit van eigen een weerslag op den volksstand. Overigens
de wind bleef niet blazen in de zeilen der verouderende Renaissance: Deze teerde
nog op vroeger gezag en ingewortelde gewoonten; doch naarmate de gedachten van
individualisme en noodzakelijk daaruit de gedachte van utilitarisme opschoten, moest
de studie der oude talen er door lijden. Men beschouwde van lieverlee de studie van
Latijn en Grieksch van het standpunt uit: ‘Wat doe ik daarmee? Waartoe dienen zij?’
De geest van 't philosophisme der XVIIIe eeuw zal daarin meegewerkt hebben, twijfelt
er niet aan, en hoe dieper hij in de maatschappij ingreep, hoe meer ook het besef der
humaniorastudie zal verzwakt zijn.

(1) ‘Je ne puis, dit-il, m'empêcher de gémir sur la triste nécessité de prouver l'utilité de la langue
latine. Peu s'en faut que je n'imite le prince des orateurs dans ses invectives contre les moeurs
du temps, où Catilina troublait la République. Sous le spécieux prétexte de réformer et
d'éclairer, on obscurcit les notions les plus claires; on confond toutes les idées: on renverse
les principes les mieux établis. Les plus hardis paradoxes sont accueillis avec distinction. Le
règne des arts est menacé d'une fatale anarchie. On ne veut plus mettre sa gloire qu'à détruire
l'édifice élevé avec tant de peine et tant de soins. On nous réduit enfin à prouver un sentiment,
qui a été adopté par tous les siècles, qui est la source de toutes les connaissances, qui a produit
tous les grands hommes du siècle précédent.’ - En Feller doet die woorden van het Plaidoyer
voorafgaan door de vlg. regels: ‘Ce qui eût paru, il y a quelques années, un paradoxe révoltant,
est devenu un problème, que les petits-maîtres ne craignent pas de décider en faveur de leur
inapplication et de leur ignorance. L'auteur de ce Plaidoyer rétablit, dans toute sa force, une
vérité presque méconnue, et dont l'impression s'affaiblit tous les jours’. - Zie Mélanges de
Politique, de Morale et de Littérature. Extraits des Journaux de M. l'abbé de Feller. Tom.
II, blz. 493. Uitg. Van Linthout, Leuven, 1822.
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De geschiedenis van 't onderwijs in Frankrijk bevestigt dit. En ongelukkiglijk was
Frankrijks invloed niet zóó gering in de Oostenrijksche Nederlanden. Het Hof en de
hoogere standen gaven hier een maar al te heilloos voorbeeld. ‘Au XVIe siècle, le
latin règne en maître’, zoo lees ik bij Paul Lallemand... ‘On sort du collège très habile
à faire des vers latins, très apte à écrire une brillante harangue latine’. Zoo stond het
in Frankrijk; zoo stond het bij ons; zoo stond het elders. ‘Gustave Adolphe, après
avoir pris Munich, en 1632, discute en latin avec le recteur du collège des Jésuites.
Condé, lorsqu'il rentre dans Rocroi délivrée, est salué, par le maire, d'une harangue
latine à laquelle il répond en latin, en improvisant de la façon la plus charmante’.(1)
Overigens, men kent de bemoeiingen der Jezuïeten, der Oratorianen en van Port-Royal
voor het Latijn. Maar met de XVIIIe eeuw verandert dit in Frankrijk: ‘On se tourne
vers les sciences naturelles. Le latin baisse dans l'estime des éducateurs nouveaux.
Le grec est banni des classes. Quand les Jésuites sont expulsés,... quel trouble dans
l'instruction publique suit leur départ! Quelle désorganisation dans le grand service
de l'enseignement!’(2)
Zoo ging het in Frankrijk, zeg ik. Zoude 't u verwonderen, dat het te onzent al niet
anders ging? Mij niet. In de XVIIIe eeuw waaide hier immers de fransche wind al
sterker en sterker, en was het nog wel boven het hoofd der lagere standen, die in het
familieleven nog vlaamsch bleven, toch bracht die wind 'n strooming mee, die de
ontwikkeling van 's volks geestesleven door eigen taal en naar eigen aard fel
belemmerde. En voegt daarbij, zooals ik hooger zeide, dat de noodlottige gevolgen
van nooit uitgevochten oorlogen voornamelijk den minderen stand teisterden: hoe
wilt gij dan, dat ons volksonderwijs bloeiend geweest zij in de 17e en in de 18e eeuw?
Neen, rozekleurig was de toestand niet, volstrekt niet.
Edoch maken wij hem niet zwarter dan hij werkelijk is. Men werpt wel eenigszins
al te onbesuisd den steen naar het hoofd onzer voorouders. Onderzoeken wij niet
waarom. Zeker verschoonen noch loochenen wij hetgeen te verschoonen noch te
loochenen valt; maar den eerste den beste nabauwen waar men plichtverzuim en
schuld den voorouders aanwrijft, ware

(1) Zie A travers la Littérature, par Paul Lallemand. Première série, 2e édit. Libr. Vitte, à Lyon,
1888; blz. 148.
(2) Zie Paul Lallemand; op. cit., blz. 150: ‘Avec le XVIIIe siècle, qui prétend tout réformer,
apparaissent en matière d'éducation les nouveautés dangereuses, les utopies, les systèmes,
que traverse un souffle d'impiété et de haine contre le passé... On se révolte contre les
traditions; on rejette l'héritage glorieux qu'avaient transmis les écrivains de la génération
précédente’.
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heusch niet hoffelijk... en ik durf dan ook vragen, of men wel billijk rekening houdt
met den verwarden toestand van toen en met den bloei van heden? Ligt er tusschen
het ‘alsdan’ en het ‘nu’ geen hemelbreed verschil? Waren vóór honderd, vóór
tweehonderd jaar herwaarts de maatschappelijke behoeften zooveel eischend als
thans? Kortom, beschouwt en beoordeelt men niet de gehalte van het toenmalig
onderwijs met blik en oordeel, die naar de ontwikkeling van het hedendaagsche
onderwijs gevormd zijn? Het is zóó waar hetgeen wijlen Prof. Edm. Poullet eens
schreef: ‘Nous n'avons que trop la mauvaise habitude de juger d'après nos idées les
générations passées. Pour être justes et impartiaux envers elles, il faut nous mettre
à leur niveau, et pour cela, souvent leur laisser la parole’(1).
En in de vergelijking die men aanvoert met natiën uit de buurt, ah! er valt wel eens
te onderzoeken, of men zich niet verleiden laat door klatergoud, dat men voor degelijk
metaal neemt. Een vergelijking gaat nog al lichtelijk mank. En ‘verachtering’, het
woord is gauw geschreven, het verwijt gauw gesproken, maar de zaak is toch zóó
licht niet bewezen. Daar zijn in onze geschiedenis van die verwijten, welke men
opraapt langs de straat... Schrijft men ze niet al te stelselmatig na zonder om te zien
van waar ze komen, en wie ze rondzaaide? Daar denk ik dikwijls op, en menig
vraagteeken blijft er in mijn geest dan hangen. Ik weet niet of het elders gaat zooals
hier: maar moet het niet erkend, dat Belgen zóó lichtzinnig elkander bekladden, zóó
lichtzinnig ja sommige buurlui afschrijven en naspreken, al geldt het zelfs ten onrechte
van eigen volk en eigen voorouders? Naar mijn bescheiden oordeel, is men al te lang
onrechtveerdig geweest jegens de voorouders uit de XVIIIe eeuw. Men late recht
weervaren aan wie recht toekomt, of althans men bezware niet hun schuld, als zij
vóór nageslacht en geschiedenis schulden hebben te dragen.(2)
Vertoeven wij hier echter niet langer, en verplaatsen wij ons op het terrein der
moedertaal.

(1) Zie Revue Catholique. Nouv. Série. Tom. Ve. Louvain, 1871, op blz. 508. Wijlen Edm.
Poullet, in zijn studie op Paul Sixtus V.
(2) Hier en daar begint men andere stemmen, wrakende stemmen te vernemen. In zijn werk over
Het voormalig Engelsch Klooster te Bornhem, schreef de bibliothecaris der Abdij, P. Bened.
Van Doninck, te recht (uitg. Karel Peeters, te Leuven, 1904, op blz. 300):
‘De afschaffing der Jezuïeten deed hier te lande plotseling eene aanzienlijke leemte ontstaan
in het onderwijs. Het middelbaar onderwijs was destijds bijna uitsluitend in handen van
kloosterlingen of wereldlijke priesters... De toestand van het onderwijs in die colleges onder
Maria Theresia wordt vaak met zeer zwarte kleuren geschilderd, omdat men hem niet altijd
beschouwt met de oogen van den tijd, dien men wil beoordeelen, en omdat men zich niet
zelden door vooroordeelen laat misleiden. In de vergelijking, die men daarover tusschen
België's toenmaligen wetenschappelijken toestand maakt en dien van de aangrenzende landen,
bedenkt men niet, dat, tijdens de geheele XVIe eeuw en een groot gedeelte der XVIIe, het
Vaderland gedurige en wreede oorlogen te doorstaan had, waarvan de naburen bevrijd bleven,
en dat er op het tooneel der oorlogen geene wetenschappen konden opkomen, zoomin als
kunst en handel. Was er op menig gebied een tekort van wetenschap, men legge dit niet ten
laste der geestelijke onderwijsgestichten; deze waren in een ander opzicht ver vooruit, en
wel namelijk daarin, dat de godsdienst tot grondslag diende der opvoeding, iets wat voor het
katholieke België toen de hoofdzaak was...’
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II.
Waar Jan Frans Willems aanvangt over ‘tael- en dichtkunde der Belgen in de
achttiende eeuw’ te spreken(1), laat hij eenige algemeene beschouwingen voorafgaan.
Hij heeft het o.a. over de oprichting der Académie des Sciences et Belles-Lettres tot
Brussel. Die oprichting gebeurde bij brieve van den 16 December 1772. Maar, zegt
hij, ‘zij bracht weinig toe om de rederduitsche taal tot haar vorig aanzien terug te
brengen. Men sprak fransch in hare zittingen en geschriften. Hoe kon het ook anders
zijn, daar langs den eenen kant het Nederduitsch niet de taal der oprichters was, en
er, langs den anderen kant, bij het vlaamsch beoefenend gedeelte der Natie, volstrekt
geene elementen meer te vinden waren, om zulk eene letterkundige Maatschappij
samen te stellen? Het onderwijs in de lagere scholen was en bleef, men kan niet
slechter. Wie nauwelijks vlaamsch kon spellen, wilde fransch of latijn leeren lezen.
Hier en daar begonnen wel Rethorijken wakker te worden, maar geen man van smaak
of kunde nam deel in hare werkzaamheden. De plaatselijke besturen en rechtsbanken
bleven wel hunne handelingen voortzetten in de volkstaal, maar zij vergenoegden
zich met de oude formulieren na te schrijven, zonder op eenige verbetering van stijl
of voordracht te denken. De Regeering deed wel niets ten nadeele van de beoefening
van het Nederduitsch, maar zij was er onverschillig voor, en die onverschilligheid
baarde geen goed’.
Hier echter past wel een kleine aanmerking bij.
Op de uitgeschreven prijsvragen der brusselsche Academie kwamen nog al eens
verhandelingen in, die in 't Nederduitsch geschreven, en niet zonder weerde waren.
Dit getuigt Willems zelf, en hij noemt een negental dier inzenders op. Niet alle
elementen ontbraken dus. Er was dan ook een keur van mannen,

(1) Cfr Verhandeling over de Nederduytsche Tael- en Letterkunde opzigtelyk de zuydelyke
Provintiën der Nederlanden, door J.F. Willems, II D. 1824 blz. 154.
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die voor de toekomst nog wat beters lieten verhopen in de landtaal.
Overigens somt Willems' Verhandeling eene reeks, en een lange reeks
prozaschrijvers en dichters op, die zeker geen eerste-rang-schrijvers waren, doch zij
hadden hun moedertaal nog lief; zij schreven, en spraken, en onderwezen in die taal.
Dit getuigde dus ook van eigen oefening, van zelfstandig werk. Waren het nu meestal
priesters en kloosterlingen: het kleed maakt den man niet; maar ontegensprekelijk
uit hun lofweerdig voorbeeld moest naijver opwassen, ja ten bate der moedertaal,
naarmate de tijd geruster en gunstiger werd voor taalbeoefening en studie. Kon het
anders, of zij moesten in hun jongere en begaafde medeburgers het gebruik eener
taal aanmoedigen, die zij zelven gebruikten? Die schrijvers in proza of dicht houd
ik voor een tweede kiem van beloften.
En een derde, dat waren de rederijkers, menschen uit den volksstand, van wie
Willems zegt, dat zij begonnen ‘wakker te worden’. De beoefening der taal breidde
zich dus van lieverlee uit. Niet zóó zwart was dan de gezichteinder, niet zóó zwart
dat er viel te wanhopen, althans naar mijne meening niet.
Eindelijk mag nog bijgevoegd, dat, reeds rond de jaren 1790, die honderden
vlugschriften voor of tegen de Regeering het bewijs leverden, dat het volk zijn taal
niet vergeten had, en het met reuzenstappen vooruitging in de beoefening er van.
Maar hetgeen ontbrak, dat was het gezag, dat was de meester om die krachten te
doen samenwerken, om er orde en eenheid in te brengen. Edoch ook die eenheid
moest natuurlijk volgen uit de betere onderwijsregeling, waar men eindelijk op
bedacht was; moest volgen uit de natuurlijke ontwikkeling der beoefening in de
verschillende standen daareven vermeld. Maar men heeft er zich niet mogen in
verheugen. En de schuld er van? De fransche overrompeling en hare dwingelandij
in ons Vaderland.
Doch spoeden wij ons niet te verre vooruit.
Het onderwijs der landtaal in de 17e en in de 18e eeuw leed van eigen onder den
algemeenen drang der rampen, die onze provinciën troffen. Niet hoog liep dat
onderwijs. Kon dit anders? Herhalen wij echter niet hetgene wij hooger reeds
aanstipten. Dien achterlijken toestand schetst Lesbroussart ons in vrij zwarte kleuren.
Of hij, franschman van geboorte, wel genoegzaam het vlaamsche land kende, durf
ik niet bevestigen. Dat hij echter een man was die het wel meende, staat buiten kijf;
een man die van onderwijs verstand had, valt insgelijks niet te loochenen(1). Hoe
jammer maar, dat de bemoeiingen

(1) Jan Frans Willems, die den man moet gekend hebben, haalt een stuk aan uit Lesbroussart's
opstel nopens de in te voeren veranderingen, en hij voegt er bij: ‘Zoodanig was het gevoelen
van een franschman opzigtelyk het gebruyk der nederduytsche tael in België, en ik neem des
te liever deéze zyne woorden hier over, omdat zy de uvtspraak zyn van een onpartydig man’.
Zie op. cit. Willems, II D. blz. 193.
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van het Oostenrijksch Bestuur zóó laat kwamen! Zeker is het beter laat dan nooit,
doch wie weet, hadde de nood niet gedwongen, hadde de opheffing der Jezuïetenorde
het onderwijs niet heel en al ontredderd, wie weet, of Oostenrijk er ooit zou ernstig
op gedacht hebben dat onderwijs hier te lande te regelen. - Lesbroussart laat dit
onderstellen: ‘Het valt waarlijk te verwonderen, zegt hij, dat de gezonde rede sedert
lang niet tot stand gebracht heeft hetgeen nu sedertdien de Regeering zóó wijslijk
heeft voorgeschreven’(1). Eilaas! België lag zooverre van Weenen... en was het
Vaderland voor den Habsburger al veel meer dan 'n pachthoeve, die men uitbuiten
moest?
Aan de nieuwgestichte Academie werd dan de last opgedragen, een plan van
hervorming en verbetering voor het Staatsonderwijs op te maken, en toen het stuk
in den haak stak, werd het door het Hooger Gezag aangenomen.
Het boek van Lesbroussart is een reeks beschouwingen daarover, en die
beschouwingen, veelal van practischen aard, zijn waarlijk lezensweerdig. De man
neemt het Vlaamsch tot grondslag, en de redenen welke hij inroept, mogen thans
nog gelden. Het loont de moeite eenige regelen uit zijn pleidooi over te schrijven:
‘La langue flamande, zegt hij, est proprement la langue nationale. C'est par elle que
depuis la réforme (de l'Empereur) on doit commencer l'éducation, du moins dans
les pays où elle est en vigueur’ (Zie blz. 40, op. cit.). Zij - zoo gaat hij voort, - die
der Regeering ten kwade duiden, dat zij nieuwe schikkingen voor het onderwijs heeft
genomen, moesten haar ten minste dank weten wat zij ter bescherming en opbeuring
der landtale voorgeschreven(2) heeft. Waarna hij
(1) ‘Il est étonnant que le bon sens n'ait pas fait longtemps auparavant ce que le Gouvernement
a prescrit depuis’. Zie Lesbroussart, op. cit. blz. 43.
(2) Het boek van Lesbroussart is, naar ik meen, tamelijk zeldzaam geworden, en ook het werk
van J.F. Willems, die er een stuk uit overdrukte, heeft men niet alle dagen tot zijn
beschikking... Daarbij inziende het hoog belang van Lesbroussart's hoofdstuk, nog heden
zelfs, zoo aarzelden wij niet het hier grootendeels over te schrijven:
‘De studie van de moedertaal wordt verwaarloosd. Die verwaarloozing moet ophouden, en
eerst vooral legge men zich toe op een zuivere uitspraak, naar het voorbeeld der Romeinen:
“Ce peuple, l'un des plus éclairés qui aient jamais existé, regardait la pureté du langage
comme le soin le plus essentiel de l'éducation, après celui des moeurs” (Cfr blz. 42).
...Quoi de plus fatiguant et de plus désagréable que d'entendre des hommes ornés d'ailleurs
de certaines connaissances, s'exprimer dans leur langue avec une barbarie et une trivialité
qui annoncent presque l'impéritie, comme si le choix des expressions et la correction du
langage, comme si l'exactitude et la régularité de la prononciation n'étaient pas un signe
évident de la culture de l'esprit, et la marque distinctive de l'homme instruit d'avec l'homme
ignorant. Ce défaut ne peut avoir sa source que dans l'éducation du jeune âge. Pour le prévenir
la raison indique un moyen, dont le succès est infaillible: c'est d'employer tous les jours,
pendant les premières années des classes, un certain temps à l'étude de la langue maternelle.
Les règles de la grammaire flamande devaient donc être la base de la nouvelle méthode’ (cfr
blz. 43).
... ‘Les principes de la langue maternelle étant, jusqu'à un certain point, les mêmes que pour
les autres langues, ils seront d'un grand secours aux jeunes gens pour l'intelligence des
principes du Latin, dont l'étude doit suivre de près, et dans la suite pour ceux de la langue
grecque. Ces éléments leur paraîtront moins difficiles et moins rebutants, puisqu'ils ne leur
présenteront que des choses qui leur seront déjà connues. On sait d'ailleurs, combien le génie
et la marche de la langue flamande ont de rapport avec le génie et la marche de la langue
latine. La connaissance de l'une conduit nécessairement à la connaissance de l'autre. Quels
avantages n'a point alors celui qui en possède les principes sur celui qui les ignore?’ (Cfr
blz. 44.)
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aandringt op eerbied voor de taal, naar het voorbeeld der oude Romeinen in dat stuk:
‘Het is zelfs 'n plicht van nationaal eerbesef: zij is de taal des lands: zij heeft dus
recht op 'n plaats in 't schoolonderwijs. De studie er van moet voorkomen op den
urenrooster van elken dag, en die studie moet een grondige studie zijn, wil men maar
eenigszins slagen in de studie der oude talen’... Ei ja! men herleze in onze XXe eeuw
hier te lande wat Lesbroussart op het einde der XVIIIe eeuw zoo kranig getuigde.
De gezonde rede verliest nimmer van hare bewijskracht, wat ook de vooroordeelen
er tegen aanvoeren; - en, zegt hier J.F. Willems, die 's mans getuigenis aanstipte:
Zoo sprak een franschman!

III.
De studie der moedertaal moest dan behertigd worden. Zij moest tot grondslag dienen
van 't humaniora-onderwijs. - Hoe werd dit verstaan in het plan der keizerlijke
Regeering?
Naar Lesbroussart ons leert, moest men de eerste maanden besteden aan de studie
der moedertaal, waarna men aanvang maakte met de studie van 't Latijn(1). De wet
schreef voor, dat de leerlingen zouden latijn spreken, zoodra zij er bekwaam toe
waren; doch de boeken die hen tot daar moesten brengen, waren meestal in het
Vlaamsch opgesteld. Was de spraakleer die men nog in sommige scholen gebruikte,
in 't Latijn geschreven, toch moest, volgens de wet, de leeraar den uitleg er van geven
in de moedertaal, en Lesbroussart voegt hier bij: ‘Il serait absurde de parler aux
‘...Les Romains regardaient leur langue comme essentiellement liée avec la majesté de la
République, et ils auraient cru la dégrader, si, dans le commerce qu'ils avaient avec les
étrangers, ils eussent eu recours à une autre que la leur. Les peuples qui après eux se sont
distingués et se distinguent encore dans les lettres, n'y sont parvenus qu'en joignant à l'étude
des langues anciennes, une connaissance approfondie de la leur.
Cette vérité est la base sur laquelle est appuyée aujourd'hui toute éducation raisonnable. Il
est inutile de dire, avec quelle clarté et quelle étendue elle est développée dans le Traité des
Etudes de M. Rollin, ouvrage immortel... Le Gouvernement des Pays-Bas, jaloux des progrès
de la jeunesse et de la gloire de la nation, en faisant choix, pour cette partie de l'éducation,
d'une méthode facile et lumineuse, n'a prescrit à Bruxelles, pour l'étude du flamand, que ce
que ce grand maître conseillait à Paris pour le français.
Ajoutons à cela le témoignage du célèbre jésuite Jouvenci: Après l'étude des langues grecque
et latine, notre premier soin, dit il, doit être pour la langue maternelle: Quamvis proecipua
magistrorum societatis cura versari debeat in linguis latina et groeca penitus pernoscendis,
non est negligenda tamen lingua vernacula. Il veut qu'on exerce fréquemment les jeunes
gens à la traduction; qu'on les accoutume à lutter contre les beautés de l'original, et que, dans
leurs essais, comme dans la conversation, on soit attentif à relever tout ce qui peut blesser
les règles de la grammaire et la propriété du langage: Dabitur cura ut in privatis colloqutis
et quotidiano congressu, sermo adhibeatur quam minime barbarus. - Ces sentiments ont été
dans tous les temps ceux de la Société dont il était membre.
Le Père Sachinus, qui écrivait il y a plus d'un siècle, recommande aux maîtres de ne rien
dicter en langue vulgaire qu'ils ne l'aient médité longtemps en particulier, afin, dit-il, que
conformément aux Statuts de la Société, les enfants marchent d'un pas égal dans la
connaissance de la langue latine et de celle du Pays: quo linguam pariter utramque pueri
condiscant’ (cfr blz. 45-46).
Ter overweging meegedeeld!
(1) Cfr op. cit. blz. 59 en 137.
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jeunes gens une langue qu'ils n'entendent point encore, surtout au commencement
de l'année. Het ware uitzinnig de leerlingen aan te spreken in een taal die zij niet
verstaan, inzonderheid bij den aanvang van het schooljaar!’(2)

(2) Zie Lesbroussart, op. cit., blz. 54 en 167.
Ik lees daar o.a.: ‘Dans plusieurs écoles les éléments du latin n'étaient pas même écrits en
langue vulgaire. Quoique le bon sens indique qu'il faut passer d'une chose connue et claire
à une chose inconnue et obscure, on faisait étudier en latin les préceptes de la langue latine:
méthode non moins ridicule et non moins contraire à la raison, que si, pour enseigner à
quelqu'un une langue qu'il n'entend point, on avait recours à cette même langue pour lui en
développer les principes’.
En waar, op blz. 198, de man spreekt over het brieven-schrijven, geeft hij in 't voorbijgaan
een wenk, die verdient in acht te worden genomen: Geeft den leerlingen, zegt hij, enkel
onderwerpen op ‘qui leur soient connus au moins en partie. On réussit toujours mal, lorsque
l'on veut écrire sur une chose dont on n'a aucune idée. - Cet exercice, ajoute le Plan
Provisionnel, n'est pas moins nécessaire en langue maternelle. Cela ne demande point de
preuves. Les jeunes gens auront toujours plus besoin de celle-ci que de l'autre, et il serait
ridicule qu'ils sussent tourner agréablement une lettre en latin, et qu'ils ne pussent le faire
dans la langue de leur pays!’
Hier mag nochtans bijgevoegd: Al was de voertaal van 't onderwijs het Vlaamsch, toch waren,
van 't eerste lesje af, al de grammatische benamingen latijnsche benamingen: nomen,
substantivum, genus, enz.
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Ei! uitzinnig heette zulks in de 18e eeuw. Maar in de 19e? in de 20e? De vraag stellen
is er op antwoorden.
Weiden wij echter niet verder uit: Sprokkelen wij nog eenige houttakjes op het
gebied der schoolboekjes uit dien tijd.
Ik heb er verschillende vóór mij liggen; over eenige dezer moet ik een woordje
inlasschen... Dit eerste daar was veel, misschien zelfs algemeen gebruikt in de
Jezuïeten-colleges; het Vlaamsch diende er tot voertaal in. De titel er van luidde:
Verklaeringe vande eerste Beginselen der Latynsche Taele, waer in verhandelt
wort het gene meest noodig is aen de Jonkheyt der Eerste Schole, onder de bestieringe
van de Societeyt Jesu. Tot Antwerpen, by Ignatius Leyssens, op de Jesuite Pleyn in
S. Joseph. Anno 1710. Met Verlof ende Privilegie; 136 blz. - Oor of tot het drukken
er van werd, op den 21 Meert 1710, gegeven door Daniel Papebrochius, Provinciaal
van de nederduitsche Provincie der S.J. - en 't Privilegie des Konings dateerde uit
Brussel, den 15 Februari 1702. Latere uitgaven er van ken ik nog die b.v. dateeren
1717 en 1754. Die datums geef ik hier op, al ware 't maar om te toonen, dat de Paters der S.J. het
voorschrift der keizerlijke Regeering niet vandoen hadden om zich te schikken naar
de gezonde rede(1).

(1) In den ‘vierden artyckel’ van zijn boekje handelt de schrijver over ‘sommige letters, die men
verscheydelyk uytspreekt in besondere gevallen’. Alhoewel over de tweehonderd jaar oud,
wekte mij die bladzijde nog waarlijk belang op, en, pro memoria, schrijf ik hier 'n vraag
over... Noteert, dat het boekje catechetisch, met vraag en antwoord, te werk gaat:
‘Waerom noemen de Vlamingen de letter ofte aspiratie H, ATTSSE, als of se een A waer?’ Ja, bij oude lieden heb ik zelf die letter nog zoo hooren noemen in mijn jongen tijd. - En hte
antwoord des schrijvers luidt: ‘Sy noemen se Atsse, om dat se in den Neer- en Hoogduytschen
Abc de figuere heeft van een byltjen h, 'tgene de naerburige Walen en Franschen noemen
une hache, van 't oudt woordt hacken, dat is kappen. Sy prononcieren die als een A, om de
quade gewoonte die-se aengenomen hebben van de woorden die men aspireren moet (de
vocalis daer de H voor staet, uyt de borst op-haelende) sonder aspiratie te prononcieren, B.E.
als men schryft handt, hondt, seggen sy andt, ondt: en, in tegendeel, als sy vinden alle, elle,
lesen sy halle, helle: 't welk voorwaer een leelijk misbruik van dese letter is’. En de volgende vraag: ‘Wat middel om dit misbruyck uyt te roeden?’ - Antw. ‘Geen ander,
als dat de lees- en schryf-meesters hunne leerlingen sterk in-prenten de waere kracht van de
letter H, doende die in 't opseggen van den Abc wel bescheedelyk en uyt de borst noemen
Aa en noyt A ofte atsse: anders en zullen sy dat noyt af-leeren: ja de onwetende, als vrouwen
en kinders, zullen dikwils schrijven H voor A, Hl voor Al, Hmbacht voor Ambacht, dat een
onverdraegelyk misbruyk is’.
Ei lieven! en dit werd reeds vóór tweehonderd jaar herwaarts geschreven!
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Nevens dat eerste boekje ligt daar nog een ander uit de Jezuieten-scholen, een boekje
van Pater Alvarez, dat de regels in het Latijn opgaf, maar de aangehaalde voorbeelden
in het Vlaamsch vertaalde, en ook wel eens in het Fransch. Het hiet: Emmanuelis
Alvarez e Societate Jesu Rudimenta, sive Institutionum linguae latinae Liber primus,
pro infima classe Studiosorum in Gymnasiis Societatis Jesu(1). Antverpiae, apud
viduam Henrici Thieullier. 1720; 104 blz.
Bij een derde schoolboeksken blijf ik wat langer stil. Ik teekende meer dan één blaadje
in mijn notaboekje op, en het verschaft mij de gelegenheid van dichter bij het
toenmalig schoolleven te leeren kennen. Het draagt voor titel:
Antonii Van Torre e Societate Jesu Dialogi familiares, litterarum tyronibus in
pietatis, ludorum exercitationibus utiles et necessarii. Una cum orthographiae
interpungendi, et dividendi recta ratione. - De uitgaaf die vóór mij ligt, is de ‘editio
novissima. Antverpiae, apud Martinum Verdussen, in foro Calceorum sub signo
Aviarii, 1731’; 242 blzz. De goedkeuring echter van de boekkeurder en aartsdiaken,
Kan. T. Voochts, van Antwerpen, dateert den 22 October 1657.(2)
De titel vermeldt het: het is een boekje van samenspraken in 't Vlaamsch en in 't
Latijn tusschen leermeester en leerlingen of tusschen de schoolknapen ondereen.
Waarlijk met belangstelling heb ik dat boekje doorbladerd: en, ik herhaal het,

(1) Emmanuel Alvarez werd in 1526 op het eiland Madera geboren. Op den ouderdom van 20
jaar trad hij in de orde der PP. Jezuïeten. Hij muntte uit in de kennis der grieksche en
hebreeuwsche talen en vooral der latijnsche taal- en letterkunde. Hij bracht een groot deel
zijns levens door in het onderwijs, en stierf te Evora, op den 30 Dec. 1582. Zijn latijnsche
spraakleer werd in bijna al de jesuïeten-colleges gebruikt, hetgeen tot gevolg had dat tal van
uitgaven, vertalingen, verkortingen en uitleggingen er van verschenen. In de Bibliothèque
des Ecrivains de la Compagnie de Jésus (Gebr. De Backer S.J. en C. Sommervogel S.J.)
beslaat de opgave zijner werken ruim 10 kolommen druk in 4o.
(2) Antonius van Torre werd geboren te Aalst in 1615; hij begon zijn noviciaat bij de PP. Jezuïeten
in 1632, bracht zijn leven door in het onderwijs, en stierf in 1677 in 't college van Kortrijk,
waar hij veel had verbleven. De 1e uitgave van het hier vermelde boek verscheen in 1658
tot Antwerpen: het was bestemd voor het college der Scheldestad; maar talrijke uitgaven
volgden op die eerste, ja tot laat in de 18e eeuw. Zne PP. De Backer en Ch. Sommervogel,
op. cit., tom. III, Louvain, 1876.
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veel van die schijnbaar nietige dingetjes laten ons klaar zien in de schoolgebruiken
van dien tijd.
Een woord tot de meesters gaat vooraf: Paroenesis ad religiosos et litteratos
Grammaticce Professores; waarna een ander: ad convictores, i.e.: ad illustres, nobiles,
ingenuos adolescentes convictus Societatis Jesu.
De inhoud van het boek is waarlijk een schets van het studentenleven dier dagen,
d.i. vóór twee- driehonderd jaar. Pater Van Torre leert spreken over den handel en
wandel in de schoolwereld: ‘Quid illi (alumni) melius, quid jucundius declamitent
quam quod integre planeque intelligunt, quod quotidie loquuntur et tractant, in quo
et sensus, et mores, et studia et vitae suae rationes omnes ipsi recensebunt?’ Wat ik met genoegen in dit oude boek reeds aantref, zijn die ‘adagiorum decades’,
die reeks van tien spreuken of spreekwoorden achter elke vijf samenspraken.
En te recht zegt de geleerde Jezuïet: ‘Ut enim gemma annulo inclusa et aurum
purpurae intertextum, ita paraemia sermoni praesertim familiari opportune et decenter
inserta gratiam ac decorem conciliat. Quid, quod adagium, ut ait Festus, ex eo nomen
sortiatur, quod ad agendum ducat, et viam commonstret, ac proinde pueri ad illas
prudentiae regulas efformari paulatim posse videantur? Haec igitur ediscant, haec
usurpent in loco, ex his sapere incipiant, haec inter disputandum e vernaculo in
latinum, et e latino, cum lubet, in vernaculum vertere jubeantur’.
Een gulden raadgeving van P. Van Torre! Spreekwoorden zijn, ja, als gouden
schilfers, die over den stijl liggen gestrooid of er in verwerkt zijn, en bevalligheid
en glans er aan mededeelen.
Vergroeid met ons volk, vergroeien die spreekwoorden ook met zijn taal: zij maken
de taal levendig en los, zwierig en schilderachtig, ingrijpend en sierlijk, luchtig en
krachtig terzelfder tijd: Dat men de aandacht der leerlingen daar in de taallessen op
vestige, och ja! dat is noodig, allernoodigst om die taal voor stroefheid en
gemaaktheid, voor houterigheid en pedantisme te behoeden.
Maar 't gebruik er van gebeure, lijk P. Van Torre ook zei, te gepasten tijde,
opportune et decenter. Mij wil het voorkomen, dat ons belgisch taaleigen vooral aan
spreuken en spreekwoorden rijk is, en door eigen ondervinding kon ik meer dan eens
waarnemen, dat men in het Noorden verwonderd stond over den voorraad van keurige
en kleurige uitdrukkingen in den mond onzer landelijke volksmenschen. O te
betreuren, diep te betreuren ware het, moesten wij die verwaarloozen, die verschoppen
als miswas en onkruid om ze te verdringen door stijf
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uitheemsch nabaksel. Op gevaar af wat te ver uit den weg te loopen, teeken ik er
toch eenige uit Van Torre's voorraad op:
1.
Geenen dag voorbij - zonder wat daarbij: nulla dies sine linea.
2.
Raad na daad - komt te laat: sero sapiunt Phryges.
3.
Met de keel gewonnen - met de keel verslonnen: bonus cantor, bonus
cupedinarius.
4.
Die witte voeten heeft, bedorven kindeken is: albae gallinae filius.
5.
Kwade raad - allermeest den raadsman schaadt: malum consilium consultori
pessimum.
6.
Men ontwent leer - natuur nimmermeer: naiuram expellas furca, tamen usque
recurret.
7.
Uit een kwaad ei kwam nooit goed kieken: numquam ex malo patre bonus
filius.
8.
Hij heeft een tong als een Lazarus' kleppe: Archytae crepilaculum.
9.
Die met heeren geen krieken eet, en vreest de steenen niet: Procul a Jove,
procul a fulmine.
10.
Ja, als er twee zondagen in één week komen: ad kalendas graecas.
11. Als is 't dat vrienden kijven - vrienden nochtans vrienden blijven: amantium
irae, amoris redintegratio est.
12.
Gij hebt de kat den kaas bevolen: ovem lupo commisisti.
13.
De waarheid gezeid - maakt haat en nijd: veritas odium parit.
14.
't Is licht te geven goeden raad - daar ik lijde en gij vóór 't bedde staat: facile
cum valemus, recta consilia aegrotis damus.
15.
Hij is zelden iemands vriend - die zijn zelven te zeer bemint: multi te oderint,
si te ipsum amas.
16.
Daar een blinde leidt den anderen - vallen zij samen over malkanderen: Coecus
caeco dux.
17.
Groote gaper, wat zal 't al zijn? - Wonder beloften en ijdele schijn: parturiunt
montes, nascetur rudiculus mus.
18.
Kwaad ei, kwaad kieken: mali corvi malum ovum.
19.
Vrienden trekken zeer - God moet trekken meer: amicus usque ad aras.
20.
't Gaat kwaad oude vossen te vangen - zij zien de strikken van verre hangen:
annosa vulpes hand capitur laqueo.
21.
Hij maakt van een vlieg een olifant: elephantum ex musca facit.
22.
Die den krijg niet en ziet, - meent dat men daar met wittebrood schiet: dulce
bellum inexpertis.
23.
Met manken leert men kreupel gaan: si juxta claudum habitas, claudicare
disces.
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24.
25.

Op dat potteken, dient die pollepel: dignum patella operculum.
Uit den dronken mond - komt des herten grond: quod in animo sobrii, id in
lingua ebrii.

Edoch, genoeg, meer dan genoeg hiermede!
In een ander opzicht acht ik die Dialogi familiares wel eenigszins merkweerdig.
Er komen daar veel belangwekkende dingetjes in voor, die ons eenvoudig en klaar,
zooals ik zei, de schoolgebruiken van dien tijd voorstellen. Een voorbeeld; Wie
herinnert zich uit zijn jongen tijd het ‘signum linguae’ niet? Wellicht bestaat het hier
of ginder nog. De vlaamsche jongens moeten fransch spreken: Wie het niet doet en
betrapt wordt, loopt 'n straf op. Dit onding komt ons toe uit de vorige eeuwen: toen
gold het latijn te praten. Alreeds in de eerste samenspraak luidde 't: Spreeckt altijdt
Latijn, oock in het spel!’
Een ‘dialoghe’ - op blz. 95 - verhaalt ons ‘een ondersoecK op het signum van de
vlaemsche tael’. Het is pittig verteld, waarlijk: men mocht ‘onghestraft geen duytsch
spreken’. Laat ik een brokje uit hun redeneeren overschrijven:
Frisius en Ignatius zijn op gang naar de school; zij zijn blijde dat ze kunnen ‘vrijlijk
in 't Latijn wat spreken’. O de brave jongens! en Ignatius... luistert: ‘Wat souden wij,
zegt hij, handelen met hen die sorghe en hebben om Latijn te spreken, niet anders
en rallen als duytsche clappernije!
Frisius. Vermaent ghyse, zy worden gram en lachen u daer en boven uyt.
Ignatius. Lachen uyt, seght ghy? Sy en houden oock niet op van te slaen: als my
onlanghs eenen vonde in een seker cleyn engh straetken, gaf hy my twee groote
kaeck-smeten op alle beyde mijne kaecken, ende liep terstont deur.
Frisius. Wat dede ghy daer-en-tusschen?
Ign. Ik weende als een kint dat sich niet en kan vreken...
Geeraert. Ick geve u het signum, Ignati.
Ign. Wat signum?
Geer. Dat ghy duyts hebt ghesproken.
Ign. Ghelooft het soo.
Geer. Ick volghde u al soetiens van achter aen.
Fris. Wat dan?
Geer. Ick hebbe verstaen de duytsche woorden.
Ign. Met wat sin?
Geer. Met dese ooren.
Ign. Voorwaer ghy zyt eenen dooven: ende dat quaerder is, ghy en hebt
geenen goeden naem.
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Geer. Om wat faute?
Ign. Om bedrogh en leugens.
Geer. Looghent ghy, dat ghy hebt ghesproken?
Ign. Ick looghen 't, dat ick heb duyts gesproken, ende herloochene 't!
Geer. Wy sullen 't by den meester ondervraghen: ick hebbe ghetuyghen
daer ick u mede sal overtuyghen.
Ign. Ick hebber twee, die ick daer teghenstelle.
Geer. Welcke?
Ign. Desen Frisius ende uwe conscientie, de welcke is soo veel als duysent
ghetuyghen, naer het oudt spreeck-woordt: Conscientia mille testes, de
conscientie duysent ghetuyghen.
Geer. Men sal 't sien!
Ign. Sane! Toch.’ Doch luisteren wij niet langer naar die jonge snaken...
Zien wij ze liever bezig aan 't spel. Een rijk blaadje folklore! ja een fijn kijkje in
de kinderwereld biedt ons het hoofdstuk over de spelen. Hoort ze bezig in ‘hun
beradinghe met wat spel sy hun sullen vermaecken’. Zullen wij met den slinger naar
het wit werpen? vraagt de een. - Verboden spel! is het antwoord. Laten wij dan met
de bollen spelen door de klospoort: sphaeris ludere per annulum ferreum... of ons
oefenen met de bollen te werpen... En dan komt de jacht op de vorschen... op de
visschen... en 't kaatsen met den bal, pilâ certare... Eh! men moet opwerpen om te
zien met wie men staat. Toen alreeds wierp men een penning op: het was kruis onder
of boven! En waarvoor speelde men? Voor 'nen halven stuiver!...Dan komt nog het
steenen of schijven werpen naar den staak... het baarloopen, enz. O wondere traditie
in de knapenwereld. Hoe tintelen sommige van die dialogen van kleur en leven! men
speelt met de snaaksche guiten mede, en men vergeet dat er spraak is over spelen
van twee- drijhonderd jaar geleden... welke denkelijk ook de voorouders van dat
volkje zullen gespeeld hebben..
Edoch blijven wij hier niet langer stilstaan.
Zeker heeft Pater Van Torre het collegeleven goed nagekeken. Hij laat me
onderstellen, dat het slaan niet onbekend was toen ter tijde; trouwens, zegt Philips
in den III dialoghe: ‘In de schole doe ik op alle manieren mijn beste op dat ick met
recht niet gheslaegen en worde, operam do ne merito vapulem’... Ziet, het kapittel
over de ‘goede manieren’ is goud weerd... Ik zie daar den Pater staan vóór de
schoolgasten, ik hoor hem sermonen... en mijn besluit: kinderen van toen en kinderen
van heden, welk verschil? Geen, dezelfde streken zitten er in... Ik laat nu daar wat
ik opteekende nopens het godsdienstig schoolleven, nopens huiselijke zeden en
gewoonten. Stippen wij enkel nog aan: naast 'nen dialoghe, die ‘de ma-

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

511
niere van te disputeren in 't Latijn’ opgeeft, leert de Pater Jezuïet ook ‘de maniere
van disputeren in 't Grieckx’. Hoe jammer toch, dat er over het belang der moedertaal
geen woord, geen sylbe gelost wordt!
In het middelbaar onderwijs was de grondige kennis van het Latijn de hoofdzaak;
wat men ter studie van de landtaal aanwendde, kwam bijna in tel niet; maar
gelukkiglijk werd die taal nog veel gebruikt tot voertaal, en ook de lexicons waren
Nederduitsch-Latijn, wat dan aan den leeraar van eigen de plicht oplegde over 't
schrijven in de moedertaal al een woord in 't voorbijgaan te reppen. - In de
dorpsscholen leerde men lezen en schrijven en rekenen, en daarbij nog den
catechismus. Doch breedvoerig weiden wij daar niet over uit: vergeten we niet dat
wij maar sprokkeling rapen.

IV.
Dat de maatregelen van het Oostenrijksch Bestuur moesten verbetering brengen in
het onderwijs, kan men niet miskennen, Hadden zij er maar den tijd toe gehad! Over
't algemeen stemden de kloosterlingen, die zich aan 't onderwijs toewijdden, met die
maatregelen in. Zoo b.v. de Augustijnen onderwierpen zich aan de voorschriften van
het Staatsbestuur, en de P. Provinciaal, J. Vollaert, gaf aan de regenten zijner colleges
het bevel: ‘Mandamus ut in omnibus collegiis nostris praefata observentur: dat die
voorschriften moesten worden onderhouden’(1). Er werden toen in België 19 colleges
door Augustijnen bestuurd: van die 19 werden er 12 door den Staat erkend. Nieuwe
leerprogramma's werden dan voorgeschreven; nieuwe schoolboeken werden
uitgegeven(2). Er mee kennis maken, zou zeker nu nog de moeite loonen. Doch hier
over handelen ligt in mijn plan niet.
Op het gebied van 't lager onderwijs liep alles niet zoo

(1) Zie L. De Rycker. Nederl. Mus. loc. cit. blz. 178.
(2) Ja, de oostenrijksche Regeering deed een aantal schoolboeken op hare kosten uitgeven.
Vroeger kostten schoolboeken zeer duur; door die tusschenkomst van hooger hand, kon men
nu zich schoolboeken tegen minderen prijs aanschaffen. Edoch, stonden de waarde en
degelijkheid van die nieuwe uitgaven dan hooger? Ziet, hier is 'n nota van archivaris Piot:
‘Lorsque le gouvernement autrichien eut fait imprimer à ses frais les livres classiques, ils
furent à meilleur compte. Mais quelles n'en étaient pas les incorrections! Dewez, dont personne
ne suspectera le jugement, déclare que ces éditions fourmillaient de fautes. L'auteur des
Réflexions sur l'Education de la jeunesse aux Pays-Bas autrichiens constate, qu'en 1788,
toutes les écoles manquaient de bons livres, et que les élèves des collèges dans toutes les
classes sont à peine en état de lire comme il faut’. Cfr Piot, op. cit., op blz. 144.
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licht van stapel. Een radicale hervorming werd voorgesteld. De gemeenten zouden
die toepassen: maar neen! zij weigerden er zich mee te bemoeien. Godsdienst en
lezen en schrijven en rekenen besloegen heel het programma. Het valt niet te
loochenen: die vier vakken zijn wel zekerlijk de voornaamste van alle, en ik moet
onderstellen, dat zij over 't algemeen nog al practisch werden onderwezen. Ik leg mij
anders niet uit, dat er zooveel volksboeken, al waren zij dan nog meestendeels van
ascetischen aard, werden gedrukt en verspreid, en dat de vertooningen der
Rederijkkamers met den dag zóó toenamen.
In zake van schoolboeken voor het lager onderwijs was men niet zeer rijk. Aan
opsomming echter of ontleding er van denk ik niet. Maar toch één woord in 't
voorbijgaan er over:
Wat hen alle kenschetst is een sterk moraliseerende strekking. Zeker kan men dit
eentonig vinden; doch vooraleer het vonnis uit te spreken, verplaatse men zich in die
verleden eeuwen. Noemt mij het aantal jaren op, dat het Vaderland in de 17e eeuw
door den oorlog niet geteisterd werd. En onder Maria-Theresia, in de 18e, na
andermaal overrompeld geweest te zijn door de Franschen, en mede op het punt van
verkocht te worden aan den vreemdeling, wat bleef den Belgen nog over? Ik
herinnerde elders al het woord van P.A.F. Gerard: zij kregen dan tijd, le loisir
d'apprendre à se résigner, tijd om zich te leeren onderwerpen, et ils cherchèrent
alors des consolations dans la religion et dans leurs privilèges, en zij zochten al
hunnen troost in den godsdienst en in hunne privilegiën of voorrechten(1). Gaat maar
even na, wat al drukken en nerdrukken van die voorrechten aan 't licht kwamen; hoe
men zich toelegde op het opstellen van allerhande chronyken. Onze voorouders zaten
binnen 's lands grenzen als opgesloten in een muit. Waar wilden of waar moesten zij
heen om hulp en bijstand? Naar het Noorden? Ei! slaat de geschiedenis open, en zij
zal u vertellen wat voor 'n broederhand men vandaar uitstak! Naar het Oosten? Uit
Pruisen kwam nooit iet goeds voor het Vaderland. Naar het Zuiden? Dit ware den
wolf in den muil loopen geweest. En naar den lande van over zee? Dat heette men
verboden weg... En zoo waren zij, willens of niet, gedwongen hun eigen leven voort
te leven, een leven van overlevering, dat zekerlijk een ander volk hadde doen wegteren
en verdwijnen - de historie getuigt het - maar dat toch ons volk, onze voorouders
niet vermocht te sloopen. Godsdienstzin en vrijheidszin hebben het karakter, de
wilskracht van dat volk gesterkt in de

(1) Zie Ferdinand Rapedius de Berg. Mémoires et Documents pour servir à l'histoire de la
Révolution brabançonne, par P.A.F. Gérard... Tom. I, blz. 114. Brussel, 1842.
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verlatenheid en in het lijden, en zoodanig gesterkt, dat het de stormen van
Schrikbewind en Keizerrijk kon doorleven zonder te bezwijken, en levenskracht
genoeg bewaarde om wederom in de rij der zelfstandige naties zijn plaats te hernemen.
Edoch, pauca minora canamus. - Ik zei dan, dat we ons niet moeten verwonderen
in den moraliseerenden toon onzer geestesproducten der 17e en der 18e eeuw, en der
schooluitgaven uit die tijden. Overigens, die didaktische strekking kenschetst alreeds
min of meer onze vroegere letterkunde. Dat zij nog duidelijker uitkomt in de eeuwen
die wij bespreken, wijte men dan aan den drang der gebeurtenissen. Menig
volksschoolboekje heb ik doorbladerd, taal- en cijferkonstboekjes heb ik doorsnuffeld,
en bijna in alle, om niet te zeggen in alle, vindt ge hier en daar een zedelijk rijmpje
of een spreuk ingelascht. Zoo leg ik me zelven uit, dat onze brave oudjes, ja en nu
zelfs nog menig Vlaming van den echten stempel, zoo'n pittige rijmkens wisten op
te halen. Herinneringen uit den voortijd: werd daar wel genoegzaam de aandacht op
gevestigd? 't Is nochtans een gezonde brok volksleven.
Zoo b.v. in een klein rekenboekje met titel: ‘Inleydinge tot de Cyfer-konst, waer
in de hoofd-specien Arithmetices grondelyk ende seer klaer worden uyt-geleyd. Seer
bequaem voor alle Persoonen, om de selve op korten tijd te leeren, door Mr. Peeter
La Court, Arithm., zynde vermeerdert door eene gemakkelyke nieuwe Divisie. (Drukk.)
Tot Gend, by de Weduwe Michiel De Goesin, recht over den Raed, in 't groen Cruys.
1766.(1)... In dat boeksken, bij de derde tafel van “numeratie” lees ik:
Die de Weireld wilt verkeeren,
Moet de Cyferkonst wel leeren.
Niet soo dienstig over-al
Als de kennis van 't getal.’ blz. 5.

(1) Van dit boeksken zullen verscheidene uitgaven gedrukt geweest zijn. Die van Antwerpen
(z.j.) draagt nagenoeg denzelfden titel, en het heet daar: ‘In dezen Druk verbetert en de Divisie
gesteld op eene nieuwe en korte maniere om te Divideeren, T'Antwerpen, by J.J. De Marcour,
boek-drukker en verkooper op de Torf-Brugge, by O.L.V. Kerk’.
Het privilegie van verkoop, ‘gegeven in haere Majesteyts (Mar. Theresia's) souvereynen
Raede van Braband’, gold voor ‘negen toekomende jaeren’. Hierin hebt ge eene ‘voor-reden
in de welke den leerling eerstmael komt tot den Meester om onderwezen te zijn’, waarop
dan het antwoord des meesters sluit met dit rijm:
‘Leert in uw' groene jeugd
Deez' ed'le Konst met vreugd,
Want als gy komt tot ouderdom,
Dan zoud gy daer wel weenen om’.
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Bij de tafels der ‘multiplicatie’ op blz. 63:
‘Soo wie door Cyfer-konst wilt syn getal vermeeren,
Die moet sonder verdriet een van dees Tafels leeren;
Want dese geeft hem straks, op dat hy niet manqueert,
't Product van het getal dat hy multipliceert’.

Verder op het einde van ‘de Practyk ofte korte Rekeninge’, blz. 191, wordt er voor
den ‘eersaemen leerling’ nog bijgevoegd:
‘Daerom leert, en onthoud, wilt gy komen tot eeren,
Dus doende, zal 't gebruyck uw meer en meerder leeren’.

En vooraleer die ‘korte rekeninge’ aan te vangen, op blz. 182, had de schrijver gezeid:
‘Leert en begrypt met sachten sin,
Al valt 't u swaer in syn begin;
Want konst te leeren is verdriet,
En als men 't kan, dan acht men 't niet’.

Zij hier nog vermeld een ander oud en zeer verspreid schoolboekje over de
‘Letter-konst’. Ik schrijf den titel af: ‘Oprecht onderwys van de Letter-konst, bequaem
om alle persoonen in korten tijdt wel en volkomentlijck te leeren spellen en lesen:
alwaer het oock, datse in haer jeught noch A noch B geleert hadden. Ten dienste van
alle gemeyne Scholen en Schoolmeesteren, door C.D. Niervaert. - Van nieuws
gecorrigeert en verbetert door N.V.D. T'Antwerpen, by Joannes Franciscus Van
Soest, boeck-drucker ende boeck-verkooper, woonende in de Cammerstraet in de
Schilt van Troven. 1752’.
Het boekje begint in rijm voor te stellen ‘wie de letteren en het boeckdrucken eerst
heeft gevonden’, maar 't is armoedesta-bij, zoodat ik maar liefst het stukje oversla.
De zedenpreek wordt echter niet vergeten. Luistert hoe de schrijver op de laatste
blzz. 54 en 55 tot ouders en kinderen spreekt:

Waerschouwinghe aen de ouders.
Peyst doch, gy Godtvruchtighe Ouders vol eeren,
Wat sorgh en toesicht gy schuldigh zijt om draegen
Over uwe kinderen, om die wel te doen leeren,
Of gy sult u daer te spade beklagen,
En gy sult van Godt den Heere, in u leste dagen,
Scherpelijck van onachtsaemheyt gecorrigeert zijn,
Als ons leven generalijck sal ge-examineert zijn.
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Lesse aen de kinderen.
Op kinderen, werckt, leert en verstaet,
Neemt waer den tijdt die gy ter scholen gaet;
Want doet gy 't niet, zoo sult gy het beklagen,
Als het te laet wert, in uw' oude dagen.

De ouders behooren hun te quyten, naer 't vermogen in 't onderwysen
hunner kinderen.
Quyt u conscientie tegen Godt den Heer,
Gy vrome Borgeren alhier geseten,
En doet u kinderen stichten in de deugt en eer;
Laetse voort onderwijsen in der pennen secreten,
En alle edele konsten doet hun oock weten,
Waer door zy moghen tot staet en eere komen,
Want desen rijckdom en werdt hun nimmer meer genomen.

Neemt een exempel aen de mieren.
Reyst uyt den slaep van onachtsaemheyt groot,
Gy trage Jongers, noch in konst onervaren:
En gy alle die met eeren wilt winnen u brood,
Leert lesen en schrijven in u jonge jaeren;
En wilt aen de penne gelt noch arbeyt sparen,
Want d'ongeleerde moet voor de gheleerde nijghen:
Als de geleerde spreckt, moet d'ongeleerde swijgen.

Mal moerken, mal kinderen.
Veel Vaders en Moeders zijn soo mal met hunne kinderen,
Hoort watse tegen den School-meester gewaghen:
Meester, en bekijft mijn kind niet, 't mocht hem hinderen:
'Is noch jongh en teer, en 't magh geen woorden verdragen;
't Heeft noch om te leeren veel jaren en dagen,
Geeft mijn kindeken toch zijn willeken, seggen sy expresse,
Datse in een jaer niet en leeren, dat leeren sy in sesse.

Ziet, die zedelijke strekking vinden wij ook in de leerboekjes voor het Latijn. Ik
neem de Simonis Verepaei Rudimenta sive Latinae grammaticae liber I.
Parve liber, magnus si te modo cerneret Auctor,
Diceret: Excrevit posthumus iste meus.
Sed non (qui candor Simonis et inclita virtus)
Augmento nollet laetior esse tuo.
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In usum studiosae juventutis. Drukk. Antverpice. Typis Reneri Sleghers, Bibliopolce
in platea vulgo dicta de Cammerstraet, sub signo Scuti Arthesiae. (z.j.) De censura
werd onderteekend door Laur. Beyerlinck, libr. cens. De zeven laatste blzz. zijn niets anders dan ‘Christianae institutionis
Progymnasmata, hoc est, primae exercitationes, in parvulorum usum congestum’. En daarop volgen in 't Latijn, en 't Vlaamsch en 't Fransch, spreuken uit de godgewijde
Boeken, uit Terentius, uit Cicero en anderen.
Bij het fransch-leeren ging het al evenzoo. Ik heb hier La vraye Introduction à la
Langue françoise avec quatre dialogues françois et flamans. Dernière édition
augmentée, revue et corrigée. Dat is rechte Inleydinghe tot de fransche spraeke
nevens vier fransche ende Duytsche ghemeyne t' samen-spraken. Den laetsten druck
vermeerdert ende verbetert. T'Antwerpen, by Marcelis Parys op de oude
Coren-merckt, in 't gulde Cruys, 1668.
Dit boeksken, luidens de ‘voor-reden tot den leser’ werd menigmaal herdrukt, en
in deze uitgave, zegt de schrijver, ‘soo hebbe ick goedt ghevonden het selve noch
eens wel te oversien, ende te veranderen de woorden die niet op-recht Brabants zijn,
op dat se volmaeckter soude connen verstaen worden in dese Landen’... Op het einde
eene reeks spreuken, ‘et plusieurs quatrins par alphabet en forme de prière à l'Eternel
tout-puissant par distiques chrestiens... et l'Oraison de nostre Seigneur en rimes,
laquelle est très-utile aux Etudians et à tous fidels Chrestiens’.
Voorbeelden van dat slag ontbreken niet; doch deze vier, vijf aanhalingen zijn
voldoende, om ons een denkbeeld te geven van den geest en de strekking in de 17e
en in de 18e eeuw. Nog één leerboekje zij toch vermeld: een Kleynen Catechismus
ofte Christelycke Leeringe met korte godtvruchtighe Oeffeninghen voor de Catholycke
Jonckheydt van het Aertsbischdom ende alle andere Bischdommen der Provincien
van Mechelen. Drukk. t'Antwerpen, by Alexander Everaerts, boeckdrucker ende
boeck-verkooper op de Minder-broeders Ruy in S. Ignatius. z.j. - Op de 16e en laatste
blz. staat er: ‘Mag gedruckt en in de scholen geleert worden binnen Antwerpen. P.G.
Ulens, Can. en Scholaster’.
Hierin vind ik opgegeven de Kinder-gebedekens, die onze Hendrik Conscience
zoo gepast, zoo gemoedelijk in een zijner verhalen wist in te lasschen. Voor velen,
ik twijfel er niet aan, maken zij nog heden de zoetste herinneringen uit den eersten
leeftijd wakker. Dat ik die bladzijde overschrijf, kan men
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niet kwalijk nemen: Luistert, 't gaat met vraag en antwoord:
- Leert my 's morgens spreken tot het Kindeken Jesus.
Ant. Grooten Heere, kleyn Kint Jesus die ons bemint,
Is 't dat gy mijn herteken gesloten vint,
Doet het open met uwer minnen,
En sluyt den Heyligen Geest daer binnen.
- Hoe offert gy u 's morgens aen onsen lieven Heere?
Ant. O Jesu, mijn alderliefste lief,
Ick schenck u mijn herteken tot eenen brief,
Schrijft daer in wat u belieft,
En gebruyckt het al tot u gerief.
- Wat gebeden seght gy om bewaert te worden?
Ant. O Maria! als mijn oogen zijn geloken,
En mijn herteken sal zijn gebroken,
Als mijnen mont niet meer en sal spreken,
En wilt mijn arm zieltjen dan niet vergeten!
- Wat gebedeken seght gy voor de Lesse?
Ant. Cruysken, Cruysken goet begin,
Den Heyligen Geest in mijnen sin,
Dat ick wel magh leeren,
Dat bidde ick onsen lieven Heere;
Dat ick wel magh onthouwen,
Dat bidde ick onse Lieve Vrouwe.
- Wat seght gy als gy voor by een Cruys gaet?
Ant. O naeckten, bloedigen, gekruysten Jesus,
Bewaert my van een haestige doodt,
En beschermt my tegen 's vyandts aenstoot.
- Wat gebedeken seght gy als gy wey-water neemt?
Ant. Door 't gebedt over dit water gesproken,
Door het dierbaer Bloet dat gy eens hebt vergoten,
Door uwe vyf heylige roode Wonden,
Wilt, Jesus, my suyveren van alle sonden.
- Hoe sal ick aenspreken het H. Sacrament?
Ant. Jesus, Vader, ick ben u kindt,
Gy zijt den Heere boven al,
Gy weet wanneer ick sterven sal;
Dat zieltjen dat ghy my hebt gegeven,
Wil ick brengen in 't eeuwigh leven.
- Wat sal ick seggen, als men 't H. Sacrament opheft?
Ant. O salighmaeckende Hostie, heylige Offerhande,
Die daer opent de hemelsche landen,
Den vijandt wilt ons vernielen met sijn tanden,
Verlost ons, Jesu, uyt sijne bloedige handen.
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- Wat sal ick bidden, als ick my voegh om te slaepen?
Ant. Ick legge mijn hooft op het kussen,
Door Godt den Vader wil ick rusten,
Met Godt den Sone wil ick slapen gaen,
En hope met Godt den Heylighen Geest op te staen.
- Wat seght gy 's avonds tot uwen H. Engel?
Ant. Heyligen Engel Sinte Michiel,
Ick bevele u mijn lijf en ziel,
En gy, o Heyligen Bewaerder goet,
Wilt my morgen wecken metter spoet,
Niet te vroegh oft niet te laet,
Als de klock vyf of ses uren slaet.
- Wat sal ick seggen als de ure slaet?
Ant. Een salige ure verleent my Godt,
Een heyligh leven, een saligh sterven,
Op dat ick onderhoude sijn gebodt,
Het eeuwigh Hemelryck magh be-erven!

Nu mochte nog ten slotte gewezen op de leesboeken, welke in de scholen gebruikt
werden. - Zij waren talrijk, met sterk afgeteekende moraliseerende strekking. Het
zal voldoende zijn de titels van eenige dezer op te geven: ik noem enkel de die, welke
ik zelf bezit en waar ik, in de goedkeuring van den geestelijken censor, vermeld vind
‘wordt in de scholen toegelaten’, zooals: ‘Den Spiegel der Jonkheyd dienende voor
alle Jonkheyd d'Eerbaerheyd en Deugd beminnende, tot eenen Spiegel... Rethorijk
gemaekt by M.A. Van nieuws overzien ende verbetert. T'Antwerpen, by Franc. Ign.
Vinck, boek-drukker en verkooper, woonende in het Klapdorp, in de Vyf Ringen’.
Dit boek, 80 blz., met de ‘approbatio’ van ‘Max. Van Eynatten, Canonik ende
Scholaster van Antwerpen’, biedt ons dit eigenaardigs, dat het gedrukt is ‘in
geschreven letters’, althans de uitgaven, die er mij onder de hand van vielen. Een
woordje zij nog toegevoegd: De eerste lesse luidt ‘Godt suldy vreesen boven al’; en
in de volgende heet het ‘hoe eenen jongeling hem sal begeven tot leeren lesen en
schryven’, en ‘leert de Latynsche Taele’; trouwens
‘De latijnsche spraeke is boven al de beste’.
En daarachter ‘leerd de Fransche Taele’; want
‘Naest het Latijn spant het franssoys de Croone’.

Ja, leert fransch! gelijk de grooten zongen, zoo piepten de kleinen. In de hoogere
sferen der Regeering klonk alles wat de klok sloeg, fransch: kon het anders of dit
moest een weergalm opwekken in de volksstanden? Het landsbestuur, eilaas! maakte
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derwijze een roede gereed tot zijn eigen afstraffing: ‘En propageant le français dans
le pays, le gouvernement favorisa l'influence des idées nouvelles, influence qui devait
devenir si fatale pour la maison d'Autriche’(1).
Nevens voorzeiden ‘Spiegel’ ken ik nog Den nieuwen Spiegel der Jongheyt ofte
Gulden ABC, dienende tot stichtige onderwysinge, en om in de kleyne Catholyke
Schôlen gebruyckt te worden, in rym vertoont door den eerweirden Heer Ferdinandus
Loys, priester, in syn leven Prior in het Klooster van den Heyligen Guilielmus tot
Peene... Tot Iper, by Thomas Waldwein, boekdrucker op de Lente-Merct. - Deze
uitgaaf was zeker de eerste niet: De goedkeuring, van den 9 April 1772, was
onderteekend A. van Tienevelt, Archid. Lib. Cens.
Een ander schoolboekje heet: Honderd schoone Exempelen tot bewys der deugd...
De libr. censor F.J. Malfroid schreef er van, te Gent, op den 8 Januari 1766: ‘Dit
boeksken... van nieuws overzien ende op vele plaetsen verbeterd, is niet alleen
genoegelyk, maer ook seer nut voor alle Persoonen en voor de jongheyd in de
scholen’.
Veel herdrukt en verspreid was ook de Christelyke Academie, dat is: De
Oeffen-plaets der Geleerdheyd, bekwaem om de kinderen te oeffenen in Christelyke
Deugden; vergaedert door J.B.v.L.P. Opgedraegen aen het minnelyk Kindeken Jesus,
den Leeraer en Minnaer, den Loonder en Kroonder der Catholyke Jongheyd. Gedrukt
met toestemming van Zyne Doorluchtigste Hoogweêrdigheyd Petrus Josephus,
Bisschop van Antwerpen, die het gebruyk der zelve aen de jongheyd neêrstiglyk is
aenpryzende. - Tot Turnhout, by P.J. Brepols, boekdrukker en boek-binder. De
goedkeuring, gegeven tot Antwerpen, op den 8 Meert 1718, ging uit van J.L. Carvajal,
Can. Grad. der Cathedr. kerke van Antwerpen, Regter Synodes ende boekkeurder. Men vindt er hier en daar den weergalm in van de oorlogen die het Vaderland, ‘ons
Nederland, de bloem der landen’, teisterden; zie blz. 51.
Zij hier mede nog vermeld het Nieuw dobbel Cabinet, ofte Historische
Geloofsonderwijzing, behelzende in 't kort de geschiedenis van de Oude en Nieuwe
Weth, ende het vervolg der Christelyke Leering, gemaekt doôr den Heer Fleury,
Priester, etc. Uyt het Fransch vertaelt. - Tot Lier, by J.H. Le Tellier, boek-drukker
ende boek-verkooper. Vidit P.J. Heylen S.T.L. Dec. Lyr. Libror. censor... God weet
op hoeveel exemplaren dit boeksken met zijn oude, oude houtsneêkens verspreid
werd! Het begint met een reeks kindergebedekens, waarvan

(1) Zie G.J.Ch. Piot. Op. cit., blz 89.
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eenige overeenstemmen met die uit den voornoemden Kleynen Catechismus. - Nog
meer en beters vindt men echter in Het dobbel Kabinet der christelyke Wysheyd, met
approbatie uit Gent, 1740.
Tot het godsdienstig onderwijs behoorde ook nog Het Leven ons Heere Jesu-Christi,
gedeyld in dry deelen, met schoone Leeringen op elke verholendheyd des zelfs.
Getrokken uyt het Spaensch der Eerw. Vaderen Petrus de Ribadineira ende Louis
de la Puente der Societeyt Jesu. Overgezet in onze Nederlandsche Taele door F.B.
tot gebruyk van de Jongheyd. - Tot Gend, by Judocus Begyn, op d'Appelbrugge, in
den Engel. De libr. censor F.J. Malfroid, van Gent, schreef er zijn goedkeuring over,
den 20 Mei 1763.
Bijzonder veel bekend is de Heerlyke ende gelukkige Reyze nae het heylig Land
ende stad van Jeruzalem, beschreven en bereyst door Broeder Jan vander Linden.
Pater van de Cellebroeders tot Antwerpen, in 't jaer Ons Heere 1633, tot stigtinge
en vermaek van de Jongheyd, die geirn wat nieuws lezen... Tot Gend, insgelijks bij
J. Begyn. Dit was echter de eerste uitgaaf niet. In zijne goedkeuring getuigde er van
‘E.P. Audenaert, Kanonik Grad. ende Aerts-Priester van S. Baefs, boekkeurder’, op
den 1 Sept. 1740: Het boek ‘is zeer aengenaem voor den lezer ende tot stigtinge voor
de Jongheyd, overzulks weirdig om in de scholen gelezen te worden’.
Edoch, aan onze lijst kwame dra geen einde, wilden wij alle tei school gebruikte
boekjes opnoemen. Nog twee, drij wezen er opgeteekend:
Bij denzelfden J. Begyn werd ook gedrukt het ‘Wonderlyk Leven van de Heylige
Godelieve, Maegd en Martelaeresse, wiens heylige Reliquiën berusten in de
Parochiale Kerke tot Ghistel, benevens vele schoone Mirakelen die zy in haer Leven
en naer haere dood gedaen heeft, de welke goedgekeurt zyn van verscheyde groote
en godvruchtige Mannen, als naementlyk van de eerweirde Heeren den Bisschop
van Noyon, den Bisschop van Brugge en meer andere. Van menige druk-feylen
verbetert, zynde zeer bekwaem en dienstig om van alle Jongheyd in de scholen met
vrugt geleert te worden’. - Het boekje, iets van 64 blz. groot, behelst menigvuldige
houtsneêplaten. Het begint met een ‘Vermaen-lied tot de naervolginge van het Leven
en Deugden der Heylige Maegd en Martelaeresse Godelieve. Op de wijze: Alzoo het
begint.’ Met de goedkeuring der boekkeurders E.F. Audenaert en F.J. Malfroid (1759) trof
ik ook nog aan:
‘Den dobbelen Zieleniroost ende vaderlyke Leeringe, troostelijk voor de
godvrugtige christen Zielen, gesteld by maniere van saemenspraeke tusschen eenen
vader en zyne
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kinderen. Verklaerende de Tien Geboden Gods, de zelve uytleggende en met
voorbeelden bewyzende. In dezen laetsten Druk overzien, en van vele fauten
gezuyverd, tot onderwyzinge en troost der zielen uytgegeven. (Houtsneeplaat op 't
titelblad)’.
Ten laatste noemen wij nog ‘Reynaert den Vos, ofte het Oordeel der dieren, in het
welk door koning Lion en zyne Heeren de schalkheyd van Reynaert den Vos word
onderzocht en geoordeelt. Het Verhael is zeer vermaekelyk om lezen, ende profytige
moraele bediedselen mede-brengende. - Tot Gend, by Van Paemel, boekdrukker en
boekverkooper by de Capucynen in den. Vyf-hoek. De ‘approbatie’ luidt als volgt:
‘Dezen boek, aldus verbetert, is goed en bequaem gevonden, zoo voor scholen als
andere Persoonen; en dient niet alleen tot recreatie, maer ook tot moralisatie. Actum
Antwerpen, 15 November 1661. Maximilianus van Eynatten, Canonik en Scholaster
van Antwerpen.’ Dit zij nu voldoende: uit al dat voorgaande blijkt thans genoeg, meen ik, welk de
geest was die in onze volksscholen heerschte. Het godsdienstig onderwijs diende tot
grondlaag; dan kwam het lezen en het schrijven met eenige beginselen van de
rekenkunde. En de boeken? Keus genoeg, in zeker opzicht, ja; maar een goede keus
doen ware moeilijk geweest. Doch alles ingezien heb ik den moed niet den voorouders
den steen toe te werpen. Des Roches, Beaurepaire en al de bewierookers van het
oostenrijksch regiem mogen den toestand met de zwartste kleuren voorhangen; maar
wat hebben Spanje en Oostenrijk hier beproefd om het volksonderwijs op te beuren?
Niets... en in plaats van 't weinige, het gebrekkige zelfs dat bestond, af te breken,
ware 't beter, ware 't billijker geweest dank te zeggen aan zooveel liefdadige personen,
die voor zóó menig verlaten volkskind scholen oprichtten of zich als onderwijzers
of onderwijzeressen aanstelden. Voorzeker kon er verbetering aangebracht; maar
niet aan hen die niets tot verbetering aanbrachten, behoort het als beschuldigers op
te treden. ‘En somme le gouvernement ne fit rien ou peu de chose pour cette branche
si importante de l'éducation publique, c.a.d. pour l'instruction donnéc dans les écoles
inférieures’. Zoo spreekt de onpartijdige geschiedenis. Leest Piot, op. cit., blz. 135.
En werpe men op, dat die lagere scholen onder het gezag der plaatselijke overheid
stonden, en dus eenigszins aan de werking der Regeering waren onttrokken, het was
nochtans bekend, dat menige overheid hare plicht niet vervulde... En was de
tusschenkomst van hoogerhand ergens noodzakelijk, dan ware het wel op het gebied
van 't volksonderwijs geweest, dat eigenlijk tot grondzuil verstrekt van alle hoogere
scholen.
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In zake van middelbaar onderwijs gebeurde nagenoeg iet dergelijks. Na de opheffing
der Sociëteit Jesu, in 1773, kon men geen kwaad genoeg over het onderwijs der
Jezuïeten aanhalen. Welke geheime inzichten hieronder staken, laten wij onverlet;
maar de Neny met zijn aanhang en de Kon. Commissie van Onderwijs hebben het
onderwijs der Paters nooit kunnen overvleugelen. Het kan niet geloochend, dat het
middelbaar onderwijs, toen de Staat er zich van meester maakte, in geen bloeienden
toestand verkeerde(1), o neen! maar de middelen die hij zelf aanwendde, om verbetering
in te voeren, waren niet krachtdadig genoeg, en zijne eigen mannen waren daartoe
op de hoogte niet: ‘Toutes les mesures prises par l'Etat ne produisirent aucun effet’.
Zoo erkent Piot in zijn reeds vermelde studie, en hij somt de bewijzen er bij op. (Ziet
blz. 140). Zeker, wij herhalen en erkennen het, 't en zag er maar bedenkelijk uit in
ons onderwijs, en menschen van ondervinding schreven dit in volle letters; doch op
dat gebied verandert alles niet ten goede op één dag: er wordt tijd daartoe vereischt.
In dat opzicht schrijf ik hier eene goedkeuring neer, door J.B. Fighé S.T. & J.U.L.,
boekkeurders, onderteekend, en, op den 24 Meert 1757, bevestigd door J.F. Faestraets.
Can. en Scholaster van Antwerpen; luistert: ‘Dit boeksken, beschyvende op eene
goede maniere de Fondamenten ofte Grond-regels om in korten tyd de Nederduytsche
Spel-konst in d'uyterste volmaektheyd te leeren, zal tot profyt der Nederlanders mogen
gedrukt worden: gemerkt het met regels leert, hoe alles moet gespeld ende geschreven
worden, zonder de welke men geene taelen wel kan leeren, ende meer andere dingen
bevat, zeer dienstig voôr de jongheyd. Het was te wenschen, dat alle Schoôl-Meesters
ende Meesterssen het zelve in hunne Schole gebruykten, dan zoude men zoo vele
grove en belachelyke misslaegen in 't spellen, zelfs van publieke schriften, niet meer
zien’. - Waarlijk, die weinige woorden hebben een groote beteekenis(1).
Edoch laten wij hier niet langer stilstaan.

(1) Wie is de schrijver van Historie van de voorspoedige Staets-Omwenteling der gewezene
Oostenryksche Nederlanden... 2 D. Drukk. Jos. De Busscher, boekdrukker, in de
Predikheerenstraat, 1790? Ik weet het niet. Op 't einde van zijn Voor-berigt lees ik:
‘De uvtschryvende of by-een-raepende uytzinnigheyd van het meeste deel der Schryvers
dezer Eeuwe is tot den hoogsten trap gerezen, het gene de oorzaak is dat, de nederduytsche
werken byzonderlyk, zoo onsmaekelyk voorkomen aen de Lezers, als zy rauw en onbeschoft
zyn in hun zelven. Zoude men niet met regt mogen besluyten, dat dit de reden is, waerom
veele van onze Landsgenooten, door eene ongegronde voor-ingenomentheyd, zig laeten
voorstaen, dat de uytheemsche Taelen alleen het uytsluytende Voorregt hebben om schoone
werken voorts-te-brengen?’ Zie op blz. 22.
(1) Wie is de schrijver van Historie van de voorspoedige Staets-Omwenteling der gewezene
Oostenryksche Nederlanden... 2 D. Drukk. Jos. De Busscher, boekdrukker, in de
Predikheerenstraat, 1790? Ik weet het niet. Op 't einde van zijn Voor-berigt lees ik:
‘De uvtschryvende of by-een-raepende uytzinnigheyd van het meeste deel der Schryvers
dezer Eeuwe is tot den hoogsten trap gerezen, het gene de oorzaak is dat, de nederduytsche
werken byzonderlyk, zoo onsmaekelyk voorkomen aen de Lezers, als zy rauw en onbeschoft
zyn in hun zelven. Zoude men niet met regt mogen besluyten, dat dit de reden is, waerom
veele van onze Landsgenooten, door eene ongegronde voor-ingenomentheyd, zig laeten
voorstaen, dat de uytheemsche Taelen alleen het uytsluytende Voorregt hebben om schoone
werken voorts-te-brengen?’ Zie op blz. 22.
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V.
Een woordje nog over de prijsuitdeelingen.
De Kon. Commissie vond tijd om in de geringste bijzonderheden te treden. Echte
‘schoolvosserij!’, om een niet zeer vleiend woord te gebruiken. De prijsuitdeeling
moest luisterrijk zijn(1). Een leerling der Rhetorica zou daar een latijnsche redevoering
uitspreken; en leerlingen van de Poesis moesten latijnsche en fransche verzen
voordragen. Van vlaamsche echter was er geen spraak. Best zouden nu die verven
geestesvruchten zijn van de leeraars zelven. Zoo zou men twee vliegen in één lap
slaan: voor de knapen was 't een gelegenheid om vóór het publiek te leeren spreken,
en voor de professors, 'n occasie om hun talent te doen gelden. Zoo redeneerde de
officiëele omzendbrief. Prijzen mocht men niet verdeelen tusschen leerlingen van
gelijk gehalte, o neen! men moest de compositiën herbeginnen, totdat er maar één
enkele eerste, tweede, enz. meer overbleef. Van tooneelvertooningen, zoozeer in de
mode op de toenmalige prijsuitdeelingen, moest men afzien... Kortom een reeks echt
oostenrijksche maatregelen zouden het peil van 't onderwijs op de noodige hoogte
brengen!...
Doch hoe was het met de prijzen gesteld? Er zijn mij een drijtal ‘palmares’ van
dien tijd in de hand gevallen, afkomstig uit het H. Drijvuldigheidscollege van Leuven:
zij zijn in 't Latijn opgesteld. Moet ik uit het deze besluiten nopens de andere
gestichten, en het ‘ab uno disce omnes’ toepassen?...
Het Wekelyks-Nieuws uyt Loven (nr 9, Sondag 28 Augusti 1785), deelde het
volgende desaangaande mee: ‘De studerende Jongheyd in het Nieuw-Collegie der
Heylige Dry-Eenheyd dezer Stad, hunnen Cours van dit jaar 1785 gesloten hebbende,
zijn op 25 dezer met de gewoone formaliteyten, volgens het laetste reglement in ieder
Schole, de plaetsen en prysen uytgekondigt en gegeven als volgt’. - En dan begint
men met de Rhetorica. In die klas, 12 prijzen aan 12 leerlingen; in de Poësis, 10
prijzen aan 10 1.1.; in de Syntaxis, 10 prijzen aan 10 1.1.; in de Grammatica, 10
prijzen aan 10 1.1.; in de groote Figuur, insgelijks 10 prijzen aan 10 1.1. In elk dier
klassen werd nog een bijzondere prijs toegekend voor de christelijke leering, voor
de grieksche taal, voor ‘landbeschryving en historie’ en voor de ‘cyfer- en
landmeet-konsten’. In de kleine Figuur: 10 prijzen aan 10 1.1. en een bijzondere prijs
voor de christelyke leering, voor de ‘cyfer-kunde’, voor historie en landbeschrijving
en voor de fransche taal. Nog eens: van een prijs voor de studie der moedertaal geen
spraak.
En deelde men dan geen vlaamsche boeken uit? Luistert:

(1) Zie L. De Rijcker. Nederl. Mus. loc. cit., blz. 176.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

524
In de Rhetorica, 6 latijnsche en 10 fransche, waaronder Corpus juris civilis, 2 vol.
in fol.; - Stockmans opera omnia stud. cl. Le Plat, 4 vol.; - Dictionnaire de géographie
ancienne. - In de Poësis: 6 latijnsche en 8 fransche, waaronder Dictionnaire de
Trevoux, latin et français, 3 vol.; - Histoire de la Bible par Dom Calmet, 3 vol.; Novum Testamentum. - In de Syntaxis . 2 lat. en 12 fransche, waaronder Histoire
générale d'Allemagne; - Essais sur les bienséances oratoires, 2 vol. - In de
Grammatica: 2 lat. en 12 fransche, waaronder Titus Livius, studio Guerin, 10 vol.; Catechismus concilii Tridentini; - Arithmétique de Barrême. - In de groote Figuur:
3 lat. en 11 fransche, waaronder Géographie, par Du Fresnoy; - Histoire universelle,
par Bossuet, 4 vol.; - Histoire de l'Eglise par l'abbé Yvon, 3 vol. - In de kleine Figuur:
3 lat. en 11 fransche, waaronder Analogia Becani; - Tableau de l'Univers... etc.
Nog een woord over de prijsuitdeeling van 1792.
Het titelblad van den prijzenrooster luidde: ‘In Gymnasio SS. Trinitatis, Lovanii,
XXIII Augusti MDCCXCII, Maecenate Reverendissimo ac amplissimo viro Domino
Raphaele Seghers, Loci S. Bernardi ad Scaldim abbate, Statuum Brabantiae Assessore
perpetuo, Toparcha de Hemexem, Puers, Westmal, Zoersel, Palude S. Martini, etc.
- Lovanii, apud J.P.G. Michel, prope Praem. Coll.’
Ik bemerk, dat het getal prijzen nagenoeg hetzelfde is: 12 in de Rhetorica en 10
in de andere scholen; doch de prijs voor de ‘cyfer- en landmeetkunsten’ blijft
achterwege. In de Figura majori wordt een bijzondere prijs geschonken voor de
christelijke leering en de geschiedenis, en in de Figura minori enkel nog voor de
christelijke leering. Het zijn wederom al latijnsche en fransche boeken, dikwerf
volstrekt niet in verhouding tot den ouderdom der knapen: Zoo zie ik opgeteekend
onder de prijzen der Fig. minor: Fromondus, in Acta Apostolorum, 2 vol.; - Bailly,
de vera Religione, 2 vol.; in de Grammatica: Daelman, Theologia, 7 vol. enz.
Van vlaamsche boeken is echter geen spoor te vinden. Drij, vier boeken stonden
min of meer in betrekking tot de vaderlandsche historie, zoo b.v. Histoire des Guerres
de Flandres par Bentivoglio, 4 vol.; - Vita Adriani VI P.M.; - Dictionnaire des
hommes illustres des Pays-Bas, 2 vol... In 't boekenlijstje van 1785 was er zelfs geen
enkel te vinden.
En neem ik nu in aandacht de geboorteplek der vermelde prijswinnaars, dan vallen
er op de 10 hoogstens twee uit Wallonië op te teekenen. Zullen wij nu daaruit een
besluit trekken nopens den vaderlandschen geest in dat middelbaar onderwijs?...
Neen, maar dat het nationaal eergevoel er bij zal gewonnen heb-
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ben door het doodzwijgen der eigene landtaal, neen, dit kan ik niet aannemen. Op
distels wassen geen rozen, en onwillekeurig denk ik op de feiten, die maar amper
eenige jaren daarna ons Vaderland op den boord van den afgrond brachten; denk ik
op hetgeen een onpartijdige historie thans schandvlekt als de ‘schuldige vadsigheid
der groote steden’, terwijl de arme volksjongens van 1798 te wapen liepen, en
worstelden totter dood, om de kluisters der vreemde dwingelandij te breken(1).
Het vaderlandsch bewustzijn zat diepst bewaard in den schoot van den volksstand.
In dien schoot lag de smeulende kool, die later eens moest opvlammen. Het onderwijs
van dien volksstand, hoe verwaarloosd ook, was nochtans niet van aard om
ontzenuwend te werken op eergevoel en wilskracht, neen, wat men ook zegge, en
telkens men dat eergevoel al te zeer kwetste, had het nog kracht genoeg om zich bij
Spanjaard en Oostenrijker te doen gelden. Dit getuigt de geschiedenis dier twee
rampvolle eeuwen, der 17e en der 18e. Ja, de volksstand bleef vlaamsch ondanks de
aldoordringende franschdolheid, en hij bleef vlaamsch met 'n taale koppigheid, die
nog op dit ure menigen denker moet verwonderen. Heil aan hen die van tijd tot tijd
dat volk eens schudden als om het wakker te houden, wanneer uitgeputheid dreigde
in moedeloosheid over te gaan! Ik meen, dat de werking der eenvoudige Rederijkers
hierin krachtiger en heilzamer was dan de invloed van Hoogeschool of Academie.
Leuven en Brussel, schreef te recht advokaat Verloo, hebben in dat opzicht niets
anders gedaan dan de volkstaal niet verworpen; maar liefde voor de taal aangekweekt,
neen! Dit echter konden en deden de Rederijkers ondanks al hun onbeschaafdheid.
Zij nog vermochten, als buiten wete, achting en liefde te kweeken voor de tale, door
hun tooneeloefeningen, lijk ook nog de Priester, zoo zeide Jan Frans Willems(2), door
den kansel en zijn omgang met de geloovigen.
Dit herinnert mij eene bladzijde uit een mij onbekenden schrijver, die, in 1790, in
zijn historie der pas gebeurde Omwenteling schreef als volgt: ‘Ach! hoe zeer bemin
ik u, ô oude en door onze goede Nederlanders verzuymde Taele; uwe rouwe
uytspraeken en uwe onbeschaefde uytdrukkingen zyn my veel aengenaemer als de
onsmaekelyke redenkaevelingen van de snedigste en verçierste tongen; gy schynt
niet uyt in deze heldere werken, die de faem vermaerd maekt met de dwaelingen die
zy verduyken; men hoorde u niet in deze raezende Academiën, alwaer de dwaeling
op den zetel der ydel-

(1) Zie Onze Boeren. Tooneelen uit den Boerenoorlog van 1798, door Dr. Aug. Snieders. Uitg.
Veritas, te Antwerpen, 1913; blzz. 12, 39 en passim.
(2) Zie J. Fr. Willems op. cit. op blz. 200 en vlg.
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heyd geplaetst is; maer hier door zyt gy zelfs voor ons eenen uytmuntenden
Behoed-middel geworden tegen de uytzinnigheden en de dwaelingen der
Vreemdelingen; den blaes der besmetting heeft eenige lidmaeten konnen besmeuren,
maer de menigte des Volks is onbesmet gebleven, en het is aen u dat zy deze Weldaed
schuldig is’(1).
Doch staken wij hier hiermede ons sprokkelen.
Ik zeide in den beginne, dat ik geen historie schrijf van het onderwijs in de 17e en
in de 18e eeuw. Ik geef maar eenige nota's ten beste, eenige persoonlijke
beschouwingen, eenige bijzonderheden, die 'k naast het veld der geschiedenis aantrof,
op het gebied der folklore, namelijk, waar de historicus meer dan een verrassing
oploopt. Wij handelden over den toestand van ons onderwijs in die twee voorzeide
eeuwen. Was 't hier wel zoo ellendig gesteld als men voorgeeft? Beschuldigt men
niet al te vaak personen, waar de schuld veeleer aan anderen en aan de
tijdsomstandigheden te wijten valt? - In het 2e hoofdstuk wordt meer bepaald over
het gebruik onzer taal in het toenmalig onderwijs gehandeld. Hierin wordt kennis
gemaakt met 'n nieuwe ordening nopens het Onderwijs door de oostenrijksche
Regeering beraamd. Met die gelegenheid wordt een woord gerept over sommige
schooluitgaven van dien tijd en inzonderheid over de nieuwe Koninklijke
Wetsbepalingen. - In het volgend kapittel handelde ik over de leervakken: welk was
echter een algemeene strekking in onze onderwijsboeken van toen? Die moralisatie
valt uit te leggen door den benepen en gedwongen toestand waar de voorvaderen in
verkeerden. Dit brengt er ons toe, om meer in 't bijzonder op sommige schooluitgaven
te wijzen. Die te herinneren, dunkt mij, is niet zonder belang: wij leeren er door den
geest van ons volksleven, de geschiedenis onzer volksziele kennen: hoe zij werd
opgevoed en verrijkt... 't Is de kennismaking met den handel en wandel der
voorouders. O ja! en bij gelegenheid zal zij ook die voorouders vrijpleiten van hetgeen
onwetendheid of vijandschap hun aanwrijven; zij zal de aandacht vestigen op de
lessen die uit het verleden voortkomen, op de plicht van achting en dankbaarheid
jegens net voorgeslacht, op de plicht van eergevoel en zelfbewustzijn in 't dagelijksch
leven van heden, en tevens op de plicht van vooruitzicht en werkzaamheid om in de
toekomst den naneven een ongeschonden erf te verzekeren van eigen taal en land en
vrijheid.

(1) Zie op. cit., blz. 49 van Historie van de voorspoedige Staets-Omwenteling.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

527

Eenige Karaktertrekken van Bilderdijk Bilderdijk tegenover Vondel
door Gustaaf Segers, werkend lid der Academie.
Een man van grooten bedrijve, memorie ende directie, ja, singulier in alles.
Resolutieboeken der Staten van Holland.
Eene van BILDERDIJK's geliefkoosde stellingen was, dat de poëzie ver boven de
wetenschap verheven is. Over de onmacht, zelfs het nietige der wetenschap, spreekt
hij met niet in te toomen geestdrift. Voor de wijsbegeerte heeft hij slechts spot,
sarcasmus over.
Het is waar: in een zijner lyrische meesterstukken De Mensch toont hij ons hoe
de Vorst der aarde de wereld beheerscht:
Winden spant men in gareelen,
Dampen dwingt men in zijn band,
Tot zijn dienaars en gespelen,
Leidt en ment ze met de hand.
Hoofd - bij hoofdstof moog, zich belgen,
Dat zij bruise, woele of kook,
's Aardrijks rotsen leert men vloeien,
Ja, verdwijnen in den rook.

Dan volgt de fiere uitroep:
Vorst der aarde, hoe verheven
Praalt gij in uw lustgenot!
Alles knielt voor uwe wenken,
Alles buigt voor uw gebod.

Een prachtig tafereel van de veroveringen van 's menschen geest, op de geschapen
natuur behaald, wordt opgehangen; maar de mensch, door de wetenschap zoo machtig
op de buitenwereld, kent niet eens zich zelven, is, in den grond, louter nietigheid.
Waarom, trotschaard, zoo vermetel,
Die, wat om u is, gebiedt,
Waarom, schrandre aldoordringer,
Kent gij dan u zelven niet?
Waarom zijt gij prooi van driften,
Die gij zelf niet onderscheidt;
Waarom, ja, gij, God op aarde,
Zijt gij louter nietigheid?
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Het rusteloos menschenbroed, door zijn bruisend bloed opgezweept, in de aderen
van een roekelooze, zucht ontvlamd, grijpt immer wijd en wijder, en tart afgrond,
zee en lucht. Juist daarin bestaat het ongeluk van den mensch; hij heeft zijn geluk
verschopt:
Ach, hoe zalig zou het wezen,
Bij zijn akker, bij zijn disch,
Bij dien zegen van het leven,
Waar de hemel mild mee is!(1)

De wijsbegeerte heeft in BILDERDIJK's oogen heel weinig waarde. Het eene stelsel
acht hij niet meer dan het andere:
o Plato, zoo vergood, en Plato's volgelingen,
Die de eeuwen bezig hield met beurtelings verdringen
Van stelsels, zij aan zij, voorbij en afgegaan,
En al uw wijsheid steeds verandren zaagt in waan!
Het menschdom werd vermoeid van met uw redetwisten
Hun leven, bloed, en ziel, en hoogst belang te kwisten:
Men streed, nu tegen u, dan voor u, even blind,
En: 't Wijsgeerlieverij veranderde als de wind(2).

Philosophie is niet veel meer dan woordenkramerij, en zelfs KANT, de schrijver van
Die Kritik der reinen Vernunft, krijgt geweldig van de zweep. Men wordt het gewaar:
de dichter, hoe oud en lijdend hij ook was, gaat op in zijne geweldige aanvallen(3).
Eindlijk is 't zoo ver gekomen, dat het namen,
Geen daden zijn, die thans vereeren of beschamen.
In woorden rust thans wijs- en braafheid. Vraag het KANT
Met al zijn mijmerij van 't rein en echt verstand.
Waarin bestaat zij? - In een woordenboek van termen,
Waarover zich (eilaas) de hemel moet erbermen,
Ik, die dien mesthoop heb doorkropen, wijl ik moest,
Ik vond er, ja, verstand, maar dat zich zelf verwoest.
Doch de arme KANT kreeg reeds zoo dikwijls om zijne ooren;
Hij ruste. Duitschland zelf heeft d'onzin afgezworen,

(1) Men weet, dat de Fransche wijsgeer J.J. ROUSSEAU (1712-1778), die met BILDERDIJK dit ten
minste gemeen had, dat beiden een verbazend talent, een ongelukkig karakter en een rampzalig
leven hadden, mede van meening was, dat de vooruitgang der kunsten en wetenschappen tot
het ongeluk van den mensch en het verval der zeden had bijgedragen. Hij ontwikkelde deze
stelling in een antwoord op eene prijsvraag, door de Academie van Dijon uitgeschreven, in
zijne verhandeling: Discours sur les Arts et les Sciences, en droeg den eersten prijs weg.
(2) De Kunst der Poëzij. De Dichtwerken van Bilderdijk, VIII.
(3) Het gedicht Namen dagteekent van 1824.
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Die eerst zoo heerlijk klonk, maar, naar 't gemeene lot,
Voor later onzin week, wellicht niet minder zot.
Wat ook, wat mogen ons die Filozofen raken,
Die, op hun praatstoel, als een poel van eenden kwaken
En hasplen door elkaar, wanneer een vreemde Waart
Van uit den hemel valt, en door hun vijver vaart(1)!

De Filozofen hebben het geweldig verkorven.
Zwijgt, vermeten redetwisteren,
Met uw wetenschap van gisteren,
Daar gij zóó veel op vertrouwt,
'k Heb met u dezelfde reden,
'k Heb dezelfde vatbaarheden,
Waar gij al uw heil op bouwt...
Ja, zij weet van uit te pluizen,
Raaskalt, dat mij de ooren suizen;
Maar, wat zegt, wat doet het uit?
't Is gedachten samenlijmen,
Woorden op elkander rijmen,
't Zijn geluiden voor geluid...
Neen, ik hou niet van die reden,
Door waanwijsheid aangebeden;
Luchter, maar van licht ontbloot,
'k Vraag verlichting in het donker,
Maar geen spel van schijngeflonker,
Dat den schemer slechts vergroot.
Reden, spel van 't zinvermogen,
Die, door 't uiterlijk bedrogen,
Namen steeds voor zaken neemt,
En, afhanklijk van die dwaling,
Nog van eigen lichtbestraling
Eigen kracht van denken teemt.

Het ware wezen der zaken te ontdekken is den mensch ontzegd; hij kent slechts de
oppervlakte, de schaal der dingen; dat is een thema, hetwelk BILDERDIJK zonder
ophouden ontwikkelt. Hij, die op andere plaatsen de loftrompet der wetenschap
steekt, heeft daar slechts spot voor over; en altijd is zijn lyrismus even opvlammend.
Tegenstrijdigheden in woorden en in daden, zijn levenlang, is nu eenmaal een
karaktertrek van onzen dichter.
In Ware Kennis heet het:(2)

(1) Namen. De Dichtwerken van BILDERDIJK, VII; blz. 239.
(2) Filozofen. 8; blz. 185.
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Rampzaalgen, ach, wat is het weinig dat gij weet?
Een schittring door een scheur van 't dekkend overkleed,
Waar God zijn schepping mee omhulde voor uwe oogen,
Getarnd door 't waanverstand, doch nimmer weggetogen,
Ach! minder nog dan dit. Een glimp en wederlicht
Van 't geen niet vatbaar is voor 't menschlijk-zwak gezicht,
Zijn stralen buigt en breekt, en 't geen gij waant 't ontdekken,
Verstrooit, ontstelt, misvormt in onvereenbre vlekken,
Waarin u 't oog verdoolt, zich blind ziet, en 't begrip
Verbijstert van dat AL, waar elke onzichtbre stip
In toebrengt, en Gods werk zich in elkander spiegelt,
Terwijl ge in d'ijdlen droom van valsche kennis wiegelt,
En 't schemerschepsel van uw hersens houdt voor licht(1).

In het gedicht Geleerdheid gaat het er nog heviger toe:
Zijt ge daarom zoo veel beter,
Ingebeelde Lettereter,
Dat gij meer dan andren weet?
Moogt ge u zelven zoo verhoogen,
Op dat meerder waan en logen,
Dat gij wijsheidkennis heet?
Sukkels, die de schijngeleerdheid
Van bedrog en zinverkeerdheid
Onderscheiden kunt noch wilt,
En het onherhaalbaar leven,
Tot een beter eind gegeven,
Aan dien ijdlen rook verspilt!
Wat 's uw weten, dan herhalen
Wat, in zes of zeven talen,
Hier en elders voorgepraat,
Zonder juist het hoofd te krenken
Met het zorglijk overdenken,
Voor bewezen waarheid gaat?
Ja, zoo wordt men tot Orakel
Met een ijdel nagekakel,
Vol van woorden in de lucht;
Schimmen, die voor wezens doorgaan,
Leêge klanken, die in 't oor gaan,
Maar voor 't harte zonder vrucht.
Daartoe moet er vroeg begonnen;
Eer de kinders denken konnen,
Moet het hoofd hun opgevuld,

(1) Ware Kennis VI; blz. 116.
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Meer dan 't overstelpt geheugen
(Dronken van die zwijmelteugen)
Bij gezonde hersens duldt.(1)

Als de dichter het daar over heeft, geraakt hij niet uitgepraat; schimmen gaan vóór
wezens, en woorden vóór begrippen door.
BILDERDIJK heeft zich insgelijks op de wetenschap toegelegd: doch zij heeft hem
slechts ontgoochelingen nagelaten. Hier bereikt zijne poëzie andermaal eene hooge
vlucht.
'k Heb meê (en dank zij 't lot!) als Priester uw altaren
Geofferd, in den sleep der stijve koorsamaren;
Uw ommegangen nagetrippeld op de maat;
En 't voorhoofd meê geplooid naar 't staatlijk pleeggewaad.
Ik drong in 't diepst trezoor van uwe duisterheden,
En leerde 't waarheidslicht ontwikklen en ontleden;
'k Zag waarheid als een straal, van 's priesters borstkarkant
Afstuitend, en een vonk ontstekend in 't verstand;
Maar - 'k zag die flauwe vonk verdwijnen en verrooken
In dampen, die door 't brein als zwarte schimmen, spoken,
En 't ware licht der ziel verduistren door hun mist;
En adem, ziel en kracht, aan ijdlen waan verkwist.
Mijn boezem zuchtte en zwoegde, en had noch lust noch leven;
'k Greep naar de schaduw rond, die om mij scheen te zweven,
Maar vatte een ijdle lucht en lichaamloozen schijn:
'k Besloot, geen Wijsgeer meer, maar waarlijk mensch te zijn(2).

Men ziet het: de wetenschap kan den dichter niet bevredigen; op hem past het schoone
woord van Ten Kate: ‘De kennis laaft, maar lescht geen dorst.’
De mensch zoekt het geluk in het beoefenen der wetenschap; doch dit baart hem
slechts ontgoocheling en teleurstelling, daar hij nooit dan ijdelen schijn, nooit de
waarheid ontwaren mocht. BILDERDIJK ontwikkelt deze stelling in een zijner
heerlijkste gedichten:
Maar ligt dan 't ware goed in die voldoening niet,
Die 't zintuig, die 't genot van 't stofflijk lichaam biedt?
Verheffen we ons. - De trek, de zucht, ons ingedreven,
Stijgt hooger dan de zorg voor dit vergangbaar leven.
Ze omvat het wijd heelal in leven en verband.
't Is Kennis. Oefnen wij het leeringgraag verstand,
Dat voorrecht, dat den mensch tot koning vormt der dieren.
De weg naar 't waar geluk is weetlust bot te vieren;
Het weten zaligheid. 't Is heerlijk met het oog

(1) Geleerdheid. De Dichtwerken van Bilderdijk, VIII; blz. 288.
(2) De Kunst der Poëzij. De Dichtwerken van Bilderdijk, VII; blz. 75.
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Door 't kleed, waarmee Natuur haar werken overtoog
Te dringen; - 't ingewand des aardrijks door te wroeten,
En, zonnen op heur baan in 't evenwicht te groeten.
Zie daar uw grootheid, mensch; zoek daar uw heilgenot!
Helaas! waar' wetenschap bestaanbaar met uw lot! Maar, onding in 't Heelal, in duisterheên omwikkeld,
Wat poogt gij? 't is om niet zoo u de weetlust prikkelt.
Egyptens godenbeeld (den kevertor) gelijk,
Die wriemlend langs den grond, uit vuil en walglijk slijk
Zich wareldklooten vormt van loutre nietigheden,
Door dwazen, op hun kniên belachlijk aangebeden;
Zoo vormt ge u stelsels van de wording van 't Heelal,
Van wezen, ruimte, en tijd, en noodzaak, en geval.
Wat zoudt ge, o blinde, 't licht, wat zoudt ge 't zijn verklaren,
Die nooit dan ijdlen schijn, nooit waarheid mocht ontwaren,
Die, ingekerkerd in deze engte, niets bespeurt
Dan 't schemerschijnsel dat uw kerkerwanden kleurt!
Wien, door een ijz'ren muur, van waarheid afgesloten,
Het zintuig (als een mist, die om ons uitgegoten,
De ziel benevelt en met ijdlen damp misleidt)
Den toegang afweert, waar het zuchtend hart om schreit...
Wat is 't? - Iets weten? - Gij, die slechts u zelf gevoelt?
Geen denkbeeld zuivren kunt, dat door uw hersens woelt,
Maar hemel, aard, u zelv' en de ongeschapen Waarheid,
In eenen droesem mengt, beroofd van licht en klaarheid?
Neen; HIJ alleen, HIJ weet, die uit zich zelv' alleen,
't Heelal ten spiegel schiep van zijn volkomenheên(1).

Heerlijke poëzie.
Spottend, uitdagend, richt de dichter zich tot de geleerden. Zij moeten hunne
onmacht erkennen. Vooral de Staatswetenschap is onmachtig: de Staatslieden
verspreidden slechts wee over de aarde: niet zij, de Almacht heeft het Vaderland
bevrijd:
Geleerden, - 'k vraag het u! U, Mannen, grijs besneeuwd,
In d'ongestoorde rust der wetenschap vereeuwd',
Uw wijsheid toog het vuur uit lucht en donderkeilen!
Zoo leer mij 't menschlijk hart tot in zijn afgrond peilen! Gij zwijgt. Gij, Staatsliên, dan! Gij, wier vermeetle vuist
Den volken teugels smeedt, en wat u drukt, vergruist!
Gij weet het in wier hand de gouden standaardletteren
Doen plassen in het bloed van Vorsten of van Ketteren,
't Zij VRIJHEID, 't zij ALTAAR hun leus is. Hebt gij de aard
Ontheisterd, uitgemoord, door beeld en oorlogszwaard,
En duurt die vloed nog voort van 't ijslijkst noodgetijde,
(Aan de Almacht zij de dank, die 't Vaderland bevrijdde!)
Wat was uw tooverkracht?(2)

(1) Het Waarachtig Goed. De Dichtwerken van Bilderdijk; VII - blz. 142.
(2) De Poëzij. De Dichtwerken van Bilderdijk, VII - blz. 3.
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De Poëzij mag met die dolheden niet in de rij gesteld worden.
Boven de Wijsbegeerte is zij hoog verheven. Den Wijsgeer komt het toe de
geheimen der Poëzij te onderzoeken.
Neen, Wijsgeer, zoo uw vlijt die kunstkracht heeft doorzien,
't Is tuige en leerling zijn; geen meesterlijk gebièn,
Ook Dichtkunst is Natuur. Doorzoek haar rijke schatten!
Leer, wat zij edelst, wat zij Godlijkst heeft, bevatten!
Beschouw haar in haar werk, wanneer zij haften streelt,
Aan liefde en teederheid, aan schrik en angst beveelt,
Doorzie haar tuighuis; tel heur wapens en sieraden,
Als gij dië starren telt, die 's hemels kap beladen

Doch, de Wijsgeer vermete zich nooit den Dichter wetten te stellen; zelfs hem voor
te lichten. De Dichter, die zich door den Wijsgeer wetten zou laten stellen, zou
ophouden Dichter te zijn.
Maar waan, indien uw zorg den Dichter kennen doet,
De Leeraar niet te zijn, dien ze immer volgen moet.
Neen, hebt ge in 't groot Heelal geheimen aan te bidden,
Ook hier versuft uw brein: Kniel neder in ons midden!
De Dichter voelt in 't hart wat uw besef entduikt,
En wee hem, wien uw hand de vrije vlerken fnuikt!
Hij is geen Dichter meer. Als de opgeschoten ceder,
Ziet Dichtkunst op uw school als op de veldrijs neder,
Of lichten rietscheut, die een teeder plantje bindt,
Maar voor geen kruid bestemd, die worstelt met den wind.
Zij, Leermeestres der taal, zij, aller Wijsheid voedster.
Behoeft niet dat uw schoot haar fiere rijpheid koester',
Ze staat onkantelbaar, onschokbaar als de zuil
Van Hermes, in 't geraas van 't daavrend hondgehuil(1).

Deze laatste trek is weer een echt BILDERDIJKSCHE schamp. De dichter heeft de
heerlijkste tonen te zijner beschikking, wanneer hij zijne kunst bezingt; doch, men
bedriege zich niet, zijne, BILDERDIJK's kunst, vooral.
De wonderschoone lierzang Sapho en Alceus (Aan mijne Egade) leert ons daarover
meer dan uitgebreide beschouwingen. Als Sapho en Alceus in de Onderwereld hunne
zangen aanheffen,
Dan ontzetten zich de schimmen;
Spraaklooze aandacht klemt het hart;
Heilige eerbied, zoete smart;
Maar wanneer zijn tonen klimmen,

(1) De Kunst der Poëzij. De Dichtwerken van Bilderdijk, VII. 66.
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En de donder van zijn stem
Neergebonsde dwingelanden
Bliksemt in metalen banden,
Beeft al de afgrond onder hem.
Sprakeloos, opeengedrongen,
Drijft in d'onverbreekbre nacht
't Breedgeschouderd voorgeslacht
Op den adem van zijn longen,
Op de klanken van zijn lier;
En het drinkt, met volle togen,
Oor, en borst, en vlammende oogen,
Stroomen van geheiligd vier.
Alles heeft zich zelf verloren,
't Honderdhoofdig helgedrocht
Ligt ontketend in zijn krocht,
Met ter neer gestreken ooren,
Vastgeboeid door 't maatgeluid;
Zelfs der Eumeniden slangen
Rusten van haar 't hoofd te omprangen,
Storten geenen zwadder uit.
Dan vergeet zich in 't verrukken
Zelfs Prometheus' arendsbeet,
Tantalus' versmachtend leed
Bij 't vervoerend vingerdrukken;
En Orions reuzentred
Weet van lynksen langs de bergen,
Noch van leeuwen op te tergen,
Door die tooverkracht verplet.
Dichtkunst, ô wat is uw tooveren,
Wat weerstaat uw wonderkracht,
Die de rotsen zelv' verzacht? Plukt voor 's Dichters kruin geen looveren,
Duikt geen parels uit het diep!
Neen, met 's hemels starrenvonken,
Moet die Godenschedel pronken,
Dien Natuur een Dichter schiep!(1)

SAPHO is BILDERDIJK's tweede echtgenoote, ook eene dichteres, ALCEUS is de Dichter
zelf. Die ‘bloem der Godenzonen, grooter dan een Wareldvorst’, is diep ongelukkig.
De dichters hebben niets te doen, dan te zwijgen, of hunne cythersnaren, met ALCEUS'
grootheid en met SAPHO's teeder schoon te leeren paren. 't Is wel aanmatigend, zelfs
voor een geniaal man, doch BILDERDIJK verloochent zich ook hier niet.

(1) Sapho en Alcéus. Dichtwerken, VIII; 232.
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Ook behoort Sapho en Alceus tot zijne heerlijkste meesterstukken.
Wil men tot in het diepste van BILDERDIJK's hart dringen, wil men den oorsprong
van vele zijner kwalen, van zijn ongelukkig karakter en rampzalig leven kennen, zoo
leze men Poëzij(1). Daar ook verklaart de Dichter, dat de Poëzie zijn eenige troost in
zijn leven geweest is.
Voor mij! ik heb in kindsche dagen
Het Lot met beden niet vermoeid.
Wat heeft een kwijnend hart te vragen,
Waardoor het bloed met weerzin vloeit?
Ik wachtte vrucht, noch bloem, noch bladeren,
Maar zag den vroegen windbui naderen,
Die kiem en leven dooven moest;
Mijn loof verdorren door 't ontluiken;
Mijn wasdom in het knopjen fnuiken,
En 't aardrijk was mij leeg en woest.

De Dichter smeekte den Heer om leniging van zijn lot, en de Hemel schonk hem de
gave der Dichtkunst:
Mijn oog kon thans met wellust weiden
Op wat mij eerst het hart doorsneed;
In stormen weer op kalmte beiden,
Verfrissching hopen onder 't zweet.
Ik vond mijn krimpende ingewanden
Gelenigd door de onzichtbre banden
Der zoetste Zalfster aller smart:
Gij waart het, teedre Strookeresse,
Gij, minnelijke Dichtgodesse,
Gij, sinds meestresse van mijn hart!

In wanhoop had de Dichter uitgeroepen:
Waarom, o waarom werd dit leven
Aan mij alleen ten vloek gegeven?
Aan mij uw weldaad slechts tot pijn?
o Doe, mijn God, dit leven enden,
Of toon mijn hart in dees ellenden,
Waartoe ik dus misdeeld moest zijn!

De dichtkunst was de troost van den armen lijder, van den banneling in zijn
zwerversleven.(2)

(1) Poëzij. VII - blz. 125.
(2) Niet te verwarren met De Poëzij, en De Kunst der Poëzij, 7de Deel.
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Uw tokkling kon mij doen vergeten,
Wat zintuig, wat verbeelding nijpt;
Ja, 't onheil zelfs weldadig heeten,
Waar nood en wanhoop om zich grijpt.
Gij leerdet mij die Almacht danken,
Die zelfs het angstig bed des kranken
Met dauw van zegen oversproeit;
Die ballingschap en nood en lijden
Tot hemelwellust in kan wijden,
Wanneer Zijn geest de borst doorgloeit.

De Dichter karakterizeert daarop het wezen der Poëzie, gelijk hij die opvat:
Maar, Dichtkunst, edelste aller gaven!
Helaas! hoe wordt uw aard miskend!
Neen; geen aan 't stof gebonden slaven,
Waarin we uw stempel zien geprent!
Neen, 't is geen ijdel hersenspelen,
Geen toongegalm, geen oorenstreelen,
Geen dartlen van verbeeldingskracht,
Geen zinnenkittlend driftkrioelen;
Neen, Dichtkunst is voor 't schoon gevoelen:
En 't hart is zetel van haar macht.(1)

Herhaalde malen drukt BILDERDIJK dit, zijn kunstprinciep, uit: ‘Uw hart, uw
zelfgevoel, o Dichters, is uw regel. (Ik) ademde in mijn zang mijn eigen boezem
uit(2).
‘Ja, Dichtkunst woont in 't hart, haar wezen is Gevoel.(3)
Dat is de leer van den Dichter:
Neen, Dichtkunst is gevoel; gevoel, den band ontsprongen;
Behoefte van 't gevoel, door geen geweld bedwongen.
Geen Dichter, die het vers of navorscht of gebiedt,
Maar wien het uit den stroom van 't bruischend harte schiet!

Wij bezitten van BILDERDIJK een gedicht, dat den handenarbeid verheerlijkt: 't is
wonder, en men moet het betreuren, dat daar, hier te lande, bij mijn weten althans,
de aandacht niet op gevestigd werd. 't Is getiteld De Arbeid, en komt ons voor als
een hoofdstuk uit SMILES' onschatbare leerboeken Help u zelf en Karakter, behalve
dat het stuk door de heerlijkste poëzie uitblinkt. Stellig moeten de waarheden, door
BILDERDIJK, als in marmer gebeiteld, op onze dagen, wanneer de liefde tot den arbeid
zoo zeer gedaald is, oneindig meer treffen dan in BILDERDIJK's dagen.

(1) Poëzij. De Dichtwerken van Bilderdijk, VIII - 125.
(2) De Kunst der Poëzij, VII - PP.
(3) De Poëzij.
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Ik hoop wel, dat dit prachtig gedicht voor hen, die het met onze volksopvoeding, met
het heil der maatschappij goed meenen, niet onopgemerkt zal blijven.
Gewis, ook de arbeid is een zegen,
Geen vloek, door 's Hoogsten wraak den stervling opgeleid;
Die 't leven sleept in ledigheid,
Streeft God en zijn bestemming tegen.
Het lichaam eischt een graad vermoeinis, zal 't bestaan;
Gezondheid kleeft alleen het werkzaam leven aan,
En oefning houdt en geest en boezem kalm en vredig,
Het hart gerust en onbedeesd;
Daar weelde en wellust, traag en ledig,
Op 't weeke dons, en lijf en geest
Verwoesten; hier door duizend pijnen,
Daar, door verveling, zelfverdriet,
Als op den folterbank verkwijnen,
En kermen dat de tijd niet snel genoeg ontschiet.
Van daar het heer van bleeke kwalen,
Dat, opgedonderd uit den afgrond, immer groeit,
En eindloos om de koets blijft dwalen,
Waarop de zijde en 't purper gloeit...
Neen, 't menschdom kende kwaal noch krankte,
Wanneer 't in 't rookend zweet van 't blozend aangezicht,
De Godheid voor zijn nooddruft dankte,
En d'arbeid hield voor d'eersten plicht.
Toen was 't ontwaken frisch, de slaap door d'ijdle schimmen
Der rauwe dampen niet ontrust,
Die in de ontroerde hersens klimmen,
Wen 't ingewand verslapte in werkelooze lust.
Gezondheid strooide steeds heur rozen op de kaken,
En blies genoegens in, en gaf ze smaak en duur.
Het vroolijk tintlend levensvuur
Versmoorde niet in enge daken,
Maar werd door vrije en zuivre lucht
Gevoed, en van heur' aam (verkwijnde 't) aangeblazen.
De Grijsheid wist van ziekt' noch zucht,
En hoorde met vermaak het dartle kinderrazen.
Zij was een lieflijke avondstond
Die d'onbewolkten dag met zachten glans bepaalde...
Gestadige oefning van zijn spieren,
Die 't vezelweefsel rekt en spant,
En 't bloed geregeld om doet zwieren,
Geeft aan den Bouwman kracht op 't immerzalig land.
Aan de altijd wisselende vlagen
Van weer en winden blootgesteld,
Kan hij de felle zon op 't gloeiend hoofd verdragen,
En voelt niet dat de winter knelt.
Zijn lichaam sluit zich toe voor schadelijke dampen,
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En drinkt hun gift niet in door al te weeke huid,
Is machtig, met de lucht, die in hem dringt, te kampen,
En drijft in 't heilzaam zweet bedorven sappen uit.
Zijn zenuw wederstaat aan 't prikkelen,
Doorvoed met wel gekleinsd, wel afgescheiden vocht,
Dat zich uit zuiver bloed ontwikkelen,
En tot zijn rijpheid komen mocht.
Geen geest van aangezette wijnen,
Vervluchtigt 's levens sap in hart of hersenklier,
En doet door steeds verhittend vier
De spierkracht met den geest verdwijnen...
o Welgelukkig veld! o Bron van waar genoegen,
Gezaligde arbeid, vreugdig zwoegen!
Gij zijt des levens steun, de staf der manlijkheid,
De woonplaats van 't genot, den stervling toegeleid.

De dichter noemt den lust des arbeids het zout der zinsvermaken. Voor het verbasterd
kroost des stervelingen, ‘dat steeds op valsch genoegen aast’, is de arbeid een vloek.
In het Aardsch Paradijs ware het den eersten mensch weinig geweest ‘zonder einde
of doel als een schaduw met niets dan lijdelijk gevoel door de schoone dreven te
wandelen’.
Hij dankte alleen aan 's Scheppers goedheid
't Bestaan, den wasdom niet, des appels op zijn struik;
Maar tevens de eedler, hooger zoetheid
Van eigen vlijt en krachtgebruik.

Een schoon en waar woord: het genot, dat de arbeid zelf verschaft, is grooter dan het
genot van de vruchten, die de arbeid voortbrengt. Overigens, ik herhaal het, het
gedicht is, met het oog op de opvoeding van ons volk, hoogst merkwaardig. Wat den
vorm betreft; de gloed van de poëzij, de klauw van den Meester, zijn er stellig
duidelijk in te bespeuren. Gezondheid, eilaas, bleef den dichter ontzegd; in wanhoop
riep hij uit:
Gezondheid, hoogst en eenig goed,
Dat leed en vreugde smaken doet,
o Waart ge mij ten deel!(2)

Hij telde in zijn langen levensloop weinig gezonde dagen. Op zijn vijftigste jaar had
hij het uitzicht van een oud afgeleefd man. Doch hij, zenuwachtig, prikkelbaar tot
het uiterste, volgde de tegenovergestelde levenswijze van die, welke hij in De Arbeid
aanprijst. Hij leed aan alle hartstochten, en maakte een overtollig gebruik van opium.
Dat zegt genoeg.(1)

(2) Gezondheid. Dichtwerken, VIII - blz. 87.
(1) De Arbeid. De Dichtwerken van Bilderdijk, VIII - blz. 87.
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Ook volhardde de dichter in zijne gezonde levensleer niet. In De Arbeid verklaart
hij, dat het werk geen vloek van God, maar wel een zegen is, maakt hij den lof van
het landleven, wat hij ook elders doet; doch in 't Akkerleven klinkt het heel anders.
Is het waar, geroemde Poot.
Zeker, van geen geest ontbloot;
Is bij 't planten, zaaien, ploegen,
Zulk een overgroot genoegen
In het lijfvermoeiend zwoegen
Om den schralen mondvol brood?
'k Gun het u en elk wien 't smaakt;
Waarom schuldloos zoet gewraakt?
Doch voor mij is daar geen zegen
Van den hemel in gelegen...
Ach, zoo 't zoete zelfgenot
Tot vertroosting van ons lot,
Aan het land- en akkerleven
Door den Hemel werd gegeven,
't Doet mij steeds den boezem beven
Als Gods pijnlijk strafgebod...
Neen, mijn hart, hoe licht verstrikt.
Wordt door 't landheil niet verkwikt;
'k Zocht het nooit, noch leerde 't minnen;
In geen streeling van de zinnen;
Maar in 't geestgenot van binnen,
Als het tot zijn Oorsprong blikt.(1)

Hier hebben wij den echten BILDERDIJK; VONDEL was een vriend van het landleven;
de zanger van 't Waarachtig Goed voelde daar hoegenaamd niets voor.
Het ware hier wellicht de plaats om BILDERDIJK als pedagoog te bestudeeren; al
ware het slechts om op de groote waarheden, en tevens op de grove dwalingen te
wijzen, welke, in dit opzicht, evenals in zoovele andere opzichten, in zijn werk
voorkomen.
Slechts een enkel woord:
Wij hebben van BILDERDIJK twaalf fabelen in proza. Enkele komen in onze
Bloemlezingen voor. De meesten hebben, denk ik, eene politieke strekking. Zoo De
Akker en de Dijk. Een dijk beschutte eenen akker langs den Westkant. Doch de
grasbloemen, en ook het graan, lieten luide klachten hooren, daar de dijk den
verkwikkenden westerwind onderschepte. De eigenaar verhoogde echter den dijk;
doch een hoop mollen onder-

(1) 't Akkerleven. Dichtwerken, VIII; blz. 304.
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groef hem, en de Oceaan streefde met lossen teugel door de opening. Een handvol
vlotgras alleen, op de baren dobberende, riep uit: ‘hadden wij den dijk slechts
weêrom!’
De Dijk is hier blijkbaar het Oranjehuis, de Oceaan de Revolutie, die Nederlands
onafhankelijkheid vernietigde.
In de fabel De Vogelen beweren de zwaluw, de reiger, de ooievaar en de spreeuw,
dat de Adelaar onmogelijk boven de wolken kan stijgen. De meikever kwam eindelijk,
en zei: ‘'t Is een dwaasheid van een hooger vlucht dan drie vademen te gewagen.’
Moraal: ‘Zoo geneigd is men eene onbekende macht palen te stellen naar de maat
van zijne eigen kracht en bekrompen begrip.’ De Adelaar is hier BILDERDIJK zelf.
Ook in De Twee Honden:
‘De oude en getrouwe Fijlax, die zijn meester verloren had, werd door een boer
in zijn huis genomen. Hij nam 's morgens zijn stuk roggebrood, en ging voorts op
de jacht, levende van 't geen hij opspoorde. ‘Hoe minder ik mijn weldoener koste,
hoe beter,’ zei hij. - Maar Fijlax werd oud, verloor tanden en krachten, en niemand
bracht hem meer dan het oude stuk roggebrood. In dezen staat lei hij aan de deur te
verhongeren. ‘Ellendig als gij zijt’ (riep de kleine Joli hem toe) ‘hadt gij u begeven
tot kwispelstaarten onder de tafel, gij zoudt nu genoeg hebben. Zie naar mij, die nooit
iets gewerkt heb, wat een buik is de mijne’.
‘Maar waarom voedt men u zoo overdadig?’ vroeg Fijlax. Het antwoord was:
‘omdat ik kan bedelen’. - ‘Welnu, dan, (hernam de oude) ik kan hongeren’(1).
BILDERDIJK achtte zich en wel terecht over al de dichters van zijnen tijd verheven;
doch hij had het ongelijk ze soms op hatelijke wijze te bespotten, evenals allen, die
niet in zijn vaarwater zwommen.
Overdreven zelfbesef was stellig een zijner karaktertrekken. Doch, hij heeft honger
geleden, en het Oranjehuis, dat hij, men mag zeggen, zonder maat heeft verheerlijkt,
heeft hem nooit op waardige wijze weten te beloonen, zelfs niet uit prangenden nood
te helpen.
In de Aanteekeningen komen beschouwingen voor, waarin het ware met het
valsche vermengd is. Men moet nochtans erkennen, dat het ware er de overhand
heeft, en vele pedagogische autoriteiten met BILDERDIJK's zienswijze in hoofdzaak
overeenstemmen.

(1) Proeve van Fabelen: Dichtwerken van Bilderdijk I; blz. 412.
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Eenzijdigheid is hier ook niet te miskennen.
En wat gezegd van de inleiding:
‘BATTEUX(1) zegt, indien ik mij wel herinnere, dat de Ezopische Fabel het
schouwspel der kinderen is. Het kan zijn, doch ik wilde ze liever dat der
Grijsheid genoemd hebben. Van mijne vroegste kindsheid af met deze
Fabels bekend gemaakt, heb ik er nooit iets treffends, iets belangrijks in
opgemerkt, dan alleen in 't geval, dat ik ze op eenig voorval des Levens,
of wel, der Geschiedenis, konde toepassen. Cesar, Alexander, Tarquinus,
Brutus, Semiramis waren mij, toen ik nog geen drie jaren bereikt had,
personaadjes van 't grootste gewicht, en hun daden, hun woorden, hun
gansche gedrag wekte mijn hoogste opmerking, tot zelfs in de minste
bijzonderheid...’
Een wondere man is onze dichter wel; doch, 't is waar: hij verzekert insgelijks, dat
hij, op anderhalfjarigen leeftijd Fransch leerde, dat hij, als hij drie jaar oud was
de werken van Vader Cats las, en een vers vervaardigde op het ivoren knietje
van een negenjarig meisje....
Hoogst waarschijnlijk, dat hij dit alles zelf geloofde...
Hij gaat voort:
‘maar het was mij vervelend wat de Wolf tegen het Lam, of de Vos tegen
de Raaf zeide. En ik geloof, dat mijne ondervinding juist is. De Ezopische
Fabel is alleen belangrijk door ons beelden van 't gemeene leven voor te
stellen; edoch deze beelden hebben noch waarheid, noch belang dan waar
de ondervinding des levens ons in staat gesteld heeft, hunne
overeenstemming met hetgeen deze ons getoond heeft, niet slechts te
erkennen, maar met vaardigheid en genoegen op te merken. En dit kan het
kind zeker niet. De bedachtzaamheid van Ouders of Leermeesters om bij
alle gelegenheden het aan een trek van de Fabel te herinneren, die zich in
't voorhanden zijnde voorval laat toepassen, kan veel doen om het de Fabel
te veraangenamen; maar zij zal het kind neuswijs en ingebeeld maken, en
welhaast roekeloos in het oordeelvellen, hetgeen dra in een karaktertrek
van wezenlijke ondeugd overgaat.’
Geheel vrij van spitsvondigheid zijn deze beschouwingen niet; doch er ligt veel waars
in, en, om de waarheid te zeggen, de juiste redeneering en de pedagogische blik
verwonderen mij.
In het vervolg gaat de dichter m.i. weer te ver:
‘Geene Fabelen derhalve voor de kinderen. Zij behooren tot het onderwijs
des Jongelings, dan, als men hem, bij intrede van zijne baan, het
menschelijk leven moet leeren kennen.’

(1) Batteux: L'Abbé Charles Batteux, Fransche Esthetieker (1713-1780), schrijver van
Cours de belles lettres.
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Het slot is in alle opzichten hoogst merkwaardig; een brok voortreffelijk proza
‘Maar het is de Ouderdom, die, rijk in ervaring, en arm in werkzaamheid,
met genoegen terug denkt, en als op het einde van de reis des levens, 't
geen hij, of toevallig vergaard, of met schade en arbeid gekocht heeft,
vermaak schept in uit te stallen of na te tellen. Hij bemint de Ezopische
Fabel, als de kern van voorvallen reeds beleefd, en waarvan zij 't voordeel
van kennis, dat er in stak, of vernieuwt, of wellicht eerst laat uitpluizen.
Maar ook hij bemint de eenvoudigheid van het voorstel, het onopgesierde
der beelding, en de kleenheid des besteks van dit schilderij, dewijl hij van
kunst, praal en pracht lang vermoeid en walgend, geene beschouwing meer
lijden kan, die hem inspanning kost. Ziedaar mijnen toestand ten minste.
- Heb. ik het wel, of bedriege ik mij, wanneer ik hier bij voege, dat de
Fabeldichters alle oude lieden geweest zijn, of van die gesteldheid van
geest, welke die des ouderdoms is, en die veeltijds het gevolg van
verdrukking of ongeluk, somtijds ook van een natuurlijk en aangeboren
kinderachtigheid is, welke den ouderdom altijd meer of minder verzelt(1)?’
(1) Hier zijn wij het met BILDERDIJK niet eens, evenmin als waar hij beweert, dat de
historische feiten meer indruk op de kinderen te weeg brengen, dan helden uit de Fabel.
Wat hij zegt over de indrukken, welke Cesar, Alexander en anderen, op hem, als
driejarigen knaap te weeg brachten, zullen wij maar zoo laten. Maar wat LA FONTAINE,
stellig een der grootste Fabeldichters van alle tijden en volken, in de Voorrede zijner
Fabels schrijft, heeft voor mij meer grond: ‘Dites à un enfant que Crassus, allant contre
les Parthes, s'engagea dans leur pays, sans considérer, comme il en sortirait; que cela
le fit périr, lui et son armée, quelque effort qu'il fit pour se retirer. Dites au même enfant
que le renard et le bouc descendirent au fond d'un puits pour y éteindre leur soif; que
le renard en sortit, s'étant servi des épaules et des cornes de son camarade comme d'une
échelle; au contraire, le bouc y demeura pour n'avoir pas eu tant de prévoyance; et par
conséquent en toute chose il faut considérer la fin; je demande lequel de ces deux
exemples fera le plus d'impression sur cet enfant. Ne s'arrêtera-t-il pas au dernier,
comme plus conforme et moins disproportionné à la petitesse de son esprit?’
Dit schijnt mij de taal van het gezond verstand.
Bilderdijk is waarlijk een raadselachtige man. Waarschijnlijk had hij La Fontaine niet
begrepen. ‘Hij spotte met Shakespeare en Byron, en had van Schiller en Goethe niets
begrepen’. (Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde door Dr. Jan ten Brink; blz.
587.)
Wat hij over den ouderdom en de geestesgesteldheid der Fabeldichters zegt, schijnt
mij insgelijks van grond ontbloot.
Wij blijven bij La Fontaine.
Deze, in 1620 geboren gaf zijne zes eerste boeken in 1668; zijne acht volgende in
1678; zijn laatste in 1694, een jaar vóor zijnen dood uit.
In 1668 en 1678 kan men toch niet zeggen dat hij een oud man was.
Wat zijne geestesgesteldheid betreft, daarover lezen wij: ‘De vader verheugde zich
dat zijn zoon zich met poëzie bezig hield, stond hem om hem een burgerlijk ambt te
geven, zijne plaats af als Maître des Eaux et Forêts, en huwelijkte hem uit. Na eenigen
tijd liet de dichter ambt en vrouw in den steek, en ging, op aanraden der hertogin van
Bouillon, die een tijd lang te Chateau-Thierry gewoond had, naar Parijs, waar hij
begunstigers vond, die hem zijn levenlang als een onmondig kind verzorgden en
verpleegden. Namelijk interesseerde de intendant Fouquet, die hem een pensioen gaf,
zich voor hem, en na diens verwijdering van Parijs waren het Henriette van Engeland,
de groote Condé, Conti, Vendome en anderen, welke het als eene eer aanzagen La
Fontaine nuttig te zijn, wier mildheden den zorgloozen dichter echter niet voor
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BILDERDIJK schreef in het jaar 1827: Spreuken en Voorbeelden van Muslem Eddin
Sadi, getrokken uit zijne Rozengaard en Spreuken. Het eerste heeft veel gelijkenis
met Rückerts Weisheit des Brahmanen.
Spreuken en Voorbeelden en Spreuken schenen mij, bij nader inzien zoo
merkwaardig, dat ik er later op hoop terug te komen. Ik zal den dichter als pedagoog
bestudeeren. Heden deel ik uit Spreuken enkele gedachten mede, waar over de waarde
van den tijd treffende waarheden worden voorgehouden:
De tijd vliegt snel;
Gebruikt hem wel.
't Wel besteden van den tijd
Is nog meer dan blinde vlijt.
Niet een oogenblik van 't leven
Wordt ons ooit weerom gegeven.
Die zijn tijd verwaarloosd heeft,
Voelt de spijt zoo lang hij leeft.
Een uur verkwist, verkort ons 't leven,
Dat ons tot weldoen werd gegeven.
Bij 't wel besteden van zijn tijd,
Verkrijgt men alles door zijn vlijt.
De tijd is boven alles vlug,
En vruchtloos roept men hem terug.

dagelijksche verlegenheden vrijwaarden, tot Madame de Sablière hem in haar huis
opnam, en voor al zijne behoeften zorg droeg. (Brockhaus. IX. 461.)
Zijn grafschrift, door hem zelf vervaardigd, luidde:
Jean s'en alla comme il était venu,
Mangea le fonds avec le revenu.
Tint les trésors chose peu nécessaire,
Quant à son temps, bien le sut dispenser:
Deux parts en fit, dont il soulait (avait coutume) passer
L'une à dormir et l'autre à ne rien faire.
Dat is toch het werk noch de taal van een gemelijken, filozofeerenden ouden paai, die
dan nog vóór den tijd oud is geworden.
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Allerkostlijkst is de tijd,
Dien men roekeloos verslijt,
Want men is hem eeuwig kwijt.
Wat is naarstigheid en vlijt?
't Wel besteden van den tijd.
De tijd gaat voort bij dag en nacht;
Dus neem hem altijd wel in acht.
Kort is 't leven,
Ons gegeven;
Daarom neem het wel in acht:
Want het heden te verlengen,
Of het gistren weer te brengen,
Staat niet in des menschen macht;
En het morgen
Is verborgen
In een ondoorzichtbren nacht.(1)

Deze gezonde, practische raadgevingen komen weinig overeen met BILDERDIJK's
ziekelijke levensopvatting, hoewel hij aan den anderen kant een werker zonder weerga
was.
Dat het realisme, zelfs het poëtiseeren der werkelijkheid, in BILDERDIJK's oogen
den Dichter onwaardig is, zal men begrijpen; hij moet zich boven de stoffelijke
wereld verheffen; den mensch, de schepping veranderen, waar hij zingt. BILDERDIJK's
taal bereikt hier eene pracht, en de poëzie eene diepte, die zelden geëvenaard worden.
De Dwaasheid wane 't groot, het leven uit te drukken!
Onnooz'len, wat 's uw recht? Betoov'ren en verrukken.
Zal dit Natuur? Natuur, verbasterd en ontaard!
Neen, ze is, beroofd van glans, geen voorwerp, Dichters waard!
Gaat, zoekt haar op geen aard, door doodschen damp verduisterd;
Maar in 't verhemeld hart, van d'aardschen damp ontkluisterd,
Verteederd door 't gevoel van 't eeuwig, eindloos schoon! Dit, Dichter, zij uw wit, en dit uw lanwerkroon! Ruk, ruk die slippen weg van afgesleten kleederen!
Breid, breid, uw wieken uit en drijf op zwanenvederen!
Gevoel in hooger, in volmaakter kring! - Wees meer
Dan stervling - Geef u zelv de ontvallen grootheid weêr!
Gij kunt het! Zoek in 't hart den spiegel van 't volmaakte,
Waar in de Godheid schijnt, de aanbidbre, de ongewraakte!
Dan, donder, brijzel, scheur, vermorzel en verplet;
Wij nemen d'indruk aan van uw verheven wet...
Een God, gewis, een God moet in uw binnenst woelen;
Gij moet de menschlijkheid, maar God in haar, gevoelen!

(1) De Dichtwerken van Bilderdijk, VII; blz. 379.
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Geheel de schepping moet verandren waar gij zingt.
Dit, Dichters is de kunst, die tot het merg doordringt!
Die siddren, beven doet; die, ijzen, gruwen, gloeien;
Die aâmen in de maat waarin uwe verzen vloeien!

Wij hebben tal van verhalende, en meer nog leerende gedichten van BILDERDIJK, in
welke laatste zijne verbazende geleerdheid doorstraalt; maar zelfs daarin treedt de
lyrieker niet zelden op het voorplan. Ook geeft hij dikwijls aan zijne verbeelding
vrijen teugel; denken wij slechts aan een zijner meesterstukken De Ondergang der
eerste Wareld. Zelfs huldigt hij bij wijlen een verregaand realismus. Aldus in 't
Nicotiaansche Kruid. Ik vestig er de aandacht op, ter afwisseling van de verheven
zaken, waarop hij ons tot hiertoe vergastte.
Met veel goeden wil kan men er ook gevoel in ontwaren, een gevoel van afkeer:
doch weinig verwant met ‘dit waar gevoel van het schoone, met de Dichtkunst, die
in 't hart woont, en wier wezen gevoel is’. Men bedriege zich echter niet; het gedicht
is echt BILDERDIJKSCH; wij hebben hier den brommenden, gemelijken BILDERDIJK,
ontevreden over allen, over zich zelven, en evenzeer meester in het schelden en
schimpen als in het aanheffen van den verhevensten toon der Ode.
Hij heeft het over het rooken en snuiven; en luister hoe hij daar tegen uitvaart:
Natuur en smaak mocht gruwen,
De wareld moest vervuld met rooken, rochlen, spuwen,
Aan d'eenen, snuiven aan den anderen kant. 't Genies
Was welkom overal, in werking ruim zoo vies.

De tabak moest gesausd worden: Schrik niet voor de details:
Nu mocht de prikkel van het drekzout, geest van krengen,
Zich aan de smaakloosheid van snuif en rook vermengen.
Van daar nu 't sauzen, zoo 't moet heeten, van die blaân,
Van daar de scherpe mist, waar 't kruid in op moet gaan.
Die 't halve Sticht (helaas, door zulk een plantbouw bloeiend)
Verpest voor die 't doorreist, den helschen stank verfoeiend.

De vuile gewoonte bestaat overal: in Frankrijk, in Nederland, in Duitschland, en, o
gruwel: de zwartgerookte mond ontziet zich niet de lieve gezichtjes der maagdelijns
te zoenen.
Van daar heel Frankrijk met dit onrein stof bemorst,
Daar ridderlint en kruis in wegschuilt op de borst.
Van daar, dat ge in ons land (ach, had men vogelwieken!)
Geen voetstap zetten kunt of moet dien braakwalm rieken;(1)

(1) De Poëzij.
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Van daar in werkplaats, zaal, en waar men leeft of zweeft,
Een stikdamp van den rook die aan de wanden kleeft,
Den ademtocht bederft en in de boezemkuilen
De longen met het bloed, daar 't lucht schept, doet vervuilen.
Zoo is 't in 't Vaderland, en zoo gansch Duitschland rond.
Geen arbeidsman, dan met tabakspijp in den mond.
Maar hier nog bovendien, moet kamertal en zalen
Met spuw- aan spuwpot als een pronkvereischte pralen,
Zoo verr' is 't denkbeeld van wat voeglijk is, vergaan,
En elk gewent, of neemt van andren 't voorbeeld aan!
Kan 't zijn? Ja, 't ging zoo verr': d'aandoenlijkheid der schoonen
Schroomt zelf geen afkeer van dien hellepoel te toonen,
Ja, duldt den kus van zulk een zwartgerookten mond,
Waarvan zich de ademlucht op afstand reeds verkondt.
Hoe durft ge, o schoorsteenpijp, met dorgeschroeide lippen
Op 's lieven meisjes wang dien vuilen waas doen glippen?
Of hoe, gij, snuiver, durft ge uw adem, even frisch,
Uw mond, die nooit geheel van snuifsmet zuiver is,
Uw huid, gelijk uw kleed, doortrokken van die geuren,
Den lieven maagdenkus vol balsem waardig keuren.

Wat men onmogelijk zou achten, is werkelijkheid:
Men pocht op alle soort van schanden:
Dit is er een van. - 'k Kan, zoo roemt men op dat zwak,
De spijs ontberen, maar (voor alles) geen tabak.(1)

BILDERDIJK en VONDEL worden dikwijls in eenen adem genoemd, en er is geen
twijfel mogelijk: beiden zijn de grootste dichters, die onze taal opgeluisterd hebben.
De dichter van De Ondergang der eerste Wareld spreekt herhaalde malen met den
grootsten lof over den zanger van Lucifer: hij gevoelde voor hem de oprechtste
bewondering. Toch, hadden beiden in den zeltden tijd geleefd, zouden zij, zeer scherp
tegenover elkander hebben gestaan. Het zou zeker der moeite waard zijn deze genieën
met elkaar te vergelijken, wat hunne kunst betreft, waarin de eene ook ver van den
anderen afweek. Hier slechts één woord over hunne levensopvatting, over wat men
hunne godsdienstige, politieke overtuiging mag noemen. VONDEL was diep overtuigd
Roomsch-Katholiek; BILDERDIJK streng Calvinist. BILDERDIJK vergoodde de
Oranjevorsten, zonder onderscheid; hij ging voor hen in verbanning, hoewel geen
hunner hem daar dankbaar om was. MAURITS VAN NASSAU, de Nederlander, is, in
Vondels Palamedes, Agamemnon, een bloeddorstige tyran; hij heeft alle ondeugden
en is de voornaamste

(1) 't Nicotiaansch Kruid. De Dichtwerken van Bilderdijk, VII; blz. 244.
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schuld van Palamedes(1) - lees Oldenbarnevelt's - veroordeeling.
Hoe Joost over den Stadhouder dacht, leert ons BRANDT:
‘Terwijl hij (Vondel), met vlijt aan dit werk (Palamedes) arbeidde, ging
Prins Maurits van Oranje aan 't kwijnen, en 't gedenkt mij den Poëet in 't
acht en tachtigste jaar zijns ouderdoms te hebben hooren verhalen hoe zijn
vrouw op een morgen, gedurende zijne bezigheid met Palamedes, aan de
trap, die naar zijne kamer ging, kwam roepen: Man, de Prins leit en sterft,
(want de tijding kwam toen uit den Haag), en dat hij haar tot antwoord
toeriep: ‘Laat hem sterven. Ik belui hem vast.(1)’
PRINS WILLEM II, zoon van FREDERIK HENDRIK, randde onze dichter rechtstreeks,
buitengewoon vinnig aan. Op den Gedenkpenning van den Overval en Afval sluit
met de verzen (op den Prins).
Wie ooit verraad vernam,
Ga leeren t' Amsterdam.

Vertroosting voor de onnoozele en bedroefde ingezetenen van Holland over de dood
van Zijne Hoogheid, Prins Willem den II, Stadhouder en Kapitein-Generaal der
Vereenigde Nederlanden is een echt pamflet.
De aanvang:
Wat zucht gij, onbedachte mensch?
Wat reden port uw hert tot klachten?
De hemel handelt u naar wensch,
En gij en kunt zijn gunst niet achten.
Het loon van tachtig jaren strijd,
De roem van uw verslagen knechten,
De vrucht des vredes waart gij kwijt,
Zoo deze slag die niet en rechtte.(2)

geeft ons reeds een voorsmaak van wat zal volgen:
Nochtans en heeft ons al haar kracht
Niet als van meester doen veranderen

(1) Palamedes. Inleiding. De Werken van J. Van den Vondel. 1621-1625.
(1) Palamedes. Inleiding. De Werken van J. Van den Vondel. 1621-1625.
(2) Deze slag: ‘De schielijke dood van zijn Hoogheid’. Deze voetnota staat in J. Van Vondels
Hekeldichten. Voor mijne aanhalingen uit Palamedes en de Gedichten op Willem II, Huig
De Groot, Oldenbarneveld en andere, gebruik ik J. Van Vondels Palamedes of Vermoorde
Onnoozelheid, met Aanteekeningen uit 's Dichters mond opgeschreven. Den tweeden druk
merkelijk vermeerderd. Nunc cassum lumine lugent en J. Van Vondels Hekeldichten, met
aanteekeningen uit 's Dichters mond opgeschreven. Nooit voor dezen gedrukt. Versierd met
koperen platen. Beide werken zijn in eenen band vereenigd en gedrukt bij Pieter Brakman
te Amersfoort in 1707. De uitgaaf is tamelijk zeldzaam, en werd mij geschonken door mijn
onvergetelijken vriend Victor de la Montagne. De aanteekeningen zijn zeer talrijk; daar ik
vooral het oog op ons Middelbaar Onderwijs heb, gebruik ik overal de spelling De Vries en
Te Winkel.
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Al wat zij heeft te weeg gebracht
Is d'eene slavernij voor d'andere.(1)
Uw dood alleen, doorluchtige Heer,
Heeft alle heerschappij verdreven,
Den vromen zijn onttrokken eer,
En 't land zijn vrijheid weergeven.(2)

BILDERDIJK, gelijk men zal zien, valt hevig uit tegen de nagedachtenis van HUIG DE
GROOT en OLDENBARNEVELT.
De Groot, de wereldberoemde geleerde, de grondlegger van het volkenrecht, was
VONDEL's persoonlijke vriend. Hij droeg hem Gijsbrecht van Amstel op, en de geleerde
schreef den dichter als antwoord een vleienden brief:
‘Ik zal u niets anders zeggen, dan dat ik Amsterdam voor gelukkig houde,
zoo velen daar zijn, die dit werk naar waarde kunnen schatten. De
Coloneesche Oedipus van Sophocles en de Biddende Vrouwen van
Euripides hebben Athene nooit grooter eer aangedaan dan Amsterdam
hiermede geniet.’
VONDEL wijdde den grooten rechtsgeleerde verscheidene gedichten, o.a. Huig De
Groots Verlossing van Mevrouw Marie Van Reygersbergh, Op den Heere Huig De
Groot in zijne ballingschap. Dankdicht aan Boreas, die zijne Excellentie Huig De
Groot Amsterdam een poos ophield. De Groot, die zich in ballingschap bevond, hield
zich eenigen tijd in het geheim te Amsterdam op, waar hij door zijne vrienden
verwelkomd werd.
VONDEL dichtte Wellekomst van den Heer Huig De Groot t' Amsterdam, na zijne
langdurige ballingschap. De toon laat, dunkt mij, niet toe te twijfelen, of het werd
door den dichter zelf voorgedragen.

(1) ‘De Slavernij onder de prinsen van Oranje als Stadhouders in plaats van de Slavernij onder
de Koningen van Spanje, als Graven van Holland.’ Voetnota. Hekeldichten; blz. 5.
(2) Gysbrecht van Amstel. Inleiding. De Werken van J. Van den Vondel. Uitgegeven door M.J.
Van Lennep, herzien en bijgewerkt door J.H.W. Unger. 1637-1639; blz. 20.
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Als tegenhanger van BILDERDIJK's smaadschrift deel ik hier een bijschrift van VONDEL
op DE GROOT mede:
De zon des Lands werd dus van MIEREVELTS penseel
Geschilderd, wen ze gaf haar schijnsel op 't paneel,
Doch niet, gelijk ze straalt op 't heerlijkst in onze oogen,
Maar met een dunne wolk van sterflijkheid betogen,
Om Duitsch te spreken, dit 's de Feniks, Huig De Groot,
Wiens wijze Majesteit beschijn den wereldkloot,
Wie vraagt nu wat CEFIS of DELFIS eertijds zeide?
En Delft's Orakel(1) meldt meer wijsheid dan die beide.(2)

Ik herinner mij voor vele jaren gelezen te hebben, dat in Holland een drama werd
opgevoerd, waar VONDEL en OLDENBARNEVELT in optraden. Wat mij betreft, ik
geloof in het geheel niet, dat de dichter persoonlijke betrekkingen met den
Raadspensionaris heeft onderhouden. Vooreerst, en dit is voor mij afdoende: VONDEL
zegt daar nergens iets van. En dan, de Pensionaris was te hoovaardig om met het
winkeliertje om te gaan. Want, zij beoordeelen den Staatsman geheel verkeerd, die
hem tusschen de aanhangers rangschikken van wat men hedendaags demokratie
noemt.
Wat daarvan zij, VONDEL mocht zich gelukkig achten, om zijn Palamedes er het
leven niet bij in te boeten. Hij stelde zich bloot aan den haat van allen, die macht en
aanzien hadden in den lande, moest zich schuil houden en eene zware boete betalen.
In het treurspel van dien naam is Palamedes, (lees Oldenbarnevelt) het toonbeeld
van den eerlijken, hoogst begaafden Staatsman, de wezenlijke stichter van den
Nederlandschen Staat. Hij is een martelaar van zijne vaderlandsche overtuiging, het
slachtoffer van Agamemnon, (Prins Maurits) wiens listen hij had ontdekt. VONDEL
schreef, behalve zijn treurspel, een aantal gedichten ter eere van OLDENBARNEVELT,
o.a. het heerlijke sonnet: 't En leed geen zeven jaar; De Geuzenvesper, Had hij
Holland dan gedragen onder 't hart; Op het Stoksken van Oldenbarnevelt.
Op de Afbeeldinge van den Heer Johan van Oldenbarnevelt luidt:
Dit 's Grootvaar, van wiens deugd geen eeuwen zullen zwijgen
Hij deed zijn Rechters zelf het haar te berge stijgen,

(1) De Groot was in de Stad Delft geboren.
(2) Hekeldichten 65.
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Toen hij ter vierschaar kwam, al evenwel gemoed,
Zijn vijand dronk de dood aan zijn onschuldig blad.(1)

Zien wij nu hoe BILDERDIJK, HUIG DE GROOT en OLDENBARNEVELT beoordeelt:

Huig de groot.
'k Heb eens ter goeder trouw den nagalm opgevangen,
En hield beroemden Huig als onbereikbaar groot;
Maar zoo die wolk van waan mij eenmaal om bleef hangen,
Zij brak, en 'k zag den man, in al zijn naaktheid bloot.
Geleerdheid had hij, ja, zoo veel zijn hoofd verzwelgen
Maar slecht verteren kon bij 't vroeg bezwaard verstand,
En, die de roem moest zijn der vrijgeworden Belgen,
Werd dienstbaar aan 't verderf van 't rijzend Vaderland.
Een werktuig in de hand van drijvende tyrannen,
Wier pen en mond hij wierd, kortzichtig in hun doel,
En 't zij in 't net verstrikt, of in hun juk gespannen,
Werd, bij hun val de wraak zijn eenigst zielsgevoel.
Nu holde 't dwalend brein, verdoofde 't licht der reden,
Zijn vroeger glorie smolt in dwaas- en nietigheên,
Zijn naam gaf ze aanzien, en werd zinloos aangebeden;
Twee eeuwen hield hij 't uit, maar eindlijk, hij verdween.
Voor wijzer inzicht? - Neen, voor grooter wangevoelens,
Zich wortlend in den tronk die van hem overbleef;
En Neerland smaakte de eeuw, des Staats- en Kerkomwoelens,
Die al wat was, verplaatste, en alles even scheef.(2)

Elders:

Huig de groot:
De fakkel van zijn Eeuw, wiens weerga nooit verscheen;
Wien niets te duister was dan 't Godsbesluit alleen.(3)

Oldenbarnevelt.
Die Staat, zie toe dat hij niet valle!
Resolut van Holland, 13 Mei, 1619.(4)
De ervaren Grijsaard, die op Staatkunst's glib'brig pad
Van jongs met vasten voet en zonder wanklen trad,
Dacht met zijn kortziende oog in 't Godsgeheim te dringen,
En zwoer Gods vrijkeur af voor dien der stervelingen,

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

Hekeldichten; blz. 46.
De Dichtwerken van Bilderdijk, IX; blz. 338.
Dit bijschrift verscheen in 1788; het hooger medegedeelde gedicht in 1826.
De Staten van Holland schreven, naar aanleiding der halsrechting van Oldenbarnevelt, in
eene kantteekening hunner Resolutieboeken: ‘Een man van grooten bedrijve, memorie ende
directie; ja, singulier in alles - Die staat, zie toe dat hij niet valle.’
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De Godheid zwijgt en duldt. Hij - maakt zijn eigen lot,
Nu, niet voor 't kwaad bestemd, noch in zijn wil gebonden,
Wat was 't? Zijn deugd werd krank, zijn wijsheid waan bevonden,
Hij viel - en liet zijn hoofd strafschuldig op 't schavot.(1)

Eene zaak is zeker: hadde Vondel deze aanvallen kunnen lezen, dan zou hij zijnen
collega in het dichtersgilde niet zacht geroskamd en geharpoeneerd hebben.
Doch, ik wil den lezer niet onder den indruk van deze onhebbelijkheden laten.
BILDERDIJK heeft een aantal lofdichten op KONING LODEWIJK vervaardigd, die dan
toch door den Grooten Keizer aan Nederland was opgedrongen. Hij heeft den Keizer
zelf verheerlijkt. Ik durf er voor instaan, dat VONDEL dit nooit zou gedaan hebben.
BILDERDIJK ook heeft zijn Vaderland hartstochtelijk bemind; doch dat hij den genialen
man, die zooveel wee over Nederland, over gansch de wereld heeft gebracht, zoo
geestdriftig bezingt, is bij andere karakters als hij, ondenkbaar.
Als poëzie is de Ode op NAPOLEON een wonder:
‘Het Nederlandsch dichtstuk is van het begin tot het einde hooggedragen, forsch en
grootsch, verheven en breed, volkomen den wereldbedwinger waardig’, zegt H.C.
MULLER. ‘Het is alsof de adelaar zelf hoog in de wolken een lied zingt. Wij weten
niet wat meer te bewonderen, het steigeren der gedachten of de pracht en den klank
der taal. Vele regels prenten zich in ons geheugen, en kunnen als spreuk, als
gevleugeld woord worden onthouden. Des te grooter is het kunststuk van BILDERDIJK,
omdat hij hier voortdurend vlak bij de grenzen staat van valsche kunst en holle
beeldspraak, en die toch nooit overschrijdt. Waarlijk, zoo NAPOLEON een machtig
vorst is geweest in het rijk der staatkunde en der staatsmacht, BILDERDIJK vertoont
zich hier een koning in het rijk der hoogverheven beelden en gedachten, een vorst
op het gebied der taal en der lyrische poëzie.(2)’
Van hier, o gij, vermeetle slaven,
Die nabootst wat gij niet gevoelt,
Die meent, ten wolken op te draven,
Terwijl ge in slijk en modder woelt!
Wat zoudt gij Heldendaden zingen,
Die 't Heldenhart niet door kunt dringen,
Die niet van eigen vlammen blaakt.
Neen, d'aardschen dampkring uitgeschoten,
Het aardrijk met den voet te stooten,
Zie daar hetgeen den Dichter maakt.
Zal 's Aadlaars borst van wellust zwellen
In 't midden van zijn steile vlucht,

(1) 1788.
(2) Bilderdijk als Dichter. Mter Willem Bilderdijk; blz. 62.
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Zoo 't zwermend kroost der waterwellen
Zijn lof durft brommen door de lucht?
Neen, durft met hem gelijke pennen
De zon in 't brandend aanschijn rennen,
En dan, verheft u in zijn kring,
Gij, Stichters van ontzagbre Rijken,
Waar is hij, die u kan gelijken?
Dien voegt het, dat hij u bezing'.
't Olympisch Piza drijv' zijn rossen,
Jupyn ter eer door 't stuivend zand,
De Gauler sloop' de wapentrossen,
Op 't eeuwig Kapitool geplant:
Wie ziet in 't ledig ruim der hemelen,
Het deinzend licht der starren wemelen,
Wanneer de God des daags verschijnt?
NAPOLEON! Gij treft mijn oogen,
En al wat groot heet, is vervlogen!
Gij schittert, en 't Heelal verdwijnt.(1)
Gebergten, boort door lucht en wolken!
Beschanst uw kruin met eeuwig ijs!
Verheft u, saamgespannen volken!
En gij, o vlam des afgronds, rijs!
Vergeefs, 't Heelal in bloed gedompeld,
Met dood en slachting overrompeld!
(1) Hier zijn toch wel de grenzen der holle beeldspraak overschreden, dunkt mij. De vleierij is
al te grof.
Over deze beruchte Ode vinden wij eene mededeeling van Prof. TIJDEMAN, BILDERDIJK's
vriend, waaruit zou blijken, dat de dichter het ongepaste zijner vergoding van den grooten
Overweldiger later inzag. De verontschuldiging aan het slot is brutaal... doch echt
BILDERDIJKSCH. ‘De naam van den franschen keizer brengt ons nog tot een toelichting in de
brieven op de geruchtmakende Ode op Napoleon. Prof. TIJDEMAN, kennis genomen hebbende
van BILDERDIJK's duiding der Apocalypse, schrijft daarop: ‘Vooral bevreemdde het mij de
laatste tijden der Ver-Openbaringen van Johannes door iemand gesteld te zien, door iemand
die NAPOLEON zoo huldigt en verguldt. BILDERDIJK antwoordde daarop: de hulde, die ik
hem gegeven heb, herroep ik niet’. En dan verklaart hij hoe hij hem oorspronkelijk beschouwd
had, ‘als de man, geroepen om een nieuwe algemeene monarchij op te richten’. Als zoodanig
beschouwt hem ook de Ode: ‘Ik voeg er bij, zoo gaat de dichter voort’, dat naar mijn beginsels,
de komst van NAPOLEON tot den troon een heuchlijke gebeurtenis voor de menschelijkheid
(op zich zelf en geisoleerd beschouwd) en in den rei der zaken gewenscht was.’ In die
stemming werd de Ode geschreven, en het gaat niet aan, meent de dichter, er een andere
beteekenis aan te geven, dan die van het oogenblik der vervaardiging. ‘Ik maak geen verzen,
zoo bestendig, om verzen te maken noch met eenig oogmerk of bedoeling, daar behoede mij
de Hemel voor! maar uit behoefte om mij uit te storten, als ik eens geroerd of getroffen ben,
en dan stort ik dat gevoel ook zoo uit, zonder dan mij verder of anders te bekreunen; men
leze ze dan in wat geest en met wat vooroordeel men wil. Ik ben ze kwijt, als een kraamvrouw
de nageboorte. (Mter Willem Bilderdijk. Uitgegeven op machtiging der Bilderdijk Commissie.
A. DMCII. Boekhandel v/h Höveker & Wormser. Pretoria. - Amsterdam. Potchefstroom.
Bilderdijk's Brieven. Dr. A.S. Kok. blz. 384.) Heel sterk is deze zelfverdediging niet: want
de Napoleon, die in de Ode gehuldigd wordt, is niet alleen de man, die de Orde in Frankrijk
herstelde, maar ook de Wereldbedwinger.
Men weet, dat BILDERDIJK aan den Franschen keizer voorgesteld werd. Etes-vous connu
dans la république des lettres, vroeg NAPOLEON, waarop de dichter antwoordde: ‘Au moins,
j'ai fait ce que j'ai dû pour l'être.’
Dit antwoord strekt BILDERDIJK tot eer, en is hem waardig.
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Mij dunkt, dat de scherpe tegenstelling tusschen de karakters van den fieren,
zelfbewusten, opgeruimden Vondel en den grommenden, norschen, bitteren Bilderdijk
nergens duidelijker uitschijnt dan uit de bijschriften, welke beide dichters op hun zes
en zestigste jaar voor hunne portretten vervaardigden.
VONDEL schreef:

Op mijne schilderij,
toen Govert Flinck mij uitschilderde In het jaar MDCLIII
Ik sluit vandaag een ring van zesmaal ellef jaren,
En zie mijn hoofd besneeuwd, en tel mijn grijze haren
Ook zonder 't glazen oog, in deze schilderij,
En toch ontvonkt mijn hart in lust tot poézij,
Terwijl ik Lucifer zijn treurrol leer volspelen,
En met den bliksem sla op hemelsche tooneelen,
Ten schrik en spiegel van de Staatzucht en den Nijd.
Wat is mijn ouderdom? Een rook, een damp, geen tijd.

BILDERDIJK:

Op een verzameling van mijn afbeeldingen.
1822.
Een Wildeman, het dolhuis uitgevlogen(1);
Een goede Hals, maar zonder ziel en kracht(2); Een Sukkelaar, die met verwilderde oogen
Om alles met verbeten weerzin lacht(3);
Een Franschmans lach op halfverwrongen kaken,
Die geest beduidt op 't aanzien van een bloed(4);

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

Naar Boon, door Hulstkamp 1784-1788.
Naar Schmidt door Salieth. 1788.
Naar Moritz door Portman, 1806-4.
Naar Van Bree door Grebner, 1813-1815.
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En om 't getal dier fraaiheên vol te maken,
Eens financiers verwaande domme snoet(1),
En dat moet ik, dat moet een dichter wezen!
Gelooft gij 't ooit, die deze monsters ziet? Geeft wat ik schreef, een trek daarvan te lezen,
Zoo zeg gerust: ‘Hij kent zich zelven niet’.
Maar zacht een poos! Hoe langer hoe verkeerder!
Men vormt mij na uit Pottebakkers aard(2);
Doch de Adamskop beschaamt den kunstbootseerder;
En 't zielloos ding is zelf den klei niet waard. Nu komt er een, die zal u 't echte leven
In lenig was met volle lijknis geven:
En deze held, wat spreidt hij u ten toon?
De knorrigheid in eigen hoofdpersoon;
Met zulk een lach van meelij op de lippen,
Als 't zelfgevoel eens trotschaard af laat glippen,
Verachting spreidt met al wat hem omringt
En half in spijt zich tot verneedring dwingt(3).

Van BILDERDIJK, evenals van VONDEL, bestaan talrijke portretten.
Het is waar, dat BILDERDIJK op zijn vier en dertigste jaar heel anders dacht over
de beeltenis door SCHMIDT vervaardigd, dan op zijn zes en zestigste. Toen was zij
voor hem: Een financiers verwaande domme snoet.
In 1790 schreef hij, daaronder een bijschrift, dat veel heeft van Vondels trant:

Bij mijne afbeelding.
Mij schonk 't geboortelot, bij flikkrend Dichtvermogen
Waar 't oude Griekenland zijn eigen geest in kent;
(Voorvaderlijke vrucht, op d'echten stam geënt),
Een hart voor 't woest gekrijsch der menigte onbewogen;
Een ziel, aan tijd, noch lot, noch menschenwaan verkleefd,
Die de Almacht en zich zelf alleen tot rechter heeft.(4)

Waarlijk op BILDERDIJK passen de woorden van de Resolutieboeken der Staten van
Holland, naar aanleiding van de halsrechting van den Raadspensionaris JOAN VAN
OLDENBARNEVELT: ‘Een man van grooten bedrijve, memorie ende directie; ja,
singulier in alles’.

(1) Naar Caspari door Velijn. 1819.
(2) De buste, door P.J. Gabriel, door Bilderdijk als bij ongeluk met den boetseerstok omgeworpen
(Nap. blz. 137).
(3) Buste in was door Hagbolt. 1822.
(4) Mter Willem Bilderdijk. Hoe was Bilderdijk? J.F.M. Sterck; blz. 403.
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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 Belgischen schrijver die, in die tijdruimte, het beste werk,
zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.
ZEVENDE TIJDVAK:
1924-1925.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen Secretaris ingezonden worden.
De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop van elk tweejarig tijdvak
uitgegeven of geschreven werden.
Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van het Aug.
Beernaert=Fonds, in de Verslagen en Mededeelingen der Academie, jg. 1912, blzz.
884-885.
Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van hun werk of werken, bij
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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Plechtige Vergadering van 28 Juni 1925
Te 10 ½ uur kwamen de heeren Leden bijeen in het Eeresalon der Academie.
Aldaar zijn tegenwoordig: de heeren Mr. LEONARD WILLEMS, bestuurder, Prof. Dr.
L. SCHARPÉ, onderbestuurder, Dr L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren KAREL DE FLOU, Dr. L. SIMONS, GUSTAAF SEGERS, Kan. AM. JOOS, IS.
TEIRLINCK, O. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. J. VERCOULLIE, Prof.
Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE, E.H.J. JACOBS, Prof. KAREL VAN
DE WOESTYNE, Dr. M. SABBE, HERMAN TEIRLINCK en Pater J. SALSMANS S.J.,
werkende leden;
de heeren F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, Mr. JOS. MULS, Prof. Dr. R. VERDEYEN
en Pater J. VAN MIERLO, jun. S.J., briefwisselende leden.
De heeren Kan. Dr. J. MUYLDERMANS en Prof. Dr. A. VAN HOONACKER, werkende
leden, Volksvertegenwoordiger FRANS VAN CAUWELAERT en Prof. Dr. FRANS DAELS,
briefwisselende leden lieten zich verontschuldigen.

Waren verder aldaar aanwezig: Mgr. A. DE BOCK, vicarisgeneraal van het Bisdom
Gent; - A. SIFFER, volksvertegenwoordiger en eerste schepen van Gent; - G. DE
RUYCK, voorztiter der Rechtbank; - PH. DE MUNNINCK, schepen der Stad Gent; JOHAN DE MEESTER, feestredenaar, buitenlandsch eerelid der Academie, te Rotterdam.

Te 11 uur worden genoemde heeren door den pedel der Academie naar de feestzaal
geleid.
Nemen plaats aan het bureel: Mr. LEONARD WILLEMS, bestuurder, Prof. Dr. L.
SCHARPÉ, onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris, en JOHAN DE
MEESTER, feestredenaar.
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Zijn verder nog aanwezig, de heeren: Br. AUGUSTINUS, leeraar; - A. BOLIGE, leeraar;
- L. BRECKX, leeraar; - A. BYLS, beambte; - A. CAMPERS, rustend leeraar; - K.O.
CARON, schoolopziener; - A. CLAEYS, hoogleeraar; - ACH. CLAEYS,
eere-schoolopziener; - P. CRYNEN, leeraar; - J. DAVID, student; - C. DEBAIVE-DE
KEYSER, bibliothecaris; - E. DE BONT, bureeloverste; - R. DE BRABANDERE, tandarts;
- C. DE BRUYNE, hoogleeraar; - G. DECLERCQ, leeraar; - C. DE JANS, hoogleeraar; J. DE JONCKHEERE, apotheker; - P. DE KEYSER, docent aan de Universiteit; - Luit.-Col.
DE LEENHEER; - EUG. DE MEYER, Melle; - A. DE MOOR, dagbladschrijver; - J.
DERUELLE, leeraar; - G. DE RYCKE, student; - OSW. DE SCHAMPHELAERE, voorzitter
van het Willemsfonds; - A. DE SCHRYVER, advocaat; - H. DE STELLA, hoogleeraar;
- H.J. DE VOS, leeraar; - JORIS EECKHOUT, letterkundige; - AD. FACHÉ, fabrikant; W.E. GEERAERT, algemeen secretaris der Handelsbank; - ALB. GEYSELS, leeraar; J. GHEYSENS, schoolopziener; - J. GOEMANS, consul der Nederlanden; - R. GOETHALS,
onderpastoor; - T. HERREMANS, Brussel; - F. HEYMANS, hoogleeraar; - BR. KAREL,
leeraar; - CH. LOMME, beambte; - E. MINNAERT, oud-hoofdonderwijzer; - EM.
POETOU, kunstbeeldhouwer; - O. PUTMAN, bestuurder der Middelbare School; - ACH.
QUICKE, rustend bestuurder aan de Middelbare scholen; - P. SCHEPENS S.J.; - R.
SICHIEN, leeraar; - ODIEL SOENEN, bibliotheekbestuurder; - CAM. STAELS, diocesaan
schoolopziener; - Kan. A. STANDAERT, professor aan het Seminarie; - J. THYSEBAERT,
leeraar; - H. VAN CANEGHEM, student, Antwerpen; - J. VAN DEN ABEELE, leeraar; LEO VAN DER HAEGEN, leeraar aan het Kon. Conservatorium; - P. VAN DER STEENE,
beambte; - JORIS VAN DE VELDE, apotheker; - JOS. VAN DE VELDE, leeraar; - E. VAN
DILLEVIJN, leeraar; - VAN GELUWE, inspecteur der Posterijen; - FERNAND VAN
GOETHEM, advocaat; - Osc. VAN HAUWAERT, bestuurder der Normaalschool; - J.
VAN HEVELE, leeraar; - AD. VAN HOORDE, bankier; - Luc. VAN HOVE, student; OMER VAN KETS, rekenplichtige; - GER. VAN MOL, leeraar; - A. VAN OVERBEKE,
dagbladschrijver; - Dr. L. VAN POECKE, St-Amandsberg; - ALF. VAN THIELEN, leeraar;
- H. VEREECKE. beambte; - W. VERNIERS, beambte; - VITAL WATTEZ, beambte; A. WOEDSTAD, eere-bureeloverste der Posterijen; - alsook de heeren reporters van
De Gentenaar, De Standaard, Het Volk, Le Bien Public en La Flandre Libérale. Verder nog een aantal dames, belangstellenden in het werk der Koninklijke Vlaamsche
Academie.
Verschillende personen hebben aan de Academie schriftelijk bericht gezonden dat
het hun spijt de vergadering onmogelijk
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te kunnen bijwonen, nl. Z.D.H. Mgr. SEGHERS, Bisschop van Gent; - GRAAF 'T KINT
DE ROODENBEKE, voorzitter van den Senaat; - MAURITS LIPPENS, senator; - ARTHUR
BUYSSE, RUD. DE SAEGHER en FERNAND VAN ACKERE, volksvertegenwoordigers;
- Graaf DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, gouverneur van Oost-Vlaanderen; - A. VAN
DER STEGEN, burgemeester van Gent; - DE KERCHOVE D'EXAERDE, eerste voorzitter
van het Hof van Beroep; - G. VAN DEN BOSSCHE, rector der Hoogeschool en schepen
der stad Gent; - LEON BRESSERS, kunstschilder; - P. DE BACKER, geneesheer; - HENRY
DE TRACY, provincieraadslid; - GUSTAAF D'HONDT, stadsontvanger; - G. FEYTMANS,
studieprefect van het Koninklijk Atheneum; - Kan. LEDEGEN, secretaris van Z.H.
den Bisschop; - ALF. MOORTGAT, toon- en letterkundige te Tieghem; - Dr. A.J.C.
ROEGIERS, hoogleeraar; - GEO VAN DE VELDE, veearts, te Nazareth, - O. VAN
MALLEGHEM, gepensionneerd advocaatgeneraal; - J. VAN OVERBEKE, hoogleeraar;
- IS. VERGAUWEN, hoofdonderwijzer; - PAUL WYNANTS, leeraar.

De heer Bestuurder, Mr. LEONARD WILLEMS, deelt vooreerst de lijst mede van de
overheidspersonen welke zich lieten verontschuldigen; vervolgens heet hij de
aanwezigen in enkele hartelijke bewoordingen welkom op deze jaarlijksche
plechtigheid der Academie.
Daarna sprak hij over den oorsprong en de geschiedenis van het woord Amerika.
Gedurende de rede van den heer Bestuurder, werd de heer HUYSMANS, minister
van Wetenschappen en Kunsten, de zaal binnengeleid; Mr. WILLEMS onderbrak zijn
rede om hem van harte welkom te heeten voor de eer welke hij de Academie aandoet,
en de belangstelling welke hij aldus toont in haar werkzaamheid. (Toejuichingen.)
Hij zette vervolgens zijn verhandeling voort en verleende daarna het woord aan
den heer JOHAN DE MEESTER, buitenlandsch eerelid der Academie te Rotterdam, die
als feestredenaar optreedt met een toespraak getiteld: Herinneringen van lectuur en
leven.
Beide redevoeringen werden door de aanwezigen gulhartig toegejuicht.

De Bestuurder verleent vervolgens het woord aan den heer Dr. L. GOEMANS, bestendig
secretaris der Academie, die aan de vergadering de volgende mededeelingen doet:
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1o) Verkiezingen: In haar vergadering van 17 Juni jl. werd door de Leden der
Academie overgegaan tot de verkiezing van twee briefwisselende leden, ter
vervanging van de heeren Prof. Dr. A. VAN HOONACKER en Eerw. Pater J. SALSMANS
S.J., welke beiden tot werkend lid werden benoemd.
Werden verkozen: tot vervanging van Prof. Dr. A. VAN HOONACKER, Eerw. Pater
Jos. VAN MIERLO jun. S.J., te Antwerpen; tot vervanging van Eerw. Pater J.
SALSMANS, S.J., de heer FELIX TIMMERMANS, letterkundige te Lier.
Deze verkiezingen werden aan de bekrachtiging van Z.M. den Koning
onderworpen.

2o) Wedstrijden: Van de prijsvragen voor 1925 uitgeschreven ven verden er twee
beantwoord:
1o) 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.
Een antwoord werd ingezonden. De Keurraad, samengesteld uit de heeren Prof.
J. VERCOULLIE, Prof. Dr. L. SCHARPÉ en KAREL DE FLOU, besluit eenparig tot de
bekroning van het werk ingezonden onder kenspreuk Vlasnijverheid.
De bekroonde schrijver is de heer QUICKE, rustend bestuurder eener Middelbare
Staatsschool, die vroeger reeds viermaal door de Academie werd bekroond.
De Academie wenscht den Heer QUICKE geluk. Ik verzoek hem het toegekende
diploma te komen ontvangen.
IIo) Letterkundige Geschiedenis: Een onderzoek naar de bronnen van ‘De Biëncorf
der H. Roomsche Kercken van Isaac Rabotenu’.
Een antwoord werd ingezonden. De Keurraad was samengesteld uit de heeren Mr.
LEONARD WILLEMS, Dr. M. SABBE en Prof. Dr. J. MANSION.
De drie verslaggevers komen tot het besluit dat het ingezonden antwoord niet voor
bekroning in aanmerking komen kan.
De Commissie voor prijsvragen zal beslissen of deze prijsvraag voor een volgend
jaar zal aangehouden worden.
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3o) Hulde aan de afgestorven leden: In den loop van het bestuursjaar 1924-1925,
had de Koninklijke Vlaamsche Academie het afsterven te betreuren van twee
uitstekende leden, nl. de HH. Prof. AD. DE CEULENEER van Gent en Minister van
State JORIS HELLEPUTTE van Leuven.
Prof. DE CEULENEER werd den 22 Juni 1892 tot briefwisselend lid, en den 17
Januari 1900, tot werkend lid verkozen. In 1909, was hij onderbestuurder der
Academie, en het jaar daarna, leidde hij als bestuurder de zittingen van ons
genootschap.
Gedurende meer dan 30 jaren, volgde hij met gewetensvolle stiptheid onze
vergaderingen en ijverde, zoo binnen als buiten ae Academie, voor de Vlaamsche
taal, de Vlaamsche wetenschap en het Vlaamsch onderwijs.
Prof. DE CEULENEER was een naarstig werker op het gebied der geschiedenis en
der aardrijkskunde. Maar ook de studie der archeologie en der schoone kunsten lokte
hem aan, en het onderwijs der drie graden, zoo lager als hooger en middelbaar, leverde
nem rijke stof tot onderzoek, en, wat meer is, tot onafgebroken strijd.
Meer dan 10 jaren lang was ik getuige van zijn werkzaamheid in den
Verbeteringsraad van het middelbaar onderricht. Daar leerde ik den belezen man
kennen en naar waarde schatten. Telkens als de belangen der Vlaamsche taal op 't
spel stonden, nam hij daar het woord, om onze gekrenkte rechten te verdedigen,
ondanks de tegenkanting van het al te dikwijls vijandelijk midden.
In de officiëele vergaderingen, - hoe kon 't anders! - was zijn stem niet zelden die
van den roepende in de woestijn. Maar hij gaf zich daarom niet gewonnen, en hij liet
geen gelegenheid voorbijgaan om zijn gevoelens en denkbeelden in Vlaamsche
dagbladen of tijdschriften lucht te geven.
Tot het einde toe ging hij voort met lezen, zoeken en pennen. Op de dagorde der
Academie van December 1924, stond hij nog ingeschreven om een onderwerp te
behandelen uit de Romeinsche oudheid, het wetenschappelijk gebied waar hij zich,
al zeer vroeg, een naam verworven had.
Drie weken vóór de vergadering, overleed hij in den ouderdom van 76 jaren.

Minister JORIS HELLEPUTTE ontsliep te Leuven, den 22 Februari ll. Met hem verdween
een der warmste en invloedrijkste vrienden der Vlaamsche Academie.
Op 16 Maart 1904, werd hij als werkend lid in den schoot
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onzer Koninklijke instelling opgenomen. Bij zijne verkiezing beloofde hij ons zijn
vollen steun te schenken, en hij heeft zijn woord trouw gestand gedaan. Al maakten
zijn al te drukke bezigheden als hoogleeraar, volksvertegenwoordiger en Minister
het hem onmogelijk de maandelijksche vergaderingen regelmatig bij te wonen, al
zag hij zich om dezelfde reden genoodzaakt het bestuurderschap der Academie te
weigeren, toch volgde hij met de meeste aandacht en belangstelling onze
werkzaamheden en wist zich op een andere wijze verdienstelijk te maken.
Wanneer stappen bij de regeering moesten aangewend worden, placht de Academie
de dienstvaardigheid van haar voorspreker in te roepen. En nooit te vergeefs!... Toen
wij, ter gelegenheid van onze eerste plechtige vergadering na den oorlog, een beroep
deden op zijn redenaarstalent, aarzelde hij ook geen oogenblik om aan onzen wensch
te voldoen
Dankbaar herinneren wij ons, hoe de geestdriftige rede van den grijzen Staatsman
de hoop en 't vertrouwen deed bloeien in 't hart zijner talrijke toehoorders. Die rede
klonk als eene roerende geloofsbelijdenis in de toekomst van het geteisterde Belgie
en het miskende Vlaanderen.

Beide afgestorvene leden, hoe verschillend ook van aanlegen geestesrichting, hadden
eene hooge deugd gemeen.
Om het even in welk midden of in welke omstandigheden zij zich mochten
bevinden, zij traden steeds voor hun Vlaamsch ideaal op, onverschillig voor
tegenspraak of spot, met onwrikbare overtuiging, strijdvaardig, als ridders zonder
vrees of blaam.
Indien, naar het woord van CARLYLE, ‘de rijkdom der wereld bestaat in de
menschen die haar bewonen’, zoo ligt de rijkdom en de kracht van een volk ten
zekerste besloten in de kleine schaar schrandere, beginselvaste, moedige mannen als
deze die ons zijn ontvallen, maar wier voorbeeld zal leven, en gedijen tot heil van 't
land.

Ten slotte richtte de heer Bestuurder een woord van hartelijken dank tot den heer
Minister van Wetenschappen en Kunsten en de andere overheidspersonen, tot alle
aanwezigen en vooral tot de dames die de vergadering met hun tegenwoordigheid
vereerden.
Te 12 3/4 uur werd de vergadering voor gesloten verklaard.
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De benaming Amerika
door Mr Leonard Willems, bestuurder der Academie.
Virgilius zegt ergens in een zijner gedichten habent sua fata ubelli ‘de geschriften
hebben hunne geschiedenis’. En dit gezegde is spreekwoordelijk geworden.
Doch zijn het niet enkel de libelli, die aan allerlei lotgevallen blootstaan: ook de
woorden en de namen hebben hunne geschiedenis: habent sua fata voces!
Verleden jaar, in onze zelfde plechtige vergadering heeft Prof. Mansion over de
namen onzer middeleeuwsche vrouwen een uiterst geleerde en boeiende voordracht
gehouden. In verband hiermede zou ik het een en ander over de benaming Amerika
willen mededeelen.

Ammianus Marcellinus, een Grieksche geschiedschrijver uit het einde der vierde
eeuw (hij schreef echter in het Latijn), weet ons in zijn 31ste boek (kap. III) te vertellen
dat vóór 370 een zekere koning Ermanarik over de Goten regeerde: hij was een
machtige vorst, van zijne geburen zeer gevreesd. Zijne Goten waren toen in het
Zuiden van Rusland gevestigd. Doch de Hunnen, bijgestaan door de Alanen, deden
een inval in zijn rijk. Ermanarik was niet bij machte tegenstand te bieden, en liever
dan in de handen van zijne vijanden te vallen en een slaaf te worden, pleegde hij
zelfmoord († 370). ‘(Hunni et Alani)... eisque adjunctis, confidentius Ermenrici late
patentes et uberes pagos repentino impetu perruperunt, bellicossimi regis et multa
variaque fortiter facta vicinis nationibus formidati. Qui vi subitae procellae perculsus,
quamvis manere fundatus et stabilis diu conatus est, impendentium tamen diritatem
augente vulgatius fama, magnorum discriminum metum voluntaria morte sedavit’.
Na zijn dood trachtte zijn opvolger Fridigern nog stand te houden, maar het bleek
vruchteloos - en de Goten zagen zich gedwongen uit Rusland te vluchten. De
Grieksche keizer liet hun toe over de Donau te steken en zich in zijn keizerrijk te
komen vestigen.
Een gedeelte van die Goten waren kristenen: hunne bisschop was toen Ulfila, de
zelfde die den Bijbel in het Gotisch heeft vertaald - het oudste gedenkteeken dat wij
in een Germaansche taal bezitten.
Ulfila is dus een tijdgenoot van Ermanarik.
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Omtrent twee eeuwen later wordt Ermanarik nog herdacht door den Goot Jornandes:
Deze schreef zijn boek de rebus geticis ± 552. Doch stellen wij vast dat de Gotische
koning niet meer de historische persoon is van Ammianus Marcellinus; hij is reeds
een legendarische held geworden. En wij zullen ons hierover niet verwonderen
aangezien Jornandes zelf ons verwittigt dat hij zijne verhalen aangaande de oudere
geschiedenis van zijn volk put ex priscis cantilenis, welke hij beschouwt als pene
historico modo geschreven.
In kap. 23 vinden wij eenige historische inlichtingen over onzen vorst
‘Ermanaricus, nobilissimus Amalorum (het koninklijk geslacht der Amalen) multas
et bellicosissimas arctoas gentes perdomuit suisque parere legibus fecit’. Maar met
kap. 24 zijn wij reeds volop in de legende: Aldaar wordt verteld dat hij de Roxolanen
(= Russen) overwonnen heeft. De echtgenoot van eene vrouw uit dien stam was
verraderlijk ontvlucht. Waarop koning Ermanarik die vrouw (haar naam was Sunihilde
of Swanihilde) door paarden deed vierendeelen. Sarus, haar broeder, en Ammius,
haar neef, besloten haar te wreken en met hunne stalen wapens brachten zij den
koning in de zijde eene diepe wonde toe. (Ermanarici latus ferro petierunt, quo
vulnere saucius, oegram vitam corporis imbecillitate contraxit’. Doch de vreeselyke
wonde, heeft hem niet belet nog lange jaren te leven ‘Grandoevus et plenus dierum
centesimo decimo vitoe suoe defunctus est’.
Hetgeen hier met Ermanarik gebeurd is, geschiedde volgens de wetten der epiek:
het volk onthoudt noch datums, noch politieke verwikkelingen. En om de tegenslagen
van een legendarischen held uit te leggen, maakt het epos daarvan een familiedrama,
waarin bijna altijd de vrouw een hoofdrol speelt. Het volk gaat uit van het princiep
‘als er een ongeluk gebeurt, cherchez la femme!’
De aanwezige dames mogen zich hierover niet verwonderen: de eposdichten zijn
door mannen gemaakt.
Voorbeelden van deze epische wet zijn er bij de vleet: Het tienjarig beleg van
Troja, waarbij duizende Grieken het leven lieten, vindt zijn oorzaak in de liefde van
Paris voor Helena, en in de schaking van Helena (de politieke gebeurtenissen die
aanleiding gaven tot het beleg zijn vergeten: het familiedrama treedt dan in de plaats
op).
Toen Attila, koning der Hunnen, in Frankrijk binnenviel, wilde Gundaharius,
koning der Burgonden, hem den weg versperren. Heel het leger der Burgonden werd
geslacht en de koning zelf verloor hierbij het leven. Het epos heeft hiervan de
herinnering bewaard: maar de dood van Gunther en de

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

563
slachting der Burgonden werd in verband gebracht met de wraak van Kriemhilde
(Nibelungenlied).
En ik zou nog een reeks voorbeelden van dien zelfden aard kunnen aanhalen.

Het is bekend dat evenals alle Grieksche stammen gezamenlijk slechts een epos
bezaten, zoo tevens hadden alle Germaansche volkeren één zelfde Germaansche
heldensage.
Bij de Skandinaviërs vinden wij dan ook in de Wilkinasaga het verhaal van
Ermanarik terug. De legende is niet heelemaal dezelfde gebleven. Maar Jörmunrek
(=Ermanarik) is hier ook het slachtoffer van Sörli (= Sarus) en van Hamdir (Ammius).
En dat het wel degelijk de zelfde personen zijn en de zelfde legende, wordt ons
bewezen door het Angel-Saksisch epos. Eormanric, wordt in den Beowulf genoemd
en wij lezen in den Widsidh, vs. 35:
Atla weold Hunum, Eormanric Gotum,
Becca Baningum, Burgendum Gifica.

(=Attila heerschte over de Hunnen, Eormanric over de Goten, Becca over de
Baningen, Gifica over de Burgonden)(1).
Eormanric is dus wel de Gotische Ermanarik: in de 9de eeuw wisten de Angelsaksers
dit nog.
Een eposdicht, waarvan Ermanarik de hoofdheld is, bleef niet bewaard. Maar zijn
naam en toespelingen op zijne legende komen in een zeer groot aantal Duitsche
heldendichten voor: Onnoodig die alle hier te noemen.
En tot zelfs in onze Middelnederlandsche literatuur is Ermanarik geen onbekende.
Wanneer Reinaert aan koning Nobel wil uitleggen hoe hij schatrijk geworden is,
zegt hij hem (vs. 2239 - uitg. Muller, 2245)
Reinaert sprac: ‘Wilen tenen stonden
Hadde mijn here mijn vader vonden
Des coninx Ermerikes schat
In ere verholnen stat.

(Latijn heeft hier aes Ermerici; Prosa, Ermeryc; Bedb.-Dykschehs. Hermeric - Comb.
hs. is corrupt: ‘heymeliken scat’). Reinaert heeft dien schat verborgen te Kriekeputte,
dicht bij een berk:

(1) Gifica is een historische koning der Burgonden Zijn naam, Gibica, komt in de lex
Burgondionum voor. Wie echter Becca en de Baningen zijn is nu nog een historisch raadsel.
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2610 Daer suldi delven ende scraven
Een lettel mos in dene side.
Daer suldi vinden menich gesmide
Van goude, rijkelyc ende scone;
Daer suldi vinden oec die crone
Die Ermerijc die coninc droech
Ende ander chierheit ghenoech:
Edel stene, guldin waerc
Men cochtet niet omme dusent maerc.

Doch, de roem van Ermanarik heeft zich niet enkel tot de Germaansche volkeren
bepaald, hij breidde zich verder uit.
Wij bezitten een Fransch eposdicht, getiteld Aimeri de Narbonne. De inhoud van
dit gedicht werd beknopt weergegeven door Victor Hugo in zijn Aymerillot
(opgenomen in Légende des siècles). Keizer Karel komt met zijn afgemat leger uit
Spanje terug: gedurende jaren hebben zij in dit land oorlog gevoerd. Zij stappen
voorbij Narbonne, waar zij de Mohammedaansche vlag nog zagen wapperen. Keizer
Karel zou de stad willen innemen. De meesten van zijne dapperen hebben haast om
naar huis terug te keeren en zij zijn met het plan van den keizer niet ingenomen. ‘Le
comte de Gand’ sluit zich bij hen aan:
‘Sire’, dit le Gantois, ‘je voudrais être en Flandre;
J'ai faim, mes gens ont faim, nous venons d'entreprendre
Une guerre à travers un pays endiablé.
Nous y mangions, au lieu de farine de blé,
Des rats et des souris...’

Ik schrijf de rest der redevoering niet af. Maar vestig enkel de aandacht op het kort
antwoord van den keizer:
‘Ces bons Flamands’, dit Charles, ‘il faut que cela mange!’

Niet zeer vleiend voor ons! Maar sedert den tijd van Keizer Karel zijn wij zulke
bitsigheden gewoon...
De jonge Aymerillot is echter vol moed: hij kon het niet dulden dat de Arabieren
Narbonne nog bezetten. Hij biedt zich aan om tegen den vijand op te rukken... en de
stad wordt stormenderhand ingenomen.
Het gedicht van Victor Hugo dagteekent uit 1859: Aimeri de Narbonne was toen
nog onuitgegeven. Hoe is Victor Hugo aan dit verhaal gekomen? Wij weten thans
dat hij de stof van zijn Aymerillot gevonden heeft in eene novelle ‘Le château de
Dannemarie’, welke de Fransche mediëvist Jubinal in het

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

565
Musée des Familles van 1843 had laten verschijnen. Wij weten zelfs welk
Aimeri-handschrift Jubinal gebruikt heeft.
Louis De Maison heeft voor de Société des anciens textes français den Aimeri de
Narbonne critisch uitgegeven. Deze herdruk is voorzien van een zeer breedvoerige
en geleerde inleiding. De uitgever stelt (bl. CIX - CLXI) de volgende vraag: ‘Aimeri
de Narbonne est il un personnage purement imaginaire, ou bien a-t-il réellement
existé un héros de ce nom, dont la poésie a pu garder le souvenir?’.
De slotsom van het lang onderzoek wordt ons bl. CXXIII medegedeeld: ‘Il faut
donc renoncer à chercher parmi les vicomtes de Narbonne du XIIe siècle le prototype
de l'Aymeri de nos chansons de Geste’. Met andere woorden: al is de naam Aimeri
in het Zuiden van Frankrijk sedert eeuwen zeer gewoon, niettemin kan geen enkel
der Aimeri's uit die streek als het prototiep van den legendarischen held beschouwd
worden.
Wel is waar, zegt L. De Maison, vinden wij in de Annales van Eginhard, op het
jaar 810 een ‘comes Haimericus’ vermeld - maar inlichtingen over dien persoon
bezitten wij niet, en niets bewijst dat hij met Narbonne het minst te maken heeft.
Op de vraag door L. De Maison gesteld, wensch ik echter het volgend antwoord
te geven: ik ben vast overtuigd dat de Aimeri van het Fransche epos geen ander is
als Ermerik of Hermerik der Germaansche heldensage.
Wat ik ten gunste van deze hypothese in te brengen heb? De Visigoten, die zooals
gezeid Ermerik als een nationale held beschouwden, hebben gedurende eeuwen over
Spanje geregeerd. Maar niet alleen was het Iberisch schiereiland in hunne macht:
Ook een gedeelte van het Zuiden van Frankrijk maakte deel uit van hun koningrijk:
de zoogenaamde Septimanie welke langen tijd algemeen bekend stond als provincia
Gotorum. Gedurende den heelen tijd der Gotische bezetting is Narbonne de hoofdstad
van dit gedeelte van hun rijk geweest.
Toen de Arabieren het nauw van Gibraltar overstaken en aan het Visigotische
koningrijk een einde stelden, werd niet alleen Spanje maar ook Narbonne en een
gedeelte van Frankrijk door hen veroverd.
En toen in 759, de Franken er eindelijk in slaagden Narbonne weder in te nemen
gebeurde dit dank zij de Goten die in de stad gebleven waren en het Arabisch
garnisoen gedeeltelijk vermoordden. ‘Ipsi Gothi Sarracenos, qui in praesidio illius
erant, occidunt, ipsamque civitatem partibus Francorum tradunt’. Zoo staat te lezen
anno 759 in de Annales Anianenses (Pertz' Monumenta, t. I).
Die Goten van 759 waren, dit spreekt van zelf, toen heele-
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maal geromaniseerd. Maar zij werden nog geregeerd door de lex l'isigothorum en
zij vormden toen een patriciërs-kaste, als afstammelingen van de oude veroveraars.
Bijgevolg is het geen wonder dat de Romaansche bevolking in de Provincia
Gothorum kennis maakte met Ermerik, den nationalen held der Goten. Van de legende,
zooals Jornandes die vertelde, is er in het Romaansch niets overgegaan. Maar Aimeri
werd in verband gebracht met een denkbeeldige inneming van Narbonne onder keizer
Karel. En zoo werd de Germaansche held in het Fransche epos opgenomen, evenals
Wielant de smid der heldensage, welke Galan le forgeron geworden is, evenals
Auberon, de Elberik der Germanen, evenals Gautier de Toulouse, de Waltarius de
Aquitania van het epos.

Aimeri de Narbonne is het hoofd geworden van de Geste des Narbonnais: hij werd
als de vader beschouwd van Guillaume d'Orange (den Willem van Oringen van onze
eposdichten) van Ernaud de Beaulande, van Guibert d'Andreuas enz.
In den loop der 13de eeuw werden de heldendaden van dit geslacht in het
Franco-Italiaansch vertaald, onder den titel I Nerbonesi, waarin Amerigo di Narbona
een hoofdrol speelt. En de bijval welke I Nerbonesi in Italië genoot, was van dien
aard dat wij voortaan den voornaam Amerigo in het Apennijnsch schiereiland zeer
verspreid vinden: het is een bekend verschijnsel dat wanneer een roman een groot
succes heeft, ouders dikwijls de namen uit den roman voor hunne kinderen gebruiken.

Welnu, den 19 Maart 1451 werd een jonge Italiaan te Florence geboren, dien zijn
vader den naam van Amerigo Vespucci gaf. Na een bewogen leven geleid te hebben,
vertrok deze Amerigo in 1499 voor de eerste maal naar Amerika. Hij heeft er vier
reizen gemaakt, welke hij later beschreef.
Het is bekend dat toen Colombus in 1492 Amerika ontdekte, hij zich vast overtuigd
hield dat hij in Azië was geland. Men verbeeldde zich toen onzen wereldbol veel
kleiner dan hij werkelijk is en het was overigens om een nieuwen weg naar Oost-Indië
te vinden dat Columbus zich had ingescheept. Tot op het einde van zijn leven heeft
Columbus in de gedachte verkeerd dat hij zijn nieuwen weg naar Azië gevonden
had. Eerst later toen men langs de kust van Noord-Amerika en Zuid-Amerika zeilde,
en toen men aan gene zijde der landengte van Panama een nieuw oceaan ontdekte
begreep men dat Azië nog
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veel verder lag en dat men feitetlijk in een onbekend nieuw vasteland gedrongen
was.
Een naam moest aan dit vasteland gegeven worden.
Het jaar na den dood van Columbus liet een zekere Waldsemuller (hij noemt zich
ook op zijn Grieksch Hylacomylus), boekdrukker te Saint Dié, een uitgave verschijnen
van de vier reizen van Amerigo Vespucci (1507).
Een aart werd aan dit boek toegevoegd, waarin afgebeeld werd wat men toen van
Amerika wist. En op deze kaart staat het nieuwe vasteland onder den naam terra
America, in latere uitgaven terra Americana - dit is te zeggen het land van Amerigo.
Geleerde tijdgenooten van Vespucci hebben tegen deze benaming hevig
geprotesteerd: zij deden uitschijnen dat de eer om aan het nieuwe land zijn naam te
geven geenszins aan Amerigo Vespucci toekwam. Maar de cartografen namen van
deze protesten geen notitie: zij werkten op de kaart van Waldsemuller voort en
behielden den naam, welke in 1507 voor het eerst gegeven werd.
En zoo is het dat Amerika, Amerikaner, Amerikaansch tegenwoordig wereldbekende
benamingen zijn geworden.

Mijn betoog komt dus hierop neer: Terra Americana (1507) is het land van Amerigo.
(Bedoeld wordt Amerigo Vespucci).
Amerigo Vespucci heeft zijn voornaam te danken aan de vermaardheid van I
Nerbonesi en van Amerigo di Narbona.
Amerigo di Narbona is geen ander als Aimeri de Narbonne.
De Aimeri (de Narbone) van het Fransch epos is dezelfde als de Ermeric der
Germaansche heldensage.
En de Ermeric der Germanen is historisch gesproken de koning der Goten
Ermanaricus die in het Zuiden van Rusland een groot koningrijk heeft bestuurd maar een zeer treurig einde heeft gehad ± 370.

Indien een tijdgenoot van Ulfila aan den bisschop gezeid had dat de naam van koning
Ermanarik, onder wien hij geleefd had, eens wereldberoemd zou worden - zoo zou
de bisschop waarschijnlijk raar opgekeken hebben. Maar, zooals ik zeide: Habent
sua fata voces!... en de geschiedenis van een woord is soms een echte roman.
Er zijn personen die kans in het leven hebben - anderen niet.
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Er zijn er, die alhoewel van geringe afkomst, er toe komen om een groote rol te
spelen.
Omgekeerd, zullen anderen, van aanzienlijke familie, het tot niets brengen en
steeds achteruit gaan.
En zoo gaat het ook met woorden en namen. Sommige woorden waren vroeger
zoo erg onfatsoenlijk dat een damesmond ze nooit zou hebben durven uitspreken
(cf. Vercoullie's Etymol. Woordenboek onder meer op aarzelen, orchidee enz.).
Niettemin zijn zij poëtisch geworden.
En er zijn er ook vele, die den omgekeerden weg zijn opgegaan.
Wie het leven van die woorden bestudeert, bevindt zich soms onverwachts voor
een verhaal, afwisselend en boeiend als een roman. Taalkunde gaat bij velen voor
een droge wetenschap door: zij hebben van hunne schooljaren slechts treurige
herinneringen bewaard, en zij zien in Taalkunde niets anders dan vervelende regels
van spelling, verbuigingen, vervoegingen, syntaxis enz.
Maar wie den moed heeft gehad over die saaie beginselen heen te stappen, weet
dat het anders is.
Ik heb daartoe een enkel voorbeeld willen behandelen - en hoop dat ik er met dit
voorbeeld in geslaagd ben, om U aan te toonen dat de lotgevallen van het wandelend
woord soms even verrassend, even romantisch kunnen zijn als de lotgevallen van
den wandelenden Jood, zoo meesterlijk door Vermeylen beschreven.
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Herinneringen van Lectuur en Leven
door Johan de Meester, buitenlandsch eerelid der Academie
't Gevoel, waarin ik hier voor u verschijn, zou ik u willen kenschetsen door een klein
voorval u te verhalen, dat plaats heeft gegrepen in een gezelschap, gelijkwaardig aan
dat, waarin ik nu optreed als spreker.
In een gezelschap, is onjuist gezegd - de Kon. Academie van Wetenschappen te
Amsterdam heeft er niets van gemerkt, dat op de tribune hoog boven de zaal een van
de drie met potlood en notitieboek gewapende persmuskieten plotseling uitbarstte
in geween.
Geacht Gehoor: het was sentimenteel. Maar het is langer dan veertig jaren geleden
en mijne Moeder was dien winter gestorven en al was ik al meer dan een jaar aan
den gang, het verslaggeverschap, nog wel bij een oppositie-courant die niet de gunst
had der autoriteiten, gaf een zenuwachtig bestaan aan een jongmensch uit de
Geldersche landelijkheid, een die maling aan politiek had en nu telkens naar den
gemeenteraad moest, den gemeenteraad van de hoofdstad, hij die amper het stratennet
kende...
Nu daar, in dat geleerd milieu, smartte, sloeg hem iets gansch anders. Mr. C.
Vosmaer gaf een bericht. Hij deed, wat hij had aangekondigd als een slechts korte
mededeeling.
Vosmaer was geleerde en schrijver. Schrijver, voor 't schrijven geschikt, geboren!
dacht zich ook het persmuskietje. Uit een goede Geldersche tijd, toen hij op een
jaargeld van f. 200, tweede-redacteur-en-verslaggever was geweest van het
Zutphensche Courantje, heugde de vreugde van elken Maandag, wanneer de Spectator
Vlugmaren bracht, die hij ook wel niet alle begreep, maar die toch zoo
prettig-natuurlijk aandeden, door puntigen eenvoud familiaar, als zeiden ze iets
doodsgewoons. En hoe warm had Vosmaer in zijn ‘Wandelingen door de Wereld’
de schoonheid beschreven van 't Geldersche landschap! Nu sprak hij over iets
Romeinsch'. Voor die maar korte mededeeling gebruikte hij Latijnsche zinnen. Het
persmuskietje begreep ze niet: hij, die zóó graag had gestudeerd, zóó naar de oude
talen verlangd...
't Is dien morgen goed afgeloopen. Verbaasd, maar op de rouwkleeding lettend,
leidde de eene kameraad den kinderachtigen schreier de tribune af, de zaal uit; en de
derde verslaggever, die Latijn kende, stelde de twee die weggegaan waren,
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kameraadschappelijk in de gelegenheid een volledig verslag naar de redactie-kantoren
te brengen.
De smart was kortstondig, maar fel geweest. Had de bedroefde uit de Inleiding
van Vosmaer's, toen zoo bewonderde ‘Novellen’ zich niet deze woorden herinnerd:
‘zoo zeide men ook eens, om iets onbegrijpelijks uit te drukken: dat is Latijn voor
mij, of als het erg liep, dat zijn hiëroglyphen. Maar het Latijn is niet meer voor
enkelen en de hiëroglyphen zijn ontcijferd’? En hoorde hij, kranteman, niet tot het
vulgus, voor wie 't Latijn verboden grond is?
Met het gemis van wat een ‘klassieke opleiding’ heet, is de herinnering van dien
dwazen zomerochtend in Amsterdam's Trippenhuis gebleven. Ik denk er nu aan: hoe
zou ik op dat oogenblik hebben voorzien, eens in dit Vlaamsche geleerdheidshuis te
zullen staan als spreker?
Gij hebt het gewild, gij allen, Mijnheeren, toen gij mij tot uw buitenlandsch lid
koost; gij hebt het gewild, geëerd Bestuur, toen gij mij nooddet tot deze voordracht;
- moet ik nu mijzelf toevoegen: tu l'as voulu, George Dandin, omdat ook ik paar
boven mijn stand? Ik kan mij niet ‘mettre à genoux’ voor ‘l'extravagance que j'ai
faite’ - maar ik weet: gij eischt dat niet; ik kan u slechts oprecht bedanken.
Waarom koost gij mij, voor wie niet enkel het Latijn ‘iets onbegrijpelijks’ was en
bleef, tot lid van dit geleerdheidshuis?
Omdat ik schrijf; omdat ik ben, wat men bij ons in het Noorden met een
onverdragelijk woord een letterkundige noemt. Nu zou ik den geleerdsten onder u
met de beslistheid van een hartstochtelijke overtuiging tegenspreken, zoo hij
loochende, dat de Hollandsche en de Vlaamsche, de Nederlandsche letteren van
dezen tijd iets van groot belang in de wereld zijn. Zelfs voeg ik de Zuid-Afrikaansche
erbij: gedichten, vertelkunst, natuur-beschrijving: diep, fijn gevoel en frissche humor
ook in die tak van onze taal, ons toekomend uit verre verte.
Maar... met de beteekenis te staven van de hedendaagsche Nederlandsche letteren,
maak ik mijn eigen positie niet beter. Meine Wenigkeit! Uw élu! Gij hoort het, de
zaak is zoo kiesch, zoo pijnlijk, dat ik twee andere talen gebruik. Dit verwondert u
van een Hollander niet. Maar daar gij mij eenmaal hebt verkozen, was het daar de
plicht van mijn dankbaarheid niet, mezelven rekenschap te geven van 't geen, bij een
ruime mate van goedheid, de grond kan geweest zijn voor uw besluit?
Zoo kom ik tot u: met mezelf. Gij hebt het recht uw nieuw lid te kennen. De functie,
die uwe goedheid me gaf, maakt mij uwe belangstelling waard. Realist, zal ik ook
hierbij
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oprecht zijn. Misschien dat in een kind van zijn tijd u iets kan boeien, daar 't ook uw
tijd is.

Geleerde niet, evenmin taalkunstenaar, heb ik schrijvend gestreefd naar kennis van
't leven.
Aangezien er onder u zijn, die niet anders van mij weten, dan dat uwe Academie
mij tot buitenlandsch lid benoemde, is het wellicht - behalve taktisch en praktisch
tegenover mijzelf, hoffelijk jegens hen, die mij kozen, na een dosis gepaste
bescheidenheid, kloek even te doen aan hoovaardij. Welnu, fier ben ik op één oordeel,
dat de meening is van een vrouw. En dat nog wel een katholieke.
Kent gij allen Maria Viola? Op gevaar af den indruk te maken, Maria Viola's
welgezindheid met gelijke munt te betalen, zeg ik hun, die haar niet kennen gaarne,
welke voortreffelijke schrijfster zij is. Zij is een klein, een schriel bleek vrouwtje.
Haar kracht ziet gij in het vuur harer oogen. Zij is een bijzonder begaafde vrouw,
die ook al, werkend om den broode, niet alles kan geven wat mogelijk ware.
Kleindochter van een om politieke redenen naar Nederland uitgeweken Italiaan, die
hier den naam Viola aannam, is zij in bescheiden omstandigheden opgegroeid te
Rotterdam, waar zij de Academie van Beeldende Kunsten heeft bezocht. Werd zij
schilderes of schrijfster? Nu is zij recensente voor beeldende kunst van 't
Amsterdamsche Handelsblad; vóór dien heeft zij met haar echtgenoot C.R. de Klerk
het tijdschrift ‘Van onzen Tijd’ bestuurd, dat maandblad is geweest en weekblad en
na negentien jaargangen ophield. Onder den titel: ‘Pioniers’ hebben de h.h. De Jager
en Knuvelder pas bij Van Munster te Amsterdam een bundel proza-stukken, als werk
uit ‘Van onzen Tijd’ uitgegeven. Er staan elf opstellen of fragmenten van opstellen
in van Maria Viola en de korte voorrede, die het doel van den bundel als het ‘aangeven
van enkele rustpunten op de snelle tocht van voortrekkers in de wordende roomsche
kunst’ omschrijft, erkent dat bij beperkte ruimte onmogelijk ‘een bij benadering
volledig inzicht in het belangrijke werk van Maria Viola’ kon worden gegeven.
De oundel heeft een fragment van haar over ‘het proza in den aanvang van de
XXste eeuw’. Vergunt, dat ik enkele zinnen u voorlees, uit wat daar over mij gezegd
is.
‘Geertje is een boek van eindelooze bitterheid en heftig verlangen, de
smartschreeuw van een edelwillende tegen het weerstrevende leven, en het hopeloos
en deemoed-stil verzinken dier felle en droeve klacht. Als latere cultuurbe-
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schouwing uit de epische prozakunst van het einde der negentiende eeuw een
tijdsbeeld bouwen zal, dan vindt ze misschien in geen enkel werk dezer periode de
welsprekende gegevens bijeen, welke in dit boek van den fijnen en hevigen
levensvoeler, die De Meester is, voor 't grijpen liggen; want geen zielsnood in de
nijpende kleinheid van dat leven geleden, geen zinnenlast door zijn laffe weerloosheid
opgelegd, of De Meester's waarheidstrouwe kunst draagt er de tragische trekken
van.’
Tweede fragmentje.
‘Nergens wellicht werd uit hartstochtelijker waarheidsdrang woedend-rauwer en
weemoeds-teerder verbeelding opgeworsteld van het verdwaasde geluksverlangen
en de moede zinlijkheid der geloofloos-moderne levenshouding dan in de boeken
van Johan de Meester. Terecht heeft men deze letterkunde getypeerd als kunst, die
hartstocht is. Hartstocht naar levenswaarheid, èn liefde, want deernis is liefde die
medelijdt’.
In een kring van geestesleven als dezen denkt er wel niemand aan ijdelheid,
wanneer ik zeg dankbaar-verheugd te zijn over deze karakteristiek, juist van Geertje,
juist dóór een vrouw en nog wel een roomsche vrouw, verheugd om heel een reeks
van termen, die toonen, dat ik ben begrepen. Sta toe, dat ik, ondanks het vleiends
ook daarin, één term er uit neem, dien van ‘fijnen en hevigen levensvoeler’. Iets
meer, iets anders was ik nooit, noch begeerde ik ooit iets anders te zijn. De adjectieven
zijn tegenstrijdig? Zij teekenen dan een levensstrijd, die eerst sinds korten tijd een
eind heeft. Zoo kan ik nu rustig daarover spreken, als sprak ik niet over mijzelven:
Herinneringen inderdaad! Zie in dien mensch - behalve dan uw medelid! - een kind
van zijn tijd en wil aan dezen uw aandacht schenken.

Ik ben geboren te Harderwijk, een kleine stad, thans nog aan zee - u weet dat er veel
gedempt en geplempt wordt - één dier ‘villes mortes’ der Zuiderzee, waarover Henry
Havard heeft geschreven. Eenmaal was 't een handelsstad, lid van de Hanze, en van
1648 tot 1811 had ze een hoogeschool, maar daarvoor in de plaats kwam een
werfdépôt, dat floreerde tijdens mijn kindsheid. Wie nu het keurige stadje bezoekt,
in welks gezonde omgeving van heide, sparrebosch en zeelucht men
herstellingsoorden voor tuberculosen vindt, heeft nog al wat veroeeldingskracht
noodig om zich het Harderwijk van tusschen 1860 en '70 met dat werfdépôt voor
kolonialen voor
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te stellen. Dépôt voor kanonnenvleesch heette het ook wel, maar deze volksnaam
was onjuist, want al die jong-verloopen kerels, die zich lieten aanwerven om in onze
Oost te gaan vechten, werden slachtoffers vaak van de klewang, vaker van de
dysenterie, te dikwijls ook van ontuchtsziekten, nog vóór het aan boord gaan
opgedaan, maar van kanonnen zelden of nooit Hun handgeld varieerde, als andere
marktprijs. In mijn kindsheid was het f. 300. Die moesten toen dáár worden
opgemaakt. Later schonk men wat meer vertrouwen aan de handgelders, maar in
mijn Harderwijkschen tijd mochten ze de stadspoorten niet uit, geschiedde het
verbrassen dus daar. De wervers, ronselaars, zielverkoopers, wachtten de
ongelukkigen, meer vreemdelingen dan Nederlanders, talrijk waren altijd de Walen,
een kwartier buiten de stad aan het spoorwegstation op; de huizen voor het
geldverteren waren in het stedeke, dat een carré had van breede straten naast een
marktplein en nog een tiental straatjes en stegen. Elk had er de dronkenschap naast
de deur. Maar één plein bleef er van verwijderd. Het was de boomenrijke vischmarkt.
Die lag aan de grens van de stad, bij de haven; van de oude Vischpoort, aan het eind
dezer markt, neeft de niet lang geleden gestorven schilderes Suze Robertson, onze
vrouwelijke Breitner, meer dan één mooi schilderij gemaakt. Op de Vischmarkt en
in de straten rondom woonden - wonen nog - de visschers. Zij vormden en vormen
een bevolking apart. Toen waren zij en hun stille, statige markt: de aan weerskanten
doorrookte huisjes, waar de haring werd tot bokking; 'n gedeeltelijk bestrate vlakte
met oude hooge olmen, waartusschen netten te drogen hingen; de visschers in
donkerbruin of zwart; de visschers met hun stilzwijgendheid, hun strakke stugheid,
hun moeilijk bewegen, hun stijfheid zoowel van lichaam als geest; de visschers, die
in zoovéél overeenkwamen met de starre vrome Veluwsche landbouwers, de meestal
op het behoeftige af onwelgestelde boertjes der heide - de Harderwijker visschers,
toen, vormden de meest volstrekte tegenstelling met wat er tierde in hun nabuurschap:
de handgeld verbrassende kolonialen, van wie de besten den eersten dag elkaar op
't postkantoor verdrongen om iets van de som naar huis te zenden en die er de, rest
van het geld lieten rollen, een laatste roes, ééns overdaad in het vernevelde besef van
bijna gewisse levensmislukking. Enkele weken, weg al het geld, onder de smaad
zich te hebben verkocht, omdat ze voor niets ter wereld meer deugden, of dewijl ze
het, zoo ze vreemdeling waren, in 't eigen land niet konden houden.
Heb ik later een dwaasheid me wijs gemaakt, heb ik een beeld mij opgedrongen,
misschien wel onder den mode-invloed
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der leer van l'influence du milieu, of kàn Harderwijk hebben macht geoefend, 't
aanschouwen zoo vroeg, zoo nabij van den hartstocht, begrepen niet, maar wel
aanschouwd, een poppenkast voor kinderoogen van het dier in den mensch, op zijn
ergst verdierlijkt? En - tegenbeeld - de vrome vischmarkt, de felle godsdienstigheid
van de visschers, het donkerst-denkbare calvinisme, zwarter nog, vol van de vrees
die de zee geeft, dan de dusgenaamde Afgescheidenen der Kamper Theologische
School. Een dienstbode van ons trouwde een visscher, die weduwnaar en vader was.
Bij een brand in hun woning, een brand als er meer in die huizen van haring-rooken
en netten-drogen ontstonden, stikte een van de kinderen in den rook. De vader was
op zee, de stiefmoeder had zich niets te verwijten. Toch kwam ze het ongeluk aan
mijn moeder uitleggen als een verdiende straf van den wrekenden God, die den vader
van 't verbrande kind had getroffen in zijn ontuchtigheid.
Omdat hij na twee jaar weduwnaarschap, toen zijn zuster hem verliet om zelve te
trouwen, een tweede vrouw nam, een moeder voor kleine kinderen. 'k Herinner me
nog het ongeval; ik moest negen jaar worden. Doch met mijn moeder heb ik in latere
jaren meer dan eens over Dina en haar eigenaardige godsdienstigheid gesproken.
Mijn moeder was een vrome vrouw. Dina's praten had haar geërgerd; wel vond zij
er geen godslastering in, maar toch iets, dat haast zonde was, miskenning immers
van God's goedheid. Ik was bij die gesprekken twaalf of dertien jaar. Mij trok iets
aan in dat berouw, die telle vrees als onderwerping aan de volstrekte macht van God.
Het was niet evangelisch, zei moeder. Maar dan dacht ik aan den Zondvloed en aan
Abraham's vaderangst: ik hield zooveel van die verhalen... Behield ook de vischmarkt
invloed op mij?
Ik was een burgemeesterszoontje. Toen ik, laatste van een zestal, waarvan er twee
waren overleden, acht jaar na den laatstgeborene kwam, ben ik zoozeer een verrassing
geweest, dat er in het Weeshuis werd getracteerd. Toen ik twee, drie en vier jaar
werd, blies de hoornblazer van de voorbijrijdende diligence het Wilhelmus den
ochtend van mijn verjaardag. Midden in de stad bewoonden wij een huis met vele
kamers, ernaast en erachter een tuin met vijver. 't Was niet meer dan kleinsteedsche
grootheid uit het midden der vorige eeuw. Maar doe het kleine zulker grootheid
beseffen aan een kind, dat een fanfare krijgt voor zijn verjaardag!
Toen ik vier jaar was, stierf mijn vader. Mijn moeder was een fijne vrouw. Nu
kreeg zij een zeer moeilijk leven. De geldzorg drukte en zij was niet gezond,
hoofdpijnen plaagden en andere kwalen. Ik weet nog twee dingen uit Harderwijk,
dat
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wij verlieten toen ik negen jaar was: ik vind haar wanneer ik bij liet losbarsten van
een zomeronweder uit den tuin kom, het hoofd vol angst in de kussens der sofa
verborgen. En een andere maal sta ik bij haar stoel, terwijl in de straat dronken
soldaten voorbijtieren en wij spreken af, dat wij beiden, wanneer de andere kinderen
volwassen en het huis uit zullen zijn, de ‘stad’ Harderwijk, dat gat met geen andere
drukte dan van kolonialen, verlaten en voor het heidedorpje Ermelo verwisselen
zullen.
Omdat ik zoovele jaren met de andere kinderen scheelde, geloofde ik meer bij
haar te behooren. Ik heb mijn moeder aangebeden. Uiterlijk geleek ik helaas niet op
haar. Innerlijk in sommige dingen, maar ook was ik in veel heel anders, als u is
kunnen blijken uit onze verschillende indrukken van die getrouwde dienstbode met
het verbrande kind.
Op instigatie eener vriendin, die haar hielp met raad en daad, verhuisden we, toen
ik negen jaar was, naar Zeist bij Utrecht. Ik kwam als externe op de kostschool van
de Hernhutters en maakte me er niet bemind. Te Harderwijk was ik veel alleen, te
Zeist werd dat eenzelvigheid. Zoowel de kostjongens als de andere externen plaagden
me als dikwijls ‘schoolziek’. Werkelijk had ik dikwijls hoofdpijn - het was immers
de kwaal van moeder - dan vond zij goed dat ik niet naar school ging en ik bouwde
een wal van boeken in mijn bed om mijn eenzaamheid. Onlangs dacht ik aan dien
tijd, toen Stijn Streuvels in de Nieuwe Rotterdamsche Courant zijn jeugdherinneringen
van August Snieders ophaalde. Van hoeveel gezelligheid vertelde hij daar. Ik las
Snieders in eenzaamheid, zooals ik het Conscience deed en welke' verhalen niet al.
Toezicht werd er niet op mij gehouden. Het schoolwerk viel me zelden moeilijk, zoo
bleef er tijd voor lezen over, ook, wanneer ik niet ‘schoolziek’ was: tijd voor lezen
- en voor mijn bloemen.
Wij hadden een kleinen tuin achter het huis, daar trok ik me na den schooltijd
terug, het was mijn illusie bloemist te worden. Tweemaal heb ik vol ernst gevraagd,
of ik, twaalf en dertien jaar oud, af mocht van de gehate school en bij een bloemist
in de leer. Na de weigering zocht ik troost in lectuur. Mijn broer, die student was,
leende me boeken, onder meer het toen nieuwe tijdschrift ‘Los en Vast’. Inderdaad
las ik los en vast. Toen gebeurde er op eens iets op school. Ik zei u dat ik er niet
bemind was; al vond men mij er vlug en vlijtig, ook de onderwijzers hielden niet van
mij. Nu had een vriend van mijn acht jaar ouderen broer me na veel aandringen de
‘Max Havelaar’ geleend. Dat was een boek! 'Ik las het driemaal en leerde er brokken
uit van buiten. U hebt wellicht den indruk gekregen, dat ik aan de school van de
Hern-
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hutters terugdenk zonder erkentelijkheid. Voor één ding ben ik nochtans dankbaar.
Er werd daar veel van buiten geleerd, meer dan op andere scholen in Holland. Nu
leerde ik mezelr het verhaal van Saïdjah! Ik nam het boek ook meê naar school. Een
nare, fatterige ‘monsieur’ uit Neufchatei, liet in de Fransche les uit ‘Le médecin
malgré lui’ lezen. Op eens klonk mijn naam met: poursuivez. Ik was op zijn minst
twee pagina's achter, moest omslaan, zoeken, toen ontdekte hij een tweede boek
onder dat waaruit we lazen. - Donnezmoi ça. - Quoi? - Vite, donnez. En daar ik me
niet bewoog, stond hij op. Toen maakten m'n zenuwtjes me plotseling tot iets van
Saïdjah en Sjaalman en Havelaar door mekaar, en daar ‘monsieur’ me het boek uit
de hand wou rukken, trok ik met de andere het tuinmans-snoeimes, dat ik vanwege
m'n bloemisterij altijd in de broekzak had, en dreigde... Er volgde straf, van school
gestuurd werd ik niet.
Vier jaar heb ik me daar te Zeist doodongelukkig gevoeld. Toen raakte ik bevriend
met een jongen, wiens ouders er woonden, maar die dagelijks naar Utrecht op de
burgerschool ging. Tot zijn vroegen dood zijn we vrienden gebleven. Door wat hij
in de vriendschap vermocht te zijn, is zijn naam bekend geworden, want hij raakte
later bevriend met Vincent van Gogh en in diens brieven wordt de belangstelling
van Anthon van Rappard - zoo heette hij - dankbaar vermeld. Ik heb zeer veel aan
hem te danken, hij was me een niet veel oudere broeder. Wat trok ons tot elkander
aan? Beiden waren we eenzelvig, hij zestien, ik veertien. We hebben om elkaar heen
gedraaid. Hij had van zijn vader een roeiboot gekregen. Ik zou u nog de laan aan
water te Zeist kunnen wijzen, waar hij lag en op me wachtte voor het derde gesprek
dat we zouden voeren, waaruit een vriendschap werd voor het leven. Toen ik de laan
inkwam, en de boot zag, aarzelde ik. Zou ik niet liever teruggaan? revens doorzag
ik de mogelijkheid dat hij op eens de riemen nam. Wat trok ons tot elkander aan?
Eerst twee jaar later besloot hij schilder te worden, en ik... als kind had ik er
beurtelings naar verlangd, dominee te worden, of veel liever nog zendeling, en om
met mijn moeder alleen in het dorpje Ermeio de soldatenherrie van Harderwijk te
ontvluchten. Nu te Zeist... Op mijn elfde jaar was ik er een krantje gaan schrijven,
om de veertien daag zou het verschijnen, het heette - o kindergebruik van... Vondel
- de Letterkundige Rommelpot en zes nummers zijn er voltooid, waarvan ik drie
exemplaren schreef. Aan die ‘krant’ dacht ik toen niet meer. Wij wilden... niet zijn
als andere jongens, hoewel we zelden of nooit over anderen praatten, al dadelijk
doordat hij, door zijn schoolgaan te Utrecht, geen anderen uit het dorp kende. We
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roeiden, liepen heele dagen, des Zondags en in de vacantie met knapzak, en ik leerde
vele dingen van hem; ook leerde ik, doordat ik bij hem aan huis kwam, waar vele
mooie boeken waren, boeken met platen, oud en nieuw. Hij had opgezette vlinders,
ik boeken met gedroogde planten... Ik voelde mij een anderen jongen, want ik was
plotseling niet meer alleen.
Nog het eerste jaar onzer vriendschap zijn we aan het rijmen geslagen Later heeft
hij daar een boek van gemaakt: geschreven, door hem geïllustreerd - ik bezit het,
voor mij hééft het waarde. Nadat ik, met mijn moeder en zuster, het dure Zeist verlaten
had, begonnen we een wisseling van brieven, gewichtig-vol over literatuur: 'k herinner
me, dat ik er een kreeg van hem, die 29 zijdjes lang was en welke met een van 37
werd behandeld. Discussie over Nathan de Wijze! In het mooie, stille Voorst, op een
uur afstands van Zutphen - mijn gevoel er voor heb ik in ‘Geertje’ gelegd - doorleefde
die vriendschap, terwijl ik er van mijn 17de tot mijn 22ste jaar woonde, haar Juni-bloei.
Ook tusschen mijn Moeder en mij herleefde een innigheid als in mijn kindsheid. Te
Zeist had zij zich thuis gevoeld, door herinnering uit hare jeugd er aan verbonden.
Zij was in de deftigheid niet onthuis, dat afgemeten uiterlijke van al die buitens met
ijzeren hekken en menschen, even stijf omsloten. De conventie heerschte er en was
er één met de confessie.
In den roman ‘De Zonde in het deftige Dorp’ heb ik met spot uiting gegeven aan
een verbetenheid, die mijn jongensjaren bedierf. Te Voorst ontbeerde mijn Moeder
veel vriendschap, maar ik hervond, herkreeg haar liefde, in een stilte, die leek op dat
Ermelo, waar we over spraken, toen ik klein was. Om haar blééf ik nu gaan ter kerk.
Alleen om haar. Ook had ik er een catechisatie, welke van veel meer beteekenis voor
mij was dan die, met andere jongens te Zeist: elken Maandag avond kwam ik alleen
naar Ds. Talma, den fijn- en veelzijdig ontwikkelden vader van den lateren
predikant-minister, bekend democratisch kalvinist. Op deze Maandag-avonden is
veel gepraat, gedebatteerd: ik mocht er mij vrij laten gaan. Het eind is geweest, dat
de predikant zei: ‘Neen, je kunt geen lidmaat worden, maar wil je 's Maandags blijven
komen, dan leer ik je wat Latijn als je lust hebt.’ U zult beseffen, dat ik reden had
voor iets als dubbele dankbaarheid. Helaas heeft deze tweede reeks van de
Maandag-avonden maar kort geduurd: de predikant werd beroepen naar elders.
Ik kreeg het moeilijk met mezelf en ik was bedroefd om Moeder. Want dat van
het einde der catechisatie had ik haar niet kunnen verzwijgen. Geen hard woord heeft
zij er over gesproken, wel vele van droefheid, gefleemd, gesmeekt, en,
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als van zelf spreekt, voor mij gebeden. In een vertelling ‘Beider Leed’ heb ik, eerst
vele jaren later, op Kerstdag van 1905, iets uitgesproken van dat leed, dat trage leed
door en in liefde, tusschen een moeder en een zoon, dat niet ophield, toen ik het dorp
verliet, dat heeft voortgeduurd tot haar dood. Het schetsje eindigt met dezen zin:
‘En toch hield hij aldoor die gedachte, dat hij verheugd moest zijn over haar dood,
dat zóó het noodlot was van hun leven, zóóveel liefde en toch die strijd, die nooit
anders eindigen kon.’
Gefantazeerd in het stukje is een predikant, die noch leek op Ds. Talma, noch op
zijn vervanger te Voorst, maar in wien ik veeleer gaf, wat mij het kalvinisme kon
zijn geworden, als ik de godsdienstigheid van mijn kindsheid, waarbij ik al als kleine
jongen, en ook later te Zeist, ijverde met busjes voor de zending en voor de christelijke
weesinrichting van Johs van 't Lindenhout te Neerbosch, was trouw gebleven. Was
er hartstochtelijker mensch dan Calvijn? Niet het zachte van Moeder's evangelischen
zin trok mij aan, wèl het harde, forsche, felle in... wat ik van de Praedestinatie-leer
dacht te begrijpen.
Met opzet gebruik ik de laatste woorden. Ik teeken u immers niets dan een mensch
- een mensch, dien gij in uw midden toeliet - en die (eerst op zijn ouden dag wat
minder onevenwichtig geworden) nooit anders was dan een autodidact, in den nog
beperkenden zin van een roekeloos boekenverslinder. Behalve uw Snieders en uw
Conscience had ik als knaap met bijzondere graagte boeken over de heldhaftigheid
van de Waldenzen gelezen. Vijftien jaar oud kreeg ik van een eigenaardigen m'sieur
op de tweede christelijke kostschool, die men mij deed frekwenteeren, te Wageningen,
de ‘Confessions’ van Rousseau te lezen. Hierover vielen toen, in de dierbare
eenzaamheid der vele lange avonden te Voorst, Byron, dien ik in kostbaar bezit kreeg,
de ‘Revue des deux Mondes’ met de opstellen van Caro over Schopenhauer en Paul
Heyse's vertaling van Leopardi. Later fragmenten uit Schopenhauer. Dáár kon Ds.
Talma niet tegen op, zelfs niet mijn liefde voor mijn Moeder. Trouwens, zoo mijn
hartstocht haar vreemd was, de angstvalligheid, welke daar telkens en te gemakkelijk
over heen viel, dat wat Querido in een feuilleton over mij mijn ‘levensschuwheid’
heeft genoemd, had ik die niet van haar, de teere, die, zwak van lichaam en vroeg
wees, zoo wreed-jong ook weduwe werd?
Met eenige regels van Leopardi, die me bijzonder lief geweest zijn, maar die ik
niet citeeren zal, omdat ook mijn weinigje Italiaansch dat van een rampzaligen
autodidact was;
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met het begin van Musset's Confession d'un Enfant du siècle: ‘Ayant été atteint, jeune
encore, d'une maladie morale abominable’, en met den trots van Byron's Cain: ‘I
sought not to be born, nor love the state to which that birth has brought me’, in hoofd
en hart, kwam ik in '83 naar Amsterdam, werd er door mijn kameraad Frank van der
Goes 't Genootschap ‘Flanor’ binnengeloodst, uit welks kern twee jaren later de
‘Nieuwe Gids’ zou worden geboren, en vernam dat ik met Byron meer dan een halve
eeuw ten achter, en nu 't parool bij Shelley was.
Ik verscheen daar bescheiden als kranteman. Gij weet: nooit ben ik iets anders
geweest. Dus luisterde ik met volledigen eerbied. Toch dacht ik er soms het mijne
van, of juister: ik voelde iets, dat van mij bleef. Geen moment is de verwondering
over ai wat ik, Geldersche jongen en hier een nederig nalooper van vergaderingen,
verrast kreeg te bewonderen, zonder deemoedig ontzag geweest. Dit was al bij de
kennismaking met Van der Goes begonnen. Een jaar te voren had ik te Zutphen mijn
best gedaan om bijdragen bijeen te krijgen tot een nationaal huldeblijk voor Multatuli.
Ik had dat geld toen moeten zenden aan den algemeenen penningmeester te
Amsterdam, wiens naam mij natuurlijk was bijgebleven. Het bleek diezelfde Frank
Van der Goes te zijn en hij was nog een maand jonger dan ik. Zoo waren de
tijdgenooten der hoofdstad, ook de niet geniale, in alles mij vóór! Maar dan Van
Eeden en Kloos en de vier jaar jongere Thijm! Ik was er versteld van en zag en hoorde
het alles verdoken in een hoekje aan, de enkele malen, dat ik 's avonds niet naar een
vergadering moest.
Maar soms dacht ik opeens aan Moeder, of aan... die woorden van Leopardi, ik
zal ze u voorlezen in het Duitsch, dan noef ik niet bang te zijn dat u mij uitlacht:
Freuden und Güter
Sind nichts als Wunsch, Leben is ohn Gewinn
Ein sinnlos Elend.
't Is, daar we spreken van tijdsinzichten, wellicht curieus hierbij aan te stippen, dat,
terwijl nu in Italië de bewondering voor Leopardi weer sterk blijkt toegenomen, drie
jaar geleden bij de herdenking van Shelley's sterven de dichter Adriaan Roland Holst
in ‘De Gids’ Shelley met ‘een afscheid’ kwam vieren, veeleer neigende naar Byron.
Maar toen was het Shelley, was 't levensvreugd, zóózeer, dat die mij als wreed
aandeed, de wreedheid, die een christ'lijke jeugd me geleerd had heidensch te
schelden. Vreemd trof me, wat Van Deyssel roemde in Zola. Diens werk was ook
doorgedrongen tot Zutphen.
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In genegenheid voor Zola deed ik voor Van Deijssel nooit onder. Slechts in het
vermogen om haar te uiten!... Doch tevens las ik Zola anders. Van Deijssel heeft hij
- prachtig - doen juichen. Mij deed hij weenen in 't diepst van mijn ziel. Van Deijssel
bracht hij in verrukking. Mij sloeg hij met macht'loos verzet van deernis. Het
naturalisme was, is mij: deernis, protest tegen maatschappij of leven.
Toch mocht ik met dat pessimisme, hoewel niets in den vorm hem aantrekken
kon, waardeering bij Van Deijssel vinden, toen ik, dertig jaar oud, met ‘Een Huwelijk’
kwam. Ziedaar de ruimheid der ‘Tachtigers’, door Kloos verdedigd, toegestaan; door
Van Deijssel veroverd en toegepast, door hem ook toebedeeld aan mij.
Ik vertel 't als niet meer dan 'n curiositeit: ik léérde nadien anders meenen, maar
Van Deijssel's volkomen rechtvaardige grief tegen den vorm van mijn boek, ik had
haar - voordat hij ze zoo welwillend omschreef met woorden over
liefderijk-schrijven-en-herschrijven, welke sedert vaak geciteerd zijn als een beginsel
van schriftuur; mondeling al meer vernomen, 't eerst, te Parijs, waar ik toen woonde,
van mijn vriend Dr. A. Pit, den kunsthistoricus, die verklaarde:
‘Er is niets artistieks aan je boek, maar wel is 't het werk van een man’. Verheugd
heb ik hem toen geantwoord: ‘Maar zoo wil ik het immers ook, schoonheid is altijd
Lebensbejahung, en ik wil weemoed, smart. Verneinung.’ Kwam er ijdelheid bij dit
antwoord? 'k Had Leopardi maar slecht gelezen, wiens vorm klassieke schoonheid
bleef. Maakte de kranteman zich wat wijs? Toch was er oprechtheid in dit verweer,
dat aan mijn dankbaarheid niets afdeed.
De roman Een Huwelijk is verschenen in 't laatste van het vijftal jaren, dat ik
correspondent te Parijs van het Handelsblad was. Een jaar later ben ik getrouwd en
als jong vader naar Rotterdam gekomen, om er te blijven. Zeer langzaam heb ik daar
geleerd, anders over het leven te denken. Een optimist ben ik niet geworden. Een
reeks boeken deed van het tegendeel blijken.
Vraagt nu uw wel geduldige aandacht, hoe ik het uithield... te Rotterdam, in die
herrie en aan een dagblad, ik die als kind Harderwijk te druk vond, die met mijn
moeder naar de hei wou, ik angstvallige levensschuwe, eenzelvige?
Ik antwoord u: niet ik deed, maar het Leven. 'k Werd vader en werd het nog
tweemaal nadien. Maar ook... al had ik Paul Heijse, uit wiens vertaling ik Leopardi
leerde kennen, in de voorrede veel hedendaagsch pessimisme als een dandysme en
dilettantisme hooren gispen, ik wist, ik heb altijd gewe-
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ten: men is niet voor zijn plezier pessimist. Wer nie sein Brot mit Thränen ass... maar
ik at nu mijn brood met mijn kinders, en ik at het als dagbladschrijver.
Hoe geraakte ik in de journalistiek? Met één sprong van een belastingkantoor.
Waarom? Om spoedig mijn brood te verdienen. 'k Begon hiermeê op mijn twintigste
jaar. Ik doe het nog - nu bevalt het mij best. Maar 'k heb al, 'k dorst het u bekennen,
ik heb al op mijn elfde jaar een eerste ‘weekblad’ bijeengepend. Duidt dit misschien
op iets als... roeping? Schuwheid, eenzelvigheid, Veluwsche hei om de drukte van
Harderwijk te ontvluchten, en dagblad-reporter te Amsterdam, dagblad-briefschrijver
te Parijs: uitersten lijken het inderdaad. Zegt men niet: les extrêmes se touchent?
Onevenwichtigheid voert naar uitersten. Op de heide ontvlucht men zichzelf niet wel doet men dit in het jachtige leven, dit háált uit eigen gejaagdheid uit. geen rust
verdrijft de eigen onrust, wel een taak, die uit stâge onrust bestaat, daar ze verplicht
tot het leven narennen. Hierbij heeft de journalistiek iets, dat lijkt op wat ik als kind
bedoelde, toen ik zendeling wou worden, leeraar voor de heidenen: men is een
boodschapper onder de menschen, men komt, men kan, men moet getuigen.
Getuigen? Dit deden ‘de mannen van tachtig’. Zeker, ik heb hen gezien aan het
werk. De Nieuwe Gids is opgericht, kort nadat ik als correspondent naar Parijs was
vertrokken. Het heldhaftig begin heb ik niet aanschouwd, zelfs maar weinig er over
gehoord. Maar hoe Kloos was, en wat Van Deijssel, dat had ik gevoeld, geproefd,
ervaren, uit de schaarsche ontmoetingen te Amsterdam. Illusies fopten me toen noch
later. Maar toch besefte 'k bij hen te hooren... bij deze moedige tijdgenooten van een
zooveel grooter begaafdheid, deze kameraden van een zoo andere geaardheid dan
ik, die schoonheid hadden voor mijne schuwheid, die het leven begeerden, dat mij
bedroetde... ik voelde mij, minder, o zeker dan zij, maar wel ten volle één met hen
- er zijn immers oversten en soldaten, en toen ik, zelfs daar in het wat verre Parijs,
de lucht er van kreeg, met welke engzielige, kleinhartige, benepen-burgerlijke
middelen hun doen, hun streven werd tegengewerkt, toen is het lot welwillend
geweest. Nadat ze al enkele weken bestond, vestigde een brief van een vriend uit
Amsterdam mijn aandacht op een vacature aan de N.R.C., die voor Letteren en Kunst.
De tijding kwam laat, maar niet te laat: ik werd benoemd en nu kunt u in het bekende
boek van De Groot, Leopold en Rijkens (fragmenten uit Nederlandsche auteurs van
vroeger en later) in het biografietje vóór mijn fragment lezen, dat ik in deze
dagblad-betrekking de mij geboden gele-
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genheid om ‘voor de jongere kunst en letterkunde iets te doen’, heb gewaardeerd.
Het ging aanvankelijk niet vlot. De toenmalige hoofdredacteur Dr. Lamping was
een geleerde met geestkracht en wil. Voor de ‘standing’ van het dagbladschrijven in
Nederland, de ‘positie van den journalist’, om het in ‘coulant’ Neder landsch te
zeggen, heeft Dr. Lamping zeer veel gedaan, wat veel te weinig is erkend. Hij was
een heer, geen gemakkelijk heer, en dreigde aanvankelijk de belofte, mij toen hij me
aannam, met stellige woorden gedaan: dat ik vrijheid zou hebben van handelen, niet
gestand te doen. Maar ik hield stand, en dat beviel hem. Eens ontbood hij me in zijn
kamer, waar ook de directeur Carel Nijgh zat; er was hoongelach geweest op de
Beurs over al het moois, dat ik had geschreven over de (eerste Rotterdamsche)
tentoonstelling van Toorop: die apekool had ik geprezen... Een tweeden keer dacht
Dr. Lamping indruk te maken met de kinderachtige plagerij: een artikel van me te
verscheuren op het oogenblik, dat ik, daartoe ontboden, zijn kamer inkwam. Zoo
kon 't niet duren... toch heeft het geduurd en zijn opvolger Dr. Zaaijer heeft me in
een vergadering van aandeelhouders zóo prachtig verdedigd als eerlijk man, dat toen
hij me de notulen voorlas, ik zijn hand heb gedrukt onder vochtige oogen. Ik werkte
hard en dat was hem genoeg. Met dat hard werken, mocht ik verkrijgen, dat de N.R.C.,
die de Nieuwe Gids vroeger nooit genoemd had, het tijdschrift vijf jaren lang had
doodgezwegen, er notitie van nam, de Nieuwe Gids préés, aan onze nieuwe letteren
door overgedrukte fragmenten en met - o, niet meer dan journalistieke - recensies er
een aandacht gaf, welke in het belang der courant was er aan te geven, maar die niet
één dagblad er aan had geschonken - wel het weekblad de Amsterdammer, maar
noch het Amsterdamsche Handelsblad, dat later Querido als chroniekschrijver zou
nemen, noch de kunstrubriek van het Vaderland, hoewel de hoofdredactie Couperus'
Eline Vere plaatste als feuilleton.
Dus deed ik nut... en dat juist was het: dat is het voor mijzelf geweest.
Ik ben 45 jaar dagbladschrijver. Ik ken het klappen van de zweep: ik ken het vak.
Toen Alexander van Rusland vermoord werd, heb ik - 't bericht kwam op Zondag het bulletijn gezet; ik heb 't gedrukt noch rondgebracht, maar het zetsel was klaar,
toen de drukker kwam. Ik ken het vak - en de nadeelen ook! Toen Crawford van de
Daily News en ik in '88 een eerste Syndicat de la Presse Etrangère te Parijs wilden
stichten, de eerste, zeer noodige, vereeniging van buitenlandsche
dagblad-correspondenten, gingen we daar een be-
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richtje van brengen op het toen veelgelezen Parijsche dagblad ‘La France’, waarvan
we een van de redacteuren dikwijls ontmoetten. Hij hoorde ons aan en schreef het
op, hij was. vriendelijk, collegiaal, maar toen we met een ‘merci d'avance’ de
redactiekamer wilden verlaten, moesten we hooren: ‘Mais c'est de la blague,’ dat
ging zoo niet, 't was vingt francs la ligne, om een bericht in de krant te krijgen. 'k
Weet erger staaltjes van dagblad-veilheid. En 'k weet van oppervlakkigheid... De
pers!... Zij is. - En dit beslist. Nu blijft: to make the best of it: van haar, die zóóveel
invloed oefent.
Hier deed ik op mijn manier m'n best toe... Zelfs de in mijn vak nu eenmaal
onmisbare, als aanwaaiende onbescheidenheid zou me niet hebben verleid dit hier
te zeggen, als ik er niet aan toe kon voegen: ik deed mijn best en vond daar baat bij:
uit het min of meer studentikose, bohémienachtige, zeer vrije bestaan van een
dagblad-correspondent te Parijs, van een vierde verdieping bij het prachtige
Luxembourg-park, ben ik in een benedenhuis van een pasgebouwde Rotterdamsche
buurt terecht gekomen, een engel, die een kikkerbestaan krijgt; ik was toen even
dertig jaar, nu ben ik al vijf jaren over de zestig, maar de tweede helft van mijn leven
is de goede helft geweest, dank zij mijn vrouw, èn dank zij mijn werk.
In heel een reeks van min of meer gelezen boeken, heb ik mijn pessimisme
uitgepurgeerd, maar daarbij deed ik krantewerk, dat noodzakelijk oppervlakkig, nooit
gansch bezonken krantewerk - èn 'k had het besef iets nuttigs te doen. Dit was de
bate dier dertig jaren.
Over het leven van dii minores zou nog wel een roman zijn te schrijven, al is het
natuurlijk wel eens gedaan. Deed ik het, ik was er zelf de figuur in. Dat leven heeft
z'n moeilijke dagen, dagen doorgebracht in gezelschap, met kameraden, die meer
zijn en meer zich weten, maar moeilijker dagen van eenzaamheid. Doch mij riep dan
dadelijk weer de courant, die trouwens je nooit loslatende krant. En deze trouw heeft,
met die van m'n dappere, nooit óók eens angstvallige, op d'r stuk van optimisme als
op de belangen van d'r kinderen staande, m'n onzelfzuchtige, trouwe vrouw - die
trouw van de krant heeft met de hare, op de been mij geholpen en gehouden. Want
het werk schonk de gewaarwording nuttig te zijn, iets te doen, dat eenig nut had, al
zag ik dan weinig nut in het leven, in alle bestaan en in het mijne: nu het bestond en
ik bestond, hàd ik hier iets om me aan te wijden: de taak, aan ondankbare menschen
te toonen, wat prachtige dingen hun tijd voortbracht.
Dit doen had zijn nerveusen kant, 't was werken in drift, ook wekte het drift, mijn
drift kreeg iets bijna spreekwoorde-
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lijks, en meer geestig wel dan doeltreffend was de troost, dien Van Deijssel eens gaf
aan mijn vrouw: ‘Zie in, hoe gelukig het is voor je man, dat hij uiting aan zijn zenuwen
geeft, ze kwijt raakt met dat uiting geven want wie dat niet kan, lijdt er onder’. Van
Deijssel sprak blijkbaar uit ondervinding.
Met u de tweeslachtigheid te teekenen van mijn geboortestad - die vrome visschers,
de kolonialen - heb ik... met meer fantastiek dan logiek, u een geboortegrond voor
den hybridischen aard willen wijzen, dien u vondt in den eenzelvige, angstvallige,
schuwe, zijn toevlucht zoekend in... journalistiek, vak bij uitnemendheid oneenzaam,
daarbij... van huis uit onbescheiden. Zoo ik - 't is uw eigen schuld - nu heel een uur
van u dorst nemen om te spreken over een door de winden van het lot her en der
gedrevene, wiens geestesmaal helaas te vaak op het schrokken leek van een hong'rigen
knaap, die ergens een pot met eten ziet staan, enfant du siècle, als zooveien, maar
zonder één regel Nuits in zijn brein; ik verbeter maar weinig aan 't signalement, zoo
ik een basterdwoord gebruik, dat u met driftigheid kunt vertalen, maar dat toch ook
opwelling, aandrift zijn kan, 'k bedoel spontaneïteit. Noem het gebrek aan
degelijkheid: ik haat ons Hollandsch ‘haast u langzaam’. Zoo was 'k eens verzot op
het schrijven van brieven, tot mijn ledige beurs zei: daar zit kopij in.
Dit spontane nu... kan ik het hebben van u? Er is een ongedwongenheid, het
tegendeel van wat ik als knaap in dat Zeist heb gehaat, dat ik teekende als ‘het deftige
dorp’ - 't woord ‘deftig’ is zóó innig Hollandsch, dat zoowel de Duitsche, als de
Fransche vertaler van mijn roman ‘De Zonde in het Deftige Dorp’ moeite met den
titel had - er is een ongedwongenheid, kenschetsend nog voor 't land van Brueghel.
Spontaan, nu, mòet zijn de dagbladschrijver.
Er is een gemakkelijkheid in den omgang, die zich omzetten kan in gemak met de
pen; er is de lenigheid van den geest, noodzakelijk bij het dagbladschrijven. En deze
lenigheid, deze gemakkelijkheid, ze hebben me bekoord, getroffen, telkens wanneer
ik Esschen voorbij was: toen ik, zestien jaar oud, voor het eerst; en sedert elken keer,
dat ik een Zondagavond toefde op de Groote Markt te Brussel, en aanzat vóór dat
Vlaamsche huis, dat zijns gelijke in Holland niet heeft, in zeden der gasten, zoo min
als in bouwpracht. Wat een weelde dat plein en hoe vroolijk die menschen, hoe
gemoedelijk-vroolijk, hoe ongedwongen, voor een kalvinist uit ons Deftig Land!
Toen onder de medicijn van den huisvaderlijken plicht de zwartgalligheid almeer
zakte, heeft een vriendelijk toeval me in de gelegenheid gesteld enkele zomers
achtereen een eigen
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zomerhuisje te hebben in een door Degouve de Nuncques met kunstenaarskleurzin
getooide werkmanswoning met tuin te Ukkel bij Brussel; mijn kinderen hadden nooit
blijer tehuis dan in die korte vacantieweken en gretig aanvaardden zij, wat ik hen
leerde, dat we waarlijk daar waren thuis.
Uit mijne liefde voor journalistiek; zoowel als uit wat ik aan boeken maakte, blijkt
nogal democratische zin. U zult me niet van iets zóó verouderds als familietrots
verdenken, wanneer ik nochtans met fiere ingenomenheid u meedeel, dat blijkens
bij een neef, die notaris is, in de brandkast geborgen familiepapieren, ik afstam van
een caffawercker Hans de Meester, in 1568 te Antwerpen geboren, die in 1586
verhuisde naar Amsterdam, en er 10 jaren later getrouwd is. Het bloed kruipt waar
het niet gaan kan, mijn Hoorders. Hans de caffawercker heeft niet voorzien, dat een
achterachter-kleinzoon naar België terug zou keeren, als lid der Vlaamsche Academie.
Maar dat lid denkt nu aan zijn grootvader Hans, van wien hij verder niemendal weet,
maar dien hij voor deze gelegenheid fier uit de notarieele brandkast gehaald heeft helaas de kast.van een verren neef - om u te zeggen: Ziet u wel, hadt u 't vermoed?
we zijn familie!...
Verwanten, ja, dat zijn we waarlijk. De wat barokke kranteman, die hier zijn biecht
is komen doen, heeft ééne zonde niet op zijn geweten, nooit schreef hij over politiek.
Maar vandaag doe ik wel aan politiek - ik doe het onjournalistiek bescheiden, louter
door u te herinneren aan een daad van onze regeerders: 't verdrag tussohen België
en mijn land, onlangs eindelijk klaargespeeld. Verdrag, overbodig voor u, voor mij,
maar dat bezegelt: ziehier twee buren, die vrienden hadden moeten blijven - altijd!
maar die het nu werkelijk worden; buren, want van ouds verwanten: twee kleine
landen, met hoe groot verleden, met welke enorme mogelijkheden, gij met uw Kongo,
wij met den Oost, wij beiden met zulke rivieren en havens, gij land van Rubens, wij
land van Rembrandt, die samen Joost van den Vondel hadden en samen hebben
Guido Gezelle. Ik laat den toost-toon, houd enkel dit ‘samen’ bij 't vele dat wij samen
hebben, bij 't vele, dat wij samen-werken, het vele dat veel meer kan worden. In 't
werk vond ik de kracht tot leven, het einde van mijn levensonrust, een stagen steun
bij levensschuwheid. Hoe zou 'k in deze stad van Gent niet dankbaar denken aan
Maeterlinck's Bijen? Te velen werken om te leven. 't Is een der kwalen van den tijd,
de ergste misschien, dat het hedendaagsch werk niet meer vermag aan alle werkers
de voldoening te schenken, die liefde voor 't werk heet.
Wie hierover treurt, vindt in Vlaanderen troost: de schrij-
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ver bij zijn Vlaamsche broeders. Ook in Nederland wordt geen schrijver rijk. De
echtgenoote van Jacobus van Looij heeft eens in het Handelsblad voorgecijferd - het
is vele jaren geleden en 't ambachtsloon was toen lager dan thans - dat haar man
minder verdiende dan een opperman, de steenaandrager bij metselwerk. Maar meestal
hebben wij, althans hadden wij 't zeker vroeger, het beter dan gij Vlamingen. Welk
een liefde, welk een moed, in wie op 't voorbeeld van Gezelle geen volksschrijvers
werden en waren en bleven, maar dichters, kunstenaars van proza en dan niet - de
meesten zouden het kunnen - dichtten of schreven in het Fransch! Ik denk aan een
dichter als Van de Woestijne; hem te prijzen gaat ver boven mijne bevoegheid; - de
wereld kende hem, zoo hij Fransch schreef... Maar ook heb ik aan hem gedacht, aan
het geluk van zijn trouw aan zijn taal, toen een Franschman Verhaeren beklaagde
als een wel groot, maar hybridisch dichter.
Het Vlaamsche proza kan worden vertaald; het wordt vertaald, gedrukt, gelezen;
nu ook De Wandelende Jood. Mag ik, na al wat ik over mezelf zei: - mijn souvenirs,
ook van lektuur - zeggen hoeveel dat boek mij gaf, met den schoonen troost van zijn
einde: dien zwerver die rust vond in liefde en werk? Ja, door te leven leert men leven,
dit is wel de les, die het leven ook mij gaf; en nadat ik haar pas heb mogen herlezen
in de Fransche vertaling van 't boek van Vermeijlen, moog een Fransche zegswijs
haar samenvatten: 't is l'appétit vient en mangeant... ik weet: ook te Gent verstaat
men Fransch... 'k bedoelde nu den smaak in het leven, maar 'k denk aan uw
Cancaleesche Rots, dies haast ik mij eindelijk op te houden en u te danken voor véél
geduld.
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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 Belgischen schrijver die, in die tijdruimte, het beste werk,
zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.
ZEVENDE TIJDVAK:
1924-1925.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen Secretaris ingezonden worden.
De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop van elk tweejarig tijdvak
uitgegeven of geschreven werden.
Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van het Aug.
Beernaert=Fonds, in de Verslagen en Mededeelingen der Academie, jg. 1912, blzz.
884-885.
Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van hun werk of werken, bij
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 5 Augustus 1925
Aanwezig de heeren: Mr. LEONARD WILLEMS, bestuurder, Prof. Dr. L. SCHARPÉ,
onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren: K. DE FLOU, Dr. L. SIMONS, GUSTAAF SEGERS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS,
Kan. A. JOOS, IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. J. MANSION, O. WATTEZ, Prof. J. VERCOULLIE,
Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE, J. JACOBS, Prof. KAREL
VAN DE WOESTYNE, Dr. M. SABBE, Prof. Dr. A. VAN HOONACKER, en J. SALSMANS,
S.J., werkende leden.
De heeren Prof. Dr. A. CARNOY en Dr. J. VAN MIERLO jun. S.J. lieten zich
verontschuldigen.

De Bestendige Secretaris leest het verslag over de Julivergadering; het wordt
ongewijzigd goedgekeurd.

Leopoldsorde. - Bij Koninklijk Besluit van 21 Juli 1925 werd de heer FRANK LATEUR
(Stijn Streuvels), werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie, tot Officier in
de Leopoldsorde bevorderd; bij hetzelfde Besluit werd Pater J. SALSMANS, S.J.,
werkend lid, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. - Mr. LEONARD WILLEMS,
bestuurder, wenscht die heeren geluk met die vereerende onderscheiding.

Aangeboden boeken.
Door de ‘Sächsische Akademie der Wissenschaften’, te Leipzig:
Berichte über die Verhandlungen. Philologisch-historische Klasse. 76. Band: 2.-4.
Heft; - 77. Band: 1. Heft.
Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse. 38. Band: no
Door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid:
Reichs-Marine-Amt. Handbuch des Englischen Kanals. II. Teil: Die Nordküste
Frankreichs. 4. Auflage. Mit 346 Küstenansichten. Berlin, 1914.
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De Duitsche Oorlog en het Katholicisme. Duitsch verweer tegen Fransche aanvallen.
Uitgegeven door Duitsche Katholieken. Amsterdam-Rotterdam, 1915.
La guerre. 1914-1915.
Door Kan. AM. JOOS, werkend lid, vanwege den E.H. BUYSSE, bestuurder van het
St-Amandsgesticht:
De Scheldestranden. Dichtstuk in twaelf Zangen, door PIETER VANDESTEENE.
1804-1874. Eerste deel: 1e-6e Bespiegelingen. Tweede deel: 7e-12e Bespiegelingen.
(Handschrift in 2 schrijfboeken.)
Door Dr. J. VAN MIERLO, jr. S.J., briefwisselend lid:
Leuvensche Studiën en Tekstuitgaven. Hadewych. Visioenen, opnieuw uitgegeven
door Dr. J. VAN MIERLO, jr. S.J. II INLEIDING.
Door den heer L. DELPIRE, Navez-straat 20, te Schaarbeek (Brussel):
Eersten Placaet-bouck, inhoudende diversche Ordonnancien, Edicten ende Placaeten
Ghepubliceert inden Lande van Vlaendren t' zedert den laere Vyfthien-hondert zes
tot ende metten Iaere zesthien-hondert Neghenen-twintich. Te Ghendt by Anna
vanden steene Fa Ians wonende op de Ste Pharahilden plaetie. Anno 1629.
Tweeden Placaet-bouek ...... id.
Hantvest of Chatte chronyck vande Landen van Oud-Batavien, Oud-Vriesland,
Oud-Francenland...... Beschreven door Joncker Matthijs van der Houve, Schilt-knaep,
Hier tot Campen, geboren in 's Graven-Hage, anno 1577. In 's Graven-Haghe, 1638.
Door den Schrijver:
EECKHOUT (JORIS). - Literaire Profielen. Brugge, 1925.
BOM (EMMANUEL DE). August Snieders, de honderdjarige. (In Nieuwe
Rotterdamsche Courant van Zaterdag 1 Augustus 1925.)
Aangekocht: RIDDER (ANDRÉ DE). La littérature flamande contemporaine
(1890-1923). Anvers, 1923.

Letterkundige mededeeling.
Door den lieer Dr. L. GOEMANS, bestendig Secretaris, over Literaire Profielen, door
JORIS EECKHOUT.
Uit naam van den Schrijver heb ik de eer aan de Academie aan te bieden, het eerste
deel zijner Literaire Profielen, onlangs in druk verschenen bij de firma Excelsior.
Het lijvig boekdeel van circa 400 blzz. bestaat uit een reeks letterkundige schetsen
over werken van Noord- en Zuidnederlandsche schrijvers als. SCHARTEN, VAN
SUCHTELEN, QUERIDO, DE CLERCQ, MULS, VAN EEDEN, STREUVELS, VERWEY,
FEBER, ERENS, CAESAR GEZELLE, VERMEYLEN, VAN DRIESSCHE, NIEUWENHUIS,
DE MONT, VERSCHAEVE, TIMMERMANS, POELHEKKE, PERSYN, TOUSSAINT.
Wat in die boeiende schetsen het eerst treft, is de groote belezenheid van den
kritikus, zijn bekendheid met de vooraan-
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staande schrijvers der wereldletterkunde, zijn gepaste en suggestieve vergelijkingen
tusschen allerhande werken en tendenzen.
Met sympathie tracht hij de meest verschillende kunstopvattingen te doordringen,
te begrijpen, te verklaren. Zijn fijne smaak en wijsgeerige zin gaan gepaard met een
warme geestdrift voor al de uitingen van het schoone in kunst en letteren.
De Literaire Profielen zijn een mooie aanwinst voor de Vlaamsche letterkunde.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Tweede Geschied-Oudheidkundig Congres en Tentoonstelling der Kempen.
- Brief van 18 Juli, waarbij de Z.E. Kan. J.E. JANSEN, O.P., hoofdvoorzitter van het
Tweede Geschieden Oudheidkundig Congres en Tentoonstelling der Kempen te
Brecht, van 30 Augustus tot 13 September, de Academie verzoekt zich op het Congres
te laten vertegenwoordigen. - De heer GUSTAAF SEGERS wordt als vertegenwoordiger
der Academie aangesteld.
2o) Verkiezing van twee briefwisselende leden. - Brief van 28 Juli 1925, waarbij
de heer Minister van Wetenschappen en Kunsten aan de Academie afschriften stuurt
van de Koninklijke Besluiten, houdende goedkeuring van de verkiezing tot
briefwisselend lid van de Academie van de heeren Dr. J. VAN MIERLO jun. S.J. en
FELIX TIMMERMANS.

Mededeelingen namens commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. De heer Prof. Dr. L. SCHARPÉ, secretaris, legt verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren: KAREL DE FLOU, voorzitter, Prof. J. VERCOULLIE,
ondervoorzitter, Kan. AM. JOOS, IS. TEIRLINCK, Dr. L. GOEMANS, Dr. L. SIMONS,
Mr. L. WILLEMS, J. JACOBS, leden, en Prof. Dr. L. SCHARPÉ, lid-secretaris.
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Aan de dagorde staat:
1o) Over de regeering der voorzetsels in het Middelnederlandsch (slot). - Door J.
JACOBS.
E.H. JACOBS deelt het slot mede van zijn vaststellingen over dit onderwerp. De
toestand voor Leiden, 1359-1372, komt geheel overeen met dien te Brugge in
denzelfden tijd; Spreker steunt daarbij op de teksten bij POSTHUMUS. Ook in den tijd
die op deze periode volgt is de overeenkomst tusschen Leiden en Brugge hoogst
treffend.
Wat plaatsen betreft die ver van de dialectcentra gelegen zijn, onderzocht E.H.
JACOBS den toestand te Dendermonde, Oudenaarde, Massemen (tusschen Gent en
Dendermonde). Te Massemen, in 1250, is de toestand totaal anders dan te Brugge
in 1277. Te Dendermonde en te Oudenaarde een ander stel van regeering dan te
Brugge.
De regeering der voorzetsels verschilt van gebied tot gebied, van stad tot stad, van
schrijver tot schrijver zelfs, als men het op den keper beschouwt.
Om te sluiten, vat E.H. JACOBS zijn bevindingen in het algemeen samen, tracht
de locale verscheidenheid te verklaren en wijst op het ontbreken van een uniform
geschreven Middelnederlandsch, niettegenstaande den aanloop tot zulk een geregelde
ambtelijke taal, in kanselarijen, in schepenakten, enz.
Het onderscheid rust-richting, is in het Mnl. niet duidelijk na te wijzen, behalve
op de Oostelijke grens.
Sommige voorzetsels vertoonen bijzonder uitsluitende neiging voor accusatief,
andere voor datief, in de zuiver Nederfrankische gewesten. In de westelijke dialecten
is de toestand meer verward.
E.H. JACOBS meent dus 3 gebieden te moeten onderscheiden:
het Westen, langsheen de zee;
het Middengebied (Brabant, Antwerpen);
het Oostelijk gebied (Belgisch en Hollandsch Limburg, Gelderland).

Zoo doen deze reeks statistieken een bruikbaar criterium aan de hand voor de bepaling
van de herkomst van niet gelocaliseerde oude teksten.
Onder dank, wordt voorgesteld de bijdrage van E.H. JACOBS in de Verslagen en
Mededeelingen op te nemen.
2o) Mededeeling aangaande de vroeger genomen beslissing over het al of niet
opnemen in de Verslagen en Mededeelingen van bijdragen in een vreemde taal
gesteld.
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In de Commissie voor Mnl. Letteren, Dec. 1924, werd een studie voorgelegd van
Prof. LOGEMAN, over de etvmologie van ‘langwerpig’. Deze studie was gesteld in
het Engelsch daar de Academie geen Kollewvn-spelling toelaat. De heer GOEMANS,
bij afwezigheid van Prof. LOGFMAN, had on verzoek van dezen aangenomen de studie
in te leiden. De Commissie, niettegenstaande haar hooge waardeering voor het gehalte
der studie, achtte het opnemen in de Verslagen en Mededeelingen niet mogeliik, daar
reeds vroeger het afdrukken van een werk, in het Engelsch ongesteld, gestaakt is
geworden terwille van de vreemde taal waarin het werk geschreven was. Dit was
Prof. LOGEMAN onbekend. Na hiervan kennis te hebben gekregen, is Prof. LOGEMAN
tot het inzicht gekomen dat het uitsluitend om een beginsel ging, bij de genomen
beslissing. De Commissie beslist in haar zitting van vandaag de Academie in nleno
te wiizen op de hierover gevoerde briefwisseling; deze briefwisseling heeft het
uitschakelen van een tiideliik misverstand voor gevolg gehad. een misverstand dat
door de leden ten zeerste betreurd werd tevens besloot de Commissie de leden der
Academie gelegenheid te geven van deze briefwisseling kennis te nemen op het
Sekretariaat. Prof. LOGEMAN drukt ten slotte nog eens den wensch uit dat de Academie
haar leden vrije spellingskeus toelate voor de stukken die zij voorleggen.
3o) Tekstverbeteringen · Lucidaris, vs. 1142, 1461, 1590, 1793, 2054, 2177, 4104,
4208, 5698, 5733. Boudewijn van der Looren's Tijtverlies, vs. 63, - Strijt der Minne,
vs. 47. - Maerlant's Rijmbijbel, vs. 27123. - Door Mr. LEONARD WILLEMS.
Uitgesteld tot de volgende vergadering.
2o) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. - De heer O.
WATTEZ, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren: Prof. Dr. A. VERMEYLEN, voorzitter, Dr. L. SIMONS,
ondervoorzitter, Is. TEIRLINCK, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, G. SEGERS, Prof. Dr.
L. SCHARPÉ, Dr. M. SABBE, leden, Dr. VANDEVELDE, hosp. lid, en OMER WATTEZ,
lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) Tweede bijdrage tot de studie der werken van Stephanus Blankaart. - Door Prof.
Dr. A.J.J. VANDEVELDE.
Dr. VANDEVELDE bespreekt de volgende werken van Blankaart.
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1. De Cartesiaansche Academie.
2. De nieuw hervormde Anatomie (1686).
3. Collectanea medico-physica (1680).
Dit werk is belangrijk omdat het een overzicht geeft van de wetenschap in Blankaart's
tijd.
In andere werken spreekt Blankaart over het balsemen van lijken, over scheikundige
ontleding, over microben in bedorven urine, enz. Hij spreekt nu en dan over
Leeuwenhoek. Blankaart ijverde voor gezond onderzoek en trekt te velde tegen de
zoekers, die geen vinders zijn, en die den ‘steen der philosophen zoeken’.
De voorziter wenscht Dr. VANDEVELDE geluk voor zijne mededeeling, en stelt
voor ze te laten opnemen in de Verslagen en Mededeelingen.
2o) Bibliographische Aanteekeningen. - Studie over de Horae Belgicae van Hoffmann
von Fallersleben, door den heer C. DEBAIVE aan de Academie ter opneming in de
Verslagen en Mededeelingen aangeboden.
Eene commissie, bestaande uit de hh. SABBE en WATTEZ, zal het stuk onderzoeken.
3o) Willem Zeebots. - Door Dr. L. SIMONS.
Dr. L. STMONS leest het begin van eene studie over het werk van Willem Zeebots,
kloosterling van de abdij van Perk van 1649-1656, en later pastoor te Wakkerzeel.
Hij wilde het verstandelijk peil van het volk verheffen door het Vlaamsch in de plaats
van het Latijn te stellen.
Hij schreef een reeks werken, opgedragen aan twee abten der abdij. Hij schreef
ook tooneelwerken. Hij hield meer van de mysteriespelen der Middeleeuwen dan
van het werk der Rederijkers
Dr. SIMONS zal zijne lezing voortzetten in de volgende zitting.

Dagorde.
1o) Prijsvragen voor 1926 en volgende jaren. - Namens de Commissie voor
Prijsvragen brengt de Bestendige Secretaris verslag uit over de gehouden vergadering
en deelt aan de Academie de Lijst mede van de prijsvragen welke de Academie
voorstelt. - De voorstellen worden door de Academie goedgekeurd. (Zie de Lijst op
blz. 594.)
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2o) Lezing door den heer J. Salsmans S.J.: Of Vondel onbekend blijven mag aan
ons Volk?
Op de lezing van E.P. SALSMANS volgde een bespreking, naar aanleiding waarvan
door de Academie de wensch werd uitgesproken, dat het door het achtbaar lid
voorgesteld plan tot bewerking van een Vondeliaansche Bloemlezing, zou mogen
verwezenlijkt worden.
Op voorstel van den heer Bestuurder beslist de vergadering dat de lezing van den
heer SALSMANS in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
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Koninklijke Vlaamsche Academie
Lijst der uitgeschreven prijsvragen
Verslagen en Mededeelingen 1925.
N.B. - Al de hieronder uitgeschreven prijsvragen moeten beantwoord worden
uiterlijk den 10 December van het vorige jaar: derhalve, de prijsvragen voor 1926
uitgeschreven, dienen beantwoord uiterlijk den 10 December 1925; - die voor 1927
den 10 December 1926, enz.

Voor 1926
1. - Geschiedenis en letterkunde.
De opvatting van Vondel over de beeldende kunsten en zijn verhouding tot de
kunstenaars van zijn tijd.
Prijs: 1000 fr.

2. - 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 vlg.
Prijs: 400 fr. per onderdeel.

3. - 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.
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4. - Letterkunde.
Leven en werken van R. VERSTEGANUS.
Prijs: 1200 fr.

5. - Middel- en nieuwnederlandsch.
Een onderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van het gebruik van het
voegwoord OF, ter inleiding van een afhankelijken zin met de woordschikking van
den hoofdzin achter een ontkennenden hoofdzin.
Prijs: 1200 fr.

6. - Letterkunde.
De geschiedenis van de Kinderliteratuur in de Nederlanden, tot en met 1920.
Prijs: 1200 fr.

7. - Dialectstudie.
Men vraagt eene Klank- en Vormleer van het Brusselsch Dialect met zijn plaatselijke
verscheidenheden.
Prijs: 1200 fr.

8. - Geschiedenis.
Een kritische studie over den opstand van Gent tegen Philips den Goede.
Prijs: 800 fr.

Voor 1927
1. - Folklore.
Plantnamenkunde. - Worden gevraagd: 4 aanvullende lijsten van volksnamen van
planten met juiste bepaling der plaats (dorp of stad) waar de namen voorkomen:
1o) een lijst voor het gebied van de Brabantsche dialecten (Prov. Brabant en
Antwerpen);
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2o) een lijst voor het gebied van de Limburgsche dialecten (Prov. Limburg en
Noordelijk gedeelte van Luik);
3o) een lijst voor het gebied van de Vlaamsche dialecten (Prov. Oost- en
West-Vlaanderen);
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4o) een lijst voor het gebied van Fransch Vlaanderen.
Prijs: 400 fr. per lijst.
N.B. - Lijsten van volksnamen, welke reeds in bekende werken (HEUKELS, SAMYN,
PAQUE, GERTH VAN WIJK, onze Idiotica, Nederlandsche Woordenboeken, enz.)
vermeld zijn, kunnen voor bekroning niet in aanmerking komen. Verbeelding der
uitspraak (tusschen haakjes) en etymologieën (zelfs uit den volksmond opgeteekende
volksetymologieën) zijn gewenscht. Voor de bewerking volge men liefst HEUKELS
na.

2. - Letterkunde.
De Engelsche invloeden op de kunst van Guido Gezelle (metriek, strofenbouw,
beeldspraak, enz.)
Prijs: 800 fr.

3. - Taalkunde.
Het taaleigen van Marnix: Zijne ontleeningen aan de volkstaal. - Zijne beeldspraak.
- Zijn aandeel in de taalzuivering.
Prijs: 800 fr.

4. - Geschiedenis.
Studie over Van Schoonbeke, Waagmeester van Antwerpen.
Prijs: 800 fr.

5. - Dialectstudie.
Men vraagt eene studie over de Vlaamsche Kustdialecten van Duinkerke tot Sluis
(klank- en vormleer, dialectgeographie).
Prijs: 1200 fr.

6. - Letterkundige geschiedenis.
Men vraagt eene studie over Pater Poirters, zijn letterkundige beteekenis en zijn
invloed.
Prijs: 1000 fr.
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Voor 1928
1. - Taalkunde.
Men vraagt een handboek over Nederlandsche synoniemen, ter aanvulling en
verbetering van HENDRICKX' Handboek.
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De schrijver wordt verzocht ook de Zuidnederlandsche schrijftaal in acht te nemen
en de gevoelswaarde der woorden tot haar recht te laten komen. Voorbeelden met
opgave van bronnen worden vereischt.
Prijs: 1500 fr.

2. - Middelnederlandsch.
Welke waren, blijkens Middelvlaamsche teksten, archiefstukken, spraakkundige
taalboekjes, tot ± 1500 in Vlaanderen (Fransch-, Oost-, West- en Zeeuwsch
Vlaanderen) de voornaamste scholen, kanselarijen, taal- en letterkundige kringen,
waaruit een merkbare invloed in het opzicht van spelling, klankleer en woordenschat,
op de letterkundige en niet letterkundige Middelvlaamsche taal is uitgegaan?
Prijs: 1500 fr.

3. - Letterkunde.
Men vraagt eene studie over de verpersoonlijkte Dood in de Vlaamsche letterkunde
van de late Middeleeuwen en de Renaissance.
Prijs: 1000 fr.

4. - Folklore.
Men vraagt eene studie over ziekte en bezwering van ziekte in het Vlaamsche
Volksgeloof, in verband met de algemeene Folklore over ziekte en bezweringspraktijk.
Prijs: 1000 fr.

5. - Letterkunde.
Men vraagt eene studie over de letterkundige betrekkingen tusschen Noord- en
Zuidnederland in de XVIIe eeuw.
Prijs: 1200 fr.

6. - Letterkunde.
Men vraagt eene studie over den invloed van de Germaansche literaturen op de
Vlaamsche letteren sedert het begin der XIXe eeuw.
Prijs: 1200 fr.
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Bijzondere prijsvraag
Karel Boury-fonds.
Voor 1928
Voor dichters
Worden gevraagd: tien vaderlandsche liederen voor het volk.
Prijs: 250 fr.
Uitreiking van den prijs op de Plechtige Vergadering van het jaar 1928.

Algemeene voorwaarden voor al de Prijsvragen
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 waarvan de schrijver zich op eenigerlei
wijze bekend maakt, worden uit den wedstrijd gesloten.
Alle ingezonden werken behooren van de noodige inhoudstafels voorzien te
zijn.
Den mededingers wordt aanbevolen een volledig afschrift van hun werk te
bewaren, om dit te kunnen benuttigen ingeval de keurraad het bekronenswaardig
zou achten, maar wijzigingen of bijvoegingen zou bedingen vóór 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 wijzigingen;
niet alleen deel en bladzijde, ook de uitgave der aangehaalde boeken, dient te worden
opgegeven.
De Koninklijke Vlaamsche Academie vestigt er de aandacht op, dat, ingevolge
art. 44 van hare wet, alle op prijsvragen ingezonden antwoorden haar eigendom en
dienvolgens in haar archief bewaard blijven.
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Van de niet ter uitgave bestemde stukken, al of niet bekroond, kunnen de schrijvers,
op hunne kosten, een afschrift bekomen. Men wende zich tot den bestendigen
Secretaris.
Ingezonden antwoorden, die in het opzicht van taal, stijl en spelling mochten
te wenschen overlaten, zullen ingevolge bijzondere beslissing der Academie, niet
meer in aanmerking komen. (Verslagen en Mededeelingen, jaargang 1907, blz.
155.)

Bijzondere fondsen
Van de Ven-Heremans-Fonds.
Het doel van dit Fonds is ‘de Nederlandsche Taal en Wetenschap te bevorderen,
door het uitgeven, in het Nederlandsch, van nieuwe werken over Natuur- of
Geneeskundige Wetenschappen, over Rechtsgeleerdheid en over het Vak van den
Ingenieur.’
Derhalve worden bij de Koninklijke Vlaamsche Academie werken op het gebied
dezer verschillende vakken ter uitgave ingewacht. Ingezonden verhandelingen worden
in handen gesteld van drie beoordeelaars, leden van de Bestendige Commissie voor
Nieuwere Taal en Letteren. Na kennisneming van de uitgebrachte verslagen, beslist
de Academie over het al of niet laten drukken van de aangeboden werken.

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

Pater J. Salsmans-Fonds.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909, houdende goedkeuring van
het Reglement door de Koninklijke Vlaamsche Academie voor het J. Salsmans-Fonds
vastgesteld, zal de jaarlijksche interest van dit Fonds door haar gebruikt worden naar
eigen inzicht en naar den eisch der omstandigheden:
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a) hetzij tot het uitschrijven van prijsvragen, hetzij tot het uitgeven van ingezonden
werken op het gebied der Nederlandsche taalkunde;
b) hetzij tot het uitgeven van Middelnederlandsche teksten op het gebied der
Roomsch-Katholieke bijbelvertaling, bijbelverklaring, liturgie, zedeleer,
catechese, homiletiek, hagiographie, ascetiek, geestelijke liederen en gedichten,
ordensregelen;
c) hetzij tot het bekostigen van wetenschappelijke zendingen of van studiereizen
welke tot het voorbereiden van uitgaven als de onder littera a en b genoemde,
noodzakelijk worden bevonden;
d) hetzij tot het bekostigen van de illustratie van reeds door de Academie
ondernomen uitgaven in den aard van de onder littera a en b genoemde.

Aug. Beernaert-Prijs.
Zevende tijdvak 1924-1925
Op 31 December 1925 loopt het zevende tijdvak van den BEERNAERT-PRIJSKAMP
ten einde. Dit tijdvak strekt zich uit over de jaren 1924-1925. De mededingende
werken moeten gedurende die twee jaar uitgegeven of geschreven zijn; zij dienen
door de belanghebbenden in dubbel ingezonden bij den Bestendigen Secretaris der
Koninklijke Vlaamsche Academie, Koningstraat, 18, te Gent, uiterlijk binnen de vijf
weken volgende op 31 December 1925, met vermelding op het adres: VOOR DEN
AUG. BEERNAERT-PRIJSKAMP.
De Beernaert-prijs bedraagt duizend frank en werd ingesteld ter aanmoediging
van de Vlaamsche Letterkunde; hij wordt om de twee jaar toegekend aan den
Belgischen Schrijver, die in die tijdruimte het beste werk, al of niet uitgegeven, zal
geschreven hebben.
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De Regeering der Voorzetsels in de Mnl. dialecten
door den Heer J. Jacobs, werkend lid.
§ 20. Vooraleer uit onze voorgaande statistieken algemeene besluiten te trekken,
hebben we noodig geoordeeld nog een zevende peiling te doen in een hoofdplaats
van het Hollandsch dialect, bepaald te Leiden. In De Bronnen tot de geschiedenis
van de Leidsche textielnijverheid door Mr. Posthumus (1ste deel, 1333-1480. 's
Gravenhage 1910), hebben we oorspronkelijke teksten van 1359-1372 (blz. 5-25)
onderzocht:
Regeeren aldaar uitsluitend den datief: jeghens (1 maal, 2 onzekere gevallen); mit (10 m., 2 onz. gev.); - mits (1 m., 3 onz. gev.); - om (2 m.); - te, tote (altijd); van (21 m., 13 onz. gev.).
Regeeren uitsluitend den accusatief: twisken (1 m., 1 onz. gev.); - voir (1 m. en
2 onz. gev.).
Regeeren den datief en den accusatief: an: acc. (4 m.); dat. (1 m.); - bi: acc. (3
m.); dat. (9 m., 1 onz. gev.); - binnen: acc. (1 m.), dat. (9 m., 5 onz. gev.); - na: acc.
(1 m.); dat. (2 m., 1 onz. gev.); - in: acc. (6 m.); dat. (6 m., 7 onz. gev.); - op: acc.
(9 m.); dat. (2 m., 3 onz. gev.); - ut: acc. (1 m.); dat. (1 m.).
Zooals men ziet, komt deze toestand geheel overeen met dien van Brugge uit
dezelfde periode; van de omstandigheid ‘rust’, ‘richting’ is geen spraak; de uitsluitend
accusatief-gevallen zijn uitzonderingen; de voorzetsels met dubbel naamvalgebruik
zijn zeer talrijk (verg. Verslagen 1922, blzz. 970, 975).
§ 21. In de Leidsche teksten blz. 369-372 van het jaar 1460 vinden we nagenoeg
dezelfde verschijnselen:
Geen enkel voorzetsel regeert uitsluitend den accusatief.
Hebben uitsluitend den datief: binnen (1 m., 2 onz. gev.); - na (5 m., 1 onz. gev.);
- onder (1 m.); - te (altijd); - tusschen (2 m.); - ut (4 m.); - voir (2 m., 2 onz. gev.).
Regeeren den accusatief en den datief: an: acc. (6 m.): dat. (13 m., 5 onz. gev.);
- by: acc. (1 m.); dat. (4 m., 6 onz. gev.); - in: acc. (1 m.); dat. (19 m., 15 onz. gev.);
- mit: acc. (1 m.); dat. (9 m., 4 onz. gev.); - up: acc. (2 m.); dat. (2 m., 13 onz. gev.);
van: acc. (5 m.); dat. (57 m., 44 onz. gev.).
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Nogmaals hebben we opgemerkt, dat het begrip rust, richting geenszins gevoeld
werd, en dat een constructie als die der hd. voorzetsels niet bekend was; men denke
aan: by, mit met acc.
De overeenkomst met het Brugsch, dus met het Mvla. is te Leiden in deze tweede
periode zoo treffend, dat soms dezelfde voorzetsels (binnen, onder, ut, - an, by, in,
mit, van) dezelfde regeering vertoonen; verg. Versl. 1922, blz. 972-973, § 4.
Anderzijds heeft het Hollandsch dit met het naburige Utrechtsch gemeen, dat het
geen of haast geen gevallen van uitsluitend accusatiefgebruik kent (§ 9), en dat
gevallen van dubbel naamvalgebruik gedurende de 15de eeuw in beide hoofddialecten
zeer talrijk zijn; verg. Versl. 1922, blz. 982.
§ 22. Zoo bezitten we thans statistieken over de regeering der voorzetsels in stukken
afkomstig uit Brugge, Antwerpen, St-Truiden, Helmond, Zutfen, Utrecht en Leiden.
Bij het onderzoek echter van Brugsche teksten was het ons opgevallen hoe in
stukken uit diezelfde stad uit hetzelfde jaar de regeering soms eenigszins verschilde,
en uit dien hoofde hebben we onmiddellijk voor Brugge twee of drie bronnen van
verschillenden aard (charters, rekeningen, private akten) onderzocht; verg. §§ 3, 4;
en de uitslagen bijeengebracht, zoodat de statistiek voor Brugge algemeener regels
aan de hand doet, welke bij het onderzoek van 't is gelijk welk Brugsch stuk tamelijk
regelmatig toegepast zullen blijken.
Met het oog nu op dit eerste belangwekkend verschijnsel doen we thans nog een
paar peilingen op plaatsen, welke ver van dialectcentra gelegen zijn. We verlangen
namelijk te weten of de regeering der voorzetsels ook van plaats tot plaats kan
verschillen en in welke mate. Reeds vroeger (§ 12) hebben we een peiling gedaan
te Heerlen (Holl.-Limburg) en bevonden dat de middelnederduitsche elementen daar
vrij aanzienlijker voorkwamen dan te St.-Truiden meer westwaarts gelegen. Maar
nu kiezen we opzettelijk teksten opgesteld in verschillende plaatsen gelegen op de
Brabantsch-Oostvlaamsche grens en zelfs dieper in het Zuidoostvla. gebied. Zoo
doende zullen we vernemen, welke de toestand was, ik zeg niet in het algemeen
Mvla.-hoofddialect, maar zelfs in de minste Mvla. onder-dialecten. Te dien einde
onderzochten wij officiëele en private stukken uit Massemen, Dendermonde, Ninove
en Oudenaarde, welke plaatsen nog eigenlijk tot het Mvla. dialect behooren.
§ 23. In het Renteboek van Massemen (tusschen Gent en Dendermonde gelegen)
van ± 1250 hebben we, buiten de onzekere gevallen, gevonden dat:
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1. regelmatig den datief beheerschten: te (ten, ter) (altijd); - tuschen (5 m.); - ute
(3 m.); - van (42 m.).
2. regelmatig den accusatief regeerden: an (20 m.); - boven (1 m.); - jeghen (1
m.); - neven (3 m.); - onder (2 m.); - op (52 m.); - voer (1 m.).
3. twee naamvallen kunnen hebben: over: acc. (2 m.); dat. (2 m.); - in: acc. (9 m.);
dat. (2 m.).
Besluit. De toestand is te Massemen in 1250 totaal anders dan te Brugge in 1277:
de voorzetsels met uitsluitend datiefen accusatiefgebruik zijn in oostelijk Vlaanderen
veel talrijker, hetgeen aan de statistiek voor Antwerpen denken doet (§ 5). Overigens
het klein aantal voorzetsels met dubbel naamvalgebruik, en zelfs het accusatiefgebruik
waar in geval van rust een datief verwacht werd, alsmede het uitsluitend
accusatiefgebruik met an, neven, onder, op, voor bewijzen dat ook aldaar het
onderscheid ‘rust’, ‘richting’ niet bestond.
§ 24. Doch uit een nauwkeurig onderzoek in de Baljuwsrekeningen van de stad
Dendermonde uit 1382 (Jehan Froissart's Cronycke, 2de deel, blz. 507-518) is
gebleken dat:
1. steeds den datief hadden: bi (6 m.); - binnen (3 m.); - buten (1 m.); mits (2 m.);
- te (altijd); - ut (8 m.); - van (112 m.);
2. steeds den accusatief regeerden: aen (2 m.); - naer (2 m.); - om (10 m.); - onder
(2 m.); - over (2 m.); - vor (1 m.);
3. afwisselend twee naamvallen regeerden: in: acc. (16 m.); dat. (6 m.); - met: acc.
(1 m.); dat. (17 m.); - op: acc. (2 m.); dat. (6 m.).
Besluit. In het oostelijk Mvla. dialect (Massemen in begrepen) hadden in de 13de
en de 14de eeuw de voorzetsels: a(e)n, onder, vor (ohd. an, unter, vor) steeds den
accusatief, en te, ut, van (ohd. zu, aus, von) steeds den datief, wat geenszins het
geval was te Brugge. De regeering in het private stuk uit Massemen uit 1250 is
grootendeels dezelfde als in het officieele stuk van 1380 te Dendermonde.
§ 25. Het onderzoek in de Baljuwsrekeningen van Ninove, blz. 459-467 (1379-1380)
heeft getoond dat:
1. uitsluitend den accusatief beheerschten: in (13 m.); - om (1 m.); - onder (3 m.);
- over (2 m.).
2. uitsluitend den datief regeerden: bij (4 m.); - binnen (6 m.); - boven (3 m.);
midts (1 m.); - met (12 m.); - ute (6 m.); - te, toten (altijd).
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3. twee naamvallen kunnen beheerschen: op: acc. (7 m.); dat. (1 m.); - von: acc.
(3 m.); dat. (67 m.).
Aanm. Voor seder en vore troffen we resp. 1 en 7 onz. gevallen.
Besluit. De toestand is over het algemeen dezelfde als in de twee voorgaande
gevallen.
§ 26. In de Baljuwsrekeningen, blz. 345-356 (1380-1381) betreffende Oudenaarde
hebben we bevonden dat:
1. enkel den accusatief regeerden: jeghen (1 m., 1 onz. gev.); - omme (5 m.); over (2 m., 6 onz. gev.); - up (16 m., 2 onz. gev.); - voor (1 m., 1 onz. gev.); van (92 m., 71 onz. gev.).
2. enkel den datief beheerschten: an (1 m., 6 onz. gev.); - bi (11 m.); - binnen (4
m.); - met (26 m., 4 onz. gev.); - mids (4 m.); - na (post) (1 m., 1 onz. gev.); omtrent (1 m.); - te (altijd); - ute (1 m.);
3. twee naamvallen kon hebben: in: acc. (32 m.); dat. (7 m., 5 onz. gev.).
Besluit. De overeenkomst met de regeering in de drie voorgaande gevallen valt in
het oog, zooals duidelijker blijkt uit het volgend tabellarisch overzicht(1):
DATIEF
Mas. Den. Nin. Oud.
(1250)

ACCUSATIEF
Mas. Den. Nin. Oud.
an

-

bi

-

binnen binnen binnen
-

-

bij

boven -

met

-

mits

-

met

-

jeghen

in

na

-

in

in

-

met

in

naer
-

-

-

midts mids
-

-

an

jeghen -

-

-

bi

boven -

buten -

aen

DAT. en ACC.
Mas. Den. Nin. Oud.

om

om

omme

omtrent
onder onder onder op

te

te

te

te

tuschen -

-

-

ute

ut

ute

ut

up
over

over over

op

op

over

(1) De horizontale lijntjes beduiden dat het daarnaast staande voorzetsel niet aangetroffen werd.
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van
4

van
7

7

8

van

voer

voor

-

voor

6

6

4

7

van
2

3

2

1
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Besluit. In Zuidelijk Oost-Vlaanderen (Massemen, Dendermonde, Ninove,
Oudenaarde) hebben we:
1. vele gevallen met uitsluitend datiefgebruik (o.a. bi, binnen, mits, te, ut).
2. vele gevallen met uitsluitend accusatiefgebruik (o.a. a(e)n, jeghen, om, onder,
voor).
3. zeer weinig voorzetsels met dubbelen naamval.

§ 27. Uit de vroeger medegedeelde opgaven en de vier nieuwe statistieken besluiten
wij onmiddellijk dat de regeering der voorzetsels niet alleen verschilt van hoofddialect
tot hoofddialect, wat boven reeds afdoende bewezen was, maar dat zij verschilt van
gebied tot gebied, van stad tot stad, van dorp tot dorp, van schrijver tot schrijver
zelfs, al moet toch bekend worden dat de regels van de regeering van menig voorzetsel
voor een tamelijk groot gebied nog al regelmatig toegepast blijken te zijn.
Wanneer men echter de regels der voorzetsel-regeering voor Zuidoostelijk
Vlaanderen opgemaakt vergelijkt met de statistiek naar Antwerpsche teksten
opgesteld, dan moet men bekennen, dat de opgaven voor Oudenaarde, en vooral voor
Ninove, Dendermonde, Massemen in opzicht der voorzetselregeering heel wat trekken
gemeen hebben met de statistieken uit Antwerpsche akten getrokken.
Het voorgaande besluit wettigt dus nog een ander, nieuw, alhoewel niet onverwacht
besluit, t.w.: de regeering der voorzetsels verschilt in alle teksten nagenoeg in dezelfde
mate, als het vocalisme, de flexie, het consonantisme, en eenigszins de woordenkeus
en het geslacht van plaats tot plaats verschillen; verg. Versl. 1922, blz. 294; 298-301.
§ 28. Om nu deze verscheidenheid in de regeering der voorzetsels te verklaren, wijzen
wij ten eerste op het algemeen bekend feit, dat in de middeleeuwen, vooral gedurende
de 13de en de 14de eeuw, geen algemeene schrijftaal bestond, dat iedere schrijver,
zelfs de beste letterkundige zich veroorloofde zijn plaatselijk dialect nu en dan in de
schrijftaal neer te leggen. Vandaar treft men soms volkstaal naast een min of meer
conventioneele schrijftaal. Het is hier de plaats niet te bepalen in welke mate de
regeering der voorzetsels uit de volkstaal in de schrijftaal is overgegaan: alles laat
vermoeden, dat in de officieele stukken met tamelijk consequente schrijftaal de
schoolregels, de boekentaalregels m.a.w. de voorschriften der grammatica de overhand
hadden.
Ten tweede moeten we denken aan de onkunde van de schrijvers, die met de
gebruikelijke schrijftaal niet genoeg be-
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kend waren. Zulks is voornamelijk het geval in sommige testamenten en rekeningen
van minder officieelen aard, en zelfs zijn openbare ambtenaars op het einde der 14de
en in het begin der 15de eeuw (tijden van verval in het Zuidwesten en het Oosten)
heel inconsequent te werk gegaan. Ten derde dient rekening gehouden met de
gebruikelijke schrijftaal, welke in de scholen aangeleerd werd, maar die blijkens de
Spellingboekjes van JOOS LAMBRECHT, GABRIEL MEURIER, SEXAGIUS, en blijkens
de taal der teksten zelf van gewest tot gewest verschilde. Ten vierde wordt het nagaan
van de regeering van een voorzetsel vaak bemoeilijkt door het groot aantal onzekere
gevallen, dat nog toeneemt omstreeks 1380, doordat apocope van dat. enk. -e
menigvuldiger wordt, en de uitgang -en, eigen aan den dat. meerv., zich vaker in
nom., acc., en gen. vertoont. Onder den onzekeren enkelvoudsvorm kunnen
ongetwijfeld oude geapoco peerde accusatiefvormen verborgen zitten, maar dikwijls
zullen er ook echte accusatiefvormen onder schuilen, zooals die naderhand gebleven
zijn. Waar wij b.v. te Antwerpen omstreeks 1350 het voorzetsel op, up aantreffen (§
5) met 53,3% onz. gevallen naast 46,6% accusatieven, en in 1450 (§ 6) 55,1% onz.
gevallen naast 44,7% accusatieven, is het wel duidelijk, dat onder die onzekere
gevallen enkel accusatieven schuilen. Hieruit blijkt, dat om de waarde der onzekere
vormen te interpreteeren, rekening dient gehouden met de toestanden van vóór en
na de periode, welke onderzocht wordt. Bevindt men na een eeuw, dat het
accusatiefgebruik ergens toeneemt, dan mogen ook onder de onz. gevallen meer
accusatiefvormen ondersteld worden. Ten vijfde dient immer gelet op den aard der
schrijftaal. Het is toch duidelijk, dat de bestuurlijke taal, neergeschreven in
schepenakten en charters, en de technische taal gebruikt in sommige rekeningen of
in opgaven van plans heel wat minder versteende, traditioneele vormen bevat, dan
de godsdienstige taal der gebedenboeken, der grafopschriften, waarin de Vaderons
of andere formules van voor tweehonderd jaar nog letterlijk overgenomen worden.
Maar anderzijds zitten er in de taal der schepenakten en der technische beschrijvingen
nog veel meer oude vormen dan in een doodgewoon testament of in een aanteekening
vlug neêrgegrift op een dossier!
§ 29. Met dit alles dient rekening gehouden, wanneer men zich tot taak stelt practische
regels voor de regeering der voorzetsels op te maken en toe te passen. En juist omdat
we den invloed dezer verschillende factoren kenden, hebben we met opzet teksten
geraadpleegd, welke opgesteld zijn in de hoofdplaatsen der dialectgebieden door
mannen, die de regels der bestaande schrijftaal heel goed moesten kennen. We hebben
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meestal taalproducten van dezelfde soort uit hetzelfde tijdvak vergeleken, en zoo
hebben de statistieken, welke wij voor de zeven hoofddialecten hebben opgeteekend
een zeer groote waarde, wanneer het stukken geldt van denzelfden aard uit hetzelfde
tijdvak. De opgegeven regels zullen over het algemeen toegepast blijken zelfs in
teksten opgesteld in de onderdialecten, alhoewel, zooals gebleken is, op verre
afstanden van een centrum belangrijke afwijkingen zich kunnen voordoen. Klaarder
gesproken: in een schepenenakt van Lier uit 1360 zal men ongeveer dezelfde regeering
der voorzetsels aantreffen als in een schepenenakt van Antwerpen uit 1360; en in
een stadsrekening van Oostende uit 1400 zal men nagenoeg hetzelfde percent datiefen accusaticfgevallen opteekenen als in een stadsrekening van Brugge uit hetzelfde
tijdvak. Indien de door ons boven geleverde statistieken in dezen zin opgevat worden,
is wel het antwoord gegeven op de eerste vraag door prof. Müller in zijn Critisch
Commentaar blz. 80 gesteld: ‘Welke voorzetsels regeerden in de Mvla. teksten nog
alleen den datief, welke alleen den accusatief, welke beide naamvallen?’
§ 30. Laten we nu ook de tweede vraag van prof. Müller duidelijk beantwoorden:
‘Hing de keus tusschen datief en accusatief ervan af of een rust op een plaats dan
wel een richting naar een plaats bedoeld is?’, en laten we verder de uitkomsten voor
de verschillende dialecten verkregen systematisch samenvatten, en tevens een
verklaring wagen.
1. Het onderscheid ‘rust’, ‘richting’ is op het eigenlijk Mnl. gebied niet duidelijk
na te wijzen. Wel bestaat het eenigszins te Heerlen (§ 12), en schijnen sporen
waarneembaar te St-Truiden gedurende de 14de eeuw (§ 13). - Zulks verwondert ons
niet: invloed van de middelnederduitsch gekleurde schrijf- en spreektaal was daar
werkzaam.
2. De regeering van die voorzetsels, welke een hd. aequivalent hebben, was nog
dezelfde als die der hd. praeposities te Heerlen (§ 12), nagenoeg dezelfde te St-Truiden
(§ 13), gedeeltelijk dezelfde te Laer bij Landen (§ 14), te Helmond (§ 15) tot in de
15de eeuw (§ 16), te Zutfen gedurende de 14de en de 15de eeuw (§§ 17, 18); - echter
niet te Antwerpen, te Brugge, te Leiden, te Utrecht, waar de voorzetsels bij, met, na
(hd. bei, mit, nach) ook den acc. regeeren. - Die toestand is eenigszins normaal: we
hebben hier van den eenen kant (nl. in het Oosten) de taal uit de onmiddellijke
nabijheid van het middelnederduitsch gebied, en van den anderen kant de taal uit het
gemengd westnederfrankisch gebied.
3. Een veelvuldig uitsluitend accusatiefgebruik is waarneembaar te Antwerpen (§
5), te St-Truiden (§§ 13, 14), te
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Helmond (§§ 15, 16), en eenigszins te Zutfen (§§ 17, 18). Het geldt hier vooral de
voorzetsels: aen, (dore), jeghen, om, onder, op, over, sonder, voer.
4. Een veelvuldig uitsluitend datiefgebruik is waar te nemen te Antwerpen (§§ 5,
6), te Brugge (§§ 2, 3, 4), te Utrecht (§§ 8, 9) tot op het einde der 14de eeuw, te Laer
gedurende de 15de eeuw (§ 14); te Helmond (§ 16) gedurende de 15de eeuw; te Zutfen
(§ 18, 19) gedurende de 15de eeuw; en te Leiden (§§ 20, 21). - Dit veelvuldig
uitsluitend datiefgebruik is haast natuurlijk te Antwerpen, te St-Truiden, te Helmond
en te Zutfen, omdat daarnaast andere voorzetsels ook met een veelvuldig uitsluitend
accusatiefgebruik voorkomen. Het zijn de rein Nederfrankische streken, waar het
onderscheid in de regeering altijd gevoeld werd, waar voorzetsels met dubbel
naamvalregeering zeldzaam zijn.
5. Het samengaand gebruik van accusatief en datief met de voorzetsels, welke
in de rein Nederfrankische gewesten (Antwerpen, Brabant, Noord-Brabant) maar
één naamval regeeren, komt hoofdzakelijk voor te Brugge gedurende de gansche
periode, te Leiden gedurende de 14de en de 15de eeuw, te Utrecht gedurende de 15de
eeuw, en ook, alhoewel in veel mindere mate, te Laer en te Helmond gedurende de
15de eeuw. - Te Brugge, te Leiden en te Utrecht kan die toestand verklaard worden,
door het feit, dat aldaar rein Nederfra. elementen al zeer vroeg vermengd waren met
niet-Nederfra. vormen. Het is bekend uit de lezing der teksten, afkomstig uit die
centra, dat oorspronkelijke Nederfra. klanken en vormen aldaar afwisselen met o.a.
Angelsaksische en Friesche elementen, zoodat ook de regeering der Frankische
voorzetsels opduikt naast de regeering der voorzetsels, welke tot andere Germ.
dialecten behooren. Me dunkt een nauwkeurig onderzoek naar de regeering der
voorzetels in het Ags., in het Onfra en in het Ofri, zou hier ook heel wat licht
verspreiden over die taaltoestanden, waarin toch zooveel heterogene elementen naast
elkander optreden. - Wat nu het toenemen van het samengaand gebruik van dat. en
acc. in het Oosten betreft, nl. te Laer en te Helmond gedurende de 15de eeuw. dient
misschien gewezen op de verwarring, op het verval, dat aldaar lijk op andere plaatsen
in de schrijftaal is ingetreden. Of moet hier gedacht aan den invloed van sommige
taalkringen, of aan het onderricht door middel van schoolboekjes verschaft, welke
nieuwe taalregels voorschreven?
§ 31. Om te eindigen zullen we het gansche Mnl. gebied in onzicht van
voorzetselregeering in drie wel afgebakende gewesten indeelen:
A. het gebied langsheen de Zee of het westelijk gelegen mid-
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delnederlandsch gebied (Oost-, Zeeuwsch-, West-, en Fransch-Vlaanderen, Holland
en Utrecht) met zeer weinig uitsluitend accusatiefgevallen, veel uitsluitend
datiefgevallen, en zeer veel gevallen met dubbel naamvalgebruik.
B. het middelgebied omvattende de provincie Brabant, Antwerpen, Noord-Brabant
(uitgezonderd een smalle oostelijke strook) met veel uitsluitend datiefgebruik, tamelijk
veel uitsluitend accusatiefgebruik, en zeer weinig gevallen met dubbel
naamvalgebruik.
C. het oostelijk gebied (Belgisch en Hollandsch Limburg, een Noordbrabantsche
strook langsheen de Duitsche grens, Gelderland), waar veel overeenkomst met de
regeering der hd. praeposities aangetroffen wordt, verder vooral in het begin veel
uitsluitend acc. - en datiefgebruik (§ 17), later echter veel gelijktijdig gebruik van
beide naamvallen (§§ 18, 19).
Uit al wat voorgaat zal thans blijken, dat onze statistieken met omzichtigheid
toegepast op niet-letterkundige teksten een gewichtig criterium aan de hand doen,
om de herkomst van een akt te helpen bepalen of een tekst te reconstrueeren. De
regeering van voorzelsels als: beneden, eer, seder(t), sint, tenden, weder, - die zelden
voorkomen - hebben we, jammer genoeg, niet regelmatig kunnen opnemen. Maar
we hebben die ook niet noodig, zelfs niet voor het onderzoeken of het herstellen van
Mnl. dicht en literaire proza, waarbij onze opgaven ook van dienst kunnen zijn, omdat
die schrijftaal ook vaak maar het werk is van officieele ambtenaars.
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Of Vondel onbekend blijven mag aan ons Volk?
door J. Salsmans S.I.; werkend lid der Academie.
Zooals de vraag luidt, kan ze, als een naïeve uiting in uw ooren klinken. U zult wel
eenparig geneigd zijn om er ontkennend op te antwoorden. Toch acht ik het niet
nutteloos de ontoereikende Vondelkennis der Zuid-Nederlanders onbewimpeld in
oogenschouw te nemen, om te besluiten wat er te doen valt.
Ons Vlaamsche volk kent Vondel niet, zooals in andere landen ook de mindere
man de grootste beroemdheden der nationale letterkunde althans weet te noemen.
Niet in elke Vlaamsche stad is er een Vondelstraat of een Vondelplaats. Aan velen
blijft thans 's dichters naam onbekend: een sportheld heeft meer vermaardheid. De
redenen daarvan zijn de minder hooge kultuur van onze menschen, de verhevenheid
zelf van Vondels dichtkunst, de scheiding met Holland. Het lijkt onmogelijk Vondel
‘populair’ te maken en hij zal nooit voor een ‘volksschrijver’ doorgaan.
De opvoeringen, door het tooneelgezelschap Royaards, der voornaamste
treurspelen, als ‘Lucifer’ en ‘Adam in ballingschap’, hebben vóór den wereldoorlog
groote belangstelling gewekt. Men mocht hopen, dat die indruk duurzaam zijn zou;
maar, helaas, de groote ramp van 1914 heeft de herinnering daaraan grootendeels
uitgewischt. - De studenten van het middelbaar onderwijs krijgen zekere uittreksels
te lezen en te bestudeeren; maar niet alle meesters hebben de gave om bij de leerlingen
een heilige geestdrift te ontsteken; de opgelegde schooltaak verwekt niet zelden juist
het tegenovergestelde. - De jongere letterkundigen schatten onzen dichter hoog; ze
bewonderen en citeeren hem; maar ze zijn er minder voor te vinden, om zich zijn
letterkundige hoedanigheden eigen te maken, om zijn geest van orde en regelmaat
en zijn harmonische ontwikkeling over te nemen; ze willen immers het leven
uitbeelden op hun manier, wars van tucht en banden.
Het past ons niet, opvoedkundigen en beoefenaars der Nederlandsche letterkunde,
in dien toestand te berusten. De kultureele ontwikkeling van ons volk laat ons
geenszins onverschillig. Anderzijds staat het buiten kijf, dat Vondels dichtkunst een
aanzienlijke vormende kracht heeft. Herhaalde malen werd daarop gewezen in de
lezingen in onze Academie. Wij mogen dien machtigen kultuurfactor niet laten
verloren gaan.
Zou het wel zoo moeilijk zijn, als men het zich inbeeldt, Vondel door onze
menschen te doen smaken? Wortelt die moei-
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lijkheid niet in zekere vooroordeelen. nl. dat de dichter te oud, te vreemd, te verheven
is? En kan men die vooroordeelen niet grootendeels doen verdwijnen, niet door er
polemisch tegen in te gaan, noch door onze menschen aan te zetten Vondels werken
te bestudeeren - hoe zullen ze dat willen of kunnen doen? - maar eenvoudig door
goedgekozen uittreksels binnen hun bereik te brengen? Onbekend maakt onbemind,
ja. Maar het komt er op aan Vondel zonder vooropgezetten tegenzin te doen lezen.
En indien onze stamgenooten 's dichters schoonheden, zoo eenvoudig treffend en
roerend, geproefd hadden, zouden zij er ongetwijfeld smaak in vinden. De met zoo
grooten bijval bekroonde opvoeringen der vondeliaansche treurspelen leveren de
proef op de som.
Overigens a priori, om de volgende redenen, mag men hetzelfde beweren: vondel
vertolkt wonderwer den Nederlandschen landaard en net algemeen menschelijke. En
daar blijven ook eenvoudige menschen niet ongevoelig voor.
Laten we vooreerst nooit vergeten, dat onze dichtervorst Zuid-Nederlander van
afkomst is: vader en moeder zijn beiden van Antwerpschen stam. Dat hij te Keulen
geboren is, nad geen invloed op zijn Nederlandsche geaardheid. Van zijn negende
jaar af leeft hij te Amsterdam: daar groeit hij op; daar gaat zijn schrandere geest
open; daar ontvangt zijn gemoed, zoo vatbaar voor goede indrukken, een echt
Nederlandschen stempel. Ja de Vlaamschheid is er nog niet uit. Het Vondelgezin
blijft natuurlijk in betrekking leven met andere Vlaamsche uitgewekenen. De zich
ontwikkelende jongeling komt spoedig in aanraking met de Brabantsche Kamer en
geeft daar zijn eerste proeven van dichtkunst in het licht. Hij treedt in den echt met
Maayken De Wolf, ook van Brabantsche afkomst. Of hij later al of niet in Vlaanderen
geweest is, doet hier niets ter zake: zeker is het, dat hij belangstelling bleef koesteren
voor Zuid-Nederlandsche toestanden. Zoo heeft hij menig vers gemaakt op Vlaamsche
menschen, zaken en gebeurtenissen.
Is het dan te verwonderen dat, vooral in zijn eerste dichtwerken, ook zijn taal
Brabantsch getint is? Slechts langzaam helt zij over tot Noord-Nederlandsche vormen.
Ik had vroeger de gelegenheid in dit opzicht ‘Jozef in Dothan’ met ‘Lucifer’
nauwkeurig te vergelijken: het verschil is zeer opmerkelijk. Het gebeurt dat wij zekere
uitdrukkingen, ook uit de latere werken, beter verstaan dan de Hollanders: dit geven
uitstekende Vondelkundigen volmondig toe. Althans bij gelijkheid van onderwerp,
wordt door ons volk Vondel beter begrepen dan de moderne Hollandsche jongeren.
Zijn kunst staat dichter bij ons, en is gemakkelijker te genieten dan de hunne.
U zult het ook met mij eens zijn, dat onze dichter algemeen
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menschelijk voelt en, oprecht psychologisch, hooge opvattingen en diepe gevoelens
en veelsoortige gemoedsaandoeningen in de meest verscheidene
levensomstandigheden weet te vertolken. Hij kan net Terentius nazeggen: Nihil
humani a me alienum puto. Zoo heeft hij bizonder levendig en menschelijk vele
karakters in zijn treurspelen uitgebeeld: men denke hier b.v. aan ‘Jozef in Dothan’
en ‘Adam in ballingschap’; zoo vindt hij gepaste tonen tot lyrische ontboezemingen
over allerhande onderwerpen, of in gelegenheidsdichten op de meest verscheiden
levensomstandigheden. Trouwens de dichter zelf had allerhande droevige
gebeurtenissen doorleefd: het afsterven van zijn Saartje en van zijn Konstantyntje,
‘'t zalig kindje’, de dood van zijn teergeliefde echtgenoote, geldelijke verliezen tot
armoede toe in den ouden dag, wegens de schulden van zijn zoon Joost, met hartzeer
over diens wangedrag.....
Och, de ouders telen 't kind en maken 't groot met smart...
Het kleene treedt op 't kleed, de groote treên op 't hart...

Ja, zijn eenvoud en standvastigheid, zijn edel karakter tot in den uitersten ouderdom,
gelijk Alberdingk-Thijm schetste in zijn ‘Vondelportretten’, maken onzen dichter
sympathiek aan al wie hem kent, aan al wie tot in het diepst van zijn hart mocht
doordringen.
Welnu het wil er bij mij maar niet in, dat het onmogelijk zijn zou dien schrijver,
zoo door en door Nederlandsch en menschelijk, op een innemende wijze aan onze
landgenooten voor te stellen, zoodat ze hem waarachtig zouden hoogschatten en
liefhebben.
Is de verhevenheid van Vondels kunst daartoe een onoverkomelijk beletsel? Ik
denk het niet. Dikwerf ontstaat die hooge vlucht juist uit de verhevenheid der
godsdienstige leering, die hij zoo nauwkeurig mogelijk wil uitdrukken. Maar op
zoo'n uiteenzetting zijn onze katholieke menschen, de eene natuurlijk minder dan de
andere, tamelijk goed door het godsdienstonderricht voorbereid. Met enkele
aanteekeningen worden ze op de hoogte en in de passende stemming gebracht. Men
kan overigens altijd een oordeelkundige keus doen in Vondels gedichten en diegene
weglaten welke beslist al te groote inspanning of geestesontwikkeling eischen.
Die beschouwingen zou ik toegepast willen zien in de volgende middelen, die mij
doelmatig schijnen tot verspreiding van Vondelkennis onder ons volk: ik wensch
daarover uw geachte meening te hooren.
Op de eerste plaats moest er een bloemlezing uitgegeven worden, waarin zou
voorkomen wat gemakkelijkst te verstaan en
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te genieten is. Hiertoe dienen vooral die werken geëxcerpeerd die minder onder de
handen van ons volk liggen. Integendeel men zou slechts verwijzen naar treurspelen
die veelvuldig en goedkoop uitgegeven werden, of hoogstens het allermerkwaardigste
daaruit opnemen. Dit alles zou chronologisch geplaatst worden en met enkele woorden
aaneengeschakeld, volgens de bizonderheden van Vondels leven en de
geschiedkundige gebeurtenissen: het ware geen dorre verzenopzegging, maar wel
een levend geheel in een doorloopenden tekst. De onontbeerlijke verklaringen van
woorden en zaken zouden in de voetnoten staan. Men kan, zoo men wil, daar eenige
aanhalingen uit andere schrijvers bijvoegen als Brandt, Alberdingk-Thijm, Brom,
Diferee, Leendertz, Kalff, Sterck, enz., zoodat de figuur van den dichter waarlijk
levendig voor onze oogen zou oprijzen. Door zoo'n opvatting zou die bloemlezing
merkelijk verschillen van andere, b.v. die van POELHEKKE: Vondels Dichtjuweelen
(Leiden, 1876), van VAN MOERKERKEN: Vondels Meesterstukken (Leeuwarden,
1870), van VERWEY: Een inleiding tot Vondel (Amsterdam, Versluys), van
WEUSTINK: Overzichtelijke Bloemlezing (Pantheonuitg., Zutphen). Het zou eenigszins
gelijken op BAUMGARTNER, Joost van den Vondel; sein Leben und seine Werke
(Freiburg i.B. 1882); in 't Nederlandsch vertaald (Amsterdam, 1886); HASPELS,
Vondel (Serie: Onze groote mannen, Baarn, Hollandiadrukkerij); HORSTEN, Vondels
leven en streven (Tilburg, 1919). Maar Hollandsche boeken zijn te duur om in groote
hoeveelheid onder ons volk verspreid te worden.
Om naar die bloemlezing de handen te doen uitsteken, kan men tegelijkertijd
voordrachten over Vondel en zijn kunst inrichten, vooral in bestaande instellingen
als Volksontwikkeling, Hoogeschooluitbreiding, enz. In die voordrachten is er nog
dit onbetwistbaar voordeel te bereiken, dat het levendig en kunstig voorlezen van 's
dichters verzen, die veel beter doet begrijpen en waardeeren, dan de doode letter van
een boek. Ik sta er borg voor dat indien de spreker de gedichten goed verstaanbaar
voordraagt, ons volk daar gretig zal naar luisteren. Onder den oorlog heb ik zelf de
proef daarvan genomen en een reeks lessen over Vondel gegeven: hoe wel niet
bizonder voorbereid om de Nederlandsche letterkunde te smaken, toonden de
toehoorders groote belangstelling. Tegenwoordig in Holland houdt P. ZEY lezingen
over Vondels Altaargeheimenissen en wel met grooten bijval. Kan men niets dergelijks
in Vlaanderen beproeven?
Kon men daarbij opvoeringen van Vondels dramatische werken, althans van de
meest ‘menschelijke’ vermenigvuldigen...! Doch volgens den geest zelf van 's dichters
klassieke kunst, zonder moderne buitensporigheid.
Studiën over Vondel, zooals er staan in de ‘Uren bewon-
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dering’ van Cyriel Verschaeve, moesten hoe langer hoe meer door onze intellectueelen
bemediteerd; zoo konden ze beter hun Vondelkennis laten neersijpelen tot de lagere
klassen der maatschappij:
Eindelijk in het onderwijs moet er wellicht een ruimer plaats aan onzen dichter
gegund. De bloemlezing waarvan zoo even sprake was, zou daar ook dienstig zijn.
Maar men verbluffe de jongens niet met stukken, die boven hun peil staan. Hoewel
ik zelf ‘Lucifer’ herhaalde malen voor het schoolgebruik uitgaf, zou ik er tegen opzien
zelfs in de Rhetorika dit treurspel uit te leggen, indien de studenten niet bizonder
goed ontwikkeld zijn. Ze zouden de volle schoonheid, den diepen ondergrond van
zoo'n drama niet voelen en bijgevolg veeleer afgestooten dan aangetrokken worden.
Verleden jaar, had ik het geluk Amsterdam te bezoeken. Niet zonder ontroering
deed ik een vromen tocht naar het ‘Bagijnhof’, waar Vondel in de katholieke Kerk
opgenomen werd; door de Warmoesstraat waar hij gewoond heeft en op den Singel
waar hij gestorven is. Eerbiedig en bewogen boog ik het hoofd voor het heerlijk
standbeeld, dat men, den grooten dichter ter eere, in het Vondelpark vóór eenige
jaren plaatste en dat Schaepman begroet heeft met zijn wel gekende verzen:
Waar, Meester, peinst gij op.....?

Ik bezocht ook het Vondelmuseum in de Universiteitsbibliotheek, en onderzocht met
piëteit allerhande Vondelrelikwieën, oude uitgaven, studiën, enz. Het Hollandsche
volk heeft zijn schuld van dankbaarheid en vereering erkend en betaald; het gaat
hoog op met zijn dichtervorst, al is misschien de kennis van zijn gedichten ook daar
nog niet zoo algemeen als ze wel zijn moest. Maar het Vlaamsche volk staat zeker
veel meer ten achter in Vondelwaardeering. En dat mag niet zóó blijven! Daarom is
het dat ik uw welwillende aandacht vestigen wou op het eventueel uitgeven van een
bloemlezing.
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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 Belgischen schrijver die, in die tijdruimte, het beste werk,
zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.
ZEVENDE TIJDVAK:
1924-1925.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen Secretaris ingezonden worden.
De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop van elk tweejarig tijdvak
uitgegeven of geschreven werden.
Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van het Aug. Beernaert-Fonds,
in de Verslagen en Mededeelingen der Academie, jg. 1912, blzz. 884-885.
Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van hun werk of werken, bij
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 30 September 1925
Waren aanwezig, de heeren: Mr. LEONARD WILLEMS, bestuurder, Prof. Dr. L.
SCHARPÉ, onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren: K. DE FLOU, Dr. L. SIMONS, G. SEGERS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan.
AM. JOOS, IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. J. MANSION, O. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN
PUYVELDE, Prof. J. VERCOULLIE, Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE, J. JACOBS, Dr. J.
PERSYN, Prof. M. SABBE, HERMAN TEIRLINCK, Prof. Dr. A. VAN HOONACKER, en
J. SALSMANS S.J., werkende leden;
de heeren: F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, Mr. JOZ. MULS, Dr. Joz. CUVELIER en
Prof. Dr. A. CARNOY, briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen: de heeren Dr. FRANS VAN CAUWELAERT en J. VAN
MIERLO jun. S.S., briefwisselende leden.

Aangeboden boeken.
Door de Regeering:
Woordenboek der Nederlandsche taal. 14e deel, 8ste afl.: Schot-Schrijven, bewerkt
door Dr. J.A.N. KNUTTEL. - 16e deel, 1ste afl. Stri-Stroozak, bewerkt door Dr. J.
HEINSIUS.
Door het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te
Rotterdam:
Nieuwe Verhandelingen. 2de Reeks: 9de deel, 2e stuk.
Verslag der voordrachten van Leden. Bundel II. 4 (Winter 1923-1924). 5 (Winter
1924-1925.)
Door de gemeente Rotterdam:
Bibliotheek en Leeszalen der gemeente Rotterdam. Verslag over het jaar 1924.
Door de Katholieke Hoogeschool van Leuven:
Tongerloo en 's Hertogenbosch. De dotatie der nieuwe bisdommen in Brabant.
1559-1596. Proefschrift door AMBR. ERENS, O. PRAEM.
Geschiedenis van het Antwerpsch turfdragersambacht (1447-1863), door FLORIS
PRIMS.
Hadewych. Visioenen. Opnieuw uitgegeven door Dr. J. VAN MIERLO, jr. S.J. I.
Tekst en Commentaar. II. Inleiding.
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De Oorsprong der Sinte Peetersmannen. Hunne voorrechten, hunne inrichting en
de evolutie dezer instelling tot den aanvang der XVIe eeuw, door JOZEF, CALBRECHT,
miss. van Scheut.
MULLER (D.Ph.) C.R.L. - Jan van Ruysbroeck. Van den blinckenden Steen; met
W. JORDAENS' Latynsche vertaling.
L'abbaye de Tongerloo depuis sa fondation jusqu'en 1263, par HUGUES LAMY.
History of the Archidiocese of Cincinnati, 1821-1921, by JOHN H LAMOTT, S.T.D.
San Francesco d'Assisi. Nella Storia - Nella Leggenda - Nell' Arte. Pel P.
VITTORINO FACHINETTI, O.F.M.
Les Pélerinages expiatoires et judiciaires dans le droit communal de la Belgique
au moyen âge, par ETIENNE VAN CAUWENBERGH.
Sainte Térèse écrivain. Son milieu - Ses facultés - Son OEuvre, par RODOLPHE
HOORNAERT.
La Franc-Maçonnerie Belge sous le Régime autrichien (1721-1794) Etude
historique et critique, par BERTRAND VAN DER SCHELDEN.
Etude sur les colonies marchandes méridionales (Portugais, Espagnols, Italiens)
à Anvers de 1488 à 1567, par J.A. GORIS.
L'Abbaye Norbertine d'Averbode pendant l'époque moderne (1591-1797), par
PLACIDE FERN. LEFÈVRE, O. PRAEM.
Etude sur l'influence musicale de l'abbaye de Saint-Gall (VIIIe au XIe siècle, par
DOM. ROMBAUT VAN DOREN O.S.B.
Les formes nominales en Babylonien, par G. RYCKMANS.
Annuaire de l'Université catholique de Louvain, 1915-1919.
Door den Heer Dr. J. VAN MIERLO, jun. S.J., briefwisselend lid der Academie te
Antwerpen:
Leuvensche Studiën en Tekstuitgaven. Hadewych. Visioenen, opnieuw uitgegeven
door Dr. J. VAN MIERLO, jr. S.J. II. Inleiding.
Door Pater A. GEEREBAERT S.J. te Brussel:
Loekianos. Charoon of de Wereldbeschouwers, vertaald door A. GEEREBAERT
S.J.
Door den heer VAN DER SCHELDEN, drukker-uitgever, te Gent:
Notarius Belgicus oft Ampt der notarissen, verdeelt in theorie en practyque, door
JOAN. BAPTIST. JOSEPH. HUYGENS... Derden druk.. Tot Brussel... 1725.
Door den heer J. VAN LANTSCHOOT, drukker-uitgever, te Dendermonde:
Dendermonde's Beiaard, door JOS. VAN WESEMAEL, Conservator van het
Oudheidkundig Museum, met voorwoord van JUUL VAN LANTSCHOOT. Dendermonde,
1925.

Voor den August Beernaert-Prijskamp werden ingezonden:
Door de Schrijvers:
Fieneke. Oorspronkelijk verhaal door LOD. LAVKI.
Het Liedje van Verlangen, door ROBERT VAN PASSEN.
Het Brandende Braambosch, door denzelfde.
Het roode Raam, door A.W. GRAULS.
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Letterkundige mededeeling
door den heer Dr. M. SABBE, werkend lid, over De Humanist Joannes Custos
Brechtanus (c. 1475-1525), door JOS. A.U. ERNALSTEEN, Archivaris der Kathedraal,
te Antwerpen.
Uit naam van den hr. Jos. A.U. ERNALSTEEN, archivaris van de Kathedraal te
Antwerpen, schenk ik aan de Academie het zooeven verschenen boek: De Humanist
Joannes Custos Brechtanus (c. 1475 + 1525) (Brecht, L. Braeckmans, 1925).
Ik doe zulks met genoegen daar dit werk van den heer ERNALSTEEN een nieuw
bewijs levert van diens geduldigen navorschingsgeest en gelukkigen speurzin, die
ons reeds vroeger waren gebleken en waarvan wij in het belang onzer geschiedenis
zeker nog heel wat mogen verwachten.
De uiterst schaarsche inlichtingen, die de Bibliotheca Belgica van Valerius Andreas
ons over Custos schonk, en sedert dien niemand verder aanvulde, worden hier verrijkt
met hoogst belangwekkende bijzonderheden, meest alle geput uit het kerken
gemeentearchief te Brecht.
Nu is het ons gegund den levensloop van Jan de Coster vollediger te volgen van
zijn geboortedorp Brecht naar de hoogeschool te Leuven, waar hij student en daarna
leeraar werd; naar Groningen, waar hij een tijdje werkzaam was als rector van een
Latijnsche school; naar Antwerpen, waar hij als ‘ludimagister’ fungeerde in de
‘Papenschole’; en daarna terug naar Brecht, waar hij een eigen school oprichtte, die
tot hoogen bloei kwam. Ook over zijn familie, zijn bezittingen en vooral over de
inrichting van zijn school te Brecht worden wij overvloedig gedocumenteerd.
De heer ERNALSTEEN wist vast te stellen welke boeken Custos in zijn Brechtsche
school gebruikte; hij vond de lijst der studenten, die uit Antwerpen, uit de Kempen,
uit Noord-Brabandsche steden en dorpen, zelfs uit Zeeuwsche plaatsen als Zierikzee
en Tholen bij Custos om humanistisch onderricht kwamen; en hij legde de hand op
allerlei bescheiden, die toelieten het leven in de school na te gaan. Aldus kwam zijn
werk op een ruimer plan dan dat van een eenvoudige levensbeschrijving. Het is een
bijdrage van beteekenis voor de geschiedenis van het onderwijs in ons land.
Het werk bevat een volledige en nauwkeurige bibliographie van Custos' werken,
en, als bijlagen, al de archiefbescheiden, die de vlijtige zoeker wist bijeen te brengen.
Wij wenschen hem en ons geluk met deze uitgave.
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Mededeeling door den Bestendigen Secretaris.
De Bestendige Secretaris deelt aan de vergadering mede dat gevolg gegeven werd
aan de beslissing der Academie, waardoor aan het Fonds, gesticht ter gelegenheid
van de 25ste ver jaring van het huwelijk van HH. Majesteiten den Koning en de
Koningin, een som van 500 fr. zou gestort worden. Mr. LEONARD WILLEMS,
bestuurder, heeft het bedrag aan den Weled. Heer Gouverneur der Provincie
overhandigd.

Mededeelingen namens commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. - De heer
Prof. Dr. M. SABBE, wn. secretaris der Commissie, brengt verslag uit over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden:
Waren aanwezig, de heeren: IS. TEIRLINCK, voorzitter, Mr. L. WILLEMS,
ondervoorzitter, K. DE FLOU, Kan. Dr. MUYLDERMANS, Dr. L. SIMONS, Prof. Dr. L.
VAN PUYVELDE, Dr. L. GOEMANS, Dr. J. CUVELIER, leden, J. SALSMANS, S.J.,
hospiteerend lid, en Dr. M. SABBE, wn. secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) Nieuw ontdekte schilderingen van voorloopers van de van Eyck's. - Lezing
door Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE.
Langen tijd heeft men het voorgesteld alsof de Vlaamsche schilderkunst plotseling
met de meesterwerken der van Eyck's ontstond. Ook de wetenschappelijke
kunstgeschiedenis blijft nog bij de meening dat de Vlaamsche schilderkunst, vóór
de XVe eeuw, niets belangrijks en niets eigenaardigs voortbracht.
Spreker beweert dat er reeds een betrekkelijk hoogstaande kunst bestond in
Vlaanderen honderd jaar vóór het Lam Gods voltooid werd. Een voornaam argument
tot staving van deze stelling is de schildering, die men ontdekt heeft op de muren
van de eetzaal van het Bilokeklooster te Gent. Die muurschildering moet van de
eerste helft der XIVe eeuw zijn en de studie van haar stijl toont duidelijk aan dat
honderd jaar vóór de van Eyck's de Vlaamsche schilders geheel op de hoogte stonden
van de internationale kunstbeweging.
2o) Hoe stond Arias Montanus tegenover de leeringen van Barrefelt (Hiël). - Lezing
door Prof. Dr. M. SABBE.
Dr. M. SABBE toont aan dat Arias Montanus niet alleen op de hoogte was van
sommige denkbeelden van Barrefelt (Hiël),
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zooals reeds werd vastgesteld, maar dat hij tevens een groote vereering voor hem
koesterde en hem geldelijk steunde. Ten behoeve van Arias Montanus vertaalden
Jan Moretus en Plantin sommige geschriften van Hiël, waarover de Antwerpsche
drukker en de Spaansche godgeleerde op bedekte wijze met elkander
correspondeerden. Verder levert Dr. SABBE het bewijs dat de Commentaren, die
Arias Montanus schreef op de Apocalypsis in zijn Elucidationes in omnia sanctorum
apostolorum scripta Eiusdem in S. Joannis apostoli et evangelistae apocalypsin
significationes (Plantin 1588), voor de negen tienden de vertaling zijn van de
aanteekeningen, die Hiël op de Apocalypsis gaf in zijn Verklaring der Openbaringe
van Johannes en het ware Wesen Jesu Christi. De volgelingen van Hiël kenden die
bewondering van Arias Montanus voor hun voorganger en maakten daar nog lang
nadien gewag van.
Spreker krijgt uit dit alles den indruk, dat het niet opgaat Plantin van ketterij te
beschuldigen, althans niet op grond van zijn aansluiting bij de groep van Hiël, wiens
geschriften zoozeer de gunst wekten van Arias Montanus, een van de voornaamste
katholieke godgeleerden van zijn tijd.
2o) Commissie voor Onderwijs in en door het Nederlandsch.
Zijn aanwezig, de heeren: Kan. JOOS, voorzitter, Dr. A.J.J. VANDEVELDE,
ondervoorzitter, Kan. Dr. MUYLDERMANS, Dr. GOEMANS, OMER WATTEZ, J. JACOBS,
Dr. PERSYN, Dr. LEO VAN PUYVELDE, Prof. VERCOULLIE, leden, en GUSTAAF SEGERS,
lidsecretaris.
‘Alvorens verslag uit te brengen over de vergadering der Bestendige Commissie
voor Onderwijs in en door het Nederlandsch, dezen morgen gehouden’, verklaart de
heer SEGERS, ‘vraag ik de toelating u enkele inlichtingen mede te deelen over het
'Tweede Geschied- en Oudheidkundig Kempisch Congres’, waarbij de Koninklijke
Vlaamsche Academie mij had afgevaardigd.
Dit Congres had in de gemeente Brecht, van den 5den tot den 8sten September 1.1.,
plaats.
De heer Voorzitter heeft mij belast aan onze Academie den innigen dank van het
Congres te betuigen, daar ons Koninklijk Genootschap een afgevaardigde had
benoemd om het te vertegenwoordigen.
Het Congres was in vele opzichten belangrijk, zooals uit het uitvoerig programma
blijkt, waarvan ik een ex. op het bureau der Academie nederleg. Lezingen werden
gehouden over plaatselijke geschiedenis, over vooraanstaande Kempische
personaliteiten, Kempische folklore enz. De tentoonstelling van
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oude Kempische meubels, kunststukken, portretten van Kempische kunstenaars,
overheidspersonen uit vroeger dagen, archieven, enz. bevatte merkwaardige
specimens, o.a. de prachtige meubels en schilderijen door de heeren Graaf de
Merode-Westerloo en Graaf de Renesse van Oostmalle in bruikleen afgestaan, de
heerlijke Gobelins der kerk van Hoogstraten, welke te recht werden bewonderd.
De historische stoet genoot veel bijval, niet minder de voordracht van oude
Kempische liederen door kinderen in de schilderachtige oud-Kempische kleederdracht.
Eene cantate werd uitgevoerd, dezelfde, welke in 1865, ter gelegenheid der
inhuldiging van het standbeeld van den Brechtschen rechtsgeleerde MUDEUS werd
gezongen(1) en een gedenksteen in den gevel van het gebouw geplaatst, waarin de
humanist CUSTOS tien jaar de Latijnsche taal onderwees. Dit gebouw dient thans tot
Kempisch museum.
Vele huizen waren met guirlandes, de meesten van heibloemen, versierd, en in
gansch het dorp heb ik geen enkel gebouw gezien, waaraan onze Belgische vlag niet
wapperde. Kortom, het Kempisch Congres te Brecht was een waar succes, waarmede
vooral de Voorzitter, de Z.E. Heer Kan. Jansen, zijn Comiteit en het plaatselijk
Comiteit, van harte mogen worden gelukgewenscht.
De heer Voorzitter dankt den heer SEGERS om deze mededeeling.
Daarna brengt de heer SEGERS verslag uit over de vergadering der Commissie.
Aan de dagorde stond:
Taal- en Letterkundig Onderwijs in de Lagere en Middelbare School. Lezen en
Opstellen. - Lezing door GUSTAAF SEGERS.
De heer SEGERS leest eene verhandeling over het taal- en letterkundig Onderwijs
in de Lagere en Middelbare school. Hij doet daar het hooge belang van uitschijnen,
en spreekt over de methode, die daarbij dient gevolgd. Vooral over de leeskunst,
over de ontwikkeling van het dialekt der leerlingen tot de beschaafde omgangstaal
en het schriftelijk opstellen, als middelen ter algemeene geestesontwikkeling, worden
wenken gegeven om daar duurzame uitslagen in te bekomen.

(1) Ik heb deze inhuldiging bijgewoond en een der talrijke jaarschriften onthouden:
MUDeUs Van BreCht
BesChreef heeL 't ReCht.
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De heer Voorzitter Kan. Joos dankt den Secretaris om zijne lezing, en stelt voor haar
in de Verslagen en Mededeelingen der Academie op te nemen. Ook wordt beslist dat
deze bijdrage door de leden der Commissie zal besproken worden.

Dagorde.
Lezing door Mr. Jozef Muls, briefwisselend lid: Rubens in de Pinakotheek te
München.
Op voorstel van den heer Bestuurder beslist de vergadering dat de lezing van den
heer MULS in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
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Hoe stond Benedictus Arias Montanus tegenover de leeringen van
Hendrik Jansen Barrefelt (Hiël)?
door Dr. M. Sabbe, werkend lid van de Koninklijke Vlaamsche
Academie.
Max Rooses wijdt in zijn werk over Plantin(1) een boeiend hoofdstuk aan de
betrekkingen van den Antwerpschen aartsdrukker met de gereformeerden(2).
Hij bespreekt de enkele Plantijnsche uitgaven, die een kettersche strekking hadden
of daarvan verdacht werden en doet daarbij uitschijnen, dat het drukken van die
werken voor Plantijn geen al te erge gevolgen na zich sleepte, daar hij er steeds in
slaagde de schuld daarvan op anderen te schuiven en zijn eigen katholieke orthodoxie
te doen erkennen.
Rooses meent echter dat Plantin toch niet vreemd bleef aan de denkbeelden der
Reformatie en geeft voor die meening als voornaamste reden op, dat de Antwerpsche
drukker zonder eenigen twijfel deel uitmaakte van de secte Het Huis der Liefde, eerst
onder Hendrik Nic'aes, den oprichter der groep, later onder Hendrik Janssen, die zich
ook Hiël of Barrefelt liet noemen en zich omstreeks 1573 van Hendrik Niclaes
afgescheiden had.(3)
Op onze beurt hebben wij dit vraagstuk van Plantin's godsdienstige overtuiging
onderzocht(4) en daarbij onze meening uitgedrukt, dat de Antwerpsche drukker, al
was hij aangesloten bij het Huis der Liefde en al was hij later volgeling van Hiël,
toch heel oprecht kon denken een onberispelijk Roomsch Katholiek te zijn.
Hendrik Niclaes verklaarde immers uitdrukkelijk, dat zijn aanhangers getrouw
konden blijven aan de opvattingen en practijken van het catholiscisme en hij zelf
noemde zich steeds een onderdanig en eerbiedig aanhanger van de kerk van Rome.
Die zelfde opvatting sprak Hiël al even duidelijk en beslist uit.(5)

(1) Antwerpen, Zazzarini & Co 1913.
(2) Relations de Plantin avec les Réformés.
(3) B. BECKER: Thierry Coornhert et Christophe Plantin (De Gul den Passer, 1923, p. 97).
(4) Uit het Plantijnsche Huis, Antwerpen, V. Resseler, 1923, p. 19 e.v.
(5) Dr. F. NIPPOLD: Heinrich Niclaes und das Haus der Liebe (Zeitschrift für die historische
Theologie. Jahrgang 1862) Gotha F.A. Perthes. Cf. ARNOLD: Kirchen-und Ketzer-Historien.
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En kon men misschien, zooals Rooses het doet(1), voor H. Niclaes aannemen dat hij,
door het instellen van een hiërarchie van waardigheidsbekleeders en door het
voorschrijven van een rituëel, wel degelijk een kerk tegenover die van Rome plaatste,
- dit kan men niet inbrengen tegen Hiël, die nergens gewaagt noch van
priesterhiërarchie noch van cultus.
De leer van Niclaes en vooral die van Hiël leidden niet noodzakelijk naar een
afscheuring van de moederkerk. Katholieken konden zich evengoed als protestanten
te goeder trouw bij hem aansluiten en toch bij hun godsdienst blijven. Hiël hechtte
alleen waarde aan de geestelijke en innerlijke dingen, die de oorsprong, het wezen
en de kracht van alles zijn. Alle stoffelijke zichtbare dingen (ceremonieën, secten,
en dies meer), leerde hij, ontleenen hun wezen alleen aan de geestelijke, en zijn dus
ondergeschikt.
Hij predikte vooral zelfverloochening en nederigheid des harten, die nader tot God
brengen, en zedelijk hoogstaande en tot mystiek geneigde menschen als Plantin zeer
sterk moesten aantrekken. Hiël's gedachtencomplex maakt den indruk van een zedeleer
met mystieken ondergrond, die elke botsing met een dogmatische kerkleer zoekt te
voorkomen.
Prof. Dr. Loofs uit Halle, schreef: ‘Hier mag es genügen, zu bemerken, dasz der
mystische Indifferentismus Hiëls die hiërarchischen und kultischen Traditionen des
Niclaes abgestreift hat: aller äuszere Gottesdienst gilt ihm nichts. Um so weniger
war Plantin - und mit ihm wohl der ganze Freùndeskreis Barreveldts - gehindert,
äuszerlich in der Katholischen Kirche zù bleiben, ja Plantin konnte trotz seiner
Ubereinstimmùng mit Barreveldt der Spanisch-Katholischen Partei angehören’.(2)
Prof. Dr. Loofs gaat hier wellicht wat te ver waar hij zegt dat cultus-overleveringen
voor Hiël geen waarde hadden. Wij zullen van Hiël zelf beter hooren wat hij daarover
dacht ‘Of daar ook iemant was, die meende of seyde, schrijft hij(3), dat wij van het
Uyterlijcke niet houden, dien geven wij ten antwoort, dat wy alle hetgeene, dat Godt
tot dienstbaarheyt over Lijf en Ziel voorts gebracht heeft, voor goet bekennen, en
laten alle figuurlijke Diensten in haar wesen, en begeerense niet te verwerpen; maar
trachten, met God, naa het geene,

(1) T.p.a., blz. 48.
(2) Realencyclopädie für protestantische Theologie und Kirche, 3e uitg. p. 752.
(3) Verklaring der Openbaringe Johannes in het ware Wesen Jesu Christi, door HIËL, het
eenwesig Leven Gods. - 3e druk (zonder plaats noch drukkersnaam) 1703. P. 15. (Ex.
Bibliotheek der Algemeene Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam).
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dat de christelijke Diensten eyschen: En soo veel, als sy daar toe leyden, begeeren
wy se met de Christenheyt te gebruycken.
Daarom dencke niemant, dat wij van de christelycke Diensten niet houden of
deselve niet begeeren te gebruycken, om dat wy door Gods bevel van de vernieuwinge
des Levens getuygen. O ja, wij weten wel, dat de Christelycke Diensten een hulpe
doen, om tot 't vernieude Leven te komen.
Ick segge, dat men in onse Getuygenissen niet vinden sal, dat wij de figuurlycke
Diensten verwerpen; maar dat wij betuygen, wat de figuurlycke Diensten eysschen,
en dat men den Eysch voldoen sal, opdat onse Ziel met God versoent, en met Hem
eenwesig mag worden’.
Hoe langer hoe meer krijgen wij den indruk, dat men zich bij een onderzoek naar
Plantin's houding in zake geloof, niet genoeg bij deze opvatting kan houden. Het is
onzesdunkens niet billijk den Antwerpschen drukker als een soort van verkapten
ketter voor te stellen of van huichelarij te beschuldigen, op grond van zijn toetreden
tot de groep van Niclaes of van Hiël.
Wij zijn bereid om toe te geven dat in de beroerlijke tijden, die hij beleefde,
Plantin's houding en daden wellicht meer dan eens ingegeven werden door louter
opportunistische beschouwingen. Al wat hij doet mag niet steeds beoordeeld worden
als een uiting van zuiver, onbeïnvloed zieleleven. Dikwijls moeten wij het wellicht
houden voor een middel van verweer of misschien zelfs voor een berekening. Maar
dat alles is uiterlijkheid.
Om de godsdienstige overtuiging te benaderen van dien gevatten handelsman, die
tevens een mysticus was, moet men hem nagaan als hij met zich zelf alleen is, als
geen enkele factor van buiten op zijn denken en doen inwerkt en hij zich wezenlijk
toont zooals hij is.
En dergelijke momenten vinden wij in zijn brieven.
Plantin huichelde niet toen hij, aangesloten bij Hiël, in intieme brieven aan zijn
kinderen(1) den raad gaf steeds getrouw te blijven aan de Katholieke Kerk. Hij achtte
die twee dingen volkomen vereenigbaar.
Plantin speelde geen dubbelzinnig spel toen hij een vriend als Arias Montanus(2),
dien hij als een broeder lief had, en van wien hij in zoo menige benarde oogenblikken
van zijn leven echt broederlijk hulp en bijstand verkreeg, plechtig de verzekering
gaf van zijn Katholieke overtuiging en op grond daarvan voorspraak vroeg bij den
Koning. De aanhanger van

(1) Uit het Plantijnsche Huis, p. 21. Corr. VIII et IX, p. 373.
(2) id. id., p. 20.
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Hiël kon die verzekering van Katholieke orthodoxie geven zonder te kort te komen
aan den plicht van oprechtheid, die de ware vriendschap oplegt.
Men merke wel op, dat wij het niet hebben over de eerste helft van Plantin's leven,
toen er wel eenige redenen waren om aan zijn orthodoxie te twijfelen, maar over het
tijdvak zijner aansluiting bij het Huis der Liefde en vooral bij de Barrefeltisten.
Onze zienswijze werd in den laatsten tijd zeer versterkt daar wij de overtuiging
opdeden, dat niet alleen Plantin, maar nog andere Katholieken, wier rechtgeloovigheid
boven alle verdenking staat, zoo oordeelden.
Hoe het bij een eerste opzicht ook moge verbazen, wij houden het er voor, dat
Plantin's groote vriend, de Spaansche Katholieke godgeleerde Arias Montanus, die
door Philips II aangesteld werd om de geestelijke leiding te nemen bij het drukken
van den Antwerpschen Veeltaligen Bijbel, volstrekt niet vijandig stond tegenover de
geschriften van Hiël, ze niet alleen kende, zooals Dr. J. Denucé reeds vaststelde(1),
maar ook ten zeerste waardeerde, en bij het schrijven van eigen werk meer dan eens
raadpleegde en benuttigde.
Het is het doel van dit opstel zulks aan te toonen. I. Wij gebruiken daarvoor in de
eerste plaats de zoo rijke als merkwaardige Correspondance van Christoffel Plantin,
bezorgd door Max Rooses en Dr. J. Denucé(1).
Totnogtoe werden de daar vereenigde brieven van den Antwerpschen aartsprinter
en zijn vrienden niet voldoende bestudeerd en talrijk zijn nog de punten betreffende
Plantin's leven en bedrijvigheid, die in een klaarder licht kunnen gesteld worden door
een dergelijk grondig onderzoek, vooral van de laatste bundels.
Als uitgangspunt voor ons betoog nemen wij het begin van den brief op 16
September 1587 door Plantin aan Arias Montanus geschreven(2). Wij vatten deze
passage hier zoo getrouw mogelijk samen.
Plantin had met groote blijdschap uit de St. Laurentiuskluis een brief van Montanus
ontvangen, gedagteekend op 6 Juli. Hij vernam daaruit, dat zijn vriend het goed stelde
en de twee quaternen gekregen had, hem in Maart uit Antwerpen gezonden. Plantin
had omtrent het ter bestemming komen dier quaternen lang in verlegenheid verkeerd.
Hadden die

(1) Correspondance de Plantin, VI, p. 137, voetnota, p. 306, voetnota 3. Uitgave der Antwerpsche
Bibliophielen, IX deelen.
(1) Correspondance de Plantin, VI, p. 137, voetnota, p. 306, voetnota 3. Uitgave der Antwerpsche
Bibliophielen, IX deelen.
(2) Correspondance VIII & IX, p. 294.
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stukken Montanus niet in goede orde bereikt, dan had Plantin hem in het vervolg
niets van soortgelijken inhoud meer durven zenden.
Hij ontving van tijd tot tijd zulke geschriften van een dichter (poeta), dien hij niet
noemt. Om dezen laatste genoegen te doen, had Plantin er voor gezorgd een van die
‘gedichten’(1) door Moretus uit het Nederlandsch te laten vertalen. De dichter kende
geen andere taal.
De uitgever der Correspondance verstond, dat Moretus dit gedicht in het
Nederlandsch vertaalde (VIII en IX, p. 293, p. 298). Ware dit het geval geweest dan
zou het Latijn luiden, niet: ‘poematium in theutonica lingua per nostrum Moretum
converti’, maar wel ‘poematium in linguam theutonicam...’ met een accusatiefvorm.
Overigens, daar Plantin zelf verklaart, dat de dichter alleen Nederlandsch kende
(nullam etenim prorsus aliam linguam intelligit), spreekt het van zelf dat Moretus
niet in maar uit het Nederlandsch vertaalde. Moretus kende verscheidene talen, maar
van den zoogezegden dichter, die, zooals wij straks zullen aantoonen, niemand anders
is dan Barrefelt (Hiël), weten wij dat hij alleen Nederlandsch kende. Hij kwam er
zelf voor uit, dat hij alleen zijn taal sprak en met moeite schreef.(2)
Plantin had de vertaling van dit stuk met een ander van hem aan den ‘dichter’
gezonden en zou nu ook beproeven om Montanus mettertijd op de hoogte te brengen
van al wat hij reeds van dien ‘dichter’ bezat. Het eerste gedicht had als titel: Het aan
God gewijde Testament der Ziel, en het andere: Van de Eeuwigheid Christi. Verder
betreurt Plantin, dat zijn gezondheid zoo verzwakt en dat hij door dagelijksche lasten
verhinderd is zich toe te leggen op de vertaling van andere dergelijke werkjes.
Nochtans zal hij zoohaast mogelijk alles doen wat hij kan om Montanus in staat te
stellen door het lezen van het eerste hierboven gemeld gedicht te zien wat betaamt,
niet alleen aan hem, die zich met zelfverloochening heel aan de leer Christi toegewijd
heeft, maar ook aan hem, die eenmaal onder den naam van een Christen oprecht had
gesproken deze woorden: ‘Uw wil geschiede... enz...(3)

(1) De Corespondance drukt ‘poematum’. Er moet gelezen worden ‘poematium’, als in het hs.
(2) Dr F. NIPPOLD: p. 395. t.a.p. - Zie ook: ROOSES: Christophe Plantin (1913, p. 42).
(3) Corr. VIII et IX, p. 294. - ‘D. Ben. Ariae Montano Patrono suo Chr. Plantinus: Tuas VI. Julii
in Coenobio S. Laurentii datas recepimus cum magna laetitia quod utcumque valeres et illos
2. quaterniones a mense Martio missos accepisses (de illis siquidem in cura diu fueramus)
alioqui namque posthac non ausi fuissemus quicquam mittere ejusdem argumenti cujus
quaedam accepti rara ab eodem poeta in cujus gratiam illico curavi poematum in theutonica
lingua per nostrum Moretum converti (nullam etenim prorsus aliam linguam intelligit) illudque
cum meis ad eum misi. Conabor etiam quae jam habeo facere ut intelligas cum tempore.
Argumentum unius poematis est Testamentum animae Deo consecratum, alterius de Christi
aeternitate. Doleo vero in hac jam a morbis decrepita valetudine et aliis oneribus cotidianis
impeditus non posse assidue versioni talium insistere. Faciam tamen quod quantum et quam
brevissime potero ut tu lectione primi poematis supradicti rursus videas quid conveniat non
solum illi qui seipso abnegato in discipulinam Christi sese dederit verum et illi ipsi qui sub
nomine Christiani vere semel dixerit. Fiat voluntas tua..’
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Uit die passage halen wij verscheidene belangrijke wetenswaardigheden naar voren:
1o Plantin ontving gedichten, waar hij veel belang aan hechtte, van iemand, dien
hij, geheimzinnig, alleen met de benaming ‘poeta’ aanduidt.
o Een van deze stukken, werd uit het Nederlandsch vertaald door Jan Moretus.
2
Plantin vertaalde ook zelf dergelijke stukken in het Fransch, zooals wij later
zullen zien, en zond ze aan den ongenoemden ‘poeta’, die alleen Nederlandsch
kende.
o Plantin deelde vertalingen van die stukken ook aan Arias Montanus mede.
3
4o Van twee van die stukken wordt ons de titel opgegeven. Het eerste heet
Testamentum animae Deo consecratum, het tweede De Christi oeternitate.
Deze twee laatste titels helderen de gewilde geheimzinnigheid van Plantin's brief
op.
De hier bedoelde stukken zijn geen gedichten, zooals Plantin opgeeft, maar vrome
tractaatjes van niemand anders dan Hiel.
Plantin noemde ze gedichten en hun auteur poeta, omdat hij niet wenschte, dat,
ingeval zijn brief in vreemde handen viel, men zou te weten komen in welke
betrekkingen hij en zijn vriend tot Hiël stonden. Een dergelijke beeldtaal, met
geheimen sleutel, gebruikte Plantin meer in zijn briefwisseling met de leden van het
Huis der Liefde.
Het is Prof. B. Becker uit Petrograd, die dit heeft vastgesteld bij gelegenheid van
zijn Coornhert-opzoekingen in Hollandsche bibliotheken, en zoo vriendelijk was het
ons mede te deelen. Het uitgangspunt van onze studie ligt in zijn vondst.
Bedoelde tiactaatjes zijn nr 2 (Ein ewiges Testament der Seele mit dem Wesen
Gottes) en nr 4 (Von der verborgenen Ewigkeit Christi) van de lijst van Hiël's tien
werken, opge-
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somd door Dr F. Nippold (p. 400). De oorspronkelijke Nederlandsche titels luiden:
1o EEN EEUWICH TESTAMENT dat de Siel tot Overghevinghe van heur-Selven; mettet
Wesen Godts maecket, om met de eewige Godtheit, int eenwesighe Leven
ghemeynschap te hebben. Den Liefhebberen der Waerheit; tot een Veur-beeldt des
Levens; in heurder herten betuyghet. Alles Deur Hiël, het een wesige Leven Godts,
en 2o VAN DE VERBORGHEN EEWICHEIT CHRISTI. Hoe dath Hy altydt van 't Beghin
der Werelt; in syn godtlick Wesen; by Godt den Vaeder ende by alle Heiligen Godts;
soo in de Wet ende Propheeten alsz in de Hope ende Gheloove; geweest is; enz...
Alles deur Hiël, het eenwesighe Leven Godts Een exemplaar van van deze twee
tractaatjes in één bundel vereenigd(1) bevindt zich in de Bibliotheek van de Algemeene
Doopsgezinde Sociëteit te Amsterdam.
Ze werden waarschijnlijk gedrukt in 1592 door Augustijn van Hasselt, Plantin's
vroegeren drukkersgast, die toen voor Barrefeld werkte(2). In een brief van Barrefelt
aan Jan Moretus, gedagteekend op 4 April 1592, is er sprake van dit werk(3).
‘Aengaende van onse werck dat en gaet niet seer voort, daer synt 2 stucken gedaen
behalven 't monster dat ick nl. over ein tijt gesonden hebben, iet eine stuck is 46
bogen unde ein halve, unde is iet ander de deel van sent bryven, unde iet ander is 18
bogen groot, unde is van de borgenheit christi(4) unde dan is de apoca (lypse) onder
handen....
In een aantal andere brieven van Plantin aan den Spaanschen geleerde wordt er
nog gezinspeeld op Barrefelt, zijn tractaten en hun vertaling.
Op 19 November 1587 vraagt Plantin of Montanus zijn vorig schrijven ‘met zijn
Fransche vertaling van den dichter ontvangen heeft.’(5)
Met vreugde vernam de Antwerpsche drukker naderhand uit een brief van 11
November, dat de vertaling van het Barrefelt-tractaat, dat hier ‘epigramma’ heet,
Montanus goed bereikt had. Dit leeren wij in een brief van Plantin aan Montanus,
verzonden op 21-22 December 1587.(6)

(1) Zonder jaartal noch drukkersnaam, in 12o, blz. 282.
(2) M. ROOSES: Christophe Plantin, Ed. 1913, p. 45.
(3) Arch. Plantin. reg. LXXVI, fo 463.
(4) Het exemplaar van de Verborghen Eewicheit, dat wij benuttigden, telt inderdaad juist 18 vel.
(A.-S.)
(5) ‘Aveo Scire superiores meas cum versione Gallica Poetae acceperis’. Correspondances VIII
et IX, no 1320, p. 320.
(6) Benedicto Ariae Montano. -. Gratissimum equidem milli fuit ex litteris tuis II. Novembris
Hispali et villa datis intelligere nostras tibi cum epigrammatis versione accepisse, spero te
postea quaterniones Elucidationum tuarum missos etiam ad manus tuas pervenisse et alia
quoque missa..... (Correspondance, VIII & IX, no 1334, p. 337).
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Dergelijke toespelingen op het verzenden van vertaalde geschriften van Barrefelt en
op Plantin's kommer omtrent hun goede aankomst bij Montanus vinden wij nog in
ettelijke andere brieven, die wij hier enkel aanteekenen: Nr. 1360, p. 379; Nr. 1369,
p. 389; Nr. 1383, p. 407; Nr. 1393, p. 421; Nr. 1399, p. 429; Nr. 1414, p. 449.
Het ligt voor de hand, dat wanneer Plantin aan Montanus tractaten van Barrefelt
stuurde en er hem in zijn brieven over sprak, nu eens op bedeke wijze als over iets
verbodens, dat tusschen hen beiden moest blijven, dan weer als over iets, dat hij
bewonderde, hij toch zeker weten moest, dat Montanus sympathiek stond tegenover
de geschriften van Barrefelt, of op zijn minst in Barrefelt geen afgedwaalde zag,
wiens werken als kettersch moesten veroordeeld worden.
Doch er is meer.
II. Uit een schrijven van Plantin, gedagteekend op 27 November 1587, vernemen
wij dat Montanus zekere vragen om uitleggingen tot Barrefelt richtte. Plantin deelt
Montanus hier inderdaad mede, dat zijn vriend, de ‘poeta’ (Barrefelt), hem op 13
October reeds in een brief beloofde breedvoeriger te antwoorden op een vraag van
Montanus, zoodra hij zekere vroeger begonnen werkjes zou voltooid hebben.(1)
Van welken aard waren de inlichtingen, die Montanus zelf aan Hiël vroeg of door
Plantin vragen liet?
De Correspondance leert het ons.
In een schrijven van Plantin van 1 Februari 1586(2) drukt Montanus den wensch
uit, dat Hiël hem nauwkeurig zou antwoorden op hetgeen hij in vroegere brieven aan
Plantin en aan D. Ludovicus (Louis Perez, die ook een aanhanger van Barrefelt's
leeringen was)(3) gevraagd had over het eerste hoofdstuk van Ezechiel's visioenen.
Plantin drong herhaaldelijk bij Hiël aan om dat antwoord over het eerste kapittel
van Ezechiel. Dat blijkt uit den brief dien Plantin aan Montanus zond op 15 Maart
1586. ‘Reeds twee maal heb ik aan mijn vriend geschreven over Kap. I Ezech’,
verklaart Plantin, en voegt er bij: ‘Hij antwoord-

(1) Bened. Ariae Montano. -. Tuis 6. Octob. Madriti datis paucis respondeo me prius responsum
ab amico Poeta receptum 13. Octobris misisse in quo pollicebatur prolixius se responsurum
ad tuam questionem ubi quaedam inchoata prius absolvisset, ab eo vero tempore nihil misit.....
Correspondance, VIII & IX, ho 1328, p. 328.
(2) Correspondance VII, no 1071, p. 270.
(3) ROOSES: Chr. Plantin 1913, p. 46. - A. BERNUS: Un Laïque du XVIe siècle. Marc Perez.
(Lausanne, 1895, p. 35)
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de, dat hij bij de eerste gelegenheid zijn best zou doen om u voldoening te geven, en
hij dankt u voor uw geldelijke gift (liberalitas), die ik hem in eigen handen heb laten
afgeven, al stribbelde hij tegen’.(1)
Op 1 April 1586 laat Plantin aan Arias weten, dat hij van Hiël de commentaren
op het eerste hoofdstuk van Ezechiel ontvangen heeft: ‘Wij hebben van dezen getuige
ontvangen de uitleggingen voor het eerste kapittel, die uit zijn taal overgezet
werden’.(2) Dit laatste zal wel beteekenen, dat Plantin of Jan Moretus deze
commentaren uit het Nederlandsch vertaalden, zooals zij het, volgens Plantin's eigen
bekentenis, voor andere geschriften van Hiël deden.
Montanus zou de verlangde beschouwingen nog niet zoo spoedig ontvangen. Op
3 Mei 1586 berichtte hem Plantin, dat hij hem wegens de onveiligheid der wegen
niets durfde opsturen, ook niet de uitleggingen over Ezechiel I.(3)
Op 14 Mei schrijft Plantin, dat hij zal pogen het verlangde op te zenden.(4) Op 22
Mei verklaart hij dat de toestand nog niet toelaat de verzending te wagen.(5) Op 8 Juni
is er nog geen verbetering(6), en op 1 Augustus al even min.
Jan Poelman, die zich naar Salamanca begaf om er een boekhandel voor Plantin
te beginnen(7), zou waarschijnlijk het stuk met andere boeken meenemen en uit Spanje
zelf aan Arias laten geworden.(8)

(1) Correspondance VII, no 1078, p. 282: ‘Jam bis amico scripsi de 1 Ezech, cap., qui respondit
se prima opportunitate conaturum ut tibi satisfaciat tibique gratias etiam agit de tua liberalitate
quam illi vel reluctanti curaveram in manibus numerari’.
(2) Correspondance VII, no 1086, p. 298. ‘Ab illo teste in lum cap. accepimus Explicationem
quae ab ejus lingua vertitur’.
(3) Corr. VII, ho 1096, p. 316: ‘Audimus hic nuntios nonnullos occisos alios exspoliatos in
itinere quare nihil jam ausi sumus mittere eorum quae voluissemus, inter qua Ezech. 1. cap.’
(4) Corr. VII, no 1101, p. 326: ‘De Ezech. ab amico test. de Cruce a Lipsio jam ante scripsi
parata esse omnia si commoditas mittendi hinc ad te Ezech. et ex Holland. de Cruce’. (Buiten
de commentaren op Ezechiel is hier ook spraak van De Cruce van Justus Lipsius).
(5) Corr. VII, no 1103, p. 330: ‘Primum quod hic 1. cap. Ezech. interp. habeam quam dum
itelligerem itinera tam esse infesta non ausus sum committere nuntiis uti ne nunc quidem
audeo quae in Enistolis missis significas desiderari. Nondum autem plano despero de illis,
proinde adhuc ad tempus expectabo ne frustra jacturam novam faciamus. Idem intelligas
velim de Interp. in primum cap. Ezech’.
(6) Correspondance VII, no 1110, p. 344: ‘Postremas meas 24 Maii ad te misi, patrone
colendissime, et significavi ut jam ante feceram me paratam habere Epistolam 40. in primum
Ezech. sed propter difficultates itinerum non ausum fuisse nuntio committere.’
(7) Correspondance VIII & IX, no 1123, p. 14.
(8) Correspondance VIII & IX, no 1124, p. 18. ‘Aliquoties antehac scripsi me propter itinerum
dificultates non ausum fuisse nuntiis dare quam habeo tibi Ezech. 1. interp. cum aliquot
aliis...’
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De uitgever der Correspondance (VII) geeft van de hierboven bedoelde passages
een verklaring waarmede wij ons niet vereenigen kunnen. In brief 1071 staat toch
nergens te lezen dat L. Perez beloofd had de visioenen van Ezechiel aan Arias te
zenden, zooals de uitgever schrijft op p. 263. Er staat alleen, dat Arias in brieven aan
Plantin en Perez naar het oordeel gevraagd had van een derden persoon (illum) over
dat eerste hoofdstuk van Ezechiël. Men hoeft slechts aandachtig den tekst te lezen
om zulks dadelijk te zien. Wij vertalen: ‘Ik verlang dat gij hem van mijnentwege
allerminzaamst zoudt groeten en hem heel nauwkeurig zoudt vragen, dat hij zou
willen antwoorden op de vragen, die ik stelde in mijn brieven aan u en aan den Heer
Ludovicus (L. Perez) betreffende het eerste hoofdstuk van de Visioenen van
Ezechiël.’(1)
Die derde persoon is Hiël.
Leest maar den volzin vol eerbiedige waardeering, die daar onmiddellijk op volgt:
‘En ik hoop dat dit niet moeilijk zal te verkrijgen zijn van iemand, wien God gratis
zoo veel gegeven heeft ten gebruike van hen, die ook zelf door God wenschen
onderwezen en geleerd te worden door de Godgeleerden, in de afwachting dat gene
gunst (door God onderwezen te worden) hun te beurt valle.’(2) Hier wordt zeker niet
een man als L. Perez, maar wel de vrome godsgetuige Hiël bedoeld. Wij zullen
overigens nog andere passages uit de geschriften van Arias aanhalen, waaruit dezelfde
vereering voor Hiël spreekt.
Het Plantijnsche Archief bezit twee afschriften van dezen laatsten brief (1071)
van Arias Montanus aan Plantin; één in Register LXXVI, fo 101, en één in Register
IIc, fd 429. Nu is het merkwaardig, dat de hier door ons besproken passage in het
eerste afschrift heelemaal omlijnd is, en in het tweede afschrift niet meer voorkomt.
Het zelfde gebeurde met een andere passage, waarin ook over Hiël gesproken wordt
en waarop wij later zullen wijzen.
Zulks bewijst wel, dat deze passages, niet voor iedereen bestemd waren. Dezelfde
geheimdoenerij, die Plantin en Arias

(1) Correspondance VII, no 1071 p. 270. ‘Illum a te meis verbis quam amantissime salutatum
cupio, & rogatum accuratissimè ut ad ea respondeat quae de primo capite visionum Ezechielis
in meis ad te atque ad D. Ludovicum epistolis postulabam......’
(2) Correspondance VII, no 1071, p. 270. ’.... Quod non difficile concessu spero ei (De
Correspondance drukt verkeerd in; het handschrift LXXVI, fo 107, geeft ei) cui tantum Deus
gratis dohaverit in usum eorum qui & ipsi a Deo docti esse cupiunt, atque interim dum illud
contingit a θεοδιδα τοις doceri vel instrni exoptant’.
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in andere brieven deed spreken over den ongenoemden ‘poeta’, toen zij Hiël
bedoelden, vinden wij hier onder een anderen vorm terug.
De vriend, van wien er spraak is in brief no 1078, p. 282, is ook niet Louis Perez,
zooals de voetnota van den uitgever zegt, maar weer Hiël, en de getuige van wien
spraak is in brief no 1086 (VII. p. 298) is weer niet Perez, (Id. id. p. 299 nota 3) maar
nog eens Hiël, die door Plantin en Arias zeer dikwijls als testis (Godsgetuige)
aangeduid wordt. Zelfde opmerking voor voetnota p. 327 (VII).
Waarom zou Plantin toch aan L. Perez over die zaak geschreven hebben, vermits
hij hem elken dag te Antwerpen kon zien en spreken? En hoe zou men dien geldelijken
steun verklaren, dien Arias, volgens de voorstelling van den uitgever der
Correspondance, aan den schatrijken koopman Perez zou geschonken en door de
zorgen van Plantin hebben laten uitbetalen?
Deze laatste bijzonderheid past integendeel uitstekend op Hiël, die arm was en
voor een deel leefde van hetgeen zijn aanhangers hem schonken. Arias heeft overigens
meer dan eens Hiël gesteund of willen steunen. Lees bijvoorbeeld wat hij op 1
Februari 1586 aan Plantin schrijft: ‘In elk van de twee brieven zond ik u honderd
florijnen, waarvan er vijftig van mijnentwege uit te betalen zijn aan den godsgetuige
Hiël als geboortedaggeschenk bij de eerstvolgende feestdagen; als die brieven terecht
gekomen zijn, hoop ik dat gij beiden dat geld ontvangen hebt, zooniet wil ik u
uitdrukkelijk bevestigen, dat dit geld u moet ter hand gesteld worden en het zou mij
zeer spijten indien gij dit beiden niet graag zoudt aannemen ofschoon dit geschenk
zeer gering is wegens de geringheid van mijn fortuin’.(1) Zie in verband met die
geldelijke ondersteuning van Arias aan Hiël ook den brief dien Plantin aan Montanus
schreef op 7 December 1588.(2) Daar lezen wij: ‘Dezelfde bevriende dichter laat u
groeten en verzoekt

(1) Corr. VII, no 1420, p. 458. ’... In utrisque centum tibi florenos in festorum proximorum natalis
Xenium Hieli testi quinquaginti. (De Correspondance drukt verkeerd: quinquaginti) meis
rationibus exolvendos destinabam: quos si literae perlatae fuerint, jam vos accepisse spero:
sin minus, nunc uti reddantur confirmo & volo, doliturus vehementer, nisi ita libenter
amicissime quanquam exiguum munusculum pro rei nostrae tenuitate atque à me offertur
(de Correspondance drukt verkeerd offertus) acceperitis’.
(2) Corr. VIII & IX, no 1420, p. 458. ’... Amicus item poeta ille te salutat et jubet te non solicitum
esse de sua paupertate quam facile fert sine indigentia. A Dno siquidem Deo abunde satis
suppeditantur neque temporalia necessaria semper denegat quibus eterna largitur sed
abundanter tandem largitur’.
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u, u niet te bekommeren om zijn armoede, die hij gemakkelijk en zonder ontberingen
draagt. Door God den Heer, wordt toch overvloedig genoeg verschaft en Hij ontzegt
niet steeds de noodige aardsche goederen aan hen, wien hij de eeuwige schenkt, maar
ten slotte schenkt hij ze overvloedig.’
Arias bleef lang wachten op Barrefelt's commentaar op het 1e hoofdstuk van
Ezechiël maar het kwam toch. Op 9 April 1588 schreef Plantin aan Arias: ‘Op 18
Maart heb ik een pakje aan D. Çaya gezonden met opdracht het u dadelijk te laten
geworden. Ik stuurde daarin 10 velletjes van uw boek(1) en een Fransch gedicht van
dien dichter op Ezechiel opdat gij het zoudt onderzoeken.’(2)
Het in die menigvuldige brieven bedoelde commentaar vinden wij in no 7 van den
tweeden bundel van Hiëls's Sentbrieven (Duitsche uitgave: 1687(3), p. 67): Der siebente
Send-Brieff. Ist eine Erklärung; nach dem wahren Wesen über das Schrifftliche
Zeugniss des Ersten Capitels aus dem Propheten Hezechiel. Geschrieben auf Begehren
eines Liebhabers der Wahrheit.....)
De ‘liefhebber van de Waarheid’, die Hiël verzocht dit commentaar te schrijven,
is dus wel degelijk, blijkens brief no 1071 uit Plantin's Correspondance en de andere
hier besproken brieven, niemand anders dan Arias Montanus.
III. In den brief van 1 Februari 1586, door ons zooeven geciteerd en waar kwestie
was van de commentaren op Ezechiel I, wordt nog gewag gemaakt van een ander
geschrift van Hiël, dat Arias Montanus niet alleen kende, maar zoo degelijk vond,
dat hij verlangde om er in een van zijn eigen werken een en ander uit over te nemen.
Daar verzoekt Arias zijn Antwerpschen vriend aan Hiël de toelating te vragen om
in de Latijnsche uitgave van de Apocalypsis eenige aanteekeningen bij den tekst te
mogen voegen, ontleend aan het ‘goddelijke kleine commentaar’, dat Hiël hem
gezonden had(4). En Arias

(1) Elucidationes in omnia sanctorum apostolorum scripta Ejusdem in S. Joannis et apostoli et
evangelistae apocalypsin significationes. (Uitgegeven door Plantin in 1588).
(2) Correspondance VIII et IX, no 1365, p. 384.
(3) Nog in 1687 werden bijna al de geschriften van Hiël in Duitsche vertaling te Amsterdam
gedrukt. Wij gebruiken van deze Send-Brieffe, het exemplaar van de Bibliotheek der
Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam: Zweyter Theil der Send-Brieffe oder des
Epistel-Buchs: In sich haltende Vielerley tieffgegründete Verborgenheiten oder Geheimnisse
ùnd Lehren nach der Inwendigkeit der Seelen.. etc. Alles durch Hiël, das einwesige Leben
Gottes (Gedruckt im Jahr 1687). Een Nederlandsche uitgave van dezen 2en bundel konden
wij niet vinden.
(4) Corr. VIII, no 1701, p. 270. ‘Rogabis autem meo nomine, num in Apocalypsis Latina editione
nonnullas mihi per ipsum liceat annotatiunculas adscribere ex illus ad me misso commentariolo
divino planè’.
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drukt er op, dat hij niets uit eigen studie bij de Apocalypsis zou gevoegd hebben, zoo
niet de getuige Hiël er in toestem de(1).
Wat Hiël op dit verzoek antwoordde, vernemen wij uit den brief van Plantin aan
Montanus, gedagteekend op 3-7 Juni 1587(2). Wij vertalen: ‘Aan den goeden wil van
Hiël hoeft ge niet te twijfelen. Hij vraagt niet beter dan u en uwe gelijken de vrijheid
te laten om te verspreiden wat hij verkondigt en dit op zulke wijze, dat hij het zou
zien nuttig zijn voor velen - zooals ik mij herinner dat ik u vroeger reeds heb
geantwoord’.
Het ‘goddelijk commentaar’, dat Arias van Hiël ontving en benuttigen wilde is de
‘Verklaring der Openbaringe Johannes in het ware Wesen Jesu Christi’(3).
Het werk waarin Arias Montanus beschouwingen van Hiël over de Apocalypsis
overnam is de Plantijnsche uitgave van 1588 van de Elucidationes in omnia sanctorum
apostolorum scripta Eiusdem in S. Joannis apostoli et evangelistae apocalypsin
significationes(4).
Dit blijkt al dadelijk uit Montanus' voorrede(5) tot de commenteering der
Apocalypsis. De Spaansche godgeleerde

(1) Id. Id.: ‘at Apocalypsi, nisi testis ille Hiël mihi annuerit, nihil erit quod ex meo ipse studio
addam...’
(2) Corr. VIII et IX, no 1263, p. 235. ‘De voluntate vero Hielis non est quod dubites quin ea sit
ut quae testatur tibi tnique similibus liberum sit eo modo publicare quo multis profutu-a
videbit uti antehac memini me tibi respohdisse.
(3) Derde druk, 1703 (Bibliotheek der Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam). Zie hiervoren
blz. 645, voetnota 3.
(4) Bibliotheek van het Museum Plantin-Moretus, A. 25. Zie hiervoren blz. 654, voetnota 3.
(5) Fateor me, quamuis Domini viam ante annos triginta divino beneficio in sacris libris edoctum,
tamen ex Ioannis Apocalypsi omnia ferè praeter unum & alterum ad summumq. tria capita,
eademq. non secundum seriem constituta, post multa etiam commentatorum expositorumq.
scripta consulta ignoravisse: Dixere autem solitum saepè, mihi melius quàm commentatoribus,
quos legere contigerat, Apocalipsis lectionem itelligi, utpote non intellectam confitenti, cùm
illi tanquam perceptam & declaratu facilem suis commentariis exponere pergerent quorum
variae expositiones obscuriorem difficilioremq. quàm antea mihi lectionem reddiderunt.
Atque in hoc sensu desiderioq. perpetuò persistenti, Dei providentia effectum est, ut cuiusdam
Christianae veritatis viventis testis, cui nomen ipsa Christi virtus & veritas Hhiel indidit,
opera ac subsidio, aliqua praetensa fuerit lucis pars, qua huius libri mysteria omnia, diaboli
operum accusationem eorumdemq. per Christum damnationem dissolutionem, & interitum,
abolitionemq., spectare cognoscerem, nec posse plenè atque abundè percipi, nisi ab iis quibus
idem qui sermonis huius author est Deus, rem ipsam de qua agitur, efficienter communicet,
posse autem à piis atque simplicibus veri amatoribus, nihilq. proprio humano ingenio ac
iudicio indulgentibus, Christiq. sincerae viae non ignaris, transfigurationis huius specimen
ut tribus in monte sancto discipulis ostendi, quae tamen nec ipsis apertè cognoscenda, nec
apud vulgus hominum, hoc est, apud carnis ac sanguinis ingenium, vulganda ac proferenda
traderentur, donec Filius hominis à mortuis resurgat, ipsiq. planè percipiant quid sit illud
quod dicitur, Filium hominis à mortuis resurgere, resurrectione illa semel in consummationem
seculorum facta, atque in ipsorum animis demum instaurata per eum qui plus quam petimus
aut intelligimus, dare potest, cui gloria, magnificentia, imperium, & potestas ante omne
seculum, & in omnia seculorum. AMEN.
(P. 429).
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verklaart daar met een oprechte vereering, dat Hiël de eenige was, die hem de
symboliek van het visionaire Apocalypsisproza deed begrijpen.
Alhoewel Arias den weg naar God al sedert dertig jaren uit de heilige boeken had
leeren kennen, toch, verzekert hij, begreep hij van de Apocalypsis van den H. Johannes
bijna niets. Hij had een zeer geringen dunk over haar verklaarders en uitleggers, maar
toen trof hij Hiël aan en er ging hem een licht op. Wij vertalen Arias' eigen woorden:
‘En meer nog: toen ik steeds volhardde in deze opvatting en in dit verlangen, gebeurde
het, dank zij Gods voorzienigheid, dat, door de moeite en de hulp van een levenden
getuige van de Christelijke Waarheid, aan wien de deugd en waarheid van Christus
zelf den naam Hhiel gegeven heeft, een deel van het licht voor mijn oogen werd
gebracht, waardoor ik al de mysteries van dit boek, de ontsluiering van de
werkzaamheid van den duivel, de veroordeeling dezer werkzaamheid door Christus,
de ontbinding en den dood en de vernietiging heb leeren kennen - en ook (heb ik
geleerd) dat dit boek heelemaal en rijkelijk kan begrepen worden slechts door hen,
aan wie Hij, die de schepper is van dit werk, God, de zaak zelf waarover het gaat,
op doeltreffende wijze mededeelt; dat ook de beteekenis van deze transfiguratie kan
aangetoond worden door de vrome en eenvoudige belijdenis der waarheid, die niet
te zeer betrouwen op hun eigen menschenverstand en oordeel, en die den waren weg
van Christus kennen., enz.’
Het is op deze geestdriftige hulde van Arias aan Hiël, dat de bewerker van de
Duitsche vertaling der Sentbrieven(1)

(1) Erster Theil der Christlichen geheimen Episteln oder Send Brieffen So ehmals durch den
Ausflusz des Geistes im Einwesigen Leben / aus einem eiferigen Hertzen / in Nieder-Teutscher
Sprach unter dem verborgnen namen Hiel, an die Liebhaber der Warheit heraus gegeben
worden / Etc., etc. Gedruckt im jahr 1687. (Wij gebruikten het exemplaar van de Biblotheek
der Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam.)
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zinspeelt in zijn voorrede, waar hij schrijft: ‘Welches auch B.A.M. einer von den
gelehrtesten, berühmtesten auch wol frömmsten Männern so zu Ende des vorig-und
im Beginn dieses Seculi gelebt (haben), wol erkannt: Also dass er unsern Autorem
nicht allein für ein grosses Liecht seiner Zeit gehalten, sondern auch von Ihme
offentlich bezeugt, dasz er Christianae Veritatis viventis testis, cui nomen ipsa Christi
virtus & veritas Hiel indidit. Das ist: Der annoch lebendigen Christlichen Warheit
ein wahrer Zeuge deme die Krafft und Warheit Christi den Namen Hiël selbst
eingegeben und zugelegt habe’(1). De Duitsche vertaler haalt dus woordelijk den tekst
aan uit de Praefatio van Arias' Apocalypsis-commentaar, en de naamletters B.A.M.
zijn ongetwijfeld die van Benedictus Arias Montanus(2).
De aanhangers van Hiël wisten dus, dat Arias hun voorman bewonderde en vereerde
en zij lieten niet na het luide te verkonden.
Wij hebben ons ook willen rekenschap geven van het gebruik dat Arias Montanus
van Hiël's Verklaring der Openbaringe maakte bij het uitgeven van zijn Apocalypsis.
Wij kwamen tot het besluit, dat de negen tienden van de scholiën, die Montanus bij
den evangelischen tekst voegde en waartegen geen bezwaar werd geoppperd door
den Antwerpschen ‘librorum censor’, Kan. Waltherus van der Steeghen, die het
‘Approbatio’ voor Montanus' Apocalypsis gaf, eenvoudig de vertaling zijn van de
verklarende aanteekeningen van Hiël.
Een volledige vergelijking van de Commentaren der beide auteurs zou veel te
wijdloopig worden. Wij nemen alleen de aanteekeningen bij kapittel IX als voorbeeld.
Een soortgelijk onderzoek voor de overige kapittels geeft volstrekt dezelfde uitslagen.

(1) Vorbericht an den Leser, A. 3.
(2) Nog anderen waren op de hoogte van die betrekkingen tusschen Batrefelt en Montanus. Wij
lezen namelijk het volgende in Johann Heinrich Reitz: Historie der Wiedergebohrenen (4te
Edition, 1717, Dritter Theil der Historie S. 202-3): ‘Zùr Erfüllùng des Raums setzen wir
hieher die Historie von H.J. sonst Hiel genannt, einem ungelehrten Layen in Niderland. Diese Historie hat P. Poiret beschrieben in einem kleinen Tractatlein, so anno 1700 ans Licht
kommen, unter dem Titul: Lettre sur les principes etc. Dieser so genannte Hiel hat gelebt
ungefähr ums Jahr 1550. B. Arias Montanus war sein Freund und sagte von ihm, dasz er
ware ein Zeuge der lebendigen christlichen Wahrheit deme die Krafft und Wahrheit Christi
den Namen Hiel gegeben. Dann unter diesem Namen Hiel, welches heisset das Leben Gottes,
hat sich dieser Autor verborgen. Er stund auch in guter Freundschafft bey dem berümhten
Drucker Plantin, der seine Bücher in Frantzösisch und Niederländisch ser correct und sauber
gedruckt.’
Het boekje van P. Poiret is mij onbekend,
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Links geven wij eenige fragmenten van den Apocalypsis-tekst met de desbetreffende
aanteekeningen van Hiël; rechts de aanteekeningen van Arias Montanus.
‘En hij dede den Put des afgronts open,
en de Rook des Puts ging op als de Rook
eens grooten Ovens: Dat is, de eeuwige
Pijn en Verdoemenisse wort het aartsche
wesen in sijne tegenwoordigheid voor
Oogen gestelt, alsoo dat de son en de
Lucht der gerechtigheid in 't hemelsche
Licht door den Roock des Puts in 't
aartsche hert en wesen verduystert wort’.

‘Poena ac damnatio aeterna terrestri
essentiae ante oculos constituitur, ita ut
caelestis luminis aër & iustitiae sol prae
putei fumo intra terrestrem essentiam
obscuretur’.
p. 449

p. 67
De sprinkhanen, die uit dezen rook
voortkomen, stellen volgens Hiël voor:
‘het Vergif of 't Fenijn des Boosheyt dat
door syne diensten en vruchten niet voort
kan brengen, dat pijn en smert der
verdoemenisse in hem selven.’
p. 67

Montanus verklaart de ‘locustae’ op
dezelfde wijze: ‘Humanae terrenaeque
malitiae virus, pus & venenum, cuius in
suos cultores & studiosos efficientia, nihil
nisi dolores, tormenta, suique ipsius
damnationem profert’.
p. 449

‘En de sDrinckhanen waren gelijck de
Paarden, die tot d'oorlog bereyt zijn: Dat
is, commenteert Hiël, de feniinige
Boosheyt is in haare ontbindinge snel en
sterck om Quaat te doen’.
p. 69

Montanus: ‘Venenata hominum malitia
ad nocendum prompta nimiumque
insolens atque impotens’.
p. 449

‘Op haare Hoofden hadden sy Kroonen, ‘Malitiae & insolentiae victoria &
den Goude gelyck, (Dat is, de Victorie in iactatio’.
haar quaat doen en boosheyt).
p. 449
p. 69
...Hare Aengesichten waren gelijck der
Menschen Aangesichten. (Dat is, sy
hebben sig der verdorven Mensheyt
geliick gemaackt in de Verdoemenisse.)

‘Damnatione ipsa arguuntur similes
humanae vitae atque essentiae
corruptae’.
p. 450

p. 69
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‘...Sy hadden Hair gelijk Vrouwen Hair
(Dat is, dat sy de Memorie des aartsen
Vernuft, dewelcke een Vrouwe is, tot sigh
hebben, om daar mede quaat te doen.)
p. 69

‘Memoriam industriamque terrestrem
(quam feminam scriptura depingit) ad
nocendum promptam his locustis
addictam’.
p. 450

...‘En hare Tanden waren gelijck
Leeuwen Tanden. (Dat is, wreet om te
scheuren en quaat te doen.)
p. 69

‘Ad laedendum ac dilacerandum’.
p. 450

...‘En hadden Borstwapenen als ysere
Borstwapenen, (Dat is, verhart in de
boosheyt;)’
p. 69

‘Duratam obstinatamque malitiam’.
p. 450

...‘En het ruyschen haarder Vleugelen
‘Venenatae essentiae mortis strepitus &
was als het ruyschen der Wagenen met fragor in eos quos affligere potest.’
veele Paarden, in de Oorlog lopende (Dat p. 450
is, het gerucht of misbaar, dat 't fenijnige
wesen des doots in hem selven over den
geenen maackt, dien het quellen mach).
p. 69
..‘En hadden oock staarten, gelijck de
scorpioenen; en daar waren Angelen aan
de staarten (dat is, dat 't Fenijn der
boosheyt in 't Herte van de aartsche
Mensheyt in menigerley wijse steeckt als
een Angel, die men daer niet uyt krijgen
kan, als door scheuren en breecken.)
p. 69

‘Malitiae venenum variè pungentis ac
laedentis ita ferit, ut integro illaesoque
loco aut membro extrahi non possit,
aculeorum instar.’
p. 450

...‘Met welcke staarten sy (de aartsche
Sinnen des Vleesrhes) macht hadden
aartschen Mensch vijf Maanden te
quellen.

‘Sensuum carnis terrestrium.’

(Dat is, tot dat de vijf Sinnen hare
Maanlichten verlaten hebben; en soo lang
moeten sy van haar eygen quaat gepijnigt
worden.)
p. 70

‘Longo temporo suismet tormentis
vexantur, donec sibi conficta inanisque
lumina extincta evanescant.’
p. 450
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...‘Ontbint de vier Engelen, die gebonden
zijn in den grooten Waterstroom
Euphrates. (Dat is: De Vruchtbaarheyt
Gods, daar sy aan gebonden zijn; en dat
zijn vier dienstbare Engelen of Geesten,
die in Gods gerechtigheyt vruchtbaar zijn,
om den vervallen Mensch in sijne
boosheyt te straffen.)’
p. 70

‘Divinae fructificationis cui alligati sunt.
Sunt vero quatuor ministratorij spiritus
in Dei iustitia fructum ferentes ad
punitionem malitiae prolapsi hominis.’
p. 450

...‘En Ick sag (segt de Gratie Gods) de
Paarden in 't Gesicht. (Dat is, de
sterckheyt der straf in haare kracht) en
die daar opsaten hadden vuurige, geele
en solfere Borstwapenen aan (welck de
straffe der woestheyt is,) en de Hoofden
der Paarden waren gelyck Hoofden der
Leeuwen. Dat is, die door haare kracht
overwinnen, om het Quade in 't Quade te
scheuren, en te niete te doen.’
p. 71

‘Potentiam punitionis in sua virtute.’
‘Rusticitatis terrenae punitionem.’
‘Magnam vim ad malitiae malum
perdendum ac delendum.’
p. 451

...‘En uyt haren Mont, namentliick uyt de ‘Ad terrenam malitiam exurendam &
Wraacke en Straffe der boosheyt, die op absumendam.’
de Paarden saten, ging Vuur, Roock en p. 451
Solfer, (om het aartsche wesen te
verteeren)’.
p. 71
...‘En in hare staarten en Hoofden waren
sy de serpenten gelijck, en met den selven
deden sy schade; dat is, de straffe der
boosheyt maackt sig der Boosheyt gelyck,
om de Boosheyt door haar eygen quaat
en Fenijn te overwinnen.’
p. 72

‘Punitio similem sese praebet malitiae
ipsi, quam proprio malo atque veneno
vincere tendit.’
p. 451

...‘Op dat sy de Duyvelen, het
Tegen-wesen Gods, niet aan souden
bidden, noch de goude en silvere Metalen,
steene en
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houte Afgoden. (Dat is, hare eygen
Versieringe in 't aartsche wesen, daar sy
den lust hunner Herten in versteentheyt
aan verbinden, en deselve voor haaren
God aanbidden, en in sig selven ydel en
niet syn.)
p. 72

‘Terrestris essentiae propria ornementa,
quibus ipsa pertinaciter afficitur, ita ut
cultum divinum etiam exhibeat, cùm
tamen inutilia haec sint &
deprehendantur.’
p. 451

‘...noch hebben oock van hun Moorden,
Tovery en Dievery geen boete of
beteringe gedaan. Dat is, de Boosheyt en
Ydelheyt, die sig de Mensheyt aanneemt,
die heeft in haar selven geen berou tot
Boete; maar de Mensheyt, die deselve
Boosheyt ingehaalt en aangenomen heeft,
die krijgt tot synder tijt, als sy de stemme
Gods te rechte hoort, berouw tot boete.
Let hier wel op.’
p. 72

‘Malitia & vanitas ab hominibus
quaesita, ultroque admissa poenitentiam
in se non habet, nec secum affert, nam &
hoc nomine etiam inutilis est, sed tamen
humanitas ipsa quae malitiam aliquando
secuta est, cognitionis vim in se habet,
qua ad poenitentiam redire possit ac
demum redeat, hanc sententiam lectionis
exhibet vis.’
p. 451

IV. Er is nog een derde vraag, waarover Arias het oordeel van Hiël hoopte te
krijgen.
Op 27 November 1587 schreef Plantin aan Arias dat hij hem op 13 October het
antwoord van den ‘poëta’ gezonden had, waarin deze beloofde breedvoeriger te
zullen uitweiden over een niet nader bepaald onderwerp, zoodra hij zekere dingen
zou hebben voleindigd, die hij vroeger begonnen had.
Het gold zeker niet de uitleggingen op Ezechiel I, daar Plantin die reeds ontving
op 1 April 1586 (Corr., VII, no 1086, p. 298); ook niet de verklaringen van de
Apocalypsis vermits uit den brief van 1 Februari 1586 aan Plantin blijkt, dat Arias
die toen reeds kende. Het ging dus om een nieuwe vraag.
In het negende epistel van het tweede deel der Sentbrieven(1) vernemen wij daar
meer over.
Dit stuk is, zooals het opschrift luidt: ‘Eine Entschuldigung (nebenst anderer
Erklärung und Unterrichtung nach dem Wesen Jesu Christi) warumb ein guter Freùnd
und Liebhaber der Warheit auf sein erstes Ansuchen keine Antwort auf seinen Brieff
erhalten, sondern zu gelegner Zeit verheissen wird.’

(1) Zweyter Theil der Sendbrieffe, Oder des Epistel-Buchs. Op cit, p. 96. Exempl. Bibliotheek
der Doopsgezinde Gemeente te Am sterdam.
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Wij lezen in dien brief: ‘Im übrigen hab ich, geliebter Freund, dein Begehren wol
verstanden: Dass ich dir nemlich die Prophezeyng Hezechielis da er vom Tempel
Gottes Zeuget, möchte erklären: und bin darinnen gar willig, dir zur Ehre Gottes...
meinen Dienst zu beweisen. Dieweil ich aber jetzt vor eine Zeitlang etwas anders in
Gott zù thun angefangen habe, so wirst du dich darmit noch etwas gedulten & warten
müssen.’ (p. 100)
De hier bedoelde uitleggingen werden eenige maanden later geschreven en vormen
de nummers 14 (p. 110) en 16 (p. 128) van het tweede deel der Sentbrieven. ‘Ich
grüsse dich, geliebter Freund in Gott’, zoo begint Hiël zijn epistel, dat zonder twijfel
aan Arias Montanus gericht is, ‘Und lasse dich anbey wissen, dass ich dein schreiben
von unser beeder Freunde (dit is natuurlijk Plantin), so ihr nun zum andernmal an
ihn gelangen lassen, wol empfangen... etc’. (p. 110)
Op 18 Maart 1588 zond Plantin aan Arias Montanus de Fransche vertaling van
een van die brieven, zooals wij vernemen uit de nrs 1360(1) en 1365 der
Correspondance. In den laatste dier twee brieven lezen wij: ‘Ik heb aan den Heer
Çaya - om onmiddellijk aan u voort te sturen - een pakje laten geworden met 10 blz.
van uw boek en een Fransch werkje van genen dichter over Ezechiel - opdat gij het
eens zoudt nazien’.(2)
Wij weten niet of Arias Montanus van Hiël's commentaren op Ezechiël in zijn
eigen werk een soortgelijk gebruik gemaakt heeft als van de commentaren op de
Apocalypsis. Wij waren nog niet in de gelegenheid om het heele werk van Arias
Montanus met dat doel te onderzoeken.
V. Uit alles wat wij hier samenbrachten blijkt afdoende, dat Plantin, Arias Montanus
en Barrefelt-Hiël een driemanschap uitmaakten, dat zich stellig door gemeenschap
van denkbeelden vereenigd voelde.
De lof, dien Arias over Hiël uitspreekt in de voorrede tot het
Apocalypsis-Commentaar van 1588; zijn herhaalde vragen om Hiël's oordeel over
verscheidene bijbelteksten; het gebruik dat hij van Hiël's beschouwingen maakt bij
het schrijven van eigen werk; de geldelijke steun, dien hij Hiël door Plantin's
tusschenkomst liet geworden; dat alles toont ontegensprekelijk welke hooge
waardeering de Spaansche katholieke theoloog voor Hiël en zekere van zijn
beschouwingen koesterde.

(1) Correspondance VIII et IX, no 1360, p. 379. ‘Nunc vero alla decem folia mitto cum cujusdem
poetae epistolio gallico ut tu pro munere tuo judices et significes num talia ferri debeant’.
(2) Correspondance VIII & IX, no 1365, p. 385. ‘Die 18 Mensis Martii ad D. Gavam porro ad
te mittendum fasciculum misi in quo decem folia tui libri et argumentum Gallicum poëtae
illius in Ez(echielem) a te visitandum misi’.
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Hiël wist dit en waardeerde het ten zeerste. Buitengewoon belangrijk is in dit opzicht
de aanvang van het negende epistel uit het tweede deel der Sendbrieven, dat aan
Arias Montanus gericht is: ‘Mit dem einwesigen Geiste Jesu Christi grüsse ich dich,
mein lieber Freund in Gott, und lasse dir anbey wissen, dasz ich deinen Brieff,
darinnen du eine Erklärùng des Tempels begehrest von deme Hezechiel schreibet
wol empfangen habe. Und bin darmit im Geiste und durch den Geist sehr erfreuet
gewest. Weiln ich daraus vermercke, dasz derselbige Einswesige Geist Jesu Christi,
seine Verklärung zù einer Gottseeligen Fruchtbarkeit in deiner Seele beginnet zu
wircken. Gelobet sey Gott und sein heiliger Wesentlicher Name’. (p. 96-97)
Reeds in de voorrede van den zevenden Sendbrief (tweede deel), hier vroeger
besproken, drukte Hiël de hoop uit, dat Montanus van lieverlede door Gods
‘wezenlijken geest’ zoodanig zou begenadigd worden, dat hij zelf, als Hiël, de duistere
prophetiën zou kunnen verklaren. Ook deze passage verdient ten volle onze aandacht:
‘Durch die einwesige Liebe Christi; die das Band der Vollkommenheit ist, darmit
die Gemeinde Christi gebunden ist, lasse ich dich, mein lieber Freund, nebenst einem
Christlichen Grusse, wissen; wie mir; durch unser beyderFreund (Plantin) geschrieben
ist, dasz du den Brieff von der Erklärung der Pforten der Höllen wol empfangen
habst, und derselbe dich sehr vergnüge: worfür ich Gott dancke, dasz sein wesentlicher
Geist in der Seelen erkandt ùnd empfunden wird. Und dasz du ferner verlangest,
dasz ich dir ein wenig möchte erklären von der Prophezeyhung des Ersten Capittels
Hezechielis. - Geliebter Freund, so viel der Dienst hiervon belanget, will ich dir
solches mit der Gabe die Gott mir aus Gnaden gegeben hat, nicht verweigeren. Hoffe
aber in Gott, es soll die Zeit mit dir kommen, und nicht mehr ferne, sondern nahe
sevn solle; dasz der wesentliche Geist Christi dein Herz also durchgeisten und mit
sich zu einem Wesen vereinigen soll, dasz die getheilte und schimmernde (dunckele)
Prophezeyhungen, in deiner Seele durch das Wesen Gottes sollen verklärt werden
und aufhören’. (p. 67)
Wij durven niet zoo ver gaan te beweren, dat Arias Montanus zich evenals Plantin,
bij de groep der Barrefeltisten zou aangesloten hebben, maar het zou ons geenszins
verwonderen, moest bij een verder gedreven onderzoek van deze vraag blijken, dat
zulks wèl het geval was. Het schenken van geldelijken steun aan Hiël en de gewilde
geheimzinnigheid, waarmede Plantin en Arias gewoonlijk aan elkander schrijven
over Hiël en sommige van zijn schriften, zijn in elk geval van aard om een dergelijke
onderstelling te wekken.
Het zou voor een theoloog wel de moeite loonen, meenen wij, om verder na te
gaan waar Arias in zijn geschriften onder
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den invloed van Hiël kwam. Op dat ijs zullen wij ons echter niet wagen, voor ons is
het te glad, maar één ding houden wij voor zeker: Arias zal in de geschriften van
Hiël, die hem bekend waren, niets gevonden hebben, dat hem met de katholieke leer
in tegenstrijdigheid scheen.
En zoo dit het geval was met Arias Montanus, dan zal het a fortiori ook het geval
met Plantin geweest zijn. Het gaat niet op den Antwerpschen drukker voor te stellen
als een heele of halve ketter op grond van zijn aansluiting bij de Barrefeltisten.
In 1586 verklaart Arias Montanus: ‘Mijn beste Plantin, sommigen hebben u
gelasterd, maar dit geschiedde lang geleden, thans zijn uw vroomheid, uw
standvastigheid, uw deugd en uw bekommering voor den katholieken godsdienst
duidelijk geworden voor al de hoofden der Kerk’.(1)
Dit schrijft Arias aan Plantin in denzelfden brief, waarin hij hem geld zendt voor
Hiël en onderhandelt over Hiël's geschriften betreffende de visioenen van Ezechiël
en de Apocalypsis, en niettemin mogen wij het catholicisme van Arias, die deze
getuigenis van rechtgeloovigheid geeft, vooi even echt en buiten alle verdenking
houden, als dat van Plantin, wien de getuigenis geldt.
Om te eindigen stel ik nog de vraag of de door ons hier besproken houding van
A. Montanus tegenover Hiël geen reden is om het tot heden toe algemeen aangenomen
oordeel over de Barrefeltisten te herzien. Is het wel zoo onwederlegbaar bewezen,
dat de volgelingen van Hiël alleen uiterlijk in de katholieke kerk bleven? En is het
wel gegrond hun het verwijt toe te richten, dat de vrijheid om verschillende kerken
te bezoeken, die zij wilden behouden, slechts huichelarij was? Dr F. Nippold herhaalt
deze beschuldiging door tijdgenooten van Hiël tegen hem en zijn volgelingen
ingebracht,(2) ik ben evenwel niet zoo geheel van haar gegrondheid overtuigd.
In den zeven en twintigsten Sendbrief (tweede deel) behandelt Hiël de vraag: ‘Wie
weit Gott die Ceremonien dulde: und dasz des Autoris schriften die wahre Catholische
Kirche bedienen’ en daar lezen wij: ‘Dieweil aber der himmlische wesentliche Gott
nun ein Gott über alle Völker ist: Und es sein Wille ist, dasz alle Menschen in ihren
verschiedenen Ceremonien möchten seelig werden. So läst er vor erst die Ceremonien

(1) Correspondance VII, no 1071, p. 265. ‘Jam de te saepe quam plurimi plurima vana & falsa
mentiti sunt, mi Plantine: sed id fuit olim: nunc pietas, constantia & virtus tua, & ista de
Christiana & Catholica Ecclesia bene merendi omnibus periculis perspecta cura magnatibus
adeo persuasit...’
(2) Heinrich Niclaes und das Haùs der Liebe, op. cit., p. 362.
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auf eine Zeit (wie gemelt ist) stille stehen: und lasset einen jeden seine Ceremonien
vor eine Zeit behalten. Und weiset seine Geistliche himmlische Gerechtigkeit im
Geiste an; einen jeglichen unter seinen Ceremonien, auf dasz ein jeder solle sehen,
das er dem himmlischen Gott ein Gottseelig Leben schuldig sey.....’ (p. 340). En
tegen de bewering dat zijn zienswijze niet in overeenstemming te brengen is met de
katholieke leer, zegt hij het volgende: ‘Ob aber nun einige seyn, die da meinen
möchten, dasz diese schrifften nicht gemein oder einträchtig mit der Catholischen
Kirchen wären, weil sie keine sonderliche Ceremonien treiben: so stimmen sie doch
und zeugen auf das rechte catholische Fundament wie es Christus seine Apostel ge
legt, und zur seeligkeit aller Menschen gelehrt ùnd bedient haben. Und bedienen (sag
ich) die rechte Catholische allgemeine Kirche, in ihren heiligen geistlichen Diensten,
zu einer Versammlung des zertrennten oder vertheilten verfallnen Mensch lichen
Wesens’.
Is dat alles zoo maar grifweg met het groote woord huichelarij te brandmerken?
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Taal- en Letterkundig Onderwijs in de Volksschool en de Middelbare
School Lezen en Opstellen
door Gustaaf Segers, werkend lid der Academie.
Kannst du lesen, so sollst du verstehen,
Kannst du schreiben, so musst du etwas wissen.
GOETHE.

Friedrich Rückert (1788-1866), de dichter van Geharnischte Sonnette, van
Liebesfrühlung, de professor van Oostersche talen aan de Universiteit te Erlangen,
de ongeëvenaarde vertaler van Hariri's Makamen en van zoovele meesterwerken uit
de Oostersche landen, is ook de dichter van Weisheit des Brahmanen. Dit leerdicht
bevat eene onuitputtelijke mijn van pedagogische grondbeginselen, raadgevingen en
lessen, en vele zijn van zulke praktische toepassing op het volksonderricht, op de
volksopvoeding, dat men niet begrijpt hoe zij uit de pen kunnen gevloeid zijn van
een man, die in de studie der Oostersche talen en poëzie opging, eene lyrische kracht
bezat, die u medesleept, die zich, bij mijn weten althans, nooit met het wezen noch
met de pedagogie of de methodiek van het volksonderricht heeft beziggehouden.
Zijn gezag is daarin echter zoo groot, dat bevoegde vakmannen niet alleen zijne
gedichten aanhalen, maar zeer dikwijls hunne theorieën daarop steunen.
Nog iets verwondert in Weisheit des Brahmanen. Het is een gedicht van zuiver
didaktischen aard. Toch wordt men meegesleept door de poëzie, die de meester er
over verspreid heeft: de didaktiek wordt hier zelfs poëzie. Daaraan is het vooral te
danken, dat het leerdicht zoo diep treft, zoozeer inslaat.
Rückert's werk is geen uitvoerig, samenhangend gedicht: het is eene verzameling
van honderden kleine gedichten, beelden en lessen, die, wat de beheersching der taal
betreft, door geen Duitschen dichter, zelfs niet door Goethe of Schiller wordt
overtroffen.
De titel van het werk, en Rückerts stelsel - indien men hem een bepaald stelsel
toekennen kan - worden in het inleidend gedicht, dat men eene voorrede mag heeten,
verklaard; men zal den diepen pedagogischen tact erkennen, waarvan de meester
hier reeds het bewijs levert.
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Ein indischer Brahman, geboren auf der Flur,
Der nichts gelesen als den Weda der Natur;
Hat viel gesehn, gedacht, noch mehr geahnt, gefühlt,
Und mit Betrachtungen die Leidenschaft gekühlt;
Spricht bald was klar ihm ward, bald um sich 's klar zu machen(1),
Von ihn angehnden halb, halb nicht angehnden Sachen.
Er hat die Eigenheit, nur Einzelnes zu sehn,
Doch alles Einzelne als Ganzes zu verstehn.
Wovon er immer nur seht schimmern einen Glanz,
Wird ein Betkügelchen an seinen Rosenkranz(2).

Om twee redenen beroep ik mij op Rückert: de eerste is, dat hij, op vele plaatsen,
den lof verkondigt van onverpoosden arbeid, van rusteloos streven, zonder welke,
in zake van onderwijs, van volksonderwijs, alles logen en schijn is, terwijl het Labor
improbus omnia vincit, onafgebroken arbeid overwint alles, nooit iemand beschaamd
heeft.
Wer sagt; ich suchte, doch ich fand nicht; glaub': er lügt.
Wer sagt: ich suchte nicht, und fand: glaub' er betrügt.
Wer sagt: ich sucht' und fand; dem glaub': er redet wahr;
Anstrengung und Erfolg sind ungetrennt ein Paar(3).

Rückert spreekt ook in verheven bewoordingen over de macht der taal, over haar
onderwijs; over dit onderwijs, over dit taalonderwijs aan ons dierbaar Vlaamsch volk
heb ik, ik weet niet hoe dikwijls gehandeld; wij zijn het eens met Professor De Vries,
waar hij zegt:
‘In het onderwijs ligt de toekomst der natie, en bij dat gewichtigste aller volksbelangen
staat het onderricht in de moedertaal op den voorgrond’(4).
Daarom hebben onze wetenschappelijke mannen, mijne hooggeachte collega's, vrede
met mijne populaire verhandelingen.
Volgens Rückert is taalwetenschap de basis van alle wetenschap; men zal hier
andermaal opmerken welke heilzame wenken en lessen zijne bespiegelingen voor
den volksonderwijzer vooral bevatten:

(1) Hier hebben wij reeds een gulden voorschrift. De Brahmaan spreekt over zaken, waarvan
hij zelf eene klare voorstelling heeft, ook met het doel, eene klare voorstelling van iets te
krijgen. De stof, waarover wij niet bepaald, duidelijk kunnen spreken, is ons geestelijk
eigendom niet. Over de leer, die daaruit voortvloeit, heb ik herhaalde malen gehandeld.
(2) Weisheit des Brahmanen. Erste Stufe. Einkehr I.
(3) Siebente Stufe. Erkenntnis. 136. Aus dem Talmund.
(4) Woordenboek der Nederlandsche Taal. Inleiding, LXXXVI.
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Sprachkunde, lieber Sohn, ist Grundlag' allem Wissen;
Derselben sei zuerst, und sei zuletzt beflissen!
Einleitung nicht allein und eine Vorbereitung
Zur Wissenschaft ist sie, und mittel zur Bestreitung;
Vorübung nicht der Kraft, um sie geschickt zu machen;
Durch Ringen mit dem Wort, zum Kampfe mit den Sachen;
Sie ist die Sache selbst im weitsten Wissenskre se,
Der Aufschluss über Geist und Menschendenkungsweise.
In jeder räumlichen und zeitlichen Entfernung
Den Menschen zu verstehnen, dient seiner Sprach' Erlernung.
Nur Sprachenkunde dient zur Welverständigung,
Drum sinne spat und früh auf Sprachenbändigung(1).

Van wetenschappelijke taalstudie kan natuurlijk in de Volks-school geen sprake zijn;
hare natuurlijke plaats is in de Universiteit; in geringe mate slechts in het College
en het Atheneum. In de lagere school is de studie der taal, gelijk dat der andere
vakken, geen doel, maar middel.
Onze volkskinderen moeten onze taal goed leeren spreken, lezen en schrijven; zij
moeten met hare letterkundige voortbrengselen vertrouwd gemaakt worden, die niet
boven hunne bevatting zijn, natuurlijk - dit alles als middel tot hunne verstandelijke,
zedelijke, nationale, in één woord tot hunne algemeene, harmonische
geestesontwikkeling.
Op het belang van het bevorderen eener zuivere, geartikuleerde, beschaafde
omgangstaal werd hier herhaalde malen de aandacht gevestigd. Niet alleen in het
lager; ook in het middelbaar onderwijs, zelfs van beide graden, zou daar meer zorg
aan besteed moeten worden, uit een nationaal en maatschappelijk oogpunt; en ook
in het belang van het gedijen van gansch het onderwijs. Hetzelfde zij gezegd van het
lezen. Het is de eerste maal niet, dat ik deze aangelegenheid bespreek. Maar met de
hand op het hart: zou de tijd, dien men in de Middelbare School, in het College, in
het Atheneum, besteedde aan het mondeling voordragen, aan het flink, op gepasten
toon lezen, niet beter besteed zijn, dan aan eene menigte andere zaken, waar men nu
tijd voor over heeft, en wier nut en belang het daar niet bij halen kunnen?
In het Lager onderwijs hoeft het lezen althqns on den voorgrond te staan. Het
mechanisch lezen, het verstandelijk lezen en het op toon lezen, weer als middelen
ter geestesontwikkeling.
Het leesboek, het leesboek der hoogste klas, is van kapitaal belang. Over de
vereischten daarvan, over de wijze van behande-

(1) Id. Vierte Stufe. Schule. 67.
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ling bestaat in Duitschland, en ook in Nederland, eene gansche literatuur.
Het leesboek is het voornaamste boek der volksschool, het is het boek, waardoor
het taal- en letterkundig gevoel der leerlingen, en daardoor hunne algemeene,
harmonische geestesoutwikkeling in de ruimste mate bevorderd wordt. Daar komt
het ten slotte vooral op aan.
Het leesboek moet het puik onzer nationale letterkunde bevatten, wat binnen den
kring der leerlingen ligt, natuurlijk. Doch dit is niet genoeg, en hierin zijn de meeste
leesboeken voor de Lagere School, ook de Bloemlezingen voor het Middelbaar
Onderwijs, voor verbetering vatbaar.
Zulk boek bevat, veronderstel ik, het beste wat onze literatuur heeft voortgebracht.
De opgenomen stukken zijn onberispelijk, in alle opzichten. Zulk boek kan zeer
nuttig zijn. Het voldoet niet, als handboek in de School, als ééne vereischte ontbreekt.
De samensteller van zulk boek moet zich niet afvragen: Zijn al de prozaschrijvers
en dichters, welke in onze letterkunde eene vooraanstaande plaats bekleeden,
vertegenwoordigd met hunne werken, die ik opneem, - met het bevattingsvermogen
der leerlingen voor wie het bestemd is, rekenschap houdend, - geheel en al geschikt,
en laten zij in het opzicht van inhoud en vorm niet te wenschen over? Neen, deze
vragen moet de verzamelaar zich niet stellen; maar wel de volgende: Is de inhoud
van dien aard, dat de geest er door ontwikkeld, het hart en het gemoed gestreeld, de
opvoeding - dit woord in den verhevensten zin genomen - van onze scholieren, dus
van ons volk, er door bevorderd wordt? Is de taal zoo gekozen, dat zij zich
gemakkelijk bij de taal van onze leerlingen kan aanpassen, deze zuiveren, uitbreiden
en veredelen? Dit is met de voortbrengselen van alle letterkundigen, van de grootsten,
in hunne bevattelijke werken, niet altijd het geval. Daarom ook is het noodig, dat de
samensteller van een leesboek, zoowel voor het Lager, als voor het Middelbaar
onderwijs, onze vaderlandsche letterkunde geheel en al beheerscht. Hij mag geen
leesboek willen samenstellen, uit het materieel van een dozijn, soms nog minder
leesboeken, zoodat dezelfde stukken overal voorkomen. Hij moet een fijnen
pedagogischen tact hebben
Het dialekt, de gewestspraak, is de taal der leerlingen, die ter school komen. Daar
moet op voortgebouwd, daar mag niet mede afgebroken worden. De moedertaal
wordt niet onderwezen, zooals het Latijn en het Grieksch onderwezen worden: 't is
te zeggen als eene taal, waarvan geene elementen in den leerling aanwezig zijn. Het
zijn doode talen. Maar de moedertaal speelt en sprankelt in onze jongens en meiskens.
Zij is een levend organisme, dat moet gekoesterd, gestrookt worden, om tot de heer-
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lijke, voldragen vrucht, de algemeene, letterkundige taal, te kunnen gedijen. Daar
zijn pedadogen, die verlangen, dat, om den overgang te vergemakkelijken, om
geleidelijk tot de beschaafde omgangstaal te komen, stukken in gewestelijken tongval
in het leesboek worden opgenomen. Anderen verzetten zich daartegen, om redenen
van principiëelen aard; ook met het oog op praktische moeilijkheden, welke zulke
opneming in de verschillende provinciën van het land zouden opleveren. Albert
Richter antwoordt daarop, dat een zelfde leesboek voor gansch Duitschland niet
doelmatig is, juist omdat de aansluiting der algemeene letterkundige taal aan het
plaatselijk dialekt niet mogelijk is; hij verdedigt dan ook met klem de opneming van
eenige stukken, vooral sagen, legenden, vertelsels, uit de streek in het dialekt der
streek.
Wij moeten, voor gansch het Vlaamsche land, één leesboek hebben. Het moet een
Vlaamschen en tevens een Belgischen geest ademen. De stukken moeten in de
algemeene letterkundige taal opgesteld zijn; dat is zeker; doch er moeten tevens
elementen der volkstaal in aanwezig zijn. Het is eene kiesche zaak: doch zij is niet
onmogelijk om op te lossen, en, zooals ik het vroeger heb aangetoond, zal men,
zonder met de volkstaal rekening te houden, nooit echte volks- of kinderlektuur
hebben. Het dialekt heeft voor de kinderen eene buitengewone aantrekkelijkheid;
het is de poëzie van hunne zieltjes, van heel hun geestes- en gemoedsleven; nog eens:
doodt die niet op bruske wijze; zorgt er voor, dat die levende taal vanlieverlede met
de algemeene Nederlandsche taal samenvloeie, en dat deze de levende taal van den
man en de vrouw worde, evenals het dialekt de levende taal van den jongen en het
meisken was. Gaat men anders te werk, onderwijst men onze gemeenschappelijke
Nederlandsche taal, zonder rekening te houden met wat daarvan in den leerling reeds
voorhanden was, dan zal de algemeene letterkundige taal, voor de volwassenen eene
kunsttaal blijven; zij zal de levende, onafscheidbare vorm van het geestes- en
gemoedsleven van den man en de vrouw niet worden; nog eens gelijk het dialekt de
vorm van het geestes- en gemoedsleven der knapen en meiskens was.
Wat gebeurt er, wanneer weinig ontwikkelde menschen, die gewoon zijn hun
plaatselijk dialekt te spreken, en de beschaafde omgangstaal geleerd hebben, gelijk
zij Grieksch of Latijn hebben geleerd, verplicht zijn de algemeene Nederlandsche
taal te gebruiken? Zij smeden eene taal voor zich zelf: deze is de vorm van hun voelen
en denken niet; daarom is zij gemaakt, gewrongen, gekunsteld: de spreker voelt dit:
het kost hem zoo-veel moeite, dat hij liever de Fransche taal gebruikt, die weinig
verder van zijn geestes- en gemoedsleven verwijderd is.
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‘Het Leesboek, de Bloemlezing, moet een handboek van vaderlandsliefde zijn’,
schreef ik in mijn werk: Onze taal in het Onderwijs. Ook van zedelijke en
verstandelijke opvoeding.
Op één punt vestig ik nog met een enkel woord de aandacht. Veel poëzie, in proza
en in dichtstukken, vraag ik in onze leesboeken voor alle graden van ons onderwijs.
De poëzie slinkt in onze bewogen maatschappij op ergerlijke wijze; de zucht naar
stoffelijk genot, het winstbejach woekeren meer en meer, en dat is onrustwekkend
voor de toekomst.
Poëzie in de school, in het leven, hebben wij noodig. Rückert waarschuwde ons
reeds bijna eene eeuw geleden:
Einst wird die Poësie zur Kinderkrankheit werden,
Und nur Philosophie erwachsen sich gebarden,
Dan wird der Knab' abthun sein Lust- und Trauerspiel,
Mit Mannesernst dann gehn lusttrauerloss zum Ziel.
Dan wird' die Menschhe't sich zur höchs'en Würd' erheben,
Du aber freue dich die Zeit nicht zu erleben(1).

De wijze van verklaring der leesstukken is van het allergrootste gewicht. Daarbij
volgt men niet zelden een verkeerden weg, zoowel in het middelbaar als in het lager
onderwijs.
Meer dan eens heb ik op de groote pedagogische kracht van Vondels taal gewezen.
Het kind heeft de kennis zijner taal aan zijne ouders, aan zijne omgeving, aan zijn
leven te huis en op de straat, te danken. Onze dichter had insgelijks een groot deel
van zijnen woordenschat van het volk geleerd, en de gouden staven der zoo sappige
volkstaal door onverdroten arbeid tot een weergaloos voertuig zijner letterkundige
meesterstukken gesmeed. Men mag dus zeggen, dat hij zijnen vorm nagenoeg uit de
eerste hand had. De elementen der volkstaal spelen overal in zijn eigen werk door.
Daarom sluit hij zich daarbij zoo frisch aan. De woorden en uitdrukkingen moeten
verklaard worden, natuurlijk. Maar, de letterkundige ontleding dezer werken te baat
nemen om zich in historische, grammatische en lexicograpische studiën te verdiepen,
deugt niet. Ik wil niet gezegd hebben, dat deze oefeningen op zich zelf, b.v. in het
middelbaar onderwijs van den eersten graad, geene hooge waarde hebben, niet hoogst
nuttig zijn; doch het is wetenschappelijke taalstudie en deze bestaat op zich zelf. In
de letterkundige ontleding moeten deze verklaringen zoo beknopt mogelijk zijn; het
hoofdgewicht mag er niet on vallen. Wordt de tekst begrepen, wordt de vorm en de
inhoud den leerlingen duidelijk gemaakt, dan zal door de eigenlijke letterkundige
ontleding, door het wijzen op de poëtische schoon-

(1) Die Weisheit des Brahmanen. Erste Stufe. Einkehr: 51.
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heid, op de uitbeelding, indien de leeraar zijnen dichter waarlijk kent, en een
enthousiast is - want zonder beide is niets te bekomen - dan zal ook de eigenlijke
taalkennis der leerlingen bij zulk onderwijs op wonderlijke wijze bevorderd worden,
zonder van de andere onwaardeerbare vruchten te spreken, die zulke lessen opleveren.
De poëtische en artistieke, de verstandelijke, zedelijke en nationale ontwikkeling,
moeten met het dieper indringen in de taal, in hare uitbreiding en veredeling,
onafscheidelijk samengaan; zij maken slechts een uit.
In het lager onderwijs zijn deze grammatische en lexicographische oefeningen
nog minder op hunne plaats. Er kan niet genoeg op gedrukt worden: dat is hooger
onderwijs, zeer vruchtbaar hooger onderwijs.
Albert Richter zegt, sprekend over het Volksonderwijs:
‘Bij de verklaring der leesstukken is het hoofdzaak, dat men deze in haar
geheel op de scholieren laat werken, en om deze werking te versterken is
het aan te raden, dat de onderwijzer ze eerst goed voorleze. De werking
mag dan echter niet verzwakt worden door een grammatisch ontzenuwen
en aan stukken trekken van het leesstuk; want het is iets anders of men de
grammatische moeilijkheden wegneemt, die het goed verstaan van een
leesstuk beletten, ofwel dat men allerhande grammatische oefeningen te
pas brengt, die met den zin van het lied, de sage enz. hoegenaamd geene
betrekking hebben. De geest van het stuk is de hoofdzaak, de vorm kan
slechts zoover in aanmerking komen, als de geest, die daar in opgesloten
ligt, op zijne bevrijding wacht.’
Diesterweg schrijft daarover:
‘Tegen een misbruik en pedagogische zonde, die voortdurend, naar het
schijnt, meer en meer bedreven wordt, tegen het aan stukken trekken der
poëtische werken, moet op zeer ernstige wijze gewaarschuwd worden.
Het is, als alle voorijlig kritikeeren, een ongelukkig werk. Zeer zeker, ik
ook ben een vriend van alle klare kennis, en haat de duisterheid; maar ik
ga er niet voor om te verklaren, met het oog op poetische stukken, wanneer
deze anders slechts goed zijn, fantazij en gemoed opwekken, voor het
edele en schoone begeesteren, heb ik haar liever dan de storende
verbrokkeling en schoolmeesterachtige haarklieverij.’(1)
‘Het declameeren is eene taaloefening, die in alle klassen van het hoogste
belang is; want door het woordelijk weergeven van juist opgevatte en
aangeëigende taalvormen wordt de geest en de taal van het kind op
buitengewone wijze verrijkt. Daarom, waar de declamatieoefeningen
verzuimd of verwaarloosd worden, vertoont zich in de taalvorming altijd
eene zeer betreurenswaardige gaping’.

(1) Der Unterricht in der Müttersprache und seine nationale Bedeutung: blz. 106.
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Zoo spreekt een hoogstaande pedagoog; ik heb zijn boek lief, dat de Praktijk der
Volksschool heet, waarvan de schrijver met recht mag getuigen, ‘dat overal op den
voorgrond gesteld is, wat zich door de ervaringen van praktische schoolmannen voor
volksscholen als praktisch uitvoerbaar, en voor volksonderwijzers zich als
onvoorwaardelijk noodzakelijk bewezen heeft(1).
Ik ben een overtuigd aanhanger van declamatieoefeningen in de lagere school.
Het declameeren kent aan het memoriseeren eene waardige plaats toe, wat al te zeer
verwaarloosd wordt, tot groote schade van al de leervakken; het doet dieper in de te
ontleden stukken dringen, bevordert de mondelinge voordracht, leert op gepasten
toon, met gevoel en nadruk, lezen en spreken, en is eene uitmuntende vooroefening
tot het schriftelijk opstellen.
In de lagere school kan niet te veel zorg aan het declameeren besteed worden.
Zouden zelfs onze toekomstige advokaten, staatsredenaars, predikanten, bij deze
oefening in hun ambt niet ruim baat vinden, om flink te leeren spreken? Is het hun
niet aan te raden zich met den grootsten ernst op het met nadruk, op gepasten toon
lezen, toe te leggen? Niet weinigen hebben dat in hunnen studietijd verwaarloosd en
beklagen het zich bitter, als het te laat is, en zij zich onbeholpen in de mondelinge
voordracht bevinden.
Wat moet gedeclameerd worden? Het beste wat onze letterkunde bevat; natuurlijk
hoeft het voor de scholieren bevattelijk te zijn. Over het algemeen kan men zeggen,
dat het verhaal de voorkeur verdient, vooral de sage, de legende, de fabel en de
parabel. Het boertige mag zoomin als het dramatische ontbreken.
‘Het is eene dwaling te meenen dat slechts dichtstukken

(1) Die Praxis der Volksschule. Ein Wegweiser zur Führung einer geregelten Schuldisciplin und
zur Erteilung eines methodischen Schulunterrichtes für Volksschullehrer und für solche die
es werden wollen. Von Dr C. Kehr. Schulrat und Seminardirektor in Erfurt. Vorwort zur
ersten Auflage.
In het hoofdstuk over het Onderwijs der Geschiedenis schrijft KEHR een waar en schoon
woord; het ware te wenschen, dat men, zoowel in zijn land als elders, daar rekening mede
hield:
‘De vaderlandsliefde is voor den leeraar der geschiedenis niet alleen iets zeer schoons, maar
voor alles ook iets zeer noodzakelijks. Wat ware een leeraar van geschiedenis zonder
begeestering der echte vaderlandsliefde? Maar zoo min deze liefde op den roem van gewonnen
bloedige veldslagen, of op den luister van ontplooide heerschersmacht mag steunen, mag zij
in de trotsche verachting van andere naties hare wortels schieten. Wij moeten in de school
geen haat, maar liefde zaaien, geene wraak voedsel geven, maar vrede planten.’
Praxis. Elfte Auflage, blz. 357.
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moeten van buiten geleerd en gedeclameerd worden. Dat, behalve bijbelspreuken,
zoo weinig proza in de volksschool van buiten geleerd wordt, is in allen geval mede
eene wezenlijke oorzaak, dat de mondelinge en schriftelijke voordracht der scholieren,
zooveel te wenschen overlaat,’ zegt Richter.
De Duitsche pedagoog schrijft hierover - weer op de mondelinge en schriftelijke
voordracht toegepast - een woord, dat onze hooggeachte collega, de Vlaamsche
pedagoog, over de lagere school, reeds jaren geleden schreef, en dat een gevleugeld
woord verdient te worden.
Kan. Joos schrijft:
Veel menschen vragen van de lagere school
o

1 minder dan ze geven moet;
en 2o veel meer dan ze geven kan(1).

Daar, waar van de school minder gevraagd wordt dan zij geven moet, heeft Kan.
Joos het oog op de verstandelijke, en meer nog op de zedelijke opvoeding; hij treedt
daarover in beschouwingen, die hoogst merkwaardig mogen genoemd, en ernstig
verdienen overwogen te worden.
Doch, zijne zoo ware leeringen en waarschuwingen vallen minder in de lijst der
vraagpunten, die ik hier behandel; wel de bewijzen, die hij aanhaalt om het elkeen
duidelijk te maken, dat het overladen der programma's voor gevolg moet hebben de
opvoeding, en het degelijk onderricht in de moedertaal te verwaarloozen.
‘De moedertaal, thans bestolen en uitgeplunderd door de andere vakken,
moet terug haar eereplaats bekomen in de school en van slavin vorstin
worden; ze moet weer opvoedend middel worden door stichtelijke lezingen,
spreekoefeningen en opstellen.’
Over de overlading der programma's ben ik het met den heer Joos geheel en al eens:
‘Ik zal geen kwaad zeggen van de stof van het programma der lagere
school; al wat daartoe behoort, heeft zijn nut voor de kinderen.
De groote vraag is of de overheden die het opstelden in hun drift om de
kinderen veel te doen leeren, genoegzaam rekening hielden met den tijd
waar de onderwijzers over beschikken, en met de natuurlijke zwakheden
van het kind.
Een kind leert niet gelijk een groote mensch. Om iets gemakke-

(1) Voordracht gehouden in de Hoogeschooluitbreiding te Sint - Niklaas, den 5 Maart 1914.
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lijk te onderwijzen, moet men aanknoopingspunten hebben, moet men het
nieuwe, het onbekende aan iets bekend kunnen hechten, en dat kan men
zelden bij kinderen; daarom, als 't niet te gemeen was, zou ik van hun geest
kunnen zeggen, dat hij een kleerkas is zonder kapstokken. Hun aandacht
is wispelturig; ze heeft iets van den vlinder die van de eene bloem naar de
andere vliegt, zonder ergens te blijven rusten.’
Er ligt stellig veel opmerking, poëzie zelfs, in de leer van den pedagoog. De groote
dichter Rückert komt tot dezelfde slotsom, wat den menschelijken geest, zelfs van
den volwassen man betreft. Hij gebruikt een ander beeld:
‘Unser Gedächtnis ist wie eines Wirtes Zimmer,
Das doch, wie weit es sei, beschränkt von Raum ist immer.
Von Gästen gehn darein nicht zuviel auf einmal,
Und von Vorstellungen nur immer eine Zahl.
Doch nachemander gehn der Gaste viele drein,
Und alle schreiben auch wohl ihre Namen ein,
Die in das Fremdenbuch, die auf die Fensterscheiben,
Das sind Errinnrungen, die von den Gästen bleiben.
Erneu'n kann sich der Wirt die Züge nach Belieben,
Wenn zu unleserlich nicht einer hat geschrieben(1).’

Kan. Joos gaat voort: ‘Zonder aandacht leert niemand.’
Rückert:
‘Aufmerksamkeit, mein Sohn, ist, was ich dir empfehle,
Bei dem, wobei du bist, zu sein mit ganzer Seele.
Wenn du an andres denkst, als was dein Lehrer spricht,
So hörst du dies nur halb, und in dir haftet's nicht.
Du aber brauchst zum Glück an andres nicht zu denken,
Und kannst Aufmerksamkeit mir ungeteilte schenken.
Das ist der Vorzug, den der Knabe hat vorm Mann,
Der eigen denkens sich nicht mehr entschlagen kann.
Er hat bei allem, was er hört, soviel zu denken,
Dass er kein voll Gehör kann dem Gehörten schenken.(2)

Joos:
‘Hun geest is spoedig vermoeid en heeft veel van een zwakke maag, die
met kleine beetjes gediend is; dus moeten alle lessen kort van duur, dus
klein van inhoud zijn. Hun geheugen is gelijk een versche muur, waar men
geen nagel vast kan inslaan; dus om het geleerde te onthouden, moeten de
kinderen dikwijls en nog meer hetzelfde hooren en zien.’

(1) Weisheit des Brahmanen. Vierte Stufe. Schule. 179.
(2) Id. 70.
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Het programma is te uitgebreid; tot deze slotsom komt de heer Joos. Wat het aanleeren
van de Fransche taal in de lagere school betreft, kunnen geene duurzame uitslagen
verkregen worden.
‘Zonder vrees voor tegenspraak durf ik bevestigen, dat al de jongens die
na het verlaten van de lagere school geene verdere lessen volgen, na twee
jaar al hun Fransch vergeten zijn... Het beetje Fransch in de lagere
school draagt in niets, volstrekt in niets bij tot de verstandelijke en
zedelijke ontwikkeling van het kind.’
Met andere vakken is dit niet het geval:
‘al vervliegt er veel van wat in de school geleerd wordt’; de schrijvet staaft
op onomstootelijke wijze, dat de vormende kracht van het onderricht in
de vaderlandsche geschiedenis blijft(1).
De heer Joos is geheel en al t'akkoord met Rückert, die ook van meening is, dat
zaken in de school moeten geleerd worden, al levert de kennis daarvan geen stoffelijk
nut op.
‘Was in der Schule du gelernt, ist 's wohl vergebens,
Weil du gebrauchen es nicht kannst im Lauf des Lebens?
O nein, den Acker had zum Anbau es entwildet,
Zum Wesentlichen hat 's dich förmlich vorgebildet.
So was im Leben selbst, der grossen Schule, du
Gelernt hast, bringst du nicht umsonst dem Himmel zu,
Du musst die irdischen Aufgaben recht nur treiben,
Und ewig wird davon die Segenswirkung bleiben(2).’

Richter schrijft: ‘Met het oog op de mondelinge en schriftelijke voordracht, wordt
in de volksschool te veel, en ook te weinig verlangd. Te veel, wijl men van de
scholieren iets vergt, wat zij niet kunnen voortbrengen, daar de school hunne krachten
nog niet genoegzaam geoefend heeft, wijl de school hen nog niet in het bezit van
goede voorbeelden heeft gesteld, waarnaar zij kunnen werken. Te weinig, wijl veel
te dikwijls, bij het eischen der juistheid, ook niet de vaardigheid wordt gevoegd.
Beide feilen zal men moeten vermijden, wil men, in de spraakkundige uitdrukking
betere uitslagen bij de leerlingen bekomen(3)’.
Wanneer ik mij een diep overtuigd voorstander van het memoriseeren in de
volksschool verklaar, wil dit geenszins zeg-

(1) Blz. 258.
(2) Weisheit des Brahmanen. Vierde Stufe. Schule. 227.
(3) Der Unterricht in der Muttersprache: blz. 108.
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gen, dat ik dit zoo versta, dat de scholieren de te leeren stukken blootweg van buiten
zouden leeren. De dicht- en prozastukken b.v. die moeten gedeclameerd worden,
zouden aldus, zonder voorafgaande lezing en verklaring aan de leerlingen worden
gegeven, die ze te huis zouden van buiten leeren. Neen, zulke mechanische oefening
heeft geene waarde als taaloefening, en kan tot geene goede voordracht leiden; ze
oefent zelfs een verderfelijken invloed uit op gansch het onderwijs. Niet alleen moet
eene zorgvuldige lezing in de klasse voorafgaan, waar op de noodige intonatie het
grootste gewicht wordt gelegd. De lees- en voordrachtkunst van den onderwijzer
speelt hier eene hoofdrol. Dergelijke leesles is terzelfdertijd eene voordrachtles. Dan
moet de inhoud van het stuk beknopt, maar duidelijk verklaard worden. De fijnste
nuanceering zal hoofdzakelijk door het voorbeeld van den onderwijzer aangeleerd
worden. Niet alleen moet de inhoud door den leerling begrepen worden. Evenals bij
de verklaring van elk letterkundig stuk moet het gevoel hier tot zijn recht komen.
Vooral bij de voorbereiding der declamatiestukken. Hier weder hangen de uitslagen
bijna geheel van het voorbeeld' van den onderwijzer af. Leest en spreekt hij met
nadruk, begrijpt en gevoelt hij het stuk goed, is hij in staat de gedachten en gevoelens
duidelijk, bepaaldelijk, met hunne verschillende schakeeringen weer te geven, dan
zullen de uitslagen niet achterwege blijven. Ik heb zeer jonge kinderen, vooral meisjes,
in de voordracht van dicht- en prozastukken fijn gevoel hooren leggen, ik heb dit
niet alleen gehoord in hunne stem, ik heb dit ook bemerkt aan hunne
gelaatsuitdrukking, dat het verwonderlijk was. Dat zoo iets op hunne verstandelijke
ontwikkeling, op de vorming van hun gemoed den zegenrijksten invloed uitoefent,
hoeft wel geen betoog.
Kanunnik Joos heeft door zijne merkwaardige voordrachten bewezen, welke
voorname rol het gevoel in de taal speelt.
Ook in gansch het onderwijs. Niet wat men verstaat, begrijpt; slechts wat men
gevoelt, is onze wezenlijke, blijvende geestelijke eigendom, zooals Rückert het
treffend getuigt:
So lange du nur denkst, ohn'es in dir zu fühlen,
Wird ein Gedanke nur den andren weiter spühlen.
Nicht wahr ist, was du denkst, nur was du fühlst ist wahr;
Durchs Denken machst du dir nur das Gefühlte klar.
Und im Gedächtnis wird dir 's ewignicht veralten,
Was du Gefühltes denkst, das wirst du auch behalten,
Das seinen Namen zwar vom Denken hat empfangen,
Doch nur Gefühltes bleibt im Angedenken hangen(1).

(1) Weisheit des Brahmanen. Zweite Stufe. Stimmung, 140.
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Natuurlijk mogen wij nooit vergeten, dat wij in de iagere school zijn, en niet
verwachten, dat wij van onze leerlingen kunstdeclamators kunnen vormen. Met de
gebaren past het heel zuinig te zijn.
Toch zal de oefening rijke vruchten opleveren, ter ontwikkeling van het taalgevoel,
de mondelinge en schriftelijke voordracht; zij zal zelfs op gansch het onderwijs een
gunstigen invloed uitoefenen.
Eene korte uitweiding houde men mij hier ten goede.
In mijne jeugd hadden de declamatieprijskampen in vele steden en zelfs dorpen
plaats. Zoo heb ik op een prijskamp Tollens' Echtscheiding, De Brand; Van Beers'
De Blinde, Eene Bloem uit het Volk, Bij 't Kerkportaal door tien en meer deelnemers
hooren voordragen. Thans schijnen deze prijskampen zoowat overal in onbruik
geraakt.
In mijne Kempische verhalen wordt veel over het buurten rond het ketelvuur
gesproken. Daar wordt veel verteld; ook heb ik daar, vooral uit Conscience's werken,
hooren voorlezen en zelf voorgelezen.
Ons volk maakt gaarne deel uit van tooneelafdeelingen en zangmaatschappijen,
wat te prijzen valt. De volksbibliotheken genieten meer en meer bijval. Op sommige
plaatsen worden de leeszalen druk bezocht.
Wij zouden nog een stap verder moeten kunnen doen.
In vele werkmansgezinnen, vooral waar de onderwijzer aan het lezen belang hecht,
en zelf goed leest, lezen de kinderen aan hunne ouders uit hun leesboek luidop voor,
en dit leidt er toe de ouders uit de werken onzer volksletterkunde in den huiselijken
kring voor te lezen. Behoeft er op gewezen hoe vruchtdragend dit moet zijn, met het
oog op de verstandelijke, nationale en zedelijke ontwikkeling, op het versterken van
den familiegeest en het huiselijk leven?
Meer dan eens heb ik mij afgevraagd of men geene volksleesgezelschappen tot stand
zou kunnen brengen?
Ik zou dit zoo verstaan:
Onze jongens, en waarom ook niet onze meiskens, zouden geregeld, niet te dikwijls,
samenkomen, om uit onze volksletterkunde, ook uit onze vakliteratuur, het een en
ander voor te lezen. Zeker is het wenschelijk, dat b.v. de onderwijzer aan de jongens,
de onderwijzeres aan de meiskens, of andere bevoegde personen, voorlichting en
raad geven; maar geene school houden: laat de leden volkomen vrij, zelf hunne zaken
regelen; zij moeten lezen en ook de voorgelezen stukken onder elkaar bespreken.
Natuurlijk mogen deze in geen enkel opzicht te
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wenschen overlaten, en dit is gemakkelijk te verkrijgen, indien de volksbibliothecaris
op de hoogte zijner taak is en de bibliotheek slechts degelijke boeken bevat. Het
duiveltje der politiek moet onverbiddellijk uit dergelijke leesgezelschappen geweerd
worden.
Het nut en het genoegen, dat dergelijke oefeningen kunnen opleveren, is zoozeer
in het oog vallend, dat er niet eens op behoeft gewezen.
Over de uitslagen van het schriftelijk opstellen in de lagere scholen wordt algemeen
geklaagd. De E. Heer Directeur Jacobs, onze collega, verklaarde onlangs in zijne
zoo zaakrijke voordracht: ‘Het opstellen in de hoogste klassen onzer humaniora’,
dat ook daar de uitslagen niet zijn, gelijk men dit mocht verwachten(1).
‘Eens hoorde ik de paradox verdedigen’, schrijft Naber, ‘dat in het Nederlandsch
opstel de ware toetssteen lag, en dat men, in de onderstelling, dat voldoende oefening
is voorafgegaan, men de jongelieden veilig daarnaar alleen zou kunnen beoordeelen;
die dat mocht willen in practijk brengen, zal de overgroote meerderheid der
examinandi zonder bedenken moeten afwijzen. Ik vraag mij af wat de wezenlijke
oorzaak is van dat treurig verschijnsel; een alleszins bevredigend antwoord vernam
ik nog nooit.’

(1) In een Gidsartikel (Jaargang 1889) kloeg de bekende Hellenist NABER bitter over de uitslagen
van het onderricht aan de Nederlandsche Gymnasia, in de klassieke talen; de opstellen in de
Nederlandsche taal lieten, volgens hem, nog meer te wenschen over.
‘Slechts zeer enkelen zouden een in het Latijn geschreven werk, zonder voortdurende
inspanning en voor hun genoegen kunnen lezen.’
Wat het Grieksch betreft: ‘Dat bij de leerlingen - ik meen bij het gros der leerlingen - een
duister besef zou aanwezig zijn van de studie der Oudheid, welk onpartijdig toehoorder zou
het gelooven?...
Maar wat te zeggen van de zoogenaamde opstellen in de moedertaal? Hoe het komt, weet ik
niet, maar zij zijn, volgens het oordeel van allen, met wie ik de eer had gecommiteerd te
worden, beneden critiek. Sedert het vorig jaar zijn onderwerpen van geschiedkundigen aard
buitengesloten, mogelijk heeft men daarvoor goede redenen gehad; maar wat wij te lezen
krijgen over “Haast u langzaam” of “Een Dagje buiten” of dgl. is bijna zonder uitzondering
onleesbaar.
Een bijzonder onaangenamen indruk maken de verwaande knapen, die humoristisch willen
schrijven, als HILDEBRAND, of die in MULTATULI hun ideaal zien van geestigen schrijfstijl.
Veelheid van woorden, armoede van gedachten, en in 't geheel geen smaak, alles het werk
van jongelieden, die zes jaar lang gevoed zijn met het zoogenaamde merg der Oudheid.’
S.N. NABER. Latijn en Grieksch. De Gids. Jaargang 1889: blz. 88 en volg.
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Er is misschien overdrijving in te beweren, dat de ware toetssteen van de waarde
eens leerlings in het opstel in de moedertaal ligt; maar voor een paradox houd ik het
in het geheel niet. Althans, pedagogen van allereersten rang aarzelen niet daar fiink
voor uit te komen. Dat het schriftelijk opstel het oog der school is, de bekroning, niet
alleen van het onderricht in de moedertaal, maar van gansch het onderricht, wordt,
denk ik, door geen hunner betwist. Immers, gelijk de leerling is, zal zijn opstel zijn.
Nu wil ik, met al de bescheidenheid, die mij past, de oorzaken van de
teleurstellingen van het onderricht in het opstellen, zoowel in het lager als middelbaar
onderwijs, nagaan, en zoo beknopt mogelijk de middelen bespreken, om tot betere
uitslagen te komen.
Wat het middelbaar onderwijs betreft, oppert Naber de vraag: ‘Treffen wij hier
een der treurige gevolgen van het schadelijk stelsel van vakleeraren aan, die allerwege
de klasseleeraars hebben vervangen? Ik durf niets beslissen.’
De zaak is inderdaad van kieschen aard. Indien de leeraars inderdaad de noodige
bevoegdheid bezitten, is stellig het klasseonderwijs boven het vakonderwijs te
verkiezen. De eenheid in het onderwijs kan beter tot haar recht komen, en het ‘het
een moet in het ander grijpen, het eene door het andere bloeien en rijpen’, vindt
gemakkelijker zijne toepassing.
Eigenlijk zou alle onderwijs min of meer onderwijs in de moedertaal behooren te
zijn; elke leeraar zou, waar de gelegenheid zich aanbood, op het gebruik der
moedertaal bij zijne leerlingen moeten letten’, schrijft Prof. Van Hamel(1).
‘Wie de moedertaal aan een gymnasium onderwijst, moet op zijn collegas als
bondgenooten kunnen rekenen, zal hij iets goeds tot stand brengen(2).’
In het lager onderwijs zijn al de pedagogen van naam het eens, dat alle zakenonderwijs
ook taal-onderwijs, en alle taalonderwijs zakenonderwijs hoeft te zijn.
Wat de uitslagen van het onderwijs in de moedertaal, en speciaal in het opstellen
betreft, vergeet men doorgaans ééne zaak, en zoekt men het, waar het niet verloren
is. De moedertaal, en het opstellen vooral, zijn geene afzonderlijke vakken; gansch
het onderwijs moet daartoe leiden. Waarom laat het opstellen van eenen leerling te
wenschen over? ‘Het zit er niet in’, het kan ook zijn. ‘dat het er inzit en er niet goed
uitkan’. Het moet er inkomen door de algemeene geestesontwikkeling, en ook

(1) Gids: 1893, blz. 30.
(2) Id. blz. 31.
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door de karaktervorming. Vooral moet het licht, klaar, helder worden in het hoofd
en het hart onzer scholieren. Het overladen der programmas, die niet kunnen verwerkt
worden, moet noodzakelijk ledigheid, verwarring stichten; het is verderfelijk voor
de vorderingen in het opstellen, waar duidelijke begrippen en voorstellingen
onontbeerlijk zijn. Nergens is het vage, het onverteerbare en onverteerde zoo
hinderlijk. Het geleerde moet vastzitten, voor goed vastzitten, het eigendom des
leerlings zijn, aan juiste, bepaalde vormen vastgeklonken, die ook den leerling moeten
toebehooren. De leerlingen moeten leeren hooren en zien; zij moeten leeren begrijpen
en ook voelen. Hierdoor zal men reeds vatten hoe schadelijk het is met het onderricht
eener vreemde taal aan te vangen, en nog erger het onderwijs in eene vreemde taal
te geven, welke de leerlingen half, of in 't geheel niet verstaan. Dat gebeurt, zelfs in
't lager onderwijs: 't is moeilijk om te gelooven; maar het is zoo. Waar dat gebeurt,
kan van geene gezonde geestesontwikkeling, van geene uitslagen in het opstellen
spraak zijn.
‘Wat ik wel weet,’ schrijft Jan Van Beers, ‘is dat bij zoo'n onpaedagogisch,
tegennatuurlijk onderwijs, de beste koppen onvermijdelijk stomp en bot worden, dat
de leerlingen zich aan dat half of verkeerd verstaan allengs gewennen en er in
mismoed of walg het hoofd bij nederleggen, dat er voor heel hunne volgende studiën,
voor gansch hun volgend leven misschien, over al hun weten en denken een sluier,
een nevel van onzekerheid en onvastheid hangen blijft; - wat ik wèl weet, is, dat de
ergste gebreken, zooals: gewoonte van ondadelijke lijdelijkheid bij het luisteren,
onnadenkendheid en slordigheid bij het zelf-werken, voor het grootste gedeelte
hunnen oorsprong in dergelijke lessen nemen(1).’
Dat heet ik nagels met koppen slaan; daar ligt, te onzent, eene hoofdoorzaak van
de onvoldoende uitslagen van het schriftelijk opstellen in de moedertaal, van de
algemeene geestesontwikkeling onzer leerlingen.
In het middelbaar onderwijs worden vreemde talen aangeleerd; in het M.O. van
den eersten graad vijf(2). Ik zal niet loochenen, dat zulk onderwijs, voor de algemeene
geestescultuur, en zelfs, door de vergelijking met de moedertaal, voor deze vruchtbaar
kan zijn, en in vele gevallen dit ook wezenlijk is. Maar, de leeraar in moedertaal
moet een beslagen kerel, en tevens een bij uitstek enthousiast zijn. En, indien tal van
vak-

(1) Het Hoofdgebrek van ons Middelbaar Onderwijs; blz. 47.
(2) In de humaniora Fransch, Duitsch, Engelsch, Latijn en Grieksch.
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ken in eene andere dan de moedertaal onderwezen worden, indien met het aanleeren
eener tweede en derde taal wordt aangevangen, zie ik, om er geene doekjes om te
doen, niet in hoe ernstige uitslagen kunnen verkregen worden.
Al te veel worden de onvoldoende uitslagen in het onderricht en het opstellen in
de moedertaal, uitsluitend aan de onvoldoende kennis dezer taal toegeschreven. De
cultuur der leerlingen, de manier, waarop die werd verstrekt, heeft daarop, gelijk uit
de vorige beschouwingen blijkt, insgelijks een overwegenden invloed.
Intusschen is de kennis der taal, is de vorm van het grootste gewicht. De leerling
moet de taal meester zijn. Dat is nog niet genoeg. Zij moet waarlijk zijne wezenlijke
moedertaal, de vorm van zijn geestes- en gemoedsleven zijn. Dit is het geval niet,
wanneer deze taal hem als eene vreemde taal wordt onderwezen. Dan blijft zij voor
hem, min of meer, eene vreemde of ten minste eene kunsttaal. De taal, waarin hij
schrijft, de letterkundige taal, moet uit zijne taal, die hij als kind te huis heeft geleerd,
die hij bij het spel, bij zijnen omgang met zijne familieleden en makkers, tot dan toe
heeft gesproken, uit zijn dialekt geboren worden: zij moet daar de uitbreiding, de
veredeling van wezen. Zoo wordt de letterkundige taal de taal van het geestes- en
gemoedsleven van den scholier, en later van den man en de vrouw, zooals het dialekt
de taal van het geestes- en gemoedsleven van het kind was. In zekeren zin blijft de
dialektvorm voor velen ook de vorm van dit leven, hun levenlang, de intiemste,
wellicht voor de groote meerderheid van hen, die te huis dit dialekt als kind hoorden
en spraken, en dit is voor de meesten onzer leerlingen, zoowel van het lager als
middelbaar onderwijs, het geval. Maar toch kunnen, en moeten wij er toe komen,
dat de beschaafde omgangstaal, in aansluiting aan de dialektische taal, dat de
letterkundige taal, als uitbreiding en veredeling van de beperkte, enge kindertaal,
met de uitbreiding en ontwikkeling van het beperkte, enge geestje, met de veredeling
van zijn gemoed gelijken tred houde: nog eens de wezenlijke taal van den leerling
worde; dat zij niet buiten hem op hem kleeft, maar er wezenlijk van binnen in zit.
Hier moeten wij eene voorname oorzaak zoeken, waarom de opstellen onzer leerlingen
al te veel te wenschen overlaten. en volwassenen gewoonlijk zoo verlegen zijn, als
zij het eenvoudigste briefken hebben te schrijven. Zij gaan buiten zich, in plaats van
in hun binnenste te blikken; zij zoeken naar kunstvormen, die de hunne niet zijn;
vandaar hunne onbeholpenheid, wat den vorm betreft, waarmede gewoonlijk hunne
onbeholpenheid in het ordenen der gedachten, aldus dezer samenhang, gepaard gaat.
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Wanneer wij zeggen, dat de leerling zijn eigen vorm ter beschikking moet hebben,
willen wij daardoor geenszins beduiden, dat wij voor hem een persoonlijken,
eigenaardigen stijl eischen. Dit is iets geheel anders, en onmogelijk, in welke school
ook te bereiken; het scheelt zelfs veel, of alle letterkundigen mogen zich daarin
verheugen.
Daar zijn pedagogen, die beweren, dat men zelfs van de leerlingen der middelbare
onderwijsinrichtingen van den eersten graad geen eigen werk mag eischen: aldus
Bonnell in zijn schrift: ‘Einige Bemerkungen über den Unterricht in der deutschen
Sprache auf Gynnasien: ‘Men verlangt in de Duitsche opstellen van de leerlingen
eigen werk. De Gymnasiast kan hoegenaamd geene eigen gedachten uitdrukken.
Eigen gedachten hebben zelfs studenten; hebben de meeste menschen niet.’
De schrijver gaat hier te ver; eigen gedachten, kunnen aan anderen ontleend,
volledigd zijn: en een scholier is ook eene personaliteit. Wij hebben daarbij in dit
opzicht heel merkwaardige opstellen ontvangen.
Intusschen speelt de navolging hier, zij het dan onbewust, zelfs bij schrijvers, eene
voorname rol.
Welke soort van opstellen zijn in het lager onderwijs aan de leerlingen op te geven?
Daarover zou, in den aard van de verhandeling van den heer Jacobs, een belangrijk
werk te schrijven zijn, evenals over de wijze van behandeling en verbetering, waarvoor
de voordracht van den heer Joos een puike leiddraad is(1).
Ik denk, dat mijne beschouwingen als niet nuttelooze vooroefeningen zullen gelden.
De leerlingen moeten tot lezen aangezet worden; elke school zou een bibliotheek
moeten hebben; onze leerlingen moeten daar leeren, ‘behendig stelende, eenieder
het zijne te laten’, om met Vondel te spreken.
Wat ik ook hoogst nuttig vind, en dit niet alleen in het lager, maar ook in het
middelbaar onderwijs:
Een schoon stuk uit het leesboek letterlijk afschrijven;
Een van buitengeleerd en gedeclameerd dicht- of prozastuk, natuurlijk uit het
hoofd, in het schrijfboek schrijven, dit later met den tekst vergelijken, en van feilen
zuiveren. Men begrijpt welk nut zulke oefening, met het oog op de ortographie, en
op de zuiverheid der taal, op den stijl van den leerling, zal uitoefenen. Daardoor
dringt hij dieper in den geest der stukken, worden deze meer zijn eigendom; daar
komt het ten slotte op aan.

(1) In mijne verhandeling: Schilderen, Schrijven en Onderwijzen, gaf ik over de keuze der
opstellen eenige wenken.
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Nog andere oefeningen kunnen voorzeker aanbevolen worden.
Het opstellen heeft door zich zelf reeds eene hooge waarde; als middel om het
geleerde vast te leggen is het belang daarvan niet te overschatten, naar Goethe's
woord:
‘Kannst du lesen, so sollst du verstehen;
Kannst du schreiben, so must du etwas wissen’(1).

(1) Sprüche in Prosa Maximen und Reflexionen. Erste Abtheilung.
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Nieuw ontdekt Werk uit de vroege Vlaamsche Schilderkunst
door Prof. Dr. Leo van Puyvelde, Werkend Lid van de Koninklijke
Vlaamsche Academie.
Geen enkel kunstgeleerde hecht nog geloof aan het sprookje van het plotseling
ontstaan van de Vlaamsche Schilderkunst met de verschijning van de van Eyck's.
Dit sprookje verschaft alleen nog aan vele schrijvers over kunst een graaggevatte
gelegenheid om even te zeggen dat in de kunst, evenals elders, geen sprake wezen
kan van de g e n e r a t i o s p o n t a n e a . Men weet al te goed reeds dat de van Eyck's
zelf, vóór zij het Lam Gods schiepen, uitstekend verluchtingswerk maakten. Men
weet bovendien dat zij voorafgegaan werden door een heel geslacht zeer handige
schilders-verluchters uit de oude Nederlanden, die op het einde van de XIVe eeuw
werkzaam waren aan de hoven der Fransche prinsen.
Op het oogenblik is de wetenschappelijke kunstgeschiedenis komen te staan vóór
devraag:w a s e r e e n s c h i l d e r k u n s t v a n b e t e e k e n i s i n V l a a n d e r e n
vóór de XVe eeuw?
Tot in de laatste jaren heeft men den overgang van de zuivermiddeleeuwsche
kunstvisie naar de meer modern realistische visie, die zich reeds op haar best
openbaarde in het werk van Jan van Eyck, als volgt voorgesteld. Uit de geniale en
zeer vooruitstrevende kunst van Giotto is de vernieuwing uitgestraald over Italië,
daarna over Frankrijk, en, langs wat men noemt de Fransch-Vlaamsche school van
het einde der XIVe eeuw, drong zij ook in Vlaanderen binnen. Deze stelling is wel
nooit geheel vastgezet met bepaalde feiten. Maar zij is aanlokkend door den logischen
gedachtengang van het vertoog, waarmee men ze kan uiteenzetten. De
gevolgtrekkingen, die men er uit afleidde, zijn niet zeer eervol voor de kunstenaars,
die Vlaanderen - blijkens tal van documentaire gegevens. - talrijk bezat in de XIVe
eeuw. Velen vermoeden niet eens het bestaan van een schilderkunst in Vlaanderen
gedurende dien tijd. Anderen, die er niet geheel over zwijgen, stellen het voor alsof
onze schilderkunst van vóór de XVe eeuw slechts gelden kan als een onsamenhangend
gebazel van provinciale ambachtslieden, in tegenstelling met de Italiaansche kunst,
wier beoefenaars reeds vroeg een sierlijke en zwierige kunsttaal spraken. Alleen door
aanvoeling te krijgen met den internationalen stijl, eerst in Italië, dan in Frankrijk
ontwikkeld, zouden onze artisten genoegzame zeggingskracht
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gekregen hebben om zich in schoonen vorm uit te drukken, en om ten slotte, in de
XVe eeuw, zooveel meesterschap te openbaren, dat zij iets van hun realistischen stijl
op hun beurt konden opdringen aan geheel West-Europa.
Ik meen dat men geheel dit stelsel zal moeten herzien. E r w a s r e e d s e e n
betrekkelijk hoogstaande kunst in Vlaanderen honderd jaar
v ó ó r h e t L a m G o d s w e r d v e r h e v e n . Een groot aantal geschreven
documenten toonen aan welk een ruim artistiek leven in dien tijd gaande was in onze
streken. Bovendien zijn ons nog enkele overblijfsels bewaard van de toenmalige
schilderkunst, overblijfsels, die nog niet voldoende bestudeerd werden van esthetisch
standpunt uit. Deze geschreven documenten en deze overblijfsels veroorloven ons
tot gevolgtrekkingen te komen, die heel wat gunstiger zijn voor onze toenmalige
kunstenaars. Dat de overblijfsels weinig talrijk zijn, doet niets ter zake: alleen hun
innerlijke waarde heeft hier belang.
In een samenvattende studie, gegrond op analyse, hoop ik eens te kunnen bewijzen
dat de Vlaamsche schilderkunst van het einde der middeleeuwen, en meer bepaald
die van de XIVe eeuw, volstrekt niet de zwakke hoedanigheden bezat, die eigen zijn
aan een jonge, tastende kunst, welke nog langs alle zijden zoekt. Laat ik het hier
alleen aantoonen door het bestudeeren van de voornaamste overblijfsels onzer
plaatselijke schilderkunst van vóór de van Eyck's: van de muurschilderingen, die de
eetzaal van het Biloke-klooster te Gent versieren, en waarvan de beste en ruimste
eerst een jaar geleden van onder een kalklaag te voorschijn kwam.

Hun belangrijkheid ontleenen deze schilderingen ten eerste aan hun ouderdom en
ten tweede aan hun vergevorderden en schoonen stijl.
Va n w a n n e e r d a g t e e k e n e n d e m u u r s c h i l d e r i n g e n d e r B i l o k e
te Gent?
Laten wij eerst bewijzen dat zij zoo oud zijn als het gebouw zelf, waarin zij werden
aangebracht, en verder onderzoeken wanneer dit gebouw werd opgericht.
Het spreekt van zelf dat geschilderde versiering, die men vindt op muren, kan
aangebracht wezen in verschillende tijdperken. Doch hier hebben wij te doen met
een zeer speciale soort van muurschildering, het fresco, dat alleen kan aangebracht
worden op de natte bepleistering, waarmee men de muren bedekt. Het is steeds
gewaagd te zeggen welk procédé gebruikt werd bij middeleeuwsche
muurschilderingen, die men onder-
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zoekt: chemische inwerkingen kunnen de bestanddeelen van de verf hebben gewijzigd.
Doch hier heeft de staat, waarin de schildering bewaard is, toegelaten een nauwkeurig
onderzoek te doen: een gedeelte van de schildering bleef lang op een donkeren zolder
en zonder bedekking met andere verfstof, een ander gedeelte bleef bewaard onder
een kalklaag. Wij hebben kunnen vaststellen dat, vóór men, eenige maanden geleden,
de muurschildering fixeerde, de verf bij de minste wrijving, men mag zeggen bij de
minste aanraking afpoeierde: dit verschijnsel duidt op frescoschildering. De kleuren
van het Laatste Avondmaal, dat door een laag kalk bedekt was gedurende ten minste
twee eeuwen, hebben uitstekend aan de inwerking van de kalk weerstaan: ook dit
wijst erop dat men al f r e s c o geschilderd had. Bij deze schilderwijze mengt men
de in water opgeloste verfstof met wat lijm en de verf dringt in de nog vochtige laag
van de bepleistering; zij maakt er één mede uit, en later kan zij afreuzelen samen
met de verpulverde bepleistering. Bij deze schilderwijze gebruikte men ook alleen
verf van aarde, geen verf van organische stoffen, opdat deze verf zou kunnen
weerstaan aan de inwerking van de kalk der bepleistering, waarin zij dringen moest.
Het is waar dat men, vóór de fixeering, hier en daar enkele verfschilfers zag
loskomen. Dit kon aanleiding geven tot de onderstelling dat men hier zou te doen
hebben met olieverfschildering. Het gebruik van olieverf voor muurschildering was
bij ons zeer in zwang in de XIVe eeuw: ik zou daaromtrent verschillende teksten
kunnen meedeelen. Doch de lichte schilfering, die wij op de muren van de Biloke
hebben kunnen merken, is ook verklaarbaar bij het gebruik van de
fresco-schilderwijze: hierbij werd, zooals ik zei, de opgeloste verf ook nog met lijm
vermengd, en op de plaatsen, waar de schilder een donkeren toon wilde bekomen,
waar het witte van de bepleistering niet doorheen mocht dringen, gebruikte hij meer
kleefstof; deze vervluchtigde niet geheel; zij verdikte; en op die plaatsen kon later
schilfering ontstaan.
Trouwens de manier, waarop de schildering werd uitgevoerd, wijst ons eveneens
op het aanwenden van de techniek, die ook in Italië gebruikt werd bij het
fresco-schilderen. Men kon vóór de fixeering, en men kan nu nog, roodachtige lijnen
opmerken, die de overblijfselen zijn van de eerste schets der figuren, schets die
aangebracht werd vóór de kleurplannen werden gelegd. Eerst nadat de kleurplannen
gelegd waren, schilderde men de zwarte lijnen van de definitieve teekening. In de
Zegening van Maria, de minst goede schildering in de Biloke, ziet men uitstekend
hoe de tweede definitieve teekening afwijkt van de eerst aangebrachte lijnen. Deze
werkwijze was eveneens in zwang bij
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de Italiaansche fresco-schilders der XIVe eeuw; de graffito-schets kwam slechts later
op.
Uit deze vaststellingen meen ik te mogen afleiden dat de muurschilderingen der
Biloke op de natte bepleistering werden uitgevoerd, evenals trouwens de heele
muurpolychromie van de groote en schoone eetzaal, polychromie, waarmee trouwens
de figuren één uitmaken.
Wanneer nu heeft men de muren bepleisterd en, onmiddellijk daarop, beschilderd?
Naar allergrootste waarschijnlijkheid dadelijk na de voltooiing van den bouw.
Hier rijst nu de tweede en voornaamste vraag, waarvan het antwoord ons moet
toelaten den ouderdom van de muurschilderingen vast te stellen: w a n n e e r w e r d
de eetzaal der Biloke gebouwd?
Om dit vast te stellen moeten wij ons behelpen met geschreven documenten en
met de bestudeering van den bouwtrant zelf.
Het is mij niet gelukt de hand te leggen op een geschreven document omtrent den
bouw der eetzaal. Maar in het archief van de stad Gent is nog een Latijnsch testament
van 1316 aanwezig(1), waaruit blijkt dat Jan van Lanchackere, kapelaan van de Biloke,
aan de abdis van de Biloke, de somme van honderd gouden grooten vermaakt, die
moet dienen tot het bouwen van een nieuwe slaapzaal. Een daarmee aansluitend
relaas in het Memorieboek der abdij, aangevangen in 1677, deelt ons mede dat de
abdis Maria van Poprode, juist zij die in het testament genoemd wordt, het
dormitorium bouwde. Deze abdis leefde tot in 1323. Men mag dus vaststellen dat
het gebouw der slaapzaal opgericht werd tusschen 1316 en 1323.
Dit gebouw der slaapzaal bestaat nog, wij kunnen het bestudeeren in al zijn
onderdeelen. Bij dit gebouw der slaapzaal sluit dit van de eetzaal aan. De bouwvormen
in beide gebouwen duiden er op dat het bouwen van de eetzaal gebeurd is onmiddellijk
na 't bouwen van de slaapzaal. Een deel van den vleugel der eetzaal werd begonnen
geheel in den stijl van dien der slaapzaal: het is het gedeelte dat nu dient tot trapzaal.
Nauwelijks had men dit klaar, of het bouwplan werd gewijzigd. Men bouwde verder
in een eenigszins monumentaler wijze. Toch zijn nog tal van onderdeelen gelijk aan
die van het gebouw der slaapzaal: o.m. de muurbekleeding, de rondstaven aan de
vensteropeningen, de deuropeningen. Wij mogen dus besluiten dat de vleugel der
eetzaal opgericht werd kort na dien der slaapzaal; dit is ongeveer tusschen 1325-1330.

(1) Om de waarheid te dienen moet ik zeggen dat de heer conservator A. van Werveke reeds
wist dat een dergelijk testament bestond, vóór. ik het document onmoette bij het onderzoeken
van het archief van de Biloke op het Stadhuis te Gent.
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Met dezen datum kloppen de uitslagen der vergelijking van dit gebouw met andere
Gentsche gebouwen van dien tijd. Zoo vertoont de zuidelijke buitenmuur van het
gebouw der eetzaal een zeer karakteristieke versiering, die wij terugvinden in de
oude kerk der geschoeide Carmelieten te Gent, waarvan de opbouw dagteekent van
1295 tot 1334: men ziet er hetzelfde breede rhythme van groote ontlastingbogen, die
over de spitsboogvensters gespannen zijn en neerkomen op vertikale muurbanden.
Bovendien wijzen nog tal van bouwkundige en beeldhouwkundige eigenschappen
van het gebouw der eetzaal ons terug naar de eerste helft der XIVe eeuw: de versiering
rondom de vensteropeningen, het harnas der spitsboogvensters, de profileering der
moerbogen en der gewelfribben, de prachtige versiering der kapiteelen en
kraagsteenen, en, ten slotte, de zuiltjes van de schouw der eetzaal, die men bijna
identisch terugvindt aan den vroeg XIVe eeuwschen ingang van het belfort te Gent.
De muurschilderingen, onmiddellijk aangebracht na het
optrekken van het gebouw, moeten dus ook dagteekenen van
o n g e v e e r 1 3 2 5 - 1 3 3 0 . Met deze dateering komt trouwens overeen, die welke
wij kunnen opmaken uit hun stijl.

Deze muurschilderingen, uit de eerste helft der XIVe eeuw,
ontleenen, ten tweede, hun belangrijkheid aan hun schoonen
en eigenaardigen stijl.
De kleurenschaal is eenvoudig. Hier werden de kleuren gebruikt, die in zwang
waren gedurende de middeleeuwen, doch met de diepere tonaliteit eigen aan het
gothisch tijdvak. Het zijn vooral okers, gele en bruine. Het is verder een groen in
verschillende graden: een groen dat naar het grijze zweemt in de Zegening van Maria,
dat eenigszins zwaarder is in de beide decoratieve heiligenfiguren, en dat dieperen
glans heeft in enkele mantels van de apostels in het Laatste Avondmaal. Evenals het
groen, werd ook het rood in overvloed gebruikt. En dit rood is soms zeer warm, als
in den mantel van den zegenenden Christus en dien van den H. Christophorus, en
krijgt een rijke roze tonaliteit in mantels van apostels. Er is nog rose op de wangen
der figuren, lichtblauw in het Laatste Avondmaal, bleekblauw in de Zegening, en
verder veel wit, waardoor de figuren op den donkerrooden achtergrond der muur
scherp uitkomen. De lijnen der teekening zijn zwart.
De iconographie is degene, die, op het einde van de middeleeuwen,
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geheel West-Europa door in zwang was. In de voornaamste schildering, die welke
boven de ingangsdeur het Laatste Avondmaal voorstelt op de geheele breedte van
den muur, zitten Christus en de apostelen achter een lange tafel. Alleen Judas zit er
vóór, doch het verhoogen van de deurope ning heeft zijn figuur haast geheel doen
verdwijnen. De figuren van Christus en van de apostelen zijn regelmatig gerijd en
steken af op de donkere polychromie van den muur, behalve die van den H. Johannes,
die gebogen ligt voor de borst van Jezus.
De schilder heeft een van de meest pathetische oogenblikken van het Laatste
Avondmaal willen voorstellen, het voorval, dat het uitvoerigst verhaald wordt in het
evangelie van den H. Johannes: wanneer Christus verklaart dat een van zijn leerlingen
hem zou verraden, richt Simon Petrus zich tot Johannes, den beminden discipel, en
vraagt hem: Van wien spreekt hij? En Johannes buigt zich naar Jezus en vraagt: Heer,
wie is het? En Jezus antwoordt: hij is het, aan wien ik het brood toereik. En na het
brood te hebben gedrenkt, reikt hij het over aan Judas.
Eerlijk gezegd, de kunstenaar heeft slechts een gering voordeel getrokken uit de
zeer pathetische waarde van zijn onderwerp. Alleen de majestatische Christus is een
uitdrukkingsvolle figuur. Op het gelaat van de apostelen is weinig aandoening te
bespeuren. Slechts de gebaren van hun armen en van hun zeer schoon geteekende
handen duiden verwondering of eerbied aan.
Hoewel elke personage geïndividualiseerd wordt door een eigen physionomie,
door de hoofdhouding en de beweging der armen en handen, schijnen hun gelaten
uit het hoofd geschilderd naar een vooropgezet denkbeeldig model. Laat men de
baarden en de haarbehandeling onverlet, dan schemert dit model bij alle figuren door,
behalve bij Christus: haast alle hebben eendere trekken, een grooten afstand tusschen
de oogen, een korten rechten neus, een mond, die buiten de as gaat van het gelaat.
Dit wijst erop dat van het doorgezet Vlaamsch realisme toen nog geen sprake was
in onze kunst, dat onze kunstenaars er nog niet toe geraakt waren het handelende
leven te bespeuren en uit te drukken, zooals hun Italiaansche tijdgenooten dit reeds
konden. Zij zagen nog de figuren door de traditionneele vormen heen. Zij konden
de ziel van hun personages nog niet losmaken uit de formules van de decoratieve
gothische teekening, die zij overgeerfd hadden uit de XIIIe eeuw.
De Zegening van Maria, voorgesteld boven het Laatste Avondmaal, zeven meter
boven den grond, komt eveneens overeen met de iconographie van dit onderwerp,
gangbaar in de XIVe eeuw. Men vindt ze, onder meer, op dezelfde wijze terug in een
beeldhouwwerk in de Sint-Jacobskerk te Luik en aan den
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ingang van het kasteel te La-Ferté-Milon. Christus en Maria zitten op een lange
gothische bank, in geel oker geschilderd, en versierd met in het zwart geschilderde
boogjes. De vorm van deze bogenrij is die van de architectuur der XIIIe eeuw en
wordt hier archaïseerend aangewend, zooals dit dikwijls het geval was in de
bouwvormig geschilderde versieringen van dien tijd. De wangstukken van de bank
zijn opgesmukt met een groote gothische krul, waarop een engel recht staat. Deze
engel houdt het uiteinde vast van een gespannen doek, dat versierd is met grijze en
groene strepen. Een derde engel, zwevend, houdt te midden het doek op. Dit doek
dient als achtergrond, waarop de figuren van Christus en Maria uitkomen. Christus
is gehuld in een breeden rooden mantel en draagt een lang zwart kruis in zijn linker
hand, die op een aardbol rust. Met de rechter hand zegent hij Maria. Deze buigt naar
hem. Zij draagt een groenen mantel op een zeer licht gekleurde tuniek. De geheele
voorstelling is aangebracht op een witten achtergrond, die omringd is met een
vierpassige gothische versiering.
Deze fresco is geschilderd in denzelfden stijl als het Laatste Avondmaal. Zij is
echter blijkbaar met heel veel minder zorg geschilderd door een minder bedreven
hand. De teekening laat zelfs veel te wenschen over. Het verschil is niet anders
verklaarbaar als door de onderstelling dat de uitvoering werd toevertrouwd aan een
helper van den artist, die belast was met de algemeene versiering van de zaal. Het
model, waarnaar deze helper schilderde, moet toch van de hand geweest zijn van
den artist, die het Laatste Avondmaal ontwierp: wij zien hier dezelfde
eigenaardigheden in het opvatten en uitvoeren van de menschelijke figuur: de groote
afstand tusschen de oogen, den korten, rechten neus en den mond, die niet in de as
van het gelaat gehouden is.
Aan de tegenovergestelde zijde van de langwerpige zaal zijn, links en rechts van
de monumentale schouw, eveneens zeven meter boven den grond, groote figuren
geschilderd van S i n t J a n - B a p t i s t en S i n t C h r i s t o p h o r u s .
Sint Jan-Baptist wijst met den vinger het Lam aan, dat voorgesteld is op een schijf,
die hij in de linker hand draagt. Dit is de gewone voorstelling van dezen heilige
gedurende de late middeleeuwen. Doch zeer ongewoon is een ander deel van de
iconographie: de voeten van den heilige staan op de schouders van een in buste
geziene personage, die een kroon draagt. Wordt met dit symbool voorgesteld de H.
Johannes de Boetgezant zegevierend over zijn vervolger, koning Herodes?
Een gedeelte van de borst van den heilige is bloot. Zijn lichaam is gehuld in een
haren pij. Aan den boord en de binnenzijde
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van den mantel heeft de kunstenaar hier en daar haarkwastjes geschilderd op een
buitengewoon handige wijze met twee, drie penseelstrepen. De pij is gedrapeerd als
een mantel op de decoratieve wijze, eigen aan de kunstopvatting van de eerste helft
der XIVe eeuw. Aan de rechter zijde van het lichaam is de mantel aangesloten en
onder den elleboog opgehouden. Een uiteinde van den mantel valt in nagenoeg
regelmatige plooien over den linker arm. Deze plooien eindigen op een punt, en nog
niet in den vorm van ontrolde riemen zooals op het einde van de XIVe eeuw het geval
zal wezen. De kleuren zijn gedeeltelijk vergaan: gele en bruine oker maken er de
hoofdbestanddeelen van uit. Deze heele figuur van den H. Johannes den Boetgezant
is prachtig decoratief uitgevoerd.
Die van den H. Christophorus is minder kunstrijk samengesteld. Zij is opvallend
door een eigenaardigheid, die een bizondere karakteristiek is van de kunst der XIVe
eeuw: de opheffing van één heup. Daardoor ontstaat in de figuur een spel van gebogen
lijnen, die er een rijk verscheiden uitzicht aan geven. Alleen om tot deze verrijking
van het uitzicht te geraken, werd toen de opheffing van één heup aangewend in de
schilder- en beeldhouwkunst. Hier wordt ze echter nog gewettigd door het dragen
van het goddelijk Kind op den linker schouder. Het gewicht van net heele lichaam
van den heilige gaat geheel over op het linker been. Het rechterbeen komt daardoor
vrij en kan los vooruitkomen, terwijl het bovenlichaam naar dit been gaat overhellen
en de rechterhand verder steun zoekt op den uitgestoken staf. De gele tuniek en de
roode mantel hebben hun sterke tonaliteit bewaard. Deze mantel wordt gesloten
onder den hals. Een van de uiteinden is vastgemaakt onder den gordel. Het andere
uiteinde valt in plooien van den linker arm. Het water, waar de heilige door waadt,
wordt nog, naar oude middeleeuwsche overlevering, voorgesteld door een blauwe
kleur, waarin visschen geteekend zijn, en door golflijnen die te midden oprijzen. De
voeten en de beenen van de figuur dragen geen sporen van het water. Alleen een
breede lijn, die de oppervlakte van het water voorstelt, gaat over de beenen.
Men zou ongelijk hebben de kunstwaarde van deze figuren te onderschatten. Zij
zijn het werk van den schepper van het Laatste Avondmaal. De teekening heeft
dezelfde lenigheid en is met evenveel zekerheid gedaan. De stylisatie is eender. De
haarlokken en de baard krullen op eendere wijze. In de gelaten merkt men weer de
eigenaardigheden op, die wij bij de apostelen hebben vastgesteld. Vooral de afwijking
van den mond uit de middellijn van het gelaat is bij den H. Chrystophorus opvallend
en geeft aanleiding tot een sterk vooruitsteken van de onderkaak.
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Evenals bij de apostels van het Laatste Avondmaal zijn ook bij deze twee groote
figuren de voeten naar onder gewend.
De artist, die hier afzonderlijke figuren mocht behandelen op groote schaal - zij
zijn 3 m. 70 hoog - heeft er zeer decoratieve figuren van gemaakt, ruim en
monumentaal opgevat en met een rijke samenstelling. Iets dergelijks kon hij niet
bewerkstelligen in het Laatste Avondmaal, waarin de tafel de figuren in twee snijdt.
Bovendien heeft hij niet uit het oog verloren dat deze groote figuren op een hoogte
van 7 meter aangebracht zijn. Om te gemoet te komen aan de optische illusie heeft
hij opzettelijk enkele onevenredigheden aangebracht: het bovendeel der figuren - het
hoofd - heeft hij op grootere schaal uitgewerkt, en de uiteinden die naar beneden
wijzen, als de rechter hand van Sint Christophorus en de voeten der twee heiligen,
heeft hij buiten mate verlengd.

Wa t l e e r e n o n s n u d e z e m u u r s c h i l d e r i n g e n , d e b e s t e d i e o n s
in ons land overbleven uit de XIVe eeuw, omtrent den stand
van onze schilderkunst in dien tijd?
Toen zij, in de eerste helft der XIVe eeuw vervaardigd werden, hadden Giotto en
zijn volgelingen in Italië en in het internationaal centrum dat Avignon geworden
was, een kunst geschapen, waarin een nieuw oplevende ziel schijnt te woelen in een
gezond bewegend lichaam. Zonder twijfel hebben, in dien tijd waarin de kunstenaars
al veel reisden, verscheidene artisten uit het Noorden in bewondering gestaan voor
dezen nieuwen stijl, die trouwens in zulk innig verband stond met den geest van hun
tijd.
Men mag dus de vraag niet onderdrukken naar het verband van deze noordelijke
muurschilderingen met de gelijktijdige zuiderlijke fresco's. Wij hebben gezien dat
de techniek van onze muurschildering niet merkelijk verschilt met die van Italië.
Men moet daaruit nog geenszins besluiten dat zij uit Italië werd overgenomen: het
was de techniek, in gebruik door heel westelijk Europa van de XIIe eeuw af; daarvan
is het XIIe eeuwsche boek van Theophilus over de kunsttechniek een bewijs. Aan
een andere zijde brengt de stylistische studie van deze kunstwerken ons tot een
scherpomlijnde gevolgtrekking: d e z e s t i j l h e e f t d e n i n v l o e d v a n d e
I t a l i a a n s c h e k u n s t n i e t r e c h t s t r e e k s o n d e r g a a n . Er zou wel eenige
gelijkenis kunnen gevonden worden tusschen den stijl van de profetenfiguren in de
audientiezaal van het Paleis der Pauzen te Avignon en die van de
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De Zegening van Maria
Muurschildering uit de XIVe eeuw in de Biloke-Abdij te Gent
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beide groote figuren hier. Doch dan zou men niet mogen vergeten, dat juist deze
profeten een werk kunnen zijn van een van die meesters uit het Noorden, die er
werkten onder de leiding van Matteo di Viterbo.
Een tweede vaststelling dringt zich met niet minder stelligheid op: d e s t i j l v a n
deze Vlaamsche muurschilderingen is verwant met dien van
de noord-westelijke gothiek.
De artistieke conceptie van dit werk doet er al dadelijk aan denken. Het is die van
het beste tijdperk van de Fransche gothiek. Zij neigt naar de reëele vormgeving, maar
wordt bezield door een edel idealisme. Het is nooit de natuur zonder meer, en het is
ook nooit een louter abstract beeld. Het is steeds de materie vervormd door den geest.
In de goed gestyliseerde werken der XIIIe eeuw komt de uitdrukking van de
persoonlijke gevoelens nog niet tot haar recht. Hier eveneens: het penseel van den
schilder was gedwee genoeg om een gewilde elegantie te leggen in de gewaadsplooien
en in de haarlokken, doch het heeft de koude ongevoeligheid niet kunnen wegwerken
op de gelaten. Gebaren moeten de uitdrukking der physionomie vervangen.

Apostel uit het Laatste Avondmaal

Zoo herinnert ook nog de teekening aan de Fransche gothiek. Het is een
zenuwachtige doch tevens losse teekening. Het oog van onze schilders werd toen
nog hoofdzakelijk opgevoed door het zien van de gothische bouwkunst, waarin de
constructieve en decoratieve elementen verscherpt worden door het klare spel van
licht en schaduw langs de profileeringen, die in een rijk en harmonieus rhythme
bewegen. In de monumentale schildering neemt
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de teekening den stijl allicht over van de bouwkundige vormen, die aan deze
schildering tot omlijsting dienen. Deze teekening is in de eerste plaats constructief.
Zij blijft het tot in de deelen, die tot versiering van de figuur dienen. En ook daar
wordt zij zeer rhythmisch. De lijn wordt er zelfs gezocht in de krullen van baard en
haar; zij wordt er zwierig in de ingewikkelde plooien van het gewaad.
Hetzelfde rhythme en een gelijke stylisatie zijn waar te nemen in de beste
miniaturen van de eerste helft der XIVe eeuw. Er is b.v. meer dan één gelijken trek
te vinden tusschen deze muurschilderingen te Gent uitgevoerd omtrent 1325-1330
en de verluchting in het handschrift 233 van de Universiteitsbibliotheek te Gent. Dit
handschrift, bekend onder den naam C a e r e m o n i a l e B l a n d i n i e n s e , werd
geschreven in 1322 voor den abt Maghelinus van de Sint-Pieters abdij te Gent en
draagt den naam van de schrijvers: Hendrik van Sint-Omaar en Willem van
Sint-Quintijn. De vervaardiger van de verluchting moet een Vlaamsch meester zijn,
die zeer sterk den invloed onderging van de Fransche school van meester Honoré en
van Jehan Pucelle. Dit zou ons toelaten te onderstellen dat de schilder van de fresco's
in de Biloke eveneens werkzaam was in de invloedsfeer van de Fransche gothische
kunst.
Ook nog de compositie staat in verband met deze kunst. Ik heb reeds gezeid hoe
de kunstenaar van de Biloke niet bij machte was oprechte gevoelens nauwkeurig
weer te geven in de uitdrukking van de figuren. Hij heeft er blijkbaar ook niet aan
gedacht een psychologisch verband te leggen tusschen zijn personages in het Laatste
Avondmaal, en nog minder heeft hij er aan gedacht een artistiek verband tusschen
hen aan te brengen. Waar hij een verhouding heeft willen aantoonen tusschen twee
figuren, is hij gevallen in zeer duidelijk waarneembare fouten in de constructie. Judas,
die het brood ontvangt uit de hand van Jezus, moet zeer onnatuurlijk hebben gezeten,
en, moest de H. Johannes zich van de borst van Jezus oprechten, hij zou geen plaats
vinden in de rij der apostelen. De heele compositie wordt alleen beheerscht door de
zorg voor symmetrie en evenwicht. Hetzelfde is waar te nemen in de Zegening van
Maria. Deze overdreven zorg nu voor symmetrie en evenwicht is een karakteristiek
van de groepeering zooals de kunst der XIIIe eeuw die verstond. Onze XIVe eeuwsche
schilders konden er zich niet van losmaken. Zij begrepen nog niet hoe men een groote
compositie organisch levendig kan opstellen. De beeldhouwers hebben het vroeger
begrepen dan de schilders om althans één figuur levendig samen te stellen. Onze
schilders volgden hen daarin na, en de verscheidenheid in de houding aangebracht
door één opgeheven heup, de stylisatie van het haar en de
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puntvormige plooienval, dit heeft onze schilder der Biloke uit de gothische
beeldhouwkunst van zijn tijd afgeleerd.
Ten slotte blijft ook de schilderwijze nog in aansluiting met de algemeen
West-Europeesche gothische traditie. Deze schilderwijze past zich eng aan bij de
architectuur, die zij te versieren heeft. Zij blijft vlak omdat zij een muur op te luisteren
heeft. De kleuren zijn in gelijke tonen gelegd binnen de vakken, die in de figuur
omlijnd zijn door de zwarte lijnen van de zeer zichtbare teekening. In zooverre is dit
een loflijke schilderwijze van monumentalen aard als zij de paradoxale idee niet
opwekt dat het te versieren vlak niet zou bestaan: zij laat de perspectief zooveel
mogelijk weg; waar er eenige modeleering is slaagt zij er toch niet in de vormen af
te ronden, het vleesch te verlevendigen, zooals dit het geval is in de toenmalige
Italiaansche schilderkunst. Alleen het gelaat van Christus wijkt af van de vlakke
muurschildering, die nog hoofdzakelijk opgevat wordt als een versiering van het
gebouw. Doch deze modeleering in het gelaat van Christus is een gevolg van een
herschildering in de XVIe of XVIIe eeuw: het spel der schaduwen en de wijze waarop
de neus gevormd is zonder lijn, geven aan dit gelaat een meer modern uitzicht.
Staat dan alléén vast dat de Vlaamsche kunstenaar. die de Biloke versierde, een
zeer goed werk leverde, dat den Franschen gothischen stijl volgt? Is hij niet van
dezen stijl afgeweken?
In één opzicht wijken deze schilderingen af van de
overlevering: daar waar zij overgaan tot een nauwkeuriger
en scherper weergeven van de kleine dingen der
w e r k e l i j k h e i d . De schilder heeft zijn lust niet kunnen intoomen het genoegen
uit te spreken, dat hij had bij het aandachtig nabootsen van enkele voorwerpen. Hij
heeft er b.v. aan gehecht op de tafel van het Laatste Avondmaal tal van
gereedschappen voor te stellen: borden, plankjes, messen, vaatwerk, drinknappen en
kelken, en hij heeft die met voorbeeldige zorg weergegeven.
Het is waar dat Italianen tezelfdertijde ook reeds de werkelijkheid in hun kunst
overbrachten. De wonderbare Ambrogio Lorenzetti schilderde op de muren van het
stedelijk paleis te Sienna een realistische voorstelling uit het dagelijksch leven: de
beweging in de stad en het werk op het land. Doch het onderscheid tusschen het
opkomend Vlaamsch realisme en het Italiaansch realisme is niet gering. Bij de
Italianen ligt het realisme eerder in de keuze en de opvatting van het onderwerp. Bij
de Vlamingen zit het veeleer in de natuurlijkheid, de oprechtheid waarmee de concrete
voorwerpen weergegeven worden. De scherpe spanning van hun blik, de volgzaamheid
van de uitvoe-
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rende hand: dit zijn de voornaamste eigenaardigheden van de groote Vlaamsche
schilders der XVe eeuw, die men zoo verkeerdelijk primitieven heet.
Die eigenaardigheden kan men reeds opmerken in verschillende onderdeelen van
de muurschilderingen in de Biloke: in de wijze, waarop de benoodigdheden op de
tafel gezien en weergegeven zijn, in de wijze, waarop het uiteinde van den mantel
van bint Christophorus vast zit onder den gordel, in de prachtige manier waarop de
laatdunkendheid wordt voorgesteld van den wellever van een Herodes onder de
voeten van Sint Jan.

Laten wij besluiten. D e m u u r s c h i l d e r i n g e n i n d e e e t z a a l d e r B i l o k e
t e G e n t , d i e d a g t e e k e n e n u i t d e e e r s t e h e l f t d e r XIVe e e u w ,
vertoonen een kunstvaardigheid en een bizondere
eigenaardigheid - het aanvangend realisme - die men
gemeenlijk niet wil toekennen aan de schilderkunst van vóór
d e v a n E y c k ' s i n o n z e g e w e s t e n . Een dergelijke kunstvaardigheid en
dezelfde karakteristiek vindt men nog in andere Vlaamsche muurschilderingen uit
de XIVe eeuw: er is eveneens een flinke stijl op te merken, en een nog oprechtere
zin voor het reëele in de voorstelling van de Gentsche krijgsbenden, die men vond
op de muren der kapel van het oud hospitaal Sint-Jan en Sint-Pauwel te Gent, en
waarvan de decoratie eveneens dagteekent uit de eerste helft der XIVe eeuw.
Bij dergelijke vaststellingen mogen wij vragen dat men met meer eerbied de
Vlaamsche schilderkunst van vóór de van Evck's zou bejegenen. Is zij een louter
‘provinciale’ kunst van zwakke beginnelingen? Hebben de Vlaamsche kunstenaars
moeten wachten tot zij aan de Fransche hoven geroepen werden, om in aansluiting
te komen met de internationale kunstbeweging, om zuiverheid van stijl te krijgen en
zin voor de werkelijkheid? Zou niet eerder het omgekeerde waar zijn: is het niet
omdat onze schilders reeds vóór het midden der XIVe eeuw zulke uitstekende artisten
waren, dat zij naar de Fransche hoven van het huis van Valois getrokken werden?
Op deze vragen, die zich hier opdringen, zal het wetenschappelijk geweten van
den lezer gemakkelijk het passend antwoord vinden, bij de bestudeering van de
schilderingen, waarover ik sprak.
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2e Bijdrage tot de studie der werken van Stephanus Blankaart
door Prof. Dr A.J.J. Vandevelde, werkend lid der Academie
In mijne 1e bijdrage(1) heb ik, naar de oorspronkelijke stukken, aanteekeningen over
verscheidene werken van Stephanus Blankaart medegedeeld. Sedert dien tijd heb ik
nieuwe inlichtingen kunnen verzamelen, vooral uit de Bibliotheek der Universiteit
te Leiden. Door drie onzer Collega's, de Heeren Is. Teirlinck, Kan. Muyldermans en
Prof. Scharpé, werd ik op vriendelijke wijze in mijne opsporingen geholpen, waarover
ik hier gelukkig ben hun mijn oprechten dank te betuigen.
In deze mededeeling bespreek ik de volgende 14 werken van Stephanus Blankaart
en van schrijvers die met Stephanus Blankaart in betrekking waren; van de 7 eerste
heb ik reeds melding gemaakt in mijne 1e bijdrage.
Brandende Salamander, 1680 (Lancilot).
Nieuw-ligtende Praktyk der Medicinen, 1690.
De nieuwe Hedendaagse Stof-Scheiding, 1690.
De nieuwe Nederlantsche Apothekers-Winckel, 1678.
Gedancken vom Thee, Coffee, Chocolate und Taback, 1705. De Kartesiaanse
Academie, 1683.
Lexicon medicum renovatum, 1739, 1756, 1832.
De nieuw hervormde anatomie, 1686.
Anatomia reformata, 1687.
Collectanea medico-physica, 1680.
Nieuw-ligt des Apothekers, 1683 (de Heid).
Schouburg der Rupsen, 1688.
Venus belegert en ontset, 1684, 1689.
Wurckungen derer Artzneyen, 1699.

[1680 Lancilot]. De Brandende Salamander.... uytgegeven door Carel
Lancilot.... vertaalt door Jacob Leeuw. Verciert met nooten van S.B.M.D.
(Steph. Blankaart). Amsterdam 1680(2).
bevat na de figuren uit de Nieuwe hedendaagsche stofscheiding ofte chymia van
Blankaart, en vóór den eigenlijken tekst de volgende verzen:

(1) Verslagen en Meded. Kon. Vlaamsche Academie, 1924, blzz. 453-494.
(2) Cf. mijne 1e meded. over Blankaart, Versl. en Meded. Kon. Vl. Acad., 1924, blz. 461.
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Aan de Leser.
Al wis van yver brand tot Hermes eed'le konst,
Lees Lancilots Chymy: uyt liefd' is 't en uyt gonst.
Dat hy ten besten geeft zoo lang verhoole schatten;
In onverglimpte taal, niet swaar, maar licht om vatten
In Gebers Heyligdom trad nooyt een sterf'ling in,
Als die het zelfd' bestond met een bequaam begin:
Dees Salamander zal zoo tot een Leytsman strekken,
Om 't heel Autaar der Konst nu naakt en klaar t'ontdekken.
Hier hebt gy by malkaar wat immers is gedreven:
Hermes, Paracels, Basil, in Lancilot herleven:
Hy schaft u vaste spijs Voor Ligchaam en voor Geest,
Een rechte Goud-myn. Schooyt u schoenen op dees leest,
Gy zult (ten zy gedwaalt) de regte goud aêr raaken,
Der Wysen-steen leyd meest in 't Lijf gesond te maken:
Want die gesontheyt vind, besit verborgen goed.
Gelukkig is dien mensch na Lichaam en Gemoed.
J N L N.

[1690 Blankaart]. Nieuw-ligtende Praktyk der Medicinen, Waar in getoond
werd, dat alle ziekten een verdiktheid des bloeds en sappen zijn, en alleen
uit suur, sout, en slym voortkomen. Hier nevens Een verhandelinge van
de Hedensdaagse Chymie, In welke over desselfs bereidingen nauwkeurig
geredeneert werd. Door Stephanus Blankaart, Medicyne Doctor en
Practizyn binnen Amsterdam. Den vierden Druk merkelijk vermeerdert
en verbetert. t'Amsterdam, By Jan ten Hoorn, Boekverkooper over 't Oude
Heeren Logement. Anno 1690. (Voorreden, 515 blzz., register, 15.6×9.7
cm., Bibl. Univ. Leiden 2001 I 11).
Deze vierde uitgave verschilt bijna niet van de derde. Het boek eindigt met de
aangekondigde verhandeling over de scheikunde:
[1690 Blankaart]. De Nieuwe Hedensdaagse Stof-Scheiding oft Chymia,
Volgens de gronden van Cartesius, en die van het Alcali en 't Acidum.
(138 blzz.+register).
die van de vorige uitgave niet merkelijk verschilt.
[1678 Blankaart]. De Nieuwe Nederlantsche Apothekers Winckel,
t'Eenemaal gestoffeert met Inlandsche Genees-middelen, in welke klaarlijk
getoont wert, dat wy niet genoodsaakt zijn, andere uit verre gewesten te
halen. t'Samen gestelt, door Stephanus Blanckaardt. Medicijne Doctor, en
practizijn. t'Amsterdam, By Jan Claesz. ten Hoorn, Boek-verkooper, tegen
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Bladtwyser, Bibl. Univ. Leiden 671 E 31).
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De voorrede is tot Johan van Duren, geneesheer en schepen te Gorcum gericht, zooals
in de uitgave van 1680; maar hier heeft het werk een volledigen titel.
Het werk is medegebonden met de Nieuw lichtende Praktyk der Medicynen van
1678 et de Nieuwe Hedendaagsche Stof-Scheiding van 1678. De 4 geteekende platen
van mijn exemplaar heeft het werk een volledigen titel.

[1705 Blankaart]. Stephani Blancardi Phil. et Med. Doct. und Practici
Ordinarii zu Amsterdam, Haustus Polychresti, Oder: zuverlässige
Gedancken Vom Thée, Coffée, Chocolate und Taback, Mit welchen Der
grosse Nutze dieser auslàndischen Wahren, so wol in gesunden, als
Krancken Tagen, grùndlich, und umstàndlich gelehrt wird. Hamburg, zu
finden bey Samuel Heyl, und Johann Gottfried Liebezeit, Buchh. in der
Johannis-Kirche. Gedruckt bey Friedr. Conr. Greslinger, 1705. (Titelprent
verbeeldende de vier planten thee, koffie, cacao en tabak; Dedicatio
geteekend Samuel Heyl, Hamburg 20 sept 1705 aan Ant. Verborcht,
geneeskundige te Hamburg; Voorrede; 222 blzz.; Bibl. Univ. Leiden 628
G 22, 16.6×9,5 cm.)
De laatste blzz. bedragen 4 gedichten getiteld: Die Wiederholte Kràffte des Theés,
id des Coffeés, id der Chocolate, id des Tabacks.
[1683 Blankaart]. De Kartesiaanse Academie ofte Institutie der Medicyne.
Behelsende De gansche Medicyne, bestaande in de leere der gesondheid
en des selfs bewaringe, als ook der ongesondheid en haar herstellinge.
Alles op de waaragtige gronden, volgens de meining van den Heer
Cartesius gebouwt. Door Stephanus Blankaart, Med. Doct. tot Amsterdam.
t'Amsterdam, By Johannes ten Hoorn, Boekverkooper, over het oude Heere
Logement, 1683. (15.3×9.1 cm., opoffering, voorreden, 4 gedichten, 440
blzz., inhoud, Bibl. Univ. Leiden 1120 F 1).
Dit werk is de 1e uitgave van de Kartesiaanse Academie waarvan de 2e uitgave in
1691 in mijne 1e mededeeling werd beschreven(3). Ook is het boek opgedragen aan
Schelkens, Tronchin, van Yperen en Leeuw. In de 2e uitgave vond ik alleen de twee
gedichten van Van Yperen en Smids; buiten deze twee gedichten bevat de 1e uitgave,
exemplaar van de Leidsche Bibliotheek nog twee andere gedichten, het eene van
Adriaan Parsant, waarin de strijd van Blankaart tegen de overlevering, ‘'t oude
monsterdier Gewoonten’, het andere alleen door de letters A.H.P.A. onderteekend.
Deze twee gedichten volgen hier:

(3) Cf. Versl. en Meded. Kon. Vl. Acad., 1924, blz. 484.
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Op de Kartesiaanse Academie, ofte Institutie der Medicyne. Door den Ed.
en geletterden Heer Stephanus Blankardus, Der Medicyne Doctor, en
Genees-Heer tot Amsterdam.
Amsterdam spreekt.
Wat heerlijke glans bestraalt mijn Keizers-Kronen?
Wat onderwyser blinkt in my als 't morgen-rood?
Wie antwoort my? ha: 't is d'oudst van Heer Blankerts sonen
Die sijne schitt'ren schiet ten spijt des maag'ren dood:
Door-leert in sap, in kruid, in poeders, wortels, bladen.
Wiens doen wiskunstig gaat, maar niet op 't losse raden.
Omheit met boek by boek door sijne pen geschreven:
Waar in de leereling seer naakt beschouwen kan
Waar dat de siekte schuilt, wat raat moet sijn gegeven
Voor een die quaale treft: 't zy vrouw, of kint, of man.
Geen snorker op dat geen dat Godt hem heeft geschonken,
Die op geen arrebeid van andere leit te ronken.
Maar dit staag ondermijnt de kragt van alle kruiden,
En die geen uur versuimt in welk hy niet en graaft,
Tot wel-sijn van mijn stat, en ingeboorne luiden.
Die sijn vermaak dan schept wanneer hy slooft, en slaaft
Om 't oude monster-dier GEWOONTEN neer te vellen,
En in de plaats van dat de waarheid hoog te stellen.
So, so, Heer Blankert so, gaa voort: 'k sie u verheven,
In korte stonden op het hoogste van 't geluk.
Wie 's menschen-heil besorgt hoort Eeuwiglik te leven,
Omheint van Choorgesang: onkundig van de druk.
Weg met de malligheyd der oude Medecynen,
De donckerheyt die moet voor 't Zonne-ligt verdwynen.
Mijn Amsterdam sy u een borg voor die u haten,
Mijn Wijse Overigheyd beminne de wijs-gier.
Wil u vry op mijn woord gerustelijk verlaaten,
Want gy die dempen kunt de siekt uit koud, uit vier,
Uit droogt, uyt vochtigheyd gesprooten. Ja genesen,
Sal u doorlughte naam sien, eeuw, na eeuw gepresen.
Adriaan Parsant.
In Amsterdam, den 1 Augusti 1683.

Anders.
Gy die de wijs-gier mint, en die de wetenschappen,
Voor groote schatten telt, kom vlytiglijk aanstappen
Na Blankerts heerlijk werk, 't geen u de Drukkers pars
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Vol glans opoffren komt, door-jeugdig, fris, en vars.
Waarin in gy vinden sult gesontheits stant en weesen,
't Geen by het redelijk gewenst wort, en gepreesen.
Want wie het zelve mist is doot schoon dat hy leeft.
En tot bewaringe desselfs zy wetten geeft
In 't Tweede-deel des boekx. Het dard'beschrijft de quaalen,
Waardoor de menschen in het duister aartrijk dalen
Indien geen brave Arts haar quaat na konst geneest.
In 't laast of Vierde-deel de wijs-gier vint, en leest
Hoe sy 't genees-kruit moet na konste doen bereiden:
Om soo de mag're doot van 's levens-poort te leiden,
De halve-doden weer te wekken uyt de doot,
De bleeke kaaken te vernissen met een root
By alle man bemint, de half-verdorde benen
Te vullen met goet-merg, het naar en droevig stenen
Verand'ren in een ry, en vrolijk Hart-gesank.
Gy die de kunst bemint seg aan Heer Blankert dank
Voor sijn doorlugte-pen: waar door hy gaat vertonen
Dat hy zijn lichaam, breyn, noch veder wil verschonen,
Tot 't heyl van d'eeven-mensch: maar stadig sweet, en ploegt,
Op hoop dat hy 't gants-rond' noch voor sijn doot genoegt.
Lang leven kleef hem aan tot 't heyl van Neerlands steeden,
Dat d'oppermagt in hem beklyve doet de reeden:
Waar door vervallen moet de oude quaa-gewoont,
En in haar plaats geplaast de waarheit groots-gekroont.
A.H.P.A.

Het 1e deel bedraagt 25 hoofdstukken (blzz. 1-142), het 2e 32 hoofdstukken (blzz.
143-208), het 3e 25 hoofdstukken (blzz. 209-338), het 4e en laatste 35 hoofdstukken
(blzz. 339-437). De 1e uitgave verschilt aldus voor zooveel niet met de 2e uitgave.
Dan komt een nareden en besluit (blzz. 438-440) waarin de schrijver onder meer
zich bereid verklaart, indien beter kan gedaan worden, zijne meeningen te wijzigen:
‘want ik sta altijd gereed om te leeren’. Het werk eindigt met een uitgebreide inhoud
der hoofdstukken op 36 blzz. waaraan de schr. de benaming geeft: Korte inhoud van
alle de Hooft-stukken.

[1739 Blankaart]. Steph. Blancardi Lexicon medicum renovatum in quo
totius artis medicae vocabula usitata breviter et dilucide explicantur.
Recensuit aliquibus locis auxit pluribus emendavit Jo. Henricus Schulze
D. Medicinae eloquentiae et antiquitatum professor in regia Fridericiana.
Editio III. Halae Magdeburgicae ex officina Fritschiana, 1739. (praefatio
+ 820 blzz. + Register der teutschen Wörter, 17.1 × 10 cm., Bibl. A.J.J.V.)
Deze uitgave wordt door Vander Aa, Regt, Eloy en Hoefer-
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niet genoemd. Ik vond er de melding van in den Catalogus van het British Museum
en in de Acta Lipsiae(4).
[1756 Blankaart]. Stephani Blancardi Lexicon medicum renovatum, In
quo totius artis Medicae termini, in anatomia, chirurgia, pharmacia, chymia,
re botanica etc. Usitati, dilucide et breviter exponuntur, juxta Neotericorum
tum Practicorum tum mechanicorum placita, et vere demonstrata principia.
Hisce adjungitur Graecarum vocum Etymologia; tum earum Belgica,
Germanica, Gallica, Anglica, & interpretatio; cum indicibus locupletissimis.
Editio novissima, caeteris longe auctior & perfectior. Lugduni Batavorum,
Apud Samuelem & Johannem Luchtmans, Academiae Typographos,
MDCCLVI. Cum Privilegio Ordinum Hollandiae & Westfrisiae. (12.5 ×
19.6 cm., portret van Blankaart, privilegie van 1754, praefatio, Latijnsche
en Grieksche verzen, 1015 blzz., aanwijzers, errata, Bibl. Univ. Leiden
607 C4).
De uitgave verschilt van de uitgaven van Leiden 1735 en Leuven 1754 die, buiten
een klein verschil in de voorrede, de zelfde zijn, door aanvullingen in den tekst,
hetgeen een grooter aantal blzz. medebrengt. Daarenboven zijn er een portret van
Blankaart, hetzelfde portret als deze in de Opera Medica 1714, - de tekst van een
privilegie geteekend C. Boey 1754, - een Latijnsch gedicht en een Grieksch gedicht
van Johannes van Dueren, geneeskundige te Rotterdam, en een Latijnsch gedicht
van J. van Dyk, J.U. Doct. te Middelburg. De voorreden, en van den drukker en van
den schrijver zijn dezelfde gebleven als in de uitgave van Leiden 1735. Evenals in
de vorige uitgaven behelzen de woordenlijsten: authores, geneeskonstwoorden,
Kunstwoerter, termies françois, physical terms, index Groecorum nominum, en index
vocum barbaricarum; daarenboven na de schrijverslijst en de kunstwoorden, 4
gegraveerde tafels met de teekens voor de producten in de geneeskunde gebruikt:
‘Characteres qui apud medicos authores vulgo occurrunt’. Die teekens zijn dezelfde
als deze van de Hedendaagsche Stof-scheiding op 4 platen met de voorstelling van
scheikundige toestellen opgenomen.
[1832 Blankaart]. Stephani Blancardi Lexicon medicum in quo artis
Medicae termini Anatomiae, Chirurgiae, Pharmaciae, Chemiae, Rei
botanicae, etc. Proprii dilucide breviterque exponuntur. Editio novissima
multum emendata et aucta a Carolo Gottlob Kühn Med. ac Chir. d.
physiolog. et patholog. in Literar. Universitate Lipsiensi profess. publico
etc. Lipsiae, Sumtibus Bibliopolii Schwickertiani CI I CCC XXXII,
vol. I A-L, vol. II M-Z. (21.2 × 12.7 cm., XXII+1744 blzz., Bibl. Univ.
Leiden 57 G22.)

(4) Cf. mijne 1e mededeeling over Blankaart. Versl. en Meded Kon. Vl. Acad., 1924, blz. 493.
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De nieuwe uitgave van 1832 in 2 boekdeelen bevat een voorrede van Kühn uit Leipzig
1831, een van Jac. Frid. Isenflamm van de Academie van Erlangen 1774, een van
Andreas Elias Büchner uit Magdeburg 1747, een van Jo. Henr. Schulze uit Magdeburg
1739, en eindelijk een van Blankaart uit Amsterdam 1702, allen in het Latijnsch,
hetgeen de Latijnsche uitgaven in Duitschland verschenen op 4 brengt: 2 te
Magdeburg, 1 te Erlangen en 1 te Leipzig.
Het Lexicon is op aanzienlijke wijze vermeerderd en eindigt met de
vakwoordenlijsten: index prosodicus, index verborum graecorum, Deutsches register,
index Gallicus, index Anglicus en index Belgiens. De laatste blz. is door de Corrigenda
ingenomen.

[1686 Blankaart]. De nieuw hervormde Anatomie, ofte ontleding des
Menschen Lichaams. Gebouwd op de Waaragtigste en naaukeurigste
ondervindingen deser Eeuw. Zijnde met een groot getal kunstige Platen
verçiert. Als ook een verhandelinge van het Balsemen der Lighamen. Noit
voor desen dusdanig bekent gemaakt. Door Steph. Blankaart, Ph. en Med.
Doctor, Praktizerende tot Amsterdam. t'Amsterdam, By Jan ten Hoorn,
Boekverkooper, over 't Oude Heeren Logement 1686. (Titelprent,
Opdrachten, lijst van auteuren, portret, 612 blzz., woordenlijst, 51
figurentafels waarvan de 51e vertoonende anatomische instrumenten in
het exemplaar ontbreekt, 18.7 × 11.4 cm., Bibl. Univ. Leiden 428 E 61).
Volgens de opdracht aan Nicolaus Blancardus, den vader van Stephanus, geteekend
Amsterdam 24 October 1685, is het werk de tweede uitgave der nieuw hervormde
anatomie; in de opdracht aan den lezer, noodigt hij hem veel ontleedkunde te doen,
want ‘maar na dat men over dertig of veertig jaren in het mes gewed heetf, en de
lighamen meer en meer ontleed, zoo in Duitschland, Vrankrijk, Engeland, Holland,
en andere plaatsen, wat heeft men niet al uit de put van onwetendheid opgedolven,
en de wereld bekend gemaakt’. In dezelfde opdracht wordt ook de Latijnsche vertaling
aangekondigd.
De titelprent verbeeldt de ontleding van een lijk waaraan acht personen in doctorale
kleedij deelnemen; onderaan de woorden: ‘S. Blankaarts Nieuw-hervormde
Anatomie’. Het portret beantwoordt aan de beschrijving van het 1e portret der lijst
van Regt(5) met het opschrift: ‘Steph. Blancardus, Ph. et Med. Doct. etc. aet. XXXV’
en het volgende onderschrift:

(5) Cf. mijne 1e mededeeling, Kon. Vl. Acad., 1924, blz. 457.
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‘Vilis charta! tibi BLANCARDUS? Spiret in auro
Forma viri aeterno clausa adamante micet.
Audiit haec, ridens que meo quis livet honori,
Gemmis an chartis notior, in quit, erit?
Lud. Smidts. M.D.
Gauwe sculp.
D.V. Plas pinxit.’

Portret van Steph. Blankaart op 35en jarigen leeftijd, uit Nieuw Hervormde Anatomie 1686 (15.7 ×
9.2 cm.)

Het boek is een volledig tractaat van ontleedkunde in 33 deelen.
In de verhandeling van het balsemen zegt schr. dat de menschenlijken in pekel
van aluin en zeezout kunnen bewaard worden, ofwel in olie van terpentijn, ofwel in
brandewijn, ofwel ook door de behandeling met honig, aloë en andere balsems.
Vooraleer te balsemen is het aan te raden de spijsbuis, alsook de groote aderen met
warm water door te spuiten om deze te zuiveren. Bij het droog balsemen, zuivert
men eerst verscheidene deelen met water en alcohol; men bespuit met terpentijn, en
laat traag drogen; daarna wordt de huid met vernis bedekt. Het is aan te raden bij het
droog balsemen, de ingewanden te verwijderen.
De Acta Lipsiae (1687, blz. 162) vermelden:
De niev hervormde Anatomie, ofte Ontleding des Menschen Lichaams.
i.e. Anatomia nova reformata, seu, Prosectio corporis humani, verissimis ac
curiosissimis aevi hujus observatis superstructa, multisque
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Figuris aeneis exornata. Neque non Tractatus de Balsamatione Corpo-Tum nunquam
antea ita evulgata: Autore Stephano Blancardo, Ph. & Med. D. ac Practico
Amstelodamensi.
Amst. apud J. ten Hoorn 1686 in 8
Van dat werk bezit de Leidsche Bibliotheek der Universiteit de Latijnsche vertaling
van 1687:
[1687 Blankaart]. Steph. Blancardi Anatomia reformata, sive Concinna
Corporis Humani. Dissectio, Ad Neotericorum mentem adornata,
Plurimisque tabulis chalcographicis Illustrata. Accedit ejusdem Authoris
de Balsamatione, Nova Methodus, a Nemine antehac hoc modo descripta.
Lugduni Batavorum; apud Jordaanum Luchtmans, Cornelium Boutesteyn,
1687. (17.8 × 10.9 cm., titelprent, dedicatio, praefatio, index authorum,
319 + 288 blzz., index, Bibl. Univ. Leiden 617 C19).
Latijnsche vertaling van de Nieuw hervormde Anatomie van 1686. De titelprent is
dezelfde als in de Nederlandsche uitgave, maar de tekst is: S. Blancardi Anatomia
reformata. Lugd. Batav., Apud Cornelium Boutesteyn, Jordaanum Lughtmans 1687.
Het exemplaar bevat geen portret. De plaat LI die in het Nederlandsch exemplaar
van Leiden ontbreekt is hier aanwezig; de platen zijn in de twee werken dezelfde.
De Latijnsche vertaling bedraagt twee deelen, het 1e met de 17 eerste hoofdstukken,
het 2e met hoofdstukken 18 tot 34 en de kleine verhandeling over het balsemen.
De vertaling is op menige plaatsen vrij.

[1680 Blankaart]. Collectanea medico-physica oft Hollands Jaai-Register
Der Genees- en Natuur-kundige Aanmerkingen van gantsch Europa &
Beginnende met het Jaar, MDCLXXX. Door eigen ondervinding en
gemeen-making van verscheide Heeren en Liefhebbers. By een versamelt
door Steph. Blankaart, Med. Doct. en Praktizyn tot Amsterdam. 't
Amsterdam, By Johan ten Hoorn, Boekverkooper over het Oude Heeren
Logement, 1680. (Voorreden, portret, 351 blzz., bladwyser, fig., 15.9 ×
9.5 cm.; Bibl. Univ. Leiden, 615 G10).
Na de voorrede van S. Blankaart, gedagteekend Amsterdam 28 Oct. 1680, waarin
de schrijver de aandacht vestigt op het belang op de hoogte te zijn der nieuwe
ontdekkingen, komt het portret door Chr. v. Hagen geteekend, met deze woorden
onderaan: Dominus providebit. Stephanus Blancardus Middelbr Zeel. Med. Doctor.
Herbis & verbis Medicandi morbi. Dit portret
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moet met nr 4 van deze die door Regt genoemd worden, overeenkomen.(6)

Portret van St. Blankaart Uit Collectanea medico-physica, 1680 (8 × 13,8 cm.)

Het werk bevat 4 centuria, dus 400 aanteekeningen, over geneeskundige, natuurlijke
wetenschappen, scheikunde, enz., met talrijke figuren. Onder meer worden de mijten
van de kaas beschreven (blz. 109). Er wordt gemeld (blz. 115) dat Fey, heer van
Kroonenburg, een middel kent om urine met vitriool te onderzoeken en aldus ook
de ziekten kan bepalen.
Er wordt op blzz. 144-146 en 150-151 melding gemaakt van twee mededeelingen
van Antoni van Leeuwenhoek, onder den titel: LXXIV (Cent. 2) Aanmerkingen van
den Heer Ant. van Lewenhoek aangaande eenige kleine diertjes, die hij gevonden
heeft in regenwater, put-water en rivier-water; - LXXIX (Cent. 2) Vervolg van de
Observatien van de Heer van Lewenhoek, in 't ontdekken van verscheide diertjes in
't water daar peper in geweikt was.
De twee mededeelingen zijn in betrekking met de brieven [15] Tr 11 van 9 october
1676 aan de Royal Society en [16] 11a

(6) Zie mijne 1e bijdraee over Blankaart, Versl. en Med. Kon. Vlaamsche Academie, 1924, blz.
457
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van 7 november 1676(7) aan Constantyn Huygens, waarin van Leeuwenhoek de dierties
van het water en van de peper-uittreksels beschrijft; zij geven een overzicht der door
den schrijver verkregen resultaten.
Zij worden niet opgenomen in de lijst der werken van van Leeuwenhoek door
Harting opgesteld.
Op blz. 200 en 201 vindt men twee aanteekeningen over vergrootglazen, de eene
van Hartsoeker waarin bij voorkeur doorschijnend spiegelglas dient gebruikt te
worden tot het vervaardigen van vergrootglazen, de andere over de studie der oogen
der vliegen met het vergrootglas door de la Hire.
Op blz. 204 wordt medegedeeld dat bedorven urine microben bevat, nog kleiner
als deze die in de peperuittreksels groeien en op blzz. 226 tot 238 vindt men
verscheidene aanteekeningen over thee en over koffie uit de werken van Nicolaus
Tulp, Petrus Borel, Kircherus, Schroderus, Johan Nieuw-hof.
Een uitgebreid overzicht getiteld: ‘De doot van alle dwalende philosophen, Ende
soekers van den Lapis Philosophorum, met een Compositio Saturni’ bedraagt de
blzz. 209 tot 224; daarin wordt vooral tot ernstige studie aangespoord, en wordt op
het dwalen bij het opzoeken van den steen der philosophen opmerkzaam gemaakt:
‘En gij Europeaansche Philosophen, Alchemisten, en Ondersoeckers (nogtans geene
vinders) van desen Mercurius Philosophorum, die daar sittet in uwe Laboratorien,
versien en verçiert met soo veele Glasen, Helmen, ketels, retorten, en hondertderlei
andere maakzels en Instrumenten, die ik al niet en kenne, daarinne gij den Mercurius
herbergt, dan weder verplaetst, uitjaagt, besmeert, herzet, doordryft, doorsteeckt,
doodt, begaaft, weêr levende maakt, vilt, braad, brand, stooft, pynigt, en rabraakt,
streelt, versoet, en somtyds besweerd, dat hy verschynen zou, in die gedaante van
uw ydel imaginatyf voorwerp: Ick bidde u weest gerust, laat af, spaart uwen tydt,
uw geld en gesondtheydt: gy sult hem niet vinden.....’. Daarop volgt een concept om
den philosophen steen te bereiden, in schertsenden toon, dat met de twee verzen
eindigt:
‘De soeckers van den Steen die zyn van zin berooft,
Sv roepen om den kay en hebben hem in 't hooft’

Men weet dat in al zijne werken, Blankaart steeds voor het gezond onderzoek was;
het stuk dat uit Batavia wordt gezegd te komen, schijnt van de hand van Blankaart
zelf, den opsteller van de Collectanea.

(7) Mijne 1e bijdrage over van Leeuwenhoek, Versl. en Med. Kon. Vl Acad. 1922, blz. 348.
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[1683 Blankaart]. Collectanea medico-physica, oft Hollands Jaar-Register
Der Genees- en Natuurkundige Aanmerkingen van gantsch Europa, &.
Tweede en Derde Deel des Jaars MDCLXXXI en LXXXII. Door eigen
ondervinding en gemeen-making van verscheide Heeren en Liefhebbers.
By een versamelt Door Steph. Blankaart, Med. Doct. en Praktizijn tot
Amsterdam. t'Amsterdam, By Johan ten Hoorn, Boekverkoper over het
Oude Heeren Logement. 1683. (Voorreden, catalogus van boeken, 378
blzz., register, figuren, 15.9×9,5 cm., Bibl. Univ. Leiden 615 G10).
De catalogus der voornaamste boeken van den Autheur bedraagt: Tractatus novus
de circulatione, Amst. 1676, - Nieuwligtende Praktijk der Medicijnen met Chimia
en Apothekers winkel, Amst., 1e en 2e druk, 1678 en 1680, - Nieuw hervormde
Anatomie, Amst., 1678, - Lexicon Medicum Graeco-Latinum, Amst., s.d. (vóór
1683), - Brandende Salamander van Lancilot en J. Leeuw, Amst. 1680, - Konst-Kamer
der Chirurgie, Amst., - Collectanea, - Aphorismen van Hippocrates, Amst. 1680, Luciani Werken, - Burgerlijke Tafel, Amst. 1682. Worden aangekondigd: Methodus
Medicinae in qua ostenditur originem Morborum ab acido & obstructionibus venire,
- Institutie der Medicijnen, - I. Van Horne met Noten, - Chimie van N. Lemerv met
Noten.
Het 2e deel van Hollands Jaar-Register bevat de 5e, 6e en 7e centurien, aldus 300
aanteekeningen, de meeste, zooals trouwens in het 1e deel, de ontleed- en de
geneeskunde betreffende. Onder meer treft men de volgende aanteekeningen:
Blz. 136, het behandelen van ijzervijlsel met water onder verwarming, waardoor
een gedeeltelijke oxydatie ontstaat en aanleiding geeft tot eene massa dat aan het
water de eigenschappen geeft van ijzerhoudend bronwater.
Blz. 174, het snijden van blaassteen uitgevoerd te Gent in 1680 door den
heelkundige François Collo, met de medewerking van den Wonder-Heelder Joris
Jansz, te Gent.
Blz. 250, een scheikundig onderzoek van een steen, in de blaas van een mensch
gevormd, leidde tot de vaststelling dat een derde samengesteld was uit sal volatile,
aldus ammoniumcarbonaat.
Blz. 254, methoden om sal volatile te bereiden: zout in water oplossen en dan de
oplossing laten uitdampen in een niet verglaasde pot, het sal volatile vormt zich aan
de buitenwanden van de pot, uit wijnsteenzout, met brandewijn behandeld. Deze
methoden kunnen alleen tot ammoniumcarbonaat leiden uit eventuëele onzuiverheden.
In de bibliographische werken wordt soms een verwarring gemaakt tusschen
Collectanea medico-physica en Hollands Jaar-
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Register(8); zelfs in het Nederlandsch biographisch woordenboek maakt Regt van den
dubbelen titel twee afzonderlijke werken. Van de drie verschenen deelen heb ik alleen
de 3 eerste (1 en 2-3) die in de Bibliotheeksuniversiteit van Leiden kunnen
bestudeeren; het vierde deel behoort tot de jaren 1683 tot 1686 en verscheen te
Amsterdam in 1688.

Regt in het Nederlandsch biographisch woordenboek, de naamregister van Abkoude
en Vander Aa in zijn biographisch woordenboek vermelden van Blankaart een werk
getiteld: Nieuw licht der Apothekeren, uitgegeven te Amsterdam in 1683. Hier wordt
zeker het volgend boek bedoeld:(9)
[1683 de Heid]. 't Nieuw-ligt des Apothekers, Of Nieuwe gronden en
Fondamenten der Artzeni- en Chymise-bereiding. Nuttig Voor alle
Apothekers en Chirurgijns. Vermeerdert met eenige Nooten en geleerde
voorschriften van de Heeren Silvius, Willis, Blankaart, &. Met een
aanhangsels der Misslagen over de Artzenijbereiding, &. Door A. de Heid,
Med. Doctor. Desen vijfde Druk merkelijk vermeerdert. t'Amsterdam, By
Jan ten Hoorn, over het Oude Heere Logement, en Jan Bonman, in de
Kalverstraat, Boekverkopers, 1683 (Voorrede, 524 blzz., inhoudstafel,
14.5×8.8 cm., Bibl. A.J.J.V.).
De voorrede tot den lezer is geteekend door Jan ten Hoorn en Jan Bouman, te
Amsterdam ‘Uyt onze boekwinkels den 23 octo: 1682’; daaruit vernemen wij dat
‘wijl dat de Heer de Heide gelukkig praktesijn tot Middelborg in Zeeland uitgegeven...
sulx noodig geagt hebben daar by te doen drukken’.
Het werk bedraagt een eerste 8 boeken en het aanhangsel der ‘artsenikunde’.
Eerste Boek (blzz. 1-24): Dese sal dienen als een Voorlooper, beschrijvende in
het generael de Gewassen, Boomen, Heesters, Kruyden met alle hare deelen ende
namen des selfs, hare krachten ende trappen, haer wesen, reuken, ende
verscheydenhevd der smaken, ende hoe men uyt de selve hare krachten sal bespeuren,
insghelijks de fenijnige ende giftige kruyden, ende tegen-remedie der selve, om dus
den Apotheker volmaekt in dese konste te maken.
Tweede Boek (blzz. 25-82): Kort begrijp der Lessen die Doctor N. Letens te Parijs
in het jaer 1610, ofte daer omtrent, ick als doen daer woonende, voor las aen de jonge
leerende Apothe-

(8) Zie mijne 1e bijdrage over Blankaart in Versl. en Meded. Kon. Vl. Academie, 1924, blz.
459.
(9) Cf. mijne 1e meded. in Versl. en Med. Kon. Vlaamsche Academie, 1924, blz. 456.
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kers, ende van Sieur Jean de Renou in sijne Pharmacie naergevolgt, als wesende het
fondament ende beginsel der selve konste, welke ik tot meerder verklaringe, met
sommige compositien doormengelt, hebbe verçiert.
In dit 2e boek worden de hoofdbewerkingen der Pharmacie uiteengezet, het
verkiezen, het drogen, het poederen, het bewaren der kruiden, het bereiden door
oplossen, smelten, distileeren, enz. der geneesmiddelen, enz. De beschrijving van
een distilleertoestel noemt de volgende deelen: refrigeratorium, klocke of campara,
slange, aerde kolve staende op een ysere rooster op het vuur hebbende boven een
glasen helm, alembik, balneum Mariae. Het is het balneum Mariae dat aan het
gedistilleerde het minst empireuma geeft.
Derde Boek (blzz. 83-117): Van de gemengelde Medicamenten, die men Composita
of Compositionis noemt. Van de redenen der mengelinge, van hare namen,
verscheydentheyd, consistentie ofte forme ende maniere om elk na de konst te maken.
Vierde Boek (blzz. 118-137): Wat dat een die de konste der Apothekerye begeert
te leeren, eerst voor al moet leeren ende weten. Daarin leeren wij onder meer dat een
pont = 12 oncen, 1 once = 8 dragmen, 1 dragme = 3 scrupels, 1 scrupel = 20 asen
ofte greynen; dat een halve Vlaemsche pinte waters een pond weegt, een halve pinte
wijn 12 oncen 6 dragmen, een halve pinte Olie 11 1/2 oncen, een halve pinte syroop
ofte geschuymden honing 17 oncen.
Vijfde Boek (blzz. 138-295): Beschreven hebbende de bereydinge der
Medicamenten in 't gemeyn, en sommige in 't byzonder, de verscheydentheyt ende
namen der selve, de generale mengelingen, stampingen, kookingen, enz. resteerter
nu anders niet, dan tot elk in 't bysonder te komen, hunne compositien in 't lange te
beschrijven, ende bysondere makinge ende maniere van mengelinge.
De beschrijvingen worden vooral uit Cordus getrokken, en hebben betrekkingen
op de conserva, conditura, syropen, poeders, opiaten, electuariën, tabletten, pillen,
waters, oliën, balsems, enz.
Alhoewel aan het beschreven exemplaar geen blzz. ontbreken, zocht ik te vergeefs
naar het 6e boek, terwijl het 7e boek aan scheikunde wordt gewijd:
Sevenste Boeck (blzz. 296-402): Pharmacia chymica, Dat is Alchimist of
Distilleer-konst, mitsgaders De beginselen ende fondamenten der selve. Het 7e boek
heeft niets gemeens met de Nieuwe Hedensdaagse Stofscheiding oft Chymia van
Blankaart, alhoewel de behandelde stof dezelfde is; ook de figuren met hun volledige
beschrijvingen verschillen. Buiten de beschrijving der
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toestellen en der bewerkingen, worden een aantal bereidingen uiteengezet.
Achtste Boeck (blzz. 403-452): Bijvoegsel ofte aenhang, inhoudende verscheyden
Recepten ende Secreten seer goet, nut, ende profijtig van den Apotheker geweten,
in gene Boecken beschreven.
Na de verschillende boeken, komt (blzz. 453-524): Aanhangsel der Artseni-Kunde
oft Nieu-Ligt der Apothekers. In welke aangewesen werd d'onkennis ontrent de kragt
der geneesmiddelen, en verbeterde grove misslagen in 't voorschrijven en bereiden
der geneesmiddelen gemeenlijk begaan, door Antonius de Heide, Medicine Doctor.
t'Amsterdam, Bij Jan ten Hoorn, Boeckverkooper over 't Oude Heeren Logement.
Dit is een algemeen overzicht, meer om gelezen als om bestudeerd te worden.

[1688 Blankaart]. Schou-burg der Rupsen, wormen, maden en vliegende
dierkens daar uit voortkomende. Door eigen ondervindinge by een gebragt
Door Steph: Blankaart, P. & M. Dr. Practizijn tot Amsterdam. Tot
Amsterdam, By Jan ten Hoorn, Boekverkooper over het Oude Heeren
Logement, MDCLXXXVIII. (titelplaat, voorrede, 232 blzz., bladwijzer,
16 gekleurde platen, 14.9 × 8.6 cm., Bibl. Is. Teirlinck).
De titelplaat verbeeldt twee personen die aan eene tafel kleine dieren onderzoeken;
bovenaan leest men: schouburg der rupsen, wormen, maden en vliegende dierkens.
Het boek is aan Cornelia Blankaart(10), zuster van den schrijver opgedragen, ‘de edele,
konst-rijke, en al door Snuffelende Jonk-Vrouw’. In zijn voorrede aan den lezer, zegt
Blankaart dat hij werd geholpen in zijn werk door Symon Schynvoet en Gerrit
Loendersloot, twee zijner vrienden, en dat zijn werkwijze deze is van Joannes
Goedaart(11).
En vóór het begin van de verhandeling zelf, komen de volgende verzen door Tetia
Brongersma:

(10) Cornelia Blankaart, geboren te Middelburg in 1660 en in 1722 overleden was de oudste
dochter, tevens het 6e kind van Nicolaas Blankaart, hoogleeraar te Franeker van 1669 tot
zijn dood in 1703.
(11) Van de hand van Is. Teirlinck verscheen in Jaarboek van het Taalverbond (II, 1890, blzz.
132-166, Gent) een zeer volledige studie getiteld: Johannes Goedaert, een Zeeuwsch
kunstenaar en insectenliefhebber, Eene bijdrage tot de geschiedenis der entomologie. Goedaert
(Middelburg 1620 † 1667 of 1668) schreef zijne werken in het Nederlandsch. publiceerde
een belangrijk boek in 3 deelen over de wormen en de insecten waarvan Teirlinck een
uitvoerige beschrijving geeft. Teirlinck noemt Goedaert een juiste en ernstige waarnemer,
en de invoerder, op het gebied der insectenleer, van de proefondervindelijke methode
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Aan den hooggeleerden Heer, de Heer Stephanus Blancardus Philos.
en Med. Doct. Etc. Op syn Ed. Boek genaamd De Schouwburg der
Rupsen, Wormen, Maden, en vliegende Diertjes.
Schoon Bontekoe en Cartes heerlyk stralen
(In wetenschap) de heele Wereld door,
Soo kan haar lof niet overhalen,
Van BLANKAARD die hun allen komt te voor,
Wijl hij ontdekt in 't kort den aart van Mensch en Dieren
En opent de Natuur tot aan de kleynste Mieren.
Hv trekt als uyt de put der artzeny
Een balsem, om het kranke hert te leven,
En uit de Well van syn Philosophy
Het merg, waar in den oorsprong is begraven
Van alles wat de Aard, en Hemel heeft geleid,
In 't Cirkel van 't Heel-al, en haar verborgentheid.
Hy toont dan voorts hoe Maadd', en Vliegentelen,
Wat Rupsen zyn, en haar verandering;
Hoe Bie, en Mugg haar in haar staat verdelen,
En al der diers gestalts-verwisseling,
Waar door de rugtbaarheid hem gaat op tronen setten,
Daar men dees wysen dâen, en roem komt uyttrompetten.
Dien Péon, en dien Aristoteles,
Dien vinder, en doorsnuffer aller dingen,
Dringd moedig door de engste hersen-bres,
Der wys-kund die zyn kruin-lok komt omringen,
Met geen gemeene stof, maar met het dierbaar soet
Van kennis, waar mee hy syn Lievelingen voed.
Daar leeft' er geen (ô wonder der BLANKARDEN
Wiens luister in de rang d'Al-ouden tert,)
Die neffens u in yver kan volharden,
Schoon het verstand daar op gesleepen werd,
Daarom verdienge dan (soo men u regt sal lonen,)
Een Zegen-suil, en meer dan duisend Lauwerkronen.
Tetia Brongersma.

Het boek bevat, in 49 hoofdstukken de beschrijving van de rupsen, wormen, maden,
enz., met aanhalingen uit de werken van Goedaart, Swammerdam, Markgraaf, Grew,
Redi; eenmaal, op blz. 122, noemt het Lewenhoek, over de wormen van Koornbijters,
in een brief aan Robert Hooke.
Het 1e hoofdstuk echter handelt over de ‘voorttelinge uit eijeren, en dat uit
verrottinge niets voorkomt’ en daarin leest
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men onder meer: ‘dat sommige gelooven, dat 'er uit verdervinge oft verrottinge
Dierkens souden voorkomen. Maar alsoo weinig als men toonen kan, dat 'er oit een
mensch, paart, ezel, enz. uit verrottinge is voortgebragt, alzoo weinig, seg ik, kan
men ons voor oogen stellen, dat 'er Wormen uit verrottinge konnen voortkomen. Ik
weet wel dat Cartesius sulx wonderlijk weet verstaanbaar voor te stellen, maar als
ik tot de ondervindinge treed, soo kan de selve mij geensins voldoen.’
Wij weten dat Leeuwenhoek reeds in 1674, in brief [9] Tr 6 van 6 Juli 1674(12) het
grondgedacht van de besmetting door de stofdeeltjes van de lucht uitspreekt, en in
1680, in brief van 13 Mei 1680(13) handelt hij over de besmetting van eene vloeistof
waarin ‘Diertjes’ of microben aanwezig zijn. In de 59e Missive van 17 Oct. 1687(14)
leest men: ‘(wormen) die groot gemaakt, en die veranderen in vliegen, deze vliegen
leggen eyeren, en daar werden weder vliegen van voortgebragt’. Het begrip van het
niet bestaan van de zelfwording komt opnieuw in de 64e Missive van 24 Aug. 1688(15).
Dit alles dus vóór het verschijnen van het boek van Blankaart; het is echter alleen in
zijn 75e Missive van 16 Sept. 1692(16) dat Leeuwenhoek zich nagenoeg uitspreekt op
de zelfde wijze als Blankaart in 1688, alhoewel hij 14 jaren vroeger de meening was
toegedaan dat de zelfwording niet bestaat: ‘veel Menschen, met een vooroordeel sijn
ingenomen, en aan die oude dwalingen blijven hangen, namentlijk, dat veel ongedierte,
uyt verrottinge voortkomen. Maar soo Miraculeus als het ons soude toe schijnen, dat
nu de hoender en ander Eyeren, uit Boomen voortquamen, gelijk de Vrugten doen,
ende dat uyt soodanige Eyeren, kiekens en ander gevogelte wierd voortgebragt, soo
Miraculeus soude het mij toeschynen, dat eenig dier, uyt eenige bedervinge
voortquam.’
Dit 1e hoofdstuk dat verder de azijnaaltjes, de woekerwormen in de darmen van
den mensch, enz. beschrijft is aldus vooral van theoretischen aard. En op zeer
wetenschappelijke wijze wordt de oorsprong dezer woekerwormen opgegeven: ‘Wat
sal men dan seggen van de beesjes die in de darmen der menschen groeyen? want
die wel uit geen saad schijnen voort te komen, wyl de vliegen op het aas der rottende
stoffe in de maag niet konnen gaan aasen. Hier dient dan op: dat selden ymand
Wormen heeft, ten sy hy voor af veel rauwe vrugten oft veel suikerige dingen heeft
gegeten: dat nu de Vliegen op soete Ooft-vrugten en

(12) Mijne 1e bijdrage over Leeuwenhoek, Versl. en Med. Kon. Vl. Acad., 1922, blz. 343.
(13) Mijne 2e bijdrage. ibid., 1922. blz. 657.
(14) Mijne 3e bijdrage, ibid., 1922. blz. 1031.
(15) Mijne 3e bijdrage, ibid., 1922, blz. 1039.
(16) Mijne 3e bijdrage, ibid., 1922, blz. 1054.
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op al wat suiker is, en daar van gemaakt werd, ligtelijk haar Eijeren laten vallen om
dat ze daar op asen, is mede zeker. Als nu ymand sig, in deze spijsen veel te gebruiken,
te buiten gegaan heeft, soo krijgt hij veel taeye sappen: in welke de Eijeren dezer
Vliegen, lang blijven in vertragen: onderwyle werden sy uitgebroeyd tot Wormen,
die om de groote warmte en menigte van voedsel grooter werden dan na gewoonte
in de logt souden groeyen.’
Stellig weten wij thans dat de woekerwormen in de darmen, wel uit geen vliegen
komen, doch wel uit wezens die het lichaam met rauw voedsel bereiken, hetgeen het
belangrijkste is in het gezegde van Blankaart.
Het boek draagt op blz. 209 het woord Eynde; in een aanhangsel van brieven
behoorende tot eene briefwisseling tusschen Blankaart en Johan Egidius Euth, Huibert
Joosten van Cappel uit Dordrecht, Gerard Loendersloot te Zwijndrecht, Symon Kalis
te Alkmaar; dat aanhangsel eindigt op blz. 232 met de woorden: Einde des eersten
Deels; daarna komt de bladwijzer op twee bladzijden.
Van Schouburg der Rupsen wordt nergens een 2e deel vermeld, alhoewel de
Duitsche vertaling de inlichting Theil I opgeeft.
Het British Museum bezit 3 exemplaren van Schouburg der Rupsen onder de
nummers 955 a 23, 976 h 6 (1) en 235 a 34; over het aantal der boekdeelen worden
geen inlichtingen gegeven. Doch na melding van de Duitsche vertaling onder nr
7296a geeft de Catalogus op: ‘no more appears to have been published’; de titel van
deze Duitsche uitgave is: Shau-Platz der Raupen, Würmer, Maden und fliegenden
Thiergen welche daraus erzeuget werden, durch eigene Untersuchung zusammen
gebracht von S.B. Aus dem Niederländischen ins Hochteutsche übersetzt durch J.C.
Rodochs, Thl I, Leipzig 1690, 8o.

[1684 Blankaart]. Venus Belegert en Ontset. Oft Verhandelinge van de
Pokken, En des selfs toevallen, met een grondige en zekere Genesinge.
Steunende meest op de gronden van Cartesius. Door Steph. Blankaart, Ph.
en Med. Doctor, en Practizijn tot Amsterdam. Item, Een nauwkeurige
beschryvinge der Pokken Door de Heeren F. Sylvius, T. Sydenham, en J.
Wierus. t'Amsterdam, Gedrukt, by Timotheus ten Hoorn, Boekverkooper,
in de Nes, naast de Brakke grond, 1684. (15.4 × 9.3 cm., titelprent,
voorrede, 522 blzz., register, fig. Bibl. Univ. Leiden 518 F26).
De titelprent verbeeldt een gasthuiszaal waar 4 zieken onder geneeskundige
behandeling worden gebracht: een zieke te bed en een in eene soort ton worden aan
het zweeten onderworpen,
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een derde zit in eenen zetel en wordt aan het hoofd of aan het haar verzorgd, een
vierde ligt naakt op den grond in bedenkelijken toestand, de huid bedekt met puisten
die door verbranding worden behandeld. De prent draagt boven aan: Venus belegert
en ontset oft Verhandelinge van de pokken en des selfs toevallen; onderaan:
t'Amsterdam Gedrukt bij Timotheus ten Hoorn, Boekverkooper in de Nes, naast de
Brakke Grond, 1685. De prent draagt aldus 1685, de titel 1684.
De voorrede behelst een schrijven aan François Willaart, chirurgijn tot Amsterdam
en eenige regels aan den leser. De schrijver wijst vooral op het feit dat hij volgens
het stelsel van Descartes zijn boek heeft geschreven, en dat hij aan zijn werk de

Titelplaat van Venus Belegert en Ontset, 1684 (14.0 × 8.5 cm.)

verhandelingen van F. Sylvius, T. Sydenham en I. Wierus heeft gevoegd.
De verhandeling (blzz. 1-258) bedraagt 10 hoofdstukken. De ziekte alhoewel oud,
vermits Hippocrates daarover iets heeft geschreven dat met de pokken wel
overeenstemt, zou zich verspreid hebben na den strijd tusschen de Franschen en de
Spanjaarden, toen in 1493 Karel VIII tegen Alphonsus bij Napels ten velde trok. Dan
spraken de Franschen van Morbus hispanicus, de Spanjaarden van Morbus gallicus.
Onder de oorzaken der ‘be-
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smettelijkheid’ noemt Blankaart de besmetting door het speeksel; en hij wijst op het
gevaar van de behandeling der levensmiddelen door zieke menschen: ‘De bakkers
moeten mede niet al te ligt knegts aannemen, om het Brood te kneden, want het zijn
somwijls guitjes, die verleid zijn geweest, en van de hoeren uitgesopen en geplundert
zijnde, sig tot werken moeten begeven. Dit seg ik mede aan alle andere, die spijs en
drank verkopen, dat se omsigtig op haar knegts en meiden moeten zijn, om se niet
te ligt te hueren, want sulke souden door het brood te verkoopen heele Buurten en
Steden konnen ontsteken.’ Hoe waar dit ook zij, wordt heden, meer dan 200 jaren
na deze verwittiging daarover niets gedaan, alhoewel de staat en de groote steden
gezondheidsdiensten hebben ingericht.
Stellig in dien tijd, kan Blankaart de besmetting aan microben niet toeschrijven;
wel zijn de microben door van Leeuwenhoek reeds ontdekt, maar hun rol blijft nog
vast te stellen; de ziekte wordt aan een vergift toegeschreven, een ‘fenijn’ dat
gedurende eenigen tijd in het lichaam blijft en dan de ziekteverschijnselen verwekken:
‘Na dat nu dit fenijn lang in het lighaam sijn Comedie heeft gespeelt, zijn de toevallen
grooter of kleinder.’ Hoe schoon die uitdrukking ‘Comedie’ voor hetgeen wij thans
de ontwikkeling der besmettende microben in het lichaam noemen, voor iets dat men
in dien tijd vermoedt zonder het te kunnen uitleggen.
Na de beschrijving der geslachtsziekten en hunne geneeskundige behandeling,
geeft schr. een overzicht der methoden die tot zweeten gebruikt worden; daarna wordt
eene studie gegeven over de chinawortel, de Salsa parilla, de guajacum en de
sassaphras die als geneesmiddelen tegen de pokken worden gebruikt.
Op blz. 243 treft men eene lijst van verhandelingen over de thee, gevolgd door
aanteekeningen van Wilhelmus ten Rhyne.
Zooals aangekondigd, bevat het boek nog andere verhandelingen.
blzz. 259-434: Verhandelingen der pokken Door den Heer Franciscus de le Boe,
Sylvii, Beschreven, met talrijke aanteekeningen van Blankaart.
blzz. 435-484: Briefsgewijse verhandeling der pokken, door den Heer Thomas
Sydenham, Med. Doct. en Practizijn tot Londen, Geschreven aan den Heer Henricus
Paman, gedagteekend uit Londen 16 79/80.
blzz. 259-434: Verhandelinge der pokken Door den Heer Wierus.
Deze drie verhandelingen bestudeeren vooral bijzondere ziektegevallen met de
geneeskundige behandeling.
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De bibliographie(17) vermeldt van dit werk van Blankaart een Duitsche vertaling in
1689 en 1693; de Index-Catalogue of the Surgeon-General's office Washington
vermeldt de dagteekening 1690. De Bibliotheek der Universiteit te Leiden bezit een
exemplaar der Duitsche vertaling, in 1689 te Leipzig verschenen.
[1689 Blankaart]. Die belägert und entsetzte Venus, Das ist Chirurgische
Abhandlung der sogenannten Franzossen, Auch Spanischen
Pocken-Kranckheit, Drupper, Tjankert, Klap-Ohren, etc., und andern sich
dabey findenden zufällen; Worinnen derselben, Vornemlich auf des
weltbekanten Cartesi Gründe, befestigte sichere und unfehlbare Cur
vollkòmmlich angewiesen wird: Durch Steph. Blancard, Ph. & M.D. Sylvii,
Th. Sydenham, Joh. Uvieri und Ant. Everaars, Gleichmàssigen lichen
Vortreffligkeit halber, nebst der beruffenen Medicorum, Fr. Sylvii, Th.
Sydenham, Joh. Uvieri und Ant. Everaars, Gleichmàssigen accuraten
Beschreibungen dieses Ubels, Aus dem Niederlàndischen, nach dem
neuestem Druck, in unsere Hochdeutsche Sprach ùbersetzet. Leipzig,
Verlegts Joh. Friedrich Gleditsch, Buchhàndl. 1689. (16.7 × 9.8 cm.,
titelprent, voorrede, 544 blzz. register, fig., Bibl. Univ. Leiden 624 G35).
De betaling bevat ook een verhandeling van Antonius Everaers ‘Weitberùhmten
Practicus der Medicin zu Middelburg’ (blzz. 476-544). De titelprent vertoont het
zelfde onderwerp als de Hollandsche uitgave, maar op een andere wijze; op de prent
ontbreekt de 4e zieke in den zetel verpleegd; de ongelukkige is wellicht ondertusschen
overleden!

[1690 Blankaart]. Von Wùrckungen derer Artzneyen In dem Menschlichen
Leibe, Wie auch Ein Entwurff einer Neuen Pharmacie, Nach der heutigen
Arth Artzneyen zu verschreiben, Beydes durch Steph. Blankard, Ph. &
M.D. und Practicum zu Amsterdam vorgestellet. Leipzig, bey Thomas
Fritsch, 1699. (Vorrede + 327 blzz. + Register, Bibl. Univ. Leiden 487
F2, 16.6 × 10.2 cm.).
De Wùrckung der Medicamenten bedraagt blzz. 1-274 met 22 hoofdstukken, de
Apotheeke blz. 275-327 met 10 afdeelingen. Evenals bij de Nederlandsche uitgave
van 1729(18) draagt in de voorrede ook de dagteekening 1 Januari 1690.

(17) Zie mijne 1e mededeeling over Blankaart, Versl. en Meded Kon. Vl. Academie, 1924, blzz.
458-461.
(18) Cf. Verslagen en Meded. Kon. Vl. Acad., 1924, blz. 491.
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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 Belgischen schrijver die, in die tijdruimte, het beste werk,
zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.
ZEVENDE TIJDVAK:
1924-1925.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen Secretaris ingezonden worden.
De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop van elk tweejarig tijdvak
uitgegeven of geschreven werden.
Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van het Aug. Beernaert-Fonds,
in de Verslagen en Mededeelingen der Academie, jg. 1912, blzz. 884-885.
Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van hun werk of werken, bij
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 October 1925
Waren aanwezig de heeren: Mr. LEONARD WILLEMS, bestuurder, Prof. Dr. L.
SCHARPÉ, onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren: K. DE FLOU, Dr. L. SIMONS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan. AM. JOOS,
IS. TEIRLINCK, O. WATTEZ, Prof. Dr. L. YAN PUYVELDE, Prof. J. VERCOULLIE, Prof.
Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE, J. JACOBS, Prof. KAREL VAN DE
WOESTYNE, Prof. Dr. J. PERSYN, Prof. Dr. M. SABBE, Mej. M.E. BELPAIRE, HERMAN
TEIRLINCK, en Prof. Dr. A. VAN HOONACKER, werkende leden;
de heer F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, briefwisselend lid.
Lieten zich verontschuldigen: de heeren GUSTAAF SEGERS, en J. SALSMANS S.J.,
werkende leden; Prof, Dr. H. LOGEMAN, buitenlandsch eerelid; Dr. FRANS VAN
CAUWELAERT en Dr. J. VAN MIERLO jun. S.J., briefwisselende leden.

De Bestendige Secretaris leest het verslag over de Septembervergadering; het wordt
zonder aanmerkingen goedgekeurd.

Kroonorde (Italiaansche). - De heer Bestuurder, Mr. LEONARD WILLEMS, deelt
aan de vergadering mede, dat de afgevaardigde der Academie op het Eeuwfeest der
Napelsche Hoogeschool, Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE, door Z.M. den Koning van
Italië benoemd werd tot officier in de Italiaansche Kroonorde en wenscht hem hartelijk
geluk met deze onderscheiding. (Toejuichingen.)

Aangeboden boeken
Door de Regeering:
Académie Royale de Belgique. Classe des Lettres et des Sciences morales et
politiques. Mémoires. T. XIX, fasc. 3: La suppression de la Compagnie de Jésus
dans les Pays-Bas autrichiens (1773), par PAUL BONENFANT, archiviste des Hospices,
Professeur à l'école normale de
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Bruxelles. Id. fasc. 4: Etude sur les traductions des tragiques grecs et latins en France
depuis la Renaissance, par MARIE DELCOURT.
Id. Classe des Beaux-Arts. Mémoires. T. II, fasc. 3: Etude sur l'influence musicale
de l'abbaye de Saint-Gall (VIIe au XIe siècle) par Dom. ROMBAUT VAN DOREN,
O.S.B. de l'Abbaye du Mont-César, à Louvain, Licencié en Sciences morales et
politiques.
Académie royale de Belgique. Bulletin de la Commission royale d'Histoire. T. 88,
e
4 bulletin, T. 89, 1r et 2e bull.
Door de ‘Société de Littérature wallonne’:
Bulletin. Tome 59.
Door Prof. Dr. A. VAN HOONACKER, werkend lid:
Grondbeginselen der Moraalfilosofie, door A. VAN HOONACKER, hoogleeraar te
Leuven.
Door Dr. PAUL VAN OYE, geneesheer aan het Laboratorium te Stanleyville (Belgisch
Kongo):
Kongo en het Bevolkingsprobleem in België, door PAUL VAN OYE, Dr. Sc. n. et
Méd. (Overdruk uit ‘De Vlaamsche Gids’, Juni 1925).
Door den heer FRANCISCUS WALTER Sr., te Blitar-Java (Nederlandsch Oost-Indië):
Het Doodvonnis. Gedicht in een en twintig zangen. (Handschrift.)

Mededeelingen namens commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. De heer Prof. Dr. L. SCHARPÉ, secretaris, legt verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren: KAREL DE FLOU, voorzitter, Prof. J. VERCOULLIE,
ondervoorzitter, Kan. AM. JOOS, IS. TEIRLINCK, Dr. L. GOEMANS, Dr. L. SIMONS,
Mr. L. WILLEMS, leden, en Prof. Dr. L. SCHARPÉ, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) Verkiezing van Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris der Commissie, voor
1926-1927 (10e Bestuur).
Worden verkozen:
Tot voorzitter: Prof. J. VERCOULLIE;
tot ondervoorzitter: Prof. Dr. J. MANSION;
tot secretaris: Prof. Dr. L. SCHARPÉ.
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2o) Tekstverbeteringen: Lucidaris, vs. 1142, 1461, 1590, 1793, 2054, 2177, 4104,
4208, 5698, 5733. - Boudewijn van der Looren's Tijtverlies, vs. 63. - Strijt der Minne,
vs. 47. - Maerlant's Rijmbijbel, vs. 27123. - Lezing door Mr. LEONARD WILLEMS.
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Mr. WILLEMS deelt de tekstverbeteringen mede welke hij voorstelt bij de hiervoor
opgegeven plaatsen en nog veel andere meer. Hij wijdt voornamelijk uit over den
Lucidaris-tekst; bij de honderd plaatsen komen hem als corrupt voor, in opzicht van
de spraakkunst o.a.; doch hij steunt voornamelijk op de teksten die heelemaal geen
zin opleveren zooals ze daar staan: ‘God wist dat Adam ‘sonder vallen’, lees: ‘soude
vallen’; ‘dies anschine’, lees ‘dits aenschine’; 1475, Christus draagt 's menschen
‘schilt’ mag blijven: ‘schilt’ in den zin van ‘schuld’ zooals de Brabantsche uitspraak
meebrengt, - schilt rijmend op ‘wilt’ ten andere; 1806: gehouden rijmend op
onthouden, corrupt naar de meening van VERDAM; lees: gekomen en vernomen; de
Vl. kopiïst verwart dogen en togen; minne bede, lees: mine bede; en dies meer; lucht
(van een klok): lees ‘luut’; helsche strate, lees: hemelsche strate, want niet de breede
maar de smalle weg is bedoeld, enz.
Het voorstel om deze mededeelingen in de Verslagen en Mededeelingen op te
nemen wordt door de Commissie bijgetreden.
Mr. WILLEMS geeft verder mededeeling van een schrijven van van Dr. JAN DE
VRIES (Arnhem), van 11 Oct. 1925, waarin deze bericht dat hij zich, over het
algemeen, aansluit bij de opvatting van Mr. Willems, dat Wedege ook zijn rol speelde
in het verloren vervolg van ‘Bere Wisselau’.
3o) Toponiemen uit de provinciën Antwerpen en Brabant. - Mededeelingen door
den heer KAREL DE FLOU.
De heer DE FLOU geeft lezing van een studie over de Toponymie in Brabant en
Antwerpen, dit naar aanleiding van de Toponymische studiën die te Leuven, vooral
onder de leiding van Prof. Dr. VAN DE WYER in het werk worden gesteld. Hij herinnert
daarbij aan de studiën op dit gebied van Dr. LINDEMANS en Prof. CARNOY, en aan
de aanmoediging welke door de Regeering is toegezegd.
De soorten van benamingen leveren groot verschil op met die in Vlaanderen.
Beemden zijn de Vlamingen enkel bekend uit de romans van Conscience e.a., met
‘heide’ gaan de Vlamingen zeer spaarzaam om, ‘kouters’ worden haast niet vermeid
in Brabant, ‘bliden’ (Blijdenberg) kwamen vroeger in Vlaanderen zoowel als in
Brabant en zelfs in Zeeland voor; sommige vaste uitdrukkingen uit rentboeken zijn
bepaald Antwerpsch, en onbekend in Vlaanderen; een pad (‘dan zijn de paadjes diep’)
= een gracht; een ‘vroente’ (gemeene weide, onbeheerd land, vogelweide) is den
Vlaming onbekend; zilverweg, zilverstraat: in Brabant, ook in Vlaanderen, maar wat
is de zin? Ook de benamingen van wegen en straten zijn, omwille van het ver-
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schil in het gebruiksrecht tusschen de Oostelijke en de Westelijke gewesten van het
Vlaamsche land, zeer uiteenloopend. In Heirweg heeft heir niets te stellen met ‘leger’.
Allerlei uiterst belangrijke vragen tot onderzoek worden door den heer DE FLOU
opgeworpen, en het blijkt hem dat de Brabantsche toponymisten een zwaarwichtige
taak voorbehouden is. Ook draagt hij hun voorts een rijken schat van teksten op, in
de verwachting dat zij het tot hiertoe braakliggende Brabantsche arbeidsveld streng
methodisch zullen weten te bewerken.
Onder toejuiching van de leden wordt tot de opname in de Verslagen en
Mededeelingen beslist.
2o) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. - De heer O.
WATTEZ, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren: Prof. Dr. A. VERMEYLEN, voorzitter, Dr. L. SIMONS,
ondervoorzitter, IS. TEIRLINCK, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Prof. Dr. L. SCHARPÉ,
Dr. J. PERSYN. Dr. M. SABBE, leden, en OMER WATTEZ, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) Verkiezing van Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris der Commissie, voor
1926-1927 (20e Bestuur).
Worden verkozen:
Dr. L. SIMONS, tot voorzitter,
G. SEGERS, tot ondervoorzitter,
O. WATTEZ, tot secretaris.

2o) Willem Zeebots, van 1647 tot 1682 kloosterling in de abdij van Perk en daarna
pastoor te Wakkerzeel (Voortzetting). - Lezing door Dr. L. SIMONS.
Dr. L. SIMONS bespreekt de vier stukken, welke Zeebots schreef toen hij
kloosterling was te Perk: Joseph, de H. Adrianus, De blijde Kersnacht en Hendrik
VIII.
De stijl van Zeebots, in zijn eerste stuk, is flauw en langwijlig; zijne verzen zijn
rijmelaarswerk. Hij maakte echter vooruitgang in de volgende.
Toen hij pastoor was te Wakkerzeel schreef hij nog: Het droevigh Lyden ende
bittere doodt van den Heere Christus onsen Saligmaecker.
Dr. SIMONS zal zijne lezing voortzetten in de eerstkomende zitting.
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3o) De Antwerpsche Vriendenkring van Anna Roemers Visscher. - Lezing door Dr.
M. SABBE.
Dr. SABBE leidt ons in den kring der intellectuëelen van het post-Lipsiaansche
Antwerpen, toen Anna Roemers Visscher daar verbleef en met de voorname mannen,
die wij allen kennen, in betrekking kwam: Rubens, Balthazar Moretus, Verstegen,
Normius, De Weerdt en anderen. Allen waren beroemdheden in de kunst of in de
wetenschap.
Hij, die een roman zou schrijven over Anna Roemers Visscher te Antwerpen, zegt
Dr. SABBE, zou er niet veel van zijn verbeelding moeten bijvoegen. Er is ruim stof
en materiaal voorhanden, in de Antwerpsche wereld van rondom 1640.
De voorzitter wenscht Dr. SABBE geluk met zijne interessante lezing en stelt voor
ze te laten opnemen in de Verslagen en Mededeelingen. (Aangenomen.)

Dagorde.
1o) Bibliographische Aanteekeningen door C. DEBAIVE, aan de Academie, ter
opneming in de Verslagen en Mededeelingen, aangeboden.
Gezien de gunstige verslagen van de heeren Dr. M. SABBE en O. WATTEZ, wordt
beslist dat de studie zal opgenomen worden.
2o) XXVe Congres voor Geschiedenis en Oudheidkunde. - De heer KAREL DE
FLOU brengt hieronder volgend verslag uit over het XXVe Congres voor Geschiedenis
en Oudheidkunde te Brugge op 2-5 Augustus 1925.
Het XXVe Congres voor Geschiedenis en Oudheidkunde, ingericht te Brugge op
2-5 Augustus door de Federatie van de Belgische kringen voor Geschiedenis en
Oudheidkunde, en waarop de Academie de heeren KAREL DE FLOU en LEONARD
WILLEMS had afgevaardigd, is in velerlei opzicht goed geslaagd.
Er waren 600 leden ingeschreven op dit congres, dat eigenlijk alleen de Belgische
geschied- en oudheidkundigen groepeerde, doch waaraan ook heel wat Nederlanders
en Franschen deelnamen. Het groot aantal mededeelingen, ongeveer 150, gaf
aanleiding tot het indeelen van het congres in 12 afdeelingen. Naast de algemeene
geschiedenis, de oudheidkunde en de hulpwetenschappen, komen nu op deze
congressen ook beter tot hun recht de kunstgeschiedenis de muziekgeschiedenis, de
wapenkunde, de folklore.
Op de plechtige opening heeft Prof. Pirenne een belang-
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wekkende rede uitgesproken over de nuttige taak van de plaatselijke kringen en van
de liefhebbers op wetenschappelijk gebied.
In de afdeelingen zijn vele besprekingen gehouden, die voor de geschiedenis van
Vlaanderen van belang zijn. Er is o.m. een beslissing genomen, die moet leiden tot
het verzamelen van allerlei documenten omtrent de politieke, zedelijke en
economische toestanden in België gedurende het tijdvak 1814-1839. Het voorstel
ging uit van Prof. Burggraaf Terlinden, uit Leuven, en heeft tot doel een uitbreiding
en vollediging van de uitgaven van Prof. Colenbrander uit Leiden. Dr. Brinkgreve
uit Madelo heeft met dit plan zijn warme instemming betuigd en de medewerking
van Nederland beloofd. Deze belofte mocht op de laatste algemeene vergadering een
warm en dankbaar applaus uitlokken.
De heer A. Meerkamp van Embden, rijksarchivaris in Zeeland, heeft veler
belangstelling verwekt met een mededeeling over nieuwgevonden brieven van en
aan Jacob Cats, waaruit men heel wat nieuws leert over de opvattingen en het intiem
leven van den Nederlandschen schrijver.
De heer Nelis uit Brussel deelde vele wetenswaardigheden mede omtrent de
handschriften uit Windesheim, en Dr. Schoengen, archivaris van Zwolle, kon
daaromtrent vele inlichtingen toevoegen.
Prof. E.W. Meyers uit Leiden besprak een onderwerp, dat de grootste belangstelling
verwekte. Hij had het over het oude Vlaamsche erfrecht. Hij wees erop dat het erfrecht
verschilt in Waalsch-Vlaanderen en in Vlaamsch-Vlaanderen. In tegenstelling met
wat men zou verwachten blijkt nu dat het erfrecht in Waalsch-Vlaanderen zuiver
Germaansch is, terwijl het in Vlaamsch-Vlaanderen strijdt met de beginselen van
het Germaansch recht. Het besluit van Prof. Meyer was: op grond van de rechtstudie,
kan men niet meer aannemen dat de Vlamingen afstammen van drie Germaansche
stammen: de Franken, de Saksen en de Friezen.
Baron de Maere d'Aertrycke, die de vorming van den oppergrond in
Kust-Vlaanderen bestudeerde, zeide dat hij tot de meening was gekomen dat de
Morinen en de Menapiërs, die er woonden in de eerste eeuw van onze tijdrekening,
stellig Kelten waren. Daartegenover beweerde de E.H.J. Valckenaere dat de
Menapiërs, die het huidige Fransch-Vlaanderen bewoonden, tijdens de Romeinsche
overheersching, reeds Franken waren: hij laat zijn bewering uitgaan van de
philologische studie.
In een andere mededeeling, die van Mr P. Dieleman, advocaat te Middelburg, over
de beteekenis van de geschiedenis der
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Polders, werd nog gewezen op het causaal verband tusschen de geschiedenis van het
land en die van de bevolking: een polder met eigen bestuur, rechtsmacht, politie, is
als een kleine republiek, en het veelal nuchtere, realistische van den Nederlander
staat met den strijd voor zijn bodem in verband.
Prof. Desmarez uit Brussel had het, in een merkwaardige lezing, over de colonisatie
van de Salische Franken in Vlaanderen. Naar zijn oordeel gebeurde de eigenlijke
verspreiding der Franken bij ons eerst in de IVe en in de Ve eeuw langs de valleien
der Schelde en der Leie. Zij werden opgehouden door de uitgezette Romeinsche
legioenen en door het woud in West-Vlaanderen: in West-Vlaanderen drongen zij
slechts van de VIIe tot de XIe eeuw binnen. In de VIe, VIIe en VIIIe eeuwen gebeurde
de colonisatie der Franken in Brabant.
In de afdeeling voor het archiefwezen is nadruk gelegd op de noodzakelijkheid
van het opmaken van inventarissen van de kleine archieven, naar eenvormige
voorschriften. Nog werd daar gewezen door P. Fr. Callaye op een al te veel
verwaarloosde bron van geschiedkundigen aard: de handboeken tot het aanleeren
van vreemde talen bij middel van gesprekken.
Er bestaat aldus een Boek van de Ambachten van een brugsch schoolmeester, en
dat dagteekent van ongeveer 1340, en een Boek van Vragen en Antwoorden van
ongeveer 1380, uitgegeven door Hoffmann von Fallersleben in de Horae Belgicae,
IX: uit de gesprekken, die daarin voorkomen, is heel wat te leeren omtrent het leven
van onze voorouders.
De heer H. Ganshof bewees, in eene welberedeneerde voordracht, dat de kroniek
van Guînes en Ardres wel degelijk het werk van Lambert van Ardres is, schoon dit
door een duitsch geleerde in twijfel getrokken werd.
De heer A. de Marneffe handelde over de heiligennamen in de Toponymie van
Frankrijk en over toponiemen uit Normandië.
In de zittingen van de afdeeling kunstgeschiedenis en oudheidkunde sprak o.m.,
ons medelid Prof. Leo van Puyvelde, die handelde over ‘Oude beschilderde grafsteden
in Vlaanderen’. De heer A.J. Delen, adjunct-conservator van het Plantin-Museum,
had het over een belangrijk werk van Frans Huys. Huys was graveur bij Plantin en
moet de vervaardiger geweest zijn van verschillende platen, die een prachtboek van
1578 versieren: XXV Fables des Animaux van Etienne Perret. Deze platen nu, bewijst
de heer Delen, zijn vergroote copieën van een reeks platen van den Vlaamschen
plaatsnijder Marcus Gheeraerts, platen, eerst verschenen in de Waerachtige Fabulen
der Dieren te Brugge, 1567, en naderhand, in 1579 in de Mythologia ethica bij Plantin
en Philippe Galle uitgegeven. Deze zelfde
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platen van Gheeraerts komen weer te voorschijn in Vondels Vorstelijke Warande
der Dieren, Amsterdam, 1617. De heer Delen legt het verschijnen van deze platen
in een werk van Vondel uit, door het feit dat onze groote dichter in betrekking was
met de familie Moretus, die Plantin opvolgde.
Het moge bij deze enkele grepen uit de werkzaamheden van dit jubelcongres der
Federatie van de Geschiedkundige Kringen van België volstaan. De feestelijkheden,
die niet gering waren, zorgden voor het leven en de gezelligheid: daarvan willen wij
alleen vermelden de smaakvolle hulde gebracht aan den Vlaamschen miniaturist
Jacob Coene, afkomstig uit Brugge, en die een wereldfaam verwierf te Parijs
omstreeks 1400.
Men mag het inrichtend comiteit van dit Congres geluk wenschen om het
wetenschappelijk gehalte van de werkzaamheden.

De heer Prof. LEO VAN PUYVELDE vraagt en bekomt het woord om bij dit verslag
van den heer KAREL DE FLOU iets bij te voegen. Hij zegt aangenaam te zijn getroffen
geweest op de plechtige opening van dit Congres toen daar, in een rede van den
afgevaardigde van den Minister van Wetenschappen en Kunsten, de heer Cuvelier,
gewezen werd op de belangrijkheid van de studie van de toponymie en een plechtige
en uitvoerige hulde werd gebracht aan den wetenschappelijken arbeid van den heer
Karel de Flou, wiens Woordenboek der Toponymie, door onze Academie uitgegeven,
werd voorgesteld als een in alle opzichten volmaakt voorbeeld. De heer de Flou, die
als afgevaardigde van de Academie op het verhoog zat, werd door de vergadering
warm toegejuicht. Dit blijk van waardeering, aan ons medelid te beurt gevallen, mag
niet onvermeld blijven: het is een troostvol verschijnsel voor hen, die met noeste
vlijt en in stilte arbeiden voor de wetenschap.
3o) Eventueele stichting eener Wetenschappelijke klasse in de Koninklijke
Vlaamsche Academie. - Naar aanleiding der bespreking op de septemberzitting over
de eventuëele vermeerdering van het ledental der Kon. Vl. Academie, vestigt de hr
MUYLDERMANS de aandacht der leden op art. 2 der Wetten, dat daardoor gewijzigd
wordt, en op art. 65, dat bepaalt wat er in geval van wijziging der Wetten moet worden
gedaan. - Verscheidene leden nemen in de bespreking deel, en ten slotte wordt
bepaald: ‘Het statu quo wordt behouden, en, zoo de vermeerdering van het ledental
wordt voorgesteld, dan zal dit enkel geschieden met naleving der wetten van de
Academie. Die voorstelling zal echter in den schoot der Academie maar geschieden,
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als de eventuëele Academie voor Kunsten en Wetenschappen met een tal van 30
leden zal gesticht zijn.
4o) Lezing door Dr. M. Sabbe, werkend lid: Constantijn Huygens en
Zuid-Nederland.
5o) Lezing door Prof. Dr. A. van Hoonacker, werkend lid: Het Grafschrift van
Achiram te Byblos.
Op voorstel van den heer Bestuurder beslist de Academie dat beide lezingen in de
Verslagen en Mededeelingen zullen opgenomen worden.
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Toponiemen uit de provinciën Antwerpen en Brabant
door Karel De Flou, werkend lid.
Nu men, vooral in de Brabantsche gewesten, over Toponymie begint te spreken en
te handelen; nu reeds een student uit de hoogeschool van Leuven er in geslaagd is
met een toponymisch gewrocht zijn doctoraat te verwerven, nu er eene Vlaamsche
toponymische Vereeniging te Leuven tot stand gebracht is, en van regeeringswege
steun voor zulke studiën beloofd werd, mogen wij het beste verhopen van den ijver
der jongeren uit de provinciën Antwerpen en Brabant. Terwijl in Vlaanderen op dat
gebied nog niet veel werkdadigheid te bespeuren valt, ziet men sedert een paar jaar
in Brabant meer dan eene bijdrage over toponymie in het licht geven: Dr. J. Lindemans
laat nu den tweeden druk van zijn Leiddraad bij de studie der Plaatsnamen
verschijnen, terwijl Prof. Van de Wijer studenten voor het vak aankweekt en Prof.
Carnoy onlangs eene verhandeling over de Plaatsnamen van de Brusselsche omgeving,
bij de Koninklijke Vlaamsche Academie voorlas, als vervolg op eene vroegere
mededeeling over De oudste Riviernamen van het Vlaamsche land.

Het werk dat wij zelf, voor het westelijk gedeelte van ons huidig en voormalig
taalgebied hebben aangevangen, bedoelt het grootst mogelijk getal toponiemen, in
verband met persoonsen geslachtsnamen, bijeen te zamelen en wederzijds te toetsen
of in vergelijking te stellen. Uit dat materiaal zal moeten blijken wat voor soorten
van benamingen in den loop der tijden als toponiemen dienst gedaan hebben, of nog
zijn blijven doen, om allerhande geographische, hydrographische en andere
bijzonderheden van landen en gronden, van wateren, leengoederen en dingen van
den meest uiteenloopenden aard aan te duiden en van elkander te onderscheiden.
Bij een vluchtig inzien van ons Toponymisch Woordenboek, blijkt het, vooral
voor den lezer uit andere gewesten dan de Vlaamsche, dat de soorten van benamingen
hier merkelijk verschillen van de soorten, die elders gebruikelijk zijn. Als men de
namen uit de Brabantsche gouwen met die van ons westelijk taalgebied gaat
vergelijken, dan valt dadelijk een groot verschil,
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in den woordenschat niet alleen, maar ook in de beteekenis der gebruikelijke
toponiemen, in het oog, al zijn ook vele benamingen gemeengoed gebleken.
Zoo is het, dat eusels of eeusels en schommen (weleens collectief schommelinghe),
den Vlaming zoo vreemd voorkomen als veken en valveken. Beemden zijn een
Vlaming alleen uit de werken van Conscience en zijne tijdgenooten bekend geworden,
terwijl hij daar ook met verbazing vernam dat rogge en tarwe in de Antwerpsche
streken op het veld groeien, daar een veld in ons westland nagenoeg eene dorre heide
beteekent. De voren zijn in westelijk Vlaanderen de greppels tusschen de bedden of
legers van het zaailand; in Brabant wast, volgens Van Beers en andere dichters, het
koren steeds in de voren... Met het woord heide gaan de Vlamingen zeer spaarzaam
om; vijvers heeten in Brabant veelal wouwers en soms wijers; van zwanen en vriezen,
die ook een slag van vijvers zijn, hoort men alleen in West-Vlaanderen; maar de
mortels zijn in beide gebieden bekend, terwijl wij, in Brabantsche oorkonden, slechts
eenmaal het woord brouw ontmoet hebben. Kouters ziet men haast nooit vermeld;
faliën of foliën evenmin. Alle hoogten worden in beide landstreken met den titel van
bergen vereerd, en de dalen zijn ginds en hier in volle gebruik.
Vlogen hebben wij tot dusver alleen in het Antwerpsche aangetroffen, terwijl het
zuiden van West-Vlaanderen er letterlijk van krioelt. Eene lede schijnt voor den
Brabantschen toponymist wel niet duidelijk: vandaar dat hij er de rechte beteekenis
niet van vindt. Pamels zijn in beide landstreken bekend; mijlen daarentegen slechts
in het westen; bliden kwamen voorheen in beide streken voor, alsook in Zeeland.
Namen als hals, herent, waarde of weert, schor, polder, ven, dijkagie, moer- en
deringland, meersch en weî zijn ons overal voorgekomen. De bevers, die men vaak
nog met zekere dieren van gelijken naam blijft verwarren, schijnt men in oostelijk
België zoomin te begrijpen als de naamverwante bieren, in weerwil van hunne
veelzeggende composita, waar niet eens naar gelet wordt.

Van zekere benamingen en staande uitdrukkingen, die in Brabantsche land- en
renteboeken voorkomen en bij de Vlamingen uit het westen nooit of zeer zelden
gebruikt zijn geweest, mag hier ook wel een paar woorden gerept worden. Een paal
oft reen is eene begrenzing; stijff een halff gemet is uit de Antwerpsche Kempen
herkomstig; een bijvanck een hertganck (canton), eene tente en eene vrijheijt, waar
twee zillen beemps liggen, naast een chijnshoff of een huijs met sijn aengelaegh, of
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gheleghe, is louter Antwerpsch, en een gawech, die ons leidt naar eene plek waar
een scap staende aande straete is te zien, vordert uitleg voor Vlamingen.
Doch, wij mogen daar thans niet verder op ingaan; want dergelijke woorden en
uitdrukkingen doen zich in veel te dichte drommen voor.
Een wanterganck is even Antwerpsch als Vlaamsch; een lijcke bestaat dáár zoowel
als in het arrondissement Saint-Omer; een pad is ook een gracht als in Vlaanderen:
‘Des winters als het regent, dan zijn de paedjes diep, ja diep’ (1566), en de paddebeken
zijn ons wederzijds gemeene bekenden; een steghel of stye eveneens; maar een
vrijthof is eigen aan Brabant, Limburg en 't westen van Duitschland. Eene vroente
is den Vlaming onbekend, behalve hem, die wel weet hoe een verlaten stuk land, dat
voghel, ofwel voghelweyde ligt, best voor vroente dienen kan, zoowel als een voghele
sangh, die in alle gewesten bekend gestaan heeft. - Maeren en mosten hebben wij
gemeen, zoowel als een bruel, een driesch en weiden of beemden waar het
kwalificatief silver, silveren bij past. Eene vorre en het meervoud vorlen verstaat
een Vlaming niet. Samenstellingen met mier- schijnen overal bekend geweest te zijn.
Maar wat is dan toch een scheghel, een weyvelt, eene sarge te zeggen? Hier verdringen
de vragen malkander, als 't ware om eene oplossing te krijgen.

In de provinciën Antwerpen en Brabant schijnen ons de groote leengoederen van
meerderen omvang geweest te zijn dan in West-Vlaanderen, Guînes en Boulogne.
Wellicht is hier te wijzen op de vergedreven verbrokkeling der eigendommen en
landerijen in het westen van ons taalgebied.

Landwegen werden, in Antwerpen en Brabant, van in de oudste oorkonden, die wij
raadpleegden, aldoor s Heeren strate, s Heeren wech, s Heeren bane geheeten, daar
zij tot het openbaar domein behoorden, terwijl al de landwegen, heel Vlaanderen
door, en ook in de nu franschgeworden streken, van in het diepste verleden tot op
heden toe, een eigendom der aanpalende landbezitters gebleven zijn en slechts bij
gedoogzaamheid of servitude voor het openbaar verkeer openstaan(1). Dit heeft dan
ook voor gevolg gehad, dat de landwegen, zoowel de heerwegen (= karrewegen) als
de smallere voetpaden en jokwegen, in westelijk Vlaanderen veel talrijker zijn dan
elders en ook tot de

(1) Arr. Cassatie 10 Februari 1865. Clep contra den Belgischen Staat (Pasicrisie, 1865, I, 280).
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allerminste toe, eenen naam dragen, die meestal historisch en geographisch
verklaarbaar is, terwijl des Heeren strate aan de analyse ontsnapt. - Uit een gewild
onderscheid in de soorten en eigenschappen der wegen, zijn in Brabant namen ontstaan
als: lijde (soms leijde), voetwech en voetganck, gawech, paswech, enz., die in het
westen niet of zeer zelden voorkomen. Een slag (= voetweg nevens een stuk land)
schijnt men rond Antwerpen en Brussel zoomin te kennen als een vlaamschen
teiswech, een dossewech en een viervoetwech. De woordvorm woch, later weug (en
ten slotte weg), die aan het picardische voie beantwoordt, hebben wij in geene
Brabantsche oorkonden aangetroffen.
Kempen zijn heiden, in Vlaanderen als in Brabant en Limburg. Een dietwech is
specifiek brabantsch, maar kan geen ‘volksweg’ beduiden, daar immers alle wegen
dit zijn, en de oude benamingen diedewech, Diedenghem (gemeente Dieghem),
Diedebrugghe in oude schriften voorkomen. De haven is altijd een water, zij het een
vlietje of een grooter kanaal, zoowel in de Brabantsche als in de Vlaamsche gewesten,
zoowel in het land rond Calais en Boulogne als effenop in Engeland, waar de vorm
avon geworden is: ook in West-Vlaanderen komen composita met avond- voor, waar
haven = vliet, gracht gemeend is.
Naast de eigenlijke Toponiemen, zooals wij er daareven enkele in overzicht namen,
moet een zorgvuldig beoefenaar der Toponymie ook zijne aandacht wijden aan de
nadere bepalingen van soorten en eigenschappen welke in oude oorkonden aan die
benamingen vastgeknoopt worden. Wat zal voor hem een weeck bosch mogen
beduiden en een bedrijf met ofwel zonder mannen? En hoe is de stand van dingen,
die, in Brabant veel meer dan in Vlaanderen, als quaet of quaeije betiteld worden?
In beide gewesten vindt men namen waar stryt en crakeel aan toegevoegd werden,
zonder dat men, in weerwil van reeds gewaagde etymologiën, de rechte beteekenis
daarvan geven en bewijzen kunne. Wie geeft ons voor Midden-België de juiste
bepaling van hof, ridderhof, bedrijf, stede, hoeve en hoevestede? En waarin is het
onderling verschil gelegen?
Wie geeft ons eerlang de juiste beteekenis van stockgoet, heerlijcke partije,
blecbosch, woonstad, onghespleten (ongedeeld) lant, tsaeije, schoofflant, bodem van
leene (foncier), eene tente, eene plecke ende stede?
Om daarin te beter te slagen, zal de Brabantsche toponymist een nuttigen arbeid
verrichten met al de plaatsnamen en hunne kwalificatieven van even over de
hedendaagsche Waalsche taalgrens in Limburg, Luik, Waalsch-Brabant, Henegouwen,
enz. op te nemen om vast te stellen in welke mate die namen overeenstemmend zijn
met deze van de meer noordwaarts gelegen
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plaatsen uit het Vlaamsch taalgebied, en tevens hoe de kwalificatie bij de
Waalschsprekende bevolking behouden gebleven of veranderd geworden is.

De plaatsnamen zijn in de Brabantsche landen zoo rijk in aantal als kleurig van
soorten. Om een zwak denkbeeld van die woordenrijkheid te geven en tevens een
voorproefje van den aard der benamingen aldaar voor oogen te leggen, laten wij hier,
uit allerhande documenten, meest door wijlen Edward Gailliard geëxcerpeerd, eene
reeks citaten volgen, waar de toponymisten wel graag, en in elk geval niet zonder
vrucht, kennis van zullen nemen. Wij geven eerst namen en bepalingen, die de
provincie Antwerpen betreffen, om daarna wat breeder uit te weiden over de oude
toponymie der provincie Brabant.

I. - Provincie Antwerpen:
- Staatsarchief te Antw., fonds Beerssel. Cohier van den dorpe van Beerselbosch,
1680:
‘Dorp van Beerssel. Inden eersten soo bestaet het selve dorp in mager ende
heylanden,... Item, heeft alnoch in quade eussels oft suere weijden... Item, in
bosschen,... Item, in heijbosschen... Item, in lauter heyde... ende 100 roeden stockgoet,
dewelcke niet weert en sijn de overkomende lasten.’ 2 Oct. 1680.
- Staatsarchief te Antwerpen. Fonds van het Leenhof van het land van Mechelen.
Register nr 1: ‘De contracten vanden leenen slands van Mechelen, die geschiet syn
binnen den tyde dat Wouter Storm stadhoudere geweest heeft vanden zelven leenen.’
1453-1459:
f. 4. Omtrent zeven bundere, onder lant, heyde ende vorlen, alsoot gelegen es tot
Putte.
f. 6. Item van stucken lants.
f. 7. Een hoeve...
f. 38. hof, jn bogaerden, winnende landen, eusselen, bempden ende bosschen.
f 46. eusselen, groesen, heyden ende...
- Register nr 2: Contract boeck... ix November 1551:
f. 1. Vyfve vierendeel lants geheeten De Heye.
f. 1. Vijfve vierendeel bosschen.
f. 6. ...onder schomagie ende heye.
f. 17. Op x. dachwant eusels oft bempt
f. 19. Een hoefken gelegen te...
f. 30. Thyen dachmael bosch.
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- 52. Eenen wouwere, geheeten De Papen wouwere, groot omtrent dry oft vier
dachmael, gelegen onder dlant van Gheele.
- 74. Een kleyen huysken niet vyf of zesse royen (roeden) hoffs,...
- 76. De heerlicheyt van Muggenberge metten slote ende boerchgrachten,
valbruggen, singelen,... (te Duffel).
- 87. ix oft x. dachmael eusels, onder bosch ende heyde.
- 161. aen des heeren strate.
- 161. Eenen wouwere oft vyvere.
- Register nr 2 (IIe deel). Dese naervolgende contraicten ende verheffen van leenen
syn gepasseert... sedert... XIXen dach van Julius 1585:
f. 11. des heeren Strate die comp (soc) van Rumpst,...
f. 13. Thien dachmael eussel, onder bosch ende heije.
f. 21. Twee plecken bosch.
f. 25bis. Een stuck bosch.
f. 105. Een stede groot ontrent vier bunderen,...
- Register nr 3. - Hierna volghen alzulcke leengoeden, enz. - begonst den 15e
Octobris anno 1597:
f. 5. Vyff dachwant lant oft heye.
f. 11. Een hoeve,..: groot ontrent acht bunderen.
- 14. Een bunder eussel oft beempt.
- 27. Een stede groot ontrent vier bunderen.
- 41. Over een stuck lants, metten grachten, hulten, gronde ende toebehoorten.
- 42. tHoff mette huysingen, nu affgebrand, wesende gheheeten Bouterssem,...
metten molenberch daer op eenen wintmolen te staen plach geheeten Ryckenrode,...
te Contick.
- 80. Een heerlycke partye, genaempt Het Hoff van Mingelfruyt,... gelegen onder
den dorpe van Contick, wesende neghen bunderen bosch,...
- 100. Een heerlicheyt van bedryve, van meyer, laeten, enz,... 129. Een venne,
groot ontrent drye bunderen.
- 146. Een stuck weeck bosch.
- 148. Gelegen onder Ouwen, jnt gehucht geheeten Boschoven.
- 152. aenden Perboom.
- 154. ...den cleynen bogaert, daer den ovenbuer op staet.
f. 172. Een heerlicheyt van bedryve, met meyer ende mannen van leene, tot ix of
tot x. toe, ende verscheyden laten, genaemt 't Hoff van Wildere,... onder... Ouwen
ende Vosselaer.
f. 178. ... mette Mattebosschen ende Strybosschen daer toe behoorende (vgl. fam.
Strybol).
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- Register nr 4: Cladboeck v.d. contracten vande leenen vanden lande van Mechelen,
begonst in Junio 1614:
f. 4. Een heerlicheyt van bedryve van meyer ende laten.
- Register vande contracten ende verheffen van leenen,...
v.d. lande van Mechelen... 1614-1615:
f. 35. gelegen onder Ballaer, jnde tente vande Smetstraete.
f. 45. noch drye bunderen winnende lant.
f. 145. tot Steelen, onder de vrijheit van Gheele.
- 175. xxv. bunderen eycken blecbosch.
- Reg. nr 45: Register van den leene... 1473:
f. 1. Een ridderlijcke hofstad...
- 2. Een heerlijcheijt ende bedrijf van meijere, mannen ende laten.
- 12. Wele goet in drie namen ghenoemt wort, te wetene: Vaesdonck, Bruckelijn
ende Den Sac.
- 32. Een halff bunder eusels.
- 38. Een ridderlijcke hofstad geheeten Boutershem.
- 38. Een ridderlijcke woenstad.
- 39. Eenen laethoff geheeten den Hoff van Niele.
- 44. Een bedrijf van meyere ende laeten...
- '3. ij plecxkens bosch beheeten Reether bosch.
- 56. aen den vliet die coemt bijder kercken van Heijmesem.
- 66-71. Op een eusele gheheeten...
- 73. Beempt geheeten Den Brant
- 80. tDerdendeel van eenen buynder weyen geheeten De Wilenbeke.
- 87. Sinte Kathelinen te Wavere:... ende den Naelde strate aen dander zijde.
f. 88. ij. buender onder bosch ende lant geheeten Den Driesch.
- 92. toebehoorten tot eenen leen, jn hooghen, middelen ende leeghen, met bedrive
van chynsen, renten, pachten, manscapen, laetscapen...
- 94. ... metten voorscr. lande van Duffle onghespleten.
- 134. vj. zillen beemps...
- 136. v. loopen tsaeije geheeten...
- 117. vj. zillen beemps.
- 139. Een heerlijcken hoff van bedrive van mannen, geheeten...
- 142. Eenen heerlijcken chijns hoff, geheeten:...
- Register nr 46, Leenboeck v.d. lande van Mechelen, anno 1538:
f. 1. gelegen aen die pale van Ryemenant. - 1. ... een thiendeke, dat gespleten
es uyte leengoeden van Delbroeck.
- 1. Drie dachmael lants onder Rymenant.
- 1. Ontrent de viere buender wiennents lants.
- 33. onder eusels ende bosch.
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- 492. Een heerlijke chyets (sic voor cheyns) van bedrijven van meyer ende laettent,
geheten den chiets van Wedergraet, onder Gele gelegen.
f. 52. twe plecken bosch.
- 65. Een herlicheyt van bedryven van meyere,...
- 69. vj. buenderen onder wiennende lant ende eeussels ende bosch.
- 83. gelegen onder die paele van Berlaer ende Putte.
- 94. Onder Berlaer gelegen te Merkauwe, aende pleyn.
- 98. Een halfve buender eussels, geheeten...
- Staatsarchief v. Antw., Fonds kerken en kloosters. Register nr 344. Armen Claren
te Hoogstraten. Caert-boeck. 1787:
nr 9. Het Boecxste Laeracker, noort met cant ende worp tegens de
hemelrijck-straete.
nr 10. Een partije landt genaemt Het Voorsten stuck, hoeve ende landt, met den
polder, den bergh ende pender aen malkanderen gelegen.
nr 12. oost den aertwegh ofte s'heere baene.
nr 27. ... west met worp tegens de Vlaender straete.
nr 29. Het heijveldt gemijnelijck genaemt de tweede heijde.
nr 34. tegens de baene van Loenhout naer de vrijheijt van Hooghstraten...
nr 37. ... oost met cant ende gracht tegens sekere straete aldaer...
nr 39. Een eijcken schaer bosch, genaemt...
- Staatsarch. v. Antw., Fonds van Moll, Verkoopingen XVIIe en XVIIIe eeuw:
te coop gestelt het gelege mette huysinghe, gelegen tot Broussel, groot...
Item dry eerssels...
Seeckere sijne heijthoeve...
Seker placke lant.
Sekere twee bruels oft driesschen,... onder Rotselaer.
Seecker huijs ende aengelaegh,...
Seecker huijs ende gelege.
... renende oost ende suyt de beke.
Voor wethouderen der vrijheit ende voighdie van Moll.
In sekeren acker genaemt Greintkens block...
eene thiendestreke scheijdende...
te verkoopen de russchen ende moeren.
Bij dienaer ende geeede savelmeesters deser gemeynte met roede op den Reynschen
ende ander putkanten af te meten.
- Staatsarch. v. Antw. Fonds van Moll, Pak nr 164: 1613:
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te Westerloo, op de Plaetse, tegen over de Halle,..
Van een heyde, groot drye zillen.
... regenotende dat Rapebroeck in twee zyden.
Van ontrent lxx roeden erffven wijgaert, geweest zynde uuyte Wyer goeden gederft.
Een placke heyde ende euysels.
Een plack. euysels.
- Staatsarch. v. Antw., Fonds van Moll, Weezerekeningen, Pak nr 170:
Seker stick landt...
Huys en gelage tot Esaert in de Bergen, reenende oost...
Met den treck van de schans gelegen op de Reijdt.
Seker huys en aengelege, gestaen op de Reijt.
- Staatsarch. v. Antw., Fonds van Moll, Pak nr 164:
Item een plack landt. Item een placksken lant.
- Staatsarch. v. Antw., Fonds van Moll, Pak nr 164:
Dry sillen 38 roeijden lants.
Een plecke landts.
Item eenen vyver gelegen op t Sluys.
- Staatsarch. v. Antw., Fonds van Herenthals. Supplement boeck op de quartiers
en de personele lasten, etc. 1746-1761:
Opgebroke heyde inde Wuytsbergen.
Soo landt als bosch aende Vyver.
- Staatsarch. v. Antw. Fonds van Moll. Charters:
1365. Dat si alle ondersaten vander voechdien van Molle, van...
1463. ... dat de selve voeghdie [nl. van Moll]... aen begonste oft pael of reen hadde
ende heeft...
1463. gelegen genoech westweert,...
1463. ... ende opten aert van Molle gelegen.
1463. ende oic een eeuselken...
- Staatsarch. v. Antw., Mélange gén., VI, nr 7: ao 1636-1699:
Onder den laethove van Berchum (Berchem, onder Berlaer).
In eenen hoijbempt,... int Scharenbroeck, tente vanden kerckhove.
Sekere twee placxkens landt...
- (Idem, Mélange gén. VI, nr 8):
over eenen buyten schore, groot een ounder.
over der crancken buijten schoren, groot..
ende de Cranckeleije groot...
over 320 roeden, twee voeten.
van den buijten schore, nu maer groot, naer sneringe van 69 roeden tot vingerlinck
gemaeckt aende meiren, drij bunderen.
- Staatsarch. v. Antw., Fonds Hingene, Registere van vuytcoopen... in Hinghene,...
1661:
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f. 7, v. Item een halff gemete lants op den Grooten Cauter...
f. 11. Een dachwant lants...
f. 14. west de schommelynghe vande gemeente.
f. 39. Item noch styff een halff gemet lants...
f. 52. Item noch een halff bunder schoofflant...
f. 96. een gemet beempt ofte hoeylant,... jn Ruypenbroeck.
- 105. een dachwant schoofflant....
- 105. noorden het paeyken (padje) naerden Hollenwech.
- 111. Den wech loopende naerden Hollenwech.
- 164. Van een bunder garslant jn Aubroeck
- 208. oost de saetgracht van Aubroeck.
- 235. inden quaertiere Den Horick (= wijk).
- 288. Een stuck broecklants, groot... wesende zaetgracht, genaempt Den Maeydam.
- Staatsarch. Antw., Registre van Staeten van goeden, ao 1679-1693.
f. 117. Eerst styff een halff bunder lants.
- 124. ... eene behuysde hofstede.
- 174. een halff bunder garslant, jnde Valckevleughe.
- 178. Thien vertelen sloorsaet gewasschen int schoor van Spierenbroeck.
- 187. onder Bornhem, jnt quartier genaemt de Fluyt.
- Staatsarch. v. Antw., Reg. van Staeten van goede,... van Hinghene, 1693:
f. 143. ... met conditie dat het selve lant moet helpen draegen den scap staende
aende straete, aende hoffsteden van A. Buyst ende Joos Maes...
f. 182. twee gelanden jnt Weynsbroeck.
f. 245. geleghen jnt quartier De Truijdestadt.
- Staatsarch. v. Antw., Register, ao 1709:
f. 38. met een dachwant ende 16 r. saetgracht...
- 225. Item het mestrecht, saetgoet ende laubeur, meeten ende trappen van een
half gemeth landts, gelegen inde polder van Aubroeck.
- Staatsarch. v. Antw., Register, ao 1719:
f. 237. ... een bunder in het Spierenbroeck, onder Bornhem, genaempt De Doijmans.
- Staatsarch. v. Antw., Fonds Hallaer, Chijs, ao 1468:
f. 9, v. tusschen... ende die waterlede.
- aent tFalleveken (1. Valveken).
- Idem, Leenboeck ende Memoriael,... in Battel: 1570:
f. 5. van onderhalf vierendeel lants...
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- Idem, Chijs van Santhoven, enz. 1665:
f. 15, v. Bempt jnt Elsryt. Item van eenen oven stadt, j.d.
- 17. aen haer stede tot Santhoven gheleghen.
- 22. van een heyde ofte aert, groot een bunder.
- 22, v. van eenen uytfanck, lanck ontrent sesse voetea, voer haer huys tot Santhoven
gestaen, jnde Plaatse.
- 26. Item, vander ghemeynder ettingen oft Schegael, xv. s.
- 27, v.... wesende eenen aert oft weyde...
f. 30, v. van eenen uytfange voor het goet van Gelmele.
- 39, v. van een bunder ende twintich roeden te waterschap van syn hoeve onder
Halle, aende vrunte geleghen
- 44, v. Vanden Stapstucke ende van de lange schommc, ende van...
- 48, v. Van eenen waterschape, groot tsaemen twee bunderen bempt, ghenaemt
d'Eevoort, wesende dese waterschape een dachmael hoywasch...
- 49. Van twee bunderen te waerschape tot Halle gelegen onder de hoeve by de
Rietsyde...
- 60, v. Van hunnen lande wesende weyvelt ende bempden.
- 79, v. Van twee wateringhen uytgaende op de Vrunte te waterschape onder
Vorsschoten gelegen...
- Staatsarch. v. Antw., Mélange gén., XI, Inventaris sterfhuis Pedro Pasquael de
Deckere,... 1667:
f. 18, v. Item twee stucken bleckbosch, gelegen tot Boom.
- 27-28. Item eene stede, gelegen onder Staebroeck.
- 32. Item eene hoeve, gelegen onder den bijvanck van Lier.
- 58. Item eenen erffbrieff rakende het steengeleij tot Boom. Eene tichelgeleijde tot
Boom (f. 19, v.).
- Staatsarch. v. Antw., Inventaris alsboven, 12 Sept. 1668:
f. 43, v. Drije vijffde deelen in eenen bunder bempts, gelegen onder Wommelegem,
genaempt Den wisselbemdt,... wordende de selve bemde over ander jaar gewisselt
tegens andere bij malcanderen indiviselijck gelegen.
f. 54. ... het schoor, dat buyten dycx lach ende nu ingedijckt is. Item den ouden
dijck van t' lant gecocht.
- Staatsarch. v. Antw. Archief der stad Lier: Registrum secretorum Capituli ecclesie
collegiate Sancti Gummari jn Liera,
ao 1562:
f. 14, v.... vijfentwintich roeyen eeusels, geheeten De Heijden aen Lijndervelt
gheleghen.
- 56. quod wastina, wlgariter dicta vroente, jacens in parochia de Merhout, est
verum allodium capituli Lijerensis.
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- Staatsarch. v. Antw., (Mél. gén., X). Rekeninghe H. Geest van St-Rombouts te
Mechelen. 1632-1635:
f. 34, v. Onder Hombeke,... Van een eesterbosch, eertyts lant geweest hebbende.
f. 118. Item seker partije lants schomme wezende,... staende rouw ende verwildert...
- Staatsarch. Antw., Id., Rekening 1626-1627:
f. 78, v.... ende van het landt het Hoochvelt, gemaeckt js t' getal van 15.500
halffhout ende peuters, oock eenigen mutsaert, ende dat vande eesters daer op
geschalmpt, sijnde tvoors. houdt aende H. Geest kinderen vuytgereyckt ende gedeylt
jnden winter 1626.
f. 79. ... synde alle de selve partyen scheircanten ten behoirlycken saisoene aff te
houwen, ende beyde de beken, wesende al weirhoudt, uyt te royen.
f. 83. Item de vorlen off bleckcanten van een bunder lants... affgegaen ende gebleckt
in Mayo 1626.
f. 86. Item een stuck eesterbosch, meestendeel schomme ende heyde.
- Staatsarch. v. Antw., Mél. gén. IX, Register getiteld ‘Oude Charters, titulen, enz.
van Broechem ende Ooleghem. ao 1644:
f. 23. Vande partryseren binnen den dorpe van Broichem.
- 72. onder den quartiere van Santhoven ende dorpen daer ontrent.
- 82. Marie Raets Jansdochtere, montvervoopster tot Antwerpen...
f. 82, v.... ende van een wateringen teghen syn wooninghe.
- 86, v. Van twee overterden voir Ysendyn Persanz huis in de Lisperstrate.
- 89. Van eenen vuytfange voir syn woninge.
- 95, v. Item, noch van eender messien voir hair doire te Borten.
- 95, v. Vanden valveken van Maloser block.
- 100, v. In Diepenbroeck, bij t Veken.
- 100, v. Van eenen uuytfange voer syn huijs, daer sijn messie op staet.
- 110. Onder den quartiere van Liere ende dorpen daer ontrent.
- 112, v. aende vruente geheeten de Ettinge.
- 277, v. Aen des Heylichs Geest erve van Oelighem.
- Staatsarch. v. Antw. Hallaer, kerkrekeningen, Pak nr 24-331. ao 1689:
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Van een stuck groot stijf een dachmael.
Van twee parcheelen eussels genamt d'Elsene.
Janneken Vrancx, van stijf een dachmael landt.
Een stuck landts,... met de delle daer aen.
Een halff bunder wisselbempts in de Geerstdoncq gelegen, regenotende ter eenre...
zijde aen...
- Staatsarch. v. Antw. Fonds van Merxem. Lenboeck van... Merxhen ende Schooten.
s.d.:
f 7. Geleghen tot Merxhem, aen tvoirscreven lantveken oft valveken.
- - 24, v. Onderhalf buynder onder bosch ende heye...
- 32. ... hout te leene eenen aert gheheeten het Asbroeck, gelegen onder Schooten.
- 45. ... lant... daer af de vyf halff buynder te wissel ryden, gelegen bij...
- - Die pale ende termpte van desen dorpe gaen op die zyde te Schille waert totten
eygenen van Schille.
- Staatsarch. Antw., Idem, Rekeninge 1498-1499:
Ontfanck van erfchyse... Item van eenen hooghen aerde houdende drie gemeten.
- Idem, Rek. 1507-1511:
... daer af datter noch drie buynder bliven ligghen die hem niemant aen en treckt
ende blyf ligghende gemeyne vroente.
- Charters uit het Staatsarchief van Antwerpen:
Pitz. Ch. 1298. In de stat die men heedt westpolre in Chaeftinghen. - Ende gaet
tale te Kippeldorpe waert.
S. Bern. Ch. 1615. De visscherye vander Schelde, haer bestreckende van aende
Oude Baerbier sluys,... tot aende sarge voorby de Moerkreke.
Facons. Ch. 1485. Op een stede... bynnen Hildernissen gelegen.
Pitz. Ch. 1288. van... tot enen vekenne die steet bi Gosen Willois sone op Eikervliet,
ende van dien vekenne totter kellen van dien voerghesegheden vliete,... totter nedersten
ebbe vander Rupenen.
- Staatsarch. v. Antw. Fonds v.h. leenhof van Mechelen, Reg. nr 451 ao 1473:
f 4. ... hout te leene een ridderlicke hofstad.
- 12, v. 1. buendere onder bosch, lant ende heye, welc goet in drie namen ghenoemt
wort, te wetene Boesdonck, Bruekelijn ende Den Sac.
- 26. Op een stuk lants gheheeten...
- 38, v. Een ridderlycke woenstad...
f. 46, v. tot Conticke, aender maelstad,...
- 66. die herlijcheijt metten dorpe van ijetegheem. Hier nae
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volghende sijn die mannen van leene die haer leenen draghen vander voerscreven
herlicheijt van ijeteghem... Een eusele,...
f. 104, v.... Buender beempts gelegen jnt Waterscap...
- Staatsarch. v. Antw. Charters:
Ch. Bog., 1348. in ene stede gheheten...
Ch. T' Non., 1644. Op eene stede...
- 1649. Op een weijde wesende een hoffstede daer eerteydts een huijs op gestaen
heeft...
- 1660. te Loenhout,... eenen acker ende toebehoortten, genaemt den Schuerhoff,...
Ch. Fac. 1422. Op vyf gemete waterlants gelegen te Merxhem.
Ch. Bog. 1320. ... gheleghen ten dorpe, voor dat Veken, al binnen der prochien
van Mortsele.
Ch. Rosend., 1650. Ende onder Hellegaten ende Waelenhoeck, synde gehuchten
van Niel.
- 1659. Sekere partije van thiende onder Niel.
- Staatsarch. v. Antw. Fonds van Berlaer, Ligger. 1673:
f. 18, v. over eenen vincken slag. Over twee vincke slagen. Over het
Sleunbosch (te Beersel).
- Berlaer, 1709:
1709. het ovenbuervelt, het schuervelt.
1709. seker omwatert huys.
onder de Kerckhoff tente.
1709. Gelegen inde tente van Kerckhove. Onder de Plaetse tente.
1709. Een velt genaempt het Rouwvelt, onder den Kerckhove geleghen (= tente).
1709. Heesterbosch genaempt het Santbosch.
1709. Dry plecken lant...
- Staatsarch. v. Antw., Fonds van Berlaer. Chijnsboeck van Heijsbroeck onder Berlaer.
XVIIe e.:
f. 3. onder den hertganck vanden Kerckhove.
- 14. een halff bunder aerts geheeten De Donck...
Nu weer eene andere reeks citaten, meest uit charters getrokken, die per gemeente
gerangschikt waren, en ook allerhande gemeenten en wijken der provincie Antwerpen
betreffen:

Schelle:
Te Schelle in de Peperstrate. 1446 (Staatsarch. Antw.. Charters S. Bernards).
binnen Schelle voirseid te Zincval. 1463 (Ibid.). in den Hove te Sincval. 1524
(Ibid.).
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Te Schelle ook nog: ten Lare.

Nester veer.

in loco qui dicitur Sincvalle. 1344.

viam communem dictam gawech inter Machliniam et Scelle. 1379. den
Calverbruel. t Muden velt. 1379. ten Ertborne (een stuk land). 1316. den
Nederen Ertborne. 1344. in loco dicto Most vulgariter. 1304. Vanden moere
gheheeten De Most. 1304.

Steenborgerweert:
aen den Vosdijc. 1423.

opten Waterganc. 1423.

aen den Craeyendyck. 1689.

Viersel:
in Vijrcele. 1332.

Vremde:
Supra hereditatem vocatam de Nachtdonc. 1311.

aen de Quaeystrate. 1610.

Waerloos:
certains bois situez à Contwyck (Contich). Rethen et Baerloes (Waerloos). 1589.
usque ad palum sive terminum qui dicitur Paeleyke. 1363. in Warloes,... ende der
Lide die te Bossche wert in geet,... anden Quackelberch. 1370.

Westmalle:
In loco qui dicitur ten Drische; pratum quod dicitur Rieth. pascua wlgariter Veurde
nuncupata. 1293. quantum locus qui dicitur Scaghe arboribus est consitus. 1298.
de silva que dicitur Hoedonc versus Zanthoven. 1299. 261 bonaria wariscapij,
pascue, timi sen wastine nomine wlgari wildert sive vruente nuncupate,... 1346.
seker moervenne, eertijts genoempt het Rinckvenne oft Zantvenne. 1657. west de
Moeikens. 1687. Ende alnoch een heijvelt, jnde Rijckens gelegen. 1685.

Wilrijck:
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iuxta ortum Willelmi de Loghenhaghe. 1280. Bona dicta Lipsgoet. 1281. Duas
petias terre... wlgaliter Noutsbloc et Noutsstrepe dictas. 1287. den Swalenbosch
(een bosch). 1565. land, opden Odevaers nest gelegen. 1427.
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Wommelghem:
In parrochia de Wimmelgheim, in loco qui dicitur Goixnachele. 1262. in loco qui
dicitur Selsaten. 1282. jnt goet Te Haeckendonck. 1610. Wouter van Molendake.
1363. jn hamello de Craeyle. 1271. jn hamello de Craheyle. 1271. aen de
Rollenbeke. 1424.

Wuestwesel:
aen sheeren strate ende Vreunte. 1618. gelegen achter Brekelen. 1618. op vier
weyden,... gheheeten de Lyckens, gelegen byden Deurenschen dijck. 1641. Item
een perceel wey de,... genaemt De Lycxkens. XVIIe e. De Bleken,... ontrent de
Bleke strate. 1707. een ander stuck genaempt Den Hoogen Mortel. 1716. Jan
Hendricx vanden Bleke erve. 1641.

Wijneghem:
lant... op t Rugge velt. 1736. in loco qui dicitur Caudenberghe. 1292. aen de
Schijntbeke. 1472. Dit is den chijs van Portenack. XVe e. Den chijs van
Poelenack. XVe e.

Zoersel:
... onder Zoersel, jnde Hoocht, byden Deliart. 1570. Eene stede... jnden Dreugele.
1598. - Op eenen aert genaempt Den Halsen aert. Bempt genaempt Den Lanckboom,...
De Hoeyte. 1653. Bempt... den Hoeijaert. 1652.

Berlaer:
in Ballaer (Berlaer), opt Allaer, in de tente van Hoict. 1739. op Daeijlaer (: 't
Allaer). 1692. de thente van Melcouwe te Alphelair. 1525. over den Gangelberch,
jnde Smeetstrate thente,... omtrent eenen halven buynder erfs d Eeghde geheeten.
1518. totten Ganckgelberch (zie boven). 1507. inden Haesendonck. 1721.
lant ofte heije, geheeten tQuaet velt. 1598. tot Ballaer, inden gehuchte van
Faerlaet,.. onder Lachene gelegen. 1767. In prato dicto Mannekens beemt. 1434.
Beempt geheten Den Lollaert, jnt Huysscoer gelegen. 1450. Den Lolaert. 1417.
jnt Huysscoer (later, XVIIIe e.) geschreven: int Huys schore). daer men gheet
te Brande waert in Haseldonc, 1330. in Berlaer,... in loco qui dicitur Hermans
Hove. 1272. in Oyct. de Triest. Rol. 1420.
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Lechene, onder lier:
in Legghena,... in loco qui dicitur Vondervelt. 1275. te Lechne, int Groet bloec.
1370. Inden byvange van Liere, onder Lechen, aenden Mortre, de hoeve vanden
Wouwere geheeten. 1533. de Helder hoeve. 1658. (De bijvang van Lier was
verdeeld in drie Tenten).

Hagendonck:
Hachendonck. 1361. Hackendonc. 1378.
1345. Hackendongh. 1364.

Hackendonc. 1403.

Hackendonck.

Liezele:
Johannis de Lienzele. 1264.
Ecclesia... de Lijzelis. 1604.

Lijsbet van Lissezeel. 1414. Lizele. 1283.
Te Heinrix behoef van Licenzele. 1318.

Mechelen (stad):
in loco wlgaliter nuncupato in den Sac. 1295. In prato de Rees retro curiam de
Pitcenborch; in paluda wlgaliter dicto Rees. 1282. fluvius qui dicitur Vlijt; veteris
et novi Brolij (Bruul). 1288. in loco qui dicitur Ham in Machlinia. 1269. in novo
Brolio; in novo Brulleo. 1306. in vico dicto Heembemt. 1293. in plathea dicta
Eembem. 1342. in den Eembempt. 1356. inter locum dictum Waterscap et...
1344. Supra locum dictum Scheiselbergh, extra portam dictam Coeporte. 1346.
in parochia de Neckerspoele. 1373. Pissenborch: Pitzembourg. 1445.
Echelpole = Neckerspoel. 1339-1441. in loco dicto Te Vribroec. 1336 Sitam
op Milzevelt. 1309. Prope locum dictum Gansedriesch. 1358. In loco dicto
Diepbroec. 1342. versus Haverwerf. 1359. jnt Rogbroeck onder Battele. 1519.

Nijlen:
Super uno prato in Nijlne iacente, dicto wlgaliter Cleinebloct. 1298.

Puurs:
Wi scepene van Puderse. 1345. Een boeme winnents lants gheleghen op de Neder
Lichtert. 1345. Puderse. 1330. Puedersse. 1348. Puderse. 1278-1295. Op
een half virendeel, dat hiet Snelremarc. 1316. den Nabbaerdt (land). 1343. in
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de Eggheloys donck. 1357. Puersse. 1469. opt Rot gelegen. 1470 (van den Rode.
1311.) Op Colemer velt. (elders Coolhem velt).
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1470. Colemer moer (Coolhem moer). 1470. in de Thoolemstrate
(Coolhem-str.?). 1549. Zeker stuck landts genoempt de Cloote lee, onder Puers
gelegen. 1553. den Eijckervliet. 1612-1650. de Moerheijde. 1692. op
Eijckerveldt. 1736.

Putte:
Ung rejet de mer appelle en thiois Middelharmisse, qui est qui est des appartenances
et deppendances de nostre pays de Putte. 1465 Middelharnassche;
Middelharnissche. 1497. Meellarinschen. 1406. In de prochie van Neckerspoele
onder Putte. 1514. Tot Putte, onder dlant van Bergen. 1476-1511. in den
Eertbrant bij Putte. 1581. te Put (Putte). 1649.

Pulle:
tGoed te Ghermele binnen Pulle,... gelegen aan den Ghermelen wirl. 1502.
hamellum de Boschoven. 1300. Aenden Ghermelenwyel. 1487. Opten Venacker;
opte Hegge; de Buerstad. 1487. Nemus quod vocatur Hage. 1243. pratum dictum
dAschdonc; terram dictam dEspacker; item pascuam dictam tFenne. 1350. Een
stuck lant genaemt De Smoutslager. 1687 eene weijde genaemt De Drooghmael.
1687. heijde ende groes onder malcanderen genaemt Den Peertsaert. 1687.
eene heijde ende sant genaemt Het Haerbers. 1687. lant genaemt het Gemet. 1684.
lant ende groese... geheeten Den Heyaert. 1684.

Ranst:
Bona sua de Moesgelre. 1271. in loco qui dicitur Oleghems nederlant. 1312.
loco qui dicitur Bosch ten beemdekenne: 1312.

in

Reeth:
Coy bosch, tSchuervelt, tHeyken; die Biermansbossche. 1538. aenden Nosdriesch
(: Mosdriesch. 1469). 1493. tGoet te Buykelaer. 1504. de Donck. 1461. lant
geheeten den Inslach. 1469. iuxta silvam dictam Rijst; Moeyenheyde. 1429.
Buyckelaerheyde. 1440. opt Rijsbloc,... neven de Rijst. 1315. in eene stede
gheheten De Wijdschaghe, ane die Porterstrate. 1343. bosschen geheeten de
Meulenwaeters oft Krackeel. 1672. die Mertens velde. 1414. tGoet ten Laere.
1436. Een bosch, genaempt Den Bierman. 1687.
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Rumpst:
Rumesta. 1274. s Bickeleeren bosch,... bij de Veijnsbekerheyde. 1410.
Bosberch; Densbloc. 1465. ter Haghe.

opten
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1444. op Sceyle. XVe e. in die Stadestrate. 1402. De Lijde daer men gaet te
Steylaerts weert. 1448. ter Gempe bij Rumpst. XVe e. gheleghen op den horrech
vander Staden straten. 1331. ane Soyshaghe. 1374. Rumpade (= Rumpst).
1290-1301. dOude Brake. 1505.

Santhoven:
prati sui dicti communiter d Mundelaer. 1358. in die Plaetse gheleghen. 1424.
Den godtshuyse van den Bogaerden tAntwerpen... leengoeden... gheheten De
Beggaerden beemd. 1506 De vroente gheheeten De Scoutvorst,... in Scoutvorster
velt. 1399. bi Vrouhoverdries,... in ene stede geheten de Rijt. 1345. jn
Hueveleerenbroec. 1472. ane den Hoevel. 1415. de Bevelt. 1442. aende Heuvel
heyde. 1688.

Schelle:
tier stede di ment heet Den Erdborne. 1318. den Claverdriesch. 1316. de Lappers
erffve. 1616. het Spilbosch. 1649. de Kelderye velden; hoeve genaemt
Coppenbosch; de Peperstrate. 1604.

Sinte kathelijne waver:
Bosch geheyten tQuade Midzele; Midzele; Baus bossch; t Scrybroec. 1407. bosch
geheeten De Groete Offeldonc, tgoet van den Bermortere. 1413. Hazeldonck.
1436. et bona de Heisbroec et bona dicta Scribroec. 1386. den Echelpoel. 1687.
een cleyn lijken ofte gancksken. 1629. de Goorhoeve. 1625.

Waelhem:
apud locum dictum Pennincpoel. 1430. opte Leybeke. 1486. jnt Lancbroeck.
1494. ...prati nuncupati Slicker. 1416. supra conum vici dicti Boetstrata. 1416.
op een huys ende hof geheten Bystervelt. 1474. den Rosendaelschen wech. 1376.
te Walem, opte Berge. 1502. achter aent Nootvelt. voeren ande Berge: 1502.

Willebroeck:
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Wilbroec; Wiltbroec. 1283. Wiltbruec. 1311. Wildebrouch. 1336. Wildebroch.
1327. Willebroeck. 1669. op ten Donck; in den Colch; op tSavelandt; in
Meerwinkel; in den Gadem; in Rijtwinkel. 1327. in Appeldonc. 1305.

Bij honderden, ja bij vele duizenden, zulker aanhalingen liggen voor de hand. Voor
de provincie Antwerpen schatten wij
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het aantal nu reeds aangeteekende oude toponiemen op meer dan 25,000.

II. - Provincie Brabant.
Laat ons thans overgaan naar de provincie Brabant, waar de voorraad ons nog
merkelijk grooter, en even schilderend en eigenaardig voorgekomen is. De volgende
citaten komen meest uit het archief der Burgerlijke Godshuizen van Brussel en werden
ons ter hand gesteld door wijlen onzen geleerden vriend Karel Stallaert, die ook
teksten ter uitlegging van zekere oude termen mededeelt; andere teksten komen uit
onze eigene verzameling en uit die van Edward Gailliard, die in het Antwerpsche
Staatsarchief menigvuldige oorkonden uit Zuid-Brabant heeft weten te benuttigen.

H. no 1553.
f. 9. Ao 1268. 3 jorn. inter lapideam viam et molendinum.
f. 9, r. Ao 1308. de 6 jorn. terre...
f. 10. Ao 1220. in loco qui dicitur ad salices apud nederbeke.
f. 10. A. 1220. 3 dietaria in eadem cultura versus brux.
f. 10, r. Ao 1274. 5 1/2 bon. terre arabile et alodium in territorio de anderlecht
inter cortwondere et neepe.
f. 11. Ao 1271. inter anderlecht et veweiden...
f. 11. Ao 1250 1 bon. terre arabile.
f. 12. Ao 1260. in loco qui dicitur de bredenbeemt.
f. 12. Ao 1230. inter nederpeda et nederbeca.
f. 13. A. 1263. in prochia de capella Sti ulrici prope stratam dictam herstrate.
f. 15. A. 1305. 6 jorn. terre arabile in loco qui dicitur de scriech in villa de
steenhoffle;... in villa de steenhuffle.

H. 10:
Dornepe, op den herrent.
Bodenbeke; hier op staet een kerseltere. dit lant sal hi bloet laten ende raspalie
iij. jare out.
1331 prope eselswech (te Schaerbeke).
s.d. opten drinckelinc aenden grooten meer (Woluwe St Lambert).
s.d. quod bonarium terre Goldenbonre vulgariter nominatur.
1185. Hungersvelt in Dilbeek.
in prochia de Anderlecht juxta aa, in hillenshout.
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s.d. Marstborre. Vertaald: inter martii fontem. (Wauters 1, 2).
s.d. de Nepe, een veld te Molenbeek.
1446. apud forestum (Vorst) in communibus pratis.
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1338. in uno bonario prati vel avater dictum surenbeemt situm apud quakenbeke.
1296. inter aa et pede.
denar. ducis Brabo. dm torre.
Pede, waterloop te Lennick (Wauters, 1, 230). aenden prumelterenboom, te
Sterbeek. opte Reeusvelde, te Woluwe S Lambert.
1469. de goederen geheeten de Sleye, te Ossele.
s.d. prope Slihaghe in Uccle.
Vernavengat, te Wemmel.
op den Vronenbosch te Dworp.
1469. tusschen de maelbeke ende de gemeine vroente (te Boortmeerbeek).
la court de Wedergraete à Goyck.
hof ten Zype, te Berchem.
in de Zyp; inden Zype, te Eversberg.
opten Zwaluweputte (Hultenberg).

H. 1294:
op hoeborreblock. lant, opte deele putte. opte hoelgracht opten blanckenberch.
opt selve velt bijder plaetsen geheeten den Sleyberch. aen tCoutergat.
(Dit alles gelegen bij Oppenzele, in de prochie van Ossele.
1293. in campo qui theutoniche dicitur hossemeervelt.
in loco qui dicitur ter kelen.
quod (dimid. bon.) dicitur veken.
1297. juxta repagulum (veken).
1296. te Kallenberghe aen tgat onder S. Peeters Leeuw.
1300. Gertrude dicta Smetbiers.
1304. in loco qui dicitur pedebeke, in Pepinghen.
1291. henrici dicti ettel.
1301. que terra sita est supra tanghewech. (ook in Antw. bekend).
1299. filia Gertrudis de ghehochte.
1265. inter moelnem et merchtinis (Merchten) in loco qui dicitur merlespoel.
1265. in loco dicitur Ruescoutre.
1283. cum quadam petia terre adjacente, qui teutonice drisch nominatur.
1293. Ingelbertus de speculo.
1308. Egidio dicto de coudertaverne.
1281. apud nederpede.
1274. inter cortvondere et neepe.
1315. Van eenen boenre lants.
1308. prope tiliam in via qui itur versus noede.
1309. apud obbruxellam juxta arborem

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

729
1309. apud obbruxellum juxta arboren dictam nepe,
1279. te machle, prope cruceweghe.
1459. Laeken: inter blocum dictum dwylbloc.
1444. Laeken: ad fossatum dictum de gruengracht.
1458. Laeken: 3 jorn. prati seu pascue nuncupante naeteeussel.
1547. Jette: op nuwen bosch velt boven den wytham van haffligem, geheeten den
droogen vyvere.
1547. Jette: opt velt geheeten den hongere aen der heyden eussele.
1277. Evere en Haeren: ibid. in loco qui dicitur ten mortre.
1561. Evere: aenden wech geheeten den dryff.
Evere: opden bussenberch stuyckende aanden houtwech.
Evere: aenden Kempendoren.
Evere: een halff bundere lants.
1271. Johanes de pede dictus de cobbeghem.
1250. Sygerus Spikerman.
1294. apud Goyka juxta arborem que dicitur naskà.
1298. Goyke, an de varenberghstrate.
1276. in bloct ante laken.
1280. Johannes dictus vleminc. - Johes ds vlaminc.
1110. Walt. de vleubruc (te Vorst).
1359. inden beemt van vorst geheeten inde nederbiest.
1282. duo jornalia prati (te Vorst).
1288. supra wolputte.
1266. in territorio de erpse in loco dicto brukele' versus diedebrughe.
1266. Egidius de brule (te Erps).
1269 Willelmus dictus van der stichglen.
1270. in territorio de erpse versus locum dictum mannendal.
1302. Godefridi dict. van ginderboven.
1309. op den Stribberch. - van der ouder hofstat die ver ogernen was (te Erps).
1499. een dachwant elsbroeck geleghen ten dale.
1499. te ganshoeren ten zijpe.
1499. lant dwelck te heeten plach ten borrekene ende nu geheeten es den hooghen
coetelere. (te Berchem Ste Agathe).
1499. een block, j buenre, geh. den veelaert, te berchem opden opstal aldaer,... de
heerstrate.
1251. jornale prati quod dicitur Clenebemdeken. (te Asselt-Rusbeke).
s.d. (Cureghem): op de couter diemen heet eiikenvelt.
s.d. (Nederpede): int nederbloc; int hoeghe bloc.
s.d. (Nederpede): Item sal hi laten de bre op een vore, ende wel bedreven met
ploeghen ende eechdem, ghelijc dat een
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goed winne sculdech es te doene. ende niet veranzaden binnen den . iij . echtersten
jaren.
s.d. (Nederpede): gheerden van ij jaren.
luke van ij jaren.
s.d. te Rotselaer; de Doelrecke, Stoffheussel ofte Boterbloemme; Eyerblock,
Paneelenbosch. hofstede ter Stessel. Den Gouden Ketingsbempt.
Cartularium van Sint-Jans gasthuis, H. nr 1553 (Arch Hosp. civils de Bruxelles):
1224 unum bon. prati situm heenbecca.
1257 super domum et domistadium, super quod manet lambertus dictus minutor,
sitam prope stratam dictam wolrestrata. (Brux.).
1264. prout dicto pars terre puteis et palis limitata est.
1265. in loco dicto teetengat. (Brux.).
1286. de - iiij - jorn. et 1/2 prati sitis in pedebroec.
1303. sitam super Stienwech ubi iter versus molenbecca. (Brux.).
1283 pecia terre que teutonice drisch nominatur.
1266. communi pratum.
Cijnsrol van de Commanderie van Beckevoort, ao 1321:
1321. Tali conditione quod in ea ponet braxinam theutonice ets. (ast, hers, hars).
prope locum dictum widedrisch. in robbensrode. de uno beloke jacentis prope
widendrisch.
de silva sua dicta hugarts rot.
retro sconrode.
de una zilla terre.
juxta triscum. ter varent wert. ende dese hûve ghelt eynen kure. versus der
stocht. vanden meyschen blocke juxta triscum penes honebechs bloc. opte heyde.
de pascius suis prope honebecksbeloec.
De bonis eorum opte roete, et tres partes falce, et tres 1/2 partes zate et tres partes
agni dicti meylinc quartum partem habet domus de beckevort. kore ende orlof.
solvit einen kûre.
vander ysengrûnen inden hoven.
van einen beloke jacet prope widendrisch.
prope vivarum nostram ter varent.
1321. vanden vrûnendrischfe. in den coutere. idem. j, ob. vanden uetvanghe
ante curtem suam. juxta driscum in robbenrode. de pascuis dictis matengûet.
de pascuis dictis marantegûet. van marantegûde. j. cap. et 1/2am zatam.
op lant acker. juxta molendinum venti. Rivum de
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netekipt. jus quod dicitur zate. It. silva que dicitur morrssis beloec. mausus
qui dicitur ysengrûne. mansus jacobi jacens onder de tumbe. juxta locum dictum
brant. bi den heydenberch.
s.d. ...des sal hi laten . j . buender met evenen. ende dander breke met ere voren...
tweweer tovermessene ende binnen den echtersten. vj. jare sijn echterste oxs. ende
geven sine tideghe voren ghelijc dat . j . goet winne sculdech es te doene.
s.d. noch een stucke lants. ane widenbroecke. op beringhervelt te valvekene.
te ketterghate.
H. nr 3. Sint Peeters Gasthuis. (Brux.).
1472. ... sal hebben...een half buender lants eyghens goets. ter plaetsen geheeten
te pee.
1389. ... duo jornalia cum dimidio terre,...
1465. desuper locum dictum de scherdemael.
1425. Een bwnder erf.
1447. op eenen beempt geheeten de gheerts kele.
1313. apud gheerskele.
1495. (Nosseghem en Voskapelle:) ad locum dictum ter coudertaveernen. supra
campum theyvelt. twydevelt. bij den moelenweege.
s.d. Scarenbeke,... aenden pat.
s.d. Moelenbeke,... aenden steenwech die van bruessel compt...
s.d. op desside,...op gheen syde.
s.d. bi enen paedekene.
s.d. in everbroeck inde steynen bloke.
s.d. Machte,... opten steenpoel.
s.d. ...onder lant, eeusel en de elsbroec.
s.d. twee buender onder heyde, weyde, eeusel ende driesch.
s.d. inde prochie van beerthem,... te tassent, ter stadt geheeten inden nespint. (Nes
+ pinte?). vj. dachwant maybeempts. tusschen... ende de gemeinte aldaer geheeten
de bruele. aent paedeken dat te humelghemwaert gaet. met eenen streepken.
1469. aende strijtbeemptstrate; de strijtbeempde. in gheenbroec.
v. buender onder lant, wyngaert ende heyde. te Nosseghem, opte Kersdelle.
opten kersberch. aende stappe ende aende wilghen.
achter den wijnberch. aenden ketel. bij den willeghen. int keeldal. opt
heenkensdal in een delle aldaer een groete grubbe doer gaet.
aende doerne. opten inval achter Aerts op hoeborch hof. (te Saventhem). opte
linde coutere. op drinckelinc.
ende plach hier voermaels te sine bosch ende aneweys van
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alderhande houte (Kiliaen: awyse. sax. sic. Locus). opten zwaluwenpoel. onder
de heerscapie ende bedrijf van honsberge. opten savel. opt recvelt. boven
dbosch geh. de rect.
maybeempts inde loe, ende hier loept de kesterbeke dore. ende noch moet de
voors. winne alle de huyse den voirs hove toebehorende, vander nederster Richelen
tot der platen toe, wel ende lovelijc houden op sijnen cost. Ende alle andere poenten
die andere goede getrouwe eertwinnen op ende neder doen.
te Roede (Rode) aent cruyce aldaer daer de cruycen inde cruijsdage te gane plegen
tusschen de quadestrate aldaer ende de vierstraete aldaer die compt van Roede ende
gaet ter linden waert. Aenden goede der curen van Rode geheeten de priesterhage.
aenden opstal tessel beneden. int gat vander hangeycken. int Robbrechts gat.
aende mere opte Senne aldaer. opt drieschvelt. Van eenre hofstadt metten
huysen daer op staende, metten steene oelst torre daer inne staende. in den
anxbeempt.
1469 onder eeusel, broec ende weyde.
inde prochie van anderlecht, te Aa.
Aerts gruyters slachmoelen.
int pedebroec. Binnen de vrijheyt van bruessele, inde prochie van anderlecht te
pede op keppenbroec.
van enen hove daer enen parre op te stane plach. beempts ocht weyden.
comende met enen schaerde omtrent 1/2 buender groot aende...
den moelenwech. dessijde de galgestrate.
te Gaesbeke achter tslot inde prochie van lennicke, opt mispelteerken achter thof
ocht achter den calchoven wylen was.
aen een hoege vorre.
Dielbeke: achter honghersvelt. aent heylegat.
Inde prochie van Itterbeke: twee dachwant driesch ende weyden ocht heyden.
Opten zack die sommige heeten den duvels sack. int drinkelinc. (te S. Martens
Lennick).
opten houtvaerdeghem bellinc.
1469 in bescheidenen stucken. (= verscheidene).
binnen den wysdomme van leerbeke.
opt. lyndeken.
te Wambeke: achter steven sorgeloos lochten. aent veken op den couttere.
strate geheeten de cautsyde ende de koelstrate.

de
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int heerscap van bijgaerden, aende waerde in ene delle aldaer, geheeten de helle.
Inde prochie van moelenbeke aenden cattenpoel beneden de gheyoele aent
pardeken;... aende gheyoele.
opden exterpoel, binnen moelenbeke. te laken,... opten wyngaert. aent liest
veken. opt boemkensvelt.
te Jette, op den overmier dat nu heet jettervelt aen den crummenwiel aldaer.
opt alboemervelt aent valveken. opt valvekens velt daer den waterpoel op staet.
Wemle: item van eenen dachwant winnens lant,...gelegen op hollant, datmen heet
gheen recht int coutergat aldaer daermen in hollant vaert.
Meysse: de vroentstrate. aende espt rode.
Uit eene andere reeks Nota's van Stallaert nemen wij de volgende
namenverzameling, ditmaal volgens gemeente gerangschikt:

Vilvoorde, 1461:
biden vekene ter borch.
biden diertide.
bider holrestraten.
over rijt. opt sleuwelant. opde horst neven den wech te mechle ver.
opden destel wiel.
op nieuwelant. in de spigelstrata.
ter tanghen west. op ham. bi inthcost. biden volepolen.

Conincxloo, 1548:
thof ten voerde.
opt velt geheeten kuyfdelle. 3 1/2 bunderen winnents lants.
maer in twee aerden (= partijen?).

in eenen stucke,

Dilbeeck, XVIe e.:
tusschen cattenbroeck ende iuxem.
te kefvort. opt stichelgat boven kefvort. opt duvenbloc. te wolputte. aen
craeyen broec. op juxhem velt. bi den exteren borre. hongersvelt. opten
nedersten blythem aent heylich gadt. opt velt geh. ten eyckgate dat nu heet de
berchhage. de gruenstrate.

Dilbeek, H. 200. ao 1548:
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aanden gruenen wech gaende van dielbeecke nae cattenbroeck.
van eenen bosch geheeten de nath. 5 dachwant lants.

dwyngaert blocxken.
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Heembeeck. 1461:
biden wilre. bider lidekens goten. der lidekens goteken. op de wannecoutre.
inden mantel. op steenpoel. ter dorrent. in coutre ter bremt. biden perre.
in dlant heet clare. ter nat. prope ortum de oijenbrugghe.
Ibidem, 1546:
aende nuwestrate.
boven den lentryck.
een beempdeken. ter plaetse geheeten de nath.
beempt geheeten den meynaert.

de gemeyn beempden.

den

Anderlecht:
1271. bi den dornekine. te keppersbroec. te oversneste.
1464. te crommenwile. opde heeck; op de heect. Nederpede int nederbloc.
juxta hillens hout. Neepe.
1417. den preeterbeempt. super campo dicto kempenbroeck coutere. binnen
der vryhevt van Bruesel.

Laken, 1388:
te wellincborne, op wellenborne, supra willenborne (vg. Filembourne). int bloc.
in de kerchof coutre. te diverbeke. boven de plast (deze benaming komt ook
in andere gemeenten voor). op de keien. ten driesche. ter lies vore tfeken
(veken). in loco dicto wevelsborch in parochia de Laken (1417).
Ibidem, 1541:
opten wellenborre, lancx de wellebeeck. ter stadt geheeten ter elst. aenden
moirterput. ten driesch, dair den voetpat gaende naer mechele duer gaet.

Uccle:
op den mortere,... op den moertere. 1243.
prope slihaghe. 1308.
ten coudenborne. 1308.
iiij räyenbosch. 1540.
op de papendelle. 1368.
apud vrijleghem. 1454.
apud uckele prope molendinum dictum slachmoelen.
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Een hofstat die men heet de peirchof. 1370.

Machelen:
1393. aen de ganse weyde op de woluwe.
men heet de hert te cruusweghe. inde

boven de woluwe.

van enen bloke die
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mere (1263). opt doernevelt boven de keien. ...ende heet tarwen bloc.
inden bruul.
int gughte opt de woluwe... int gehuchte op de woluwe. aent kerke pat.
eene puttecups graen. tusschen de montorie ende de herstrate. op de keien.
opden windelmael. aen hildegaerde driesch. ex parte henri crayenbliec.
juxta communia pastura.
ao 1552: stuyckende opden voetpat gaende van machelen nae nypensele. int
gehucht. aende voert. aende gemeyn gansweyde.

Ruisbroeck:
s.d. inden anxtbeempt.
1540. int broeck. opde beke diemen heet de lake.
geheeten hemelryck. optie middelgrecht.

tegenover die goeden

Perck:
1297. in loco qui dicitur hulst.
1346. op boetter velt.
1349. hubrecht van zoutbomele der kisten cleerke inden wijngaert van brueselle.
1349. drie dachwant beemps geh. tymple in die prochie van peerkc neven
lantsackerbeke aen den moelenwech aldaer.
1349. 3 d. ewesels (eusels). op enen hellinc scijs (cheins).
1337. op - i - velt datmen heet harelebochs (vgl. Harlebois).
1328. juxta locum dictum hoffle, ad semitam qui itur versus horrextune.
1476. te horixtuyne op haerlebosch.
1308. in parrochia de perke, apud vormerssele.

Vlesembeek:
1373. tusschen wiltbroec ende...
te honsloe.
op den neder velt achter scelkens lochtuun.
opt hemelryck velt aent camprot.
inter qua quadam semiter dicta peedekin transit.
1542. lant opt selve velt geh. den clevnen wolffsput.
1542 ...ende metter ander syden tegen de gruenswarde. int dal.

Grimbergen:
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1461. ter tommen bi grimberghen.
achter de wingaert.
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1553. aen de herstrate gaende tot mechelen.
1547. Item XIXZ roeden beempts gelegen jnde gemeyn beempden lancx aende
voirs. ix dachwant ende xij roeden beempts. Ende dwelck men heet drie zwaeyen,
dats te zeggene soe vele als een man maeyende metter zeyssene te drye reysen jn
den gemeynen beempt aldaer vercrycken mach ende js breet omtrent een Roeye ende
lanck XIXZ Roeden.
1547. grimbergen op deeckhoudt.
1453. opt wintmolenvelt.
domistadium... quae bona predicta vulgariter nuncupantae opgeseten goede et
tenentur a monasterio grymbergensis.
1434. ad locum dictum te wermaye. ad vicum dictum tsheren strate.

Saventhem:
1461. op baywelt tuscen saventen ende nederwolue. op boyvelt;... opt baivelt.
opt bayevelt. aende artgat. twyde velt... opt wyvelt;... opt wydevelt (1600).
wylen merten moriaens.

Osselt:
1257. te voshole. ter espout.
1539. aen eenen eeussel geheeten mierenbrouck te hamme weerts.
1540. onder ossele, op de cabbeecke velt.
1550. aende herstrate gaende van assche te mechelen waerts.
1550. twee bunderen lants gelegen in twee stucken aen malcanderen ende js een
ongemaeckt (vgl. eng. schapeless) stuck ge met hoecken ende haecken vuyt ende
jnne,... daer jnne omtrent een dachwant eussels ende drinckelinck plach te zynne
ende nu by de pachters te lande gebrocht js,... beneden met eenen steert aende
naebescreven vyff dachwant.

Woluwe sinte peeters:
s.d. opt boesrot. op de bosch coutere.
1701. in avendal.
1701. op het vryloos veld.
1701. den uitselen bergh oft de vryloo.
1701. in de natte kelle.
1701 op het veldt geh. de luysemerct.
1600. aende goeden of hoffstadt henricx de smeth geheeten stuyvenberghe.
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1600. opt velt geheeten opt Licht (vgl. = Lichtervelde).
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Nosseghem:
XVe e. int huffelvelt.
ane de hout eyke. ten grunewege.
neven der heyden daer die van zaventhen haer quic op drieven.
1540. Op de keyen daer battelmans eyck op staet.
aende goeden die jan van hamme wyndt (terram colere, bedrichten).
lyndevelt.
aen dlant dat michiel van den bosch wyndt.

opt selve

Sterrebeek:
1539. ten stride wege. prope loco qui dicitur bider kelen. op de suinspoel. op
rennepat.
int keeldael, in midden van eender delle daer de vloet grecht duer loopt.
op dlindekens velt.
aenden ketel.
opt capellevelt by haesewinckelbosch. aen sint annen boem.
1547. byden Swynsdooren. opt velt geheeten tkeellant. opden terrenberch.
beneden den hulst.
1539. aende wouwe strate.

Bergh, bij campenhout:
s.d. opt lillervelt. opt herttevelt (vgl. Ertvelde).
1415. aenden lillenmoertere. aen therdervelt.
1415. pascuam unam dictam eusele.

Wesembeek
1544. biden ouden perreke. aenden zeins poel. opden honsperre. boven de
stockele. aen swolfs bloc. aende stockelhaege. ter zinnen weerts. (vgl.
Sinnebeke). lant... geh. den savele.
opt velt geh. tscepken (vlg. Schepdael) op de hoebercke. aende honsperstrate.
opt popelteren velt.
3 dachwant winnens lants. opt perckvelt.

Berchem-ste-agathe:
1545. bider apelteren.

tegen de gruengrecht.
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1546. aent velt geheeten guldenshocht.
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Evere:
1271. op die kempinne boven den langen jaren.
onder den luusberch. den luisberch. op bakelant. daer woluwe pedeken
doer gheet. prope huppeldoren. beneden den lindekene. prope ettinghe.
opt hoevelt.
1540. omtrent den mortelpoel.
ter steydthagen weerts.

Itterbeek:
1302. desuper noede... versus jetterbeke. opt vliervelt.
1542. opde vlueghaghe.
...metter zyden aen die gruenbrauwe. daer een gruenbrauwe plach tusschen te
ligghene.

Wemmel:
1277. by den plast. opt velt dat men heet de plast.
1469. uit hollant.
opt falvekenevelt... opt valveken velt.
eenen beempt gelegen aldaer geheeten vernavengut.
cloerbosch. achter den wijngaert van diedelghem.
1551. aenden voetpat...
int block oft veldeke voer thof ten bosch.
1544. aen tvalveken.

Audenaken:
1547. opt wyngaert velt (= aan de Begijnen; in Vinea dni.).
1242. in 1. q.d. Dekenshaghe. gelegen te pantbroeck.
1458. It. eenen grooten driesch een half buender groot
1326. ende 82 R. in den zijp.

Dworp:
1270. de palude et belct sitam apud slangherberghe.
1265. op den dodenrust.
1265. op den herrent.
1393. aen tabbaerts lochten.
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s.d. den bosch geheeten den rect.

opt Recvelt.

die rect (een bosch).

St Pieters leeuw
s.d. tote sente peters lewe. te lewe.
s.d. biden doerne.
1413. opden swaluen putte.
boven de gruene meere.
te kryekelteerkene.
1362. den Wolffshocht.

te liewe.

leeuwe.
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Meerbeek:
s.d. te poelke. 1539. cranenbroec. 1539. aen tsollevelt.
1546. opt velt geh. de wuesche (Wissche?).
opden gruenenwech gaende van pamele nae neyghene.
1510. op de wech sceede.

Assche:
s.d. op sin hof te pisote. te noede. in de stat die men heet noedeken.
s.d. te hilderendal int velt gheheeten de roeste.
te musscherendal
1548. eenen horyck (hoek).
1421. supra campum dictum de calchoven. Walteri vander noet.

Wambeke:
± 1600. aenden voetwech.
± 1600 aen tsheeren straete geh. de casseye.
± 1600. comende... met een bylken aende goeden van... op Dorenvelt aende catsyde
ald.

Tervueren:
1266. inde wijngaertstrate.
1653. onder dese voors. vrijheijt (nl. van Tervueren).
1653. regenoten sheeren straete.

Gaesbeek:
s.d. rattendale.
achter thof te kelne ten vinkene.

Beckerzeel:
s.d. ter helst.
1543. opden lambrechtswaerde.
meersch... geh. den calfveren lochten.
neven tvelt geheeten de hoert.
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1262. Capellanus et provisor becghinarum in vinea juxta bruxellam.

Zellick:
s.d. bi der stichelen.

aen de kelle op de molen coutere.

aen deikelken.

Ninove:
s.d. Ninewe.
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Cobbeghem:
s.d. op blankeberch. lant op hamergem velt.
1539. tvalveken in de selve strate weesende dat de voers. pachtere te halve coste
tot zijnen last sculdich sal zijn te onderhouden.
aen tsheeren strate.
aen eenen voetpat die (sic) loopt te.....
1329.) supra gamelghem. (Zie boven: hamergem velt).
1335.)
1564. een hofstadt metten huysen, enz.
aen den smesberch.

Zierenbeek:
s.d. in de coutere te middelbroec inter zierenbeke et scepdale.

St. Mertens lennick:
s.d. ande steghestrate. opt hovelt. op den vroesputte. bi den bake boeme.
te scepdale. in eusele.
1547. opten varenberch voir doude hoff.
boven de cleyt op dellem velt.
in de goeden geh. hemelryck. opt wyde velt. hoplochten (hop-lochting).
boven den wasboert. naer de thienschuere waert. opten goudtveerdigem bellinck.
bempt geh. den dryehorick. onder lant ende eeteweyde.

Lennick St quentin:
1575. ter bremen op toytenberghe.
te meerkene by yseringhe (Yzeringhen, gem.), opt Hingenvelt.
1600. op velt geh. tcleyn hemmeken.
aen den voetpat loopende ter...

Brusseghem:
s.d. neven der craien blieke.
1548. 2 bund. lants gelegen in eenen stucke, maer is een ongemaict stuck gaende
vuyt ende in.
Anthonys vander taelen te bruysseghem.
Franchois appelteren.
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...ende plach omtrent half vyver te syne ende is nu eussele ende elsbroeck.
1411. ter stat geh. op de velst.

Schaarbeek:
s.d. aen den eselwech.

prope alboem juxta eselwech.

jn den thienden poel.
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Hamme:
s.d. opt velt geh. den crop.

Goyck:
s.d. op een velt dat heet in de signe. opt strylant. aen tvlueghe veldeken.
1520. in de prochie van goycke te lentborre. ten hellekenne.

Ste Catharine lombeek:
s.d. op de naeste wermeloe bider mugghebeken. op de butenste wermeloe.
1540. tsegen de wermeloo byder muggebeeck.
aen de middelste wemmerloo.

Lombeek:
s.d. op de kempinne ane den bosch. ten Dornekene.
s.d. tusschen de heide gracht en boesberch.
1542. aen de herstraete tegen over den molenberch by den vekene dat aldaer te
staene plach. weyden... geh. den boesberch.

Ophem bij wolverthem:
s.d. op den hasselbosch ane de vroenstrate.

Humelghem:
s.d. ad locum dictum wychusen. ad curiam dict. de lindeweghée.
1540. stuyckende aen sheeren strate.
aen tpadeken gaende... nae...
opt wydemoertre. Jan van oenegem. Loys van der honen. 1600: daer eenen
voetpat... deur loopt.

St Stevens woluwe:
1551. aen der strate die vander alendiger marien gaet nae creynhem.
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1279. pachtgraens wel berevt met wanne ende vlogele.

Dieghem:
s.d. op de hert. boven de scijtstrate. aent veken boven ghehuchte.
1543. viij. dachwant vuytgegraven steenlants wesende vol putten ende bergen,
ende dat over 80 jaeren vuyten bedrijf
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ende hanteringe vanden selven godshuyse geweest is ende gelegen heeft over
vogelwyde jn sulcker vueghen ende grotten die gelegen zyn in de prochie van diegem
aldaer den wech van diegem nae melsbroeck duer gaet tusschen de goeden des hoefs
v.D. in deen zyde,...
1545. lant te besittene, te bluetene ende te gebruyckene.

St Lambrechts woluwe:
s.d. op reensdelle. aen den dietwech. opten drinkelinc aenden grooten meer.
super campum dictum Reeke.
1279. den diedewech. versus alindeger marien.

Haeren:
1540. boven de noenendelle op den berch daer men gaet te Diegem weerts.
met eenen hoerick aen de herstraete. opt baecklant. op den kempendorren.
tvelt geh. den kempendoeren. inde noenendel. tusschen de platte brugge
ende... (= platheule).
1543. omtrent den kersselere. 1/2 bandere beempts gelegen in de bruele onder
Haren.

Watermael:
1173. Rabodonem de crayenhem.

henricus de bierbeke.

Molenbeek:
s.d. biden wikette ter driesmolen. anden ghemeinden colof. bi wideelst. de
meinart. neven den clutinc. te carrevelt. eenen beempt geh. gemeynlick
tpapegayken. die blijckerie geh. den trest. boven den wilden epeltere. 1/2
bundere geh. tputteken midts dat daer eenen put inne staet, 1545. boven de
gruenstrate aen dlaken velt. 1550. lancx den dycke vander schepvaert.

Linkebeek:
s.d. op kallenborne. ter bane. op sconendal.
1546. boven calenvoert. geh. tbooterlant.
1540. tot verre winckele.
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Beersel
s.d. ter hulst.
prope duvekenspoel. (Vgl. Duiveland).
s.d. ...ende hier over moeten beyde dese stucken haren wech hebben te dryven
ende te varen (vgl. vaerwech).
1359. monasterij de dijedelghem.
1359. desuper locum dictum calevoert.
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Rhode St Genesius:
s.d. prope pratum boesdaels.
s.d. in communi prato boven darke apud alsemberghe.
s.d. opde heyde biden doedenman. int gat vander hanceijken.
1279. domistadium erga jdam dictam bultinne apud Rode.
1279. margarite de berinne. inder parochie van Roo (Rhode) by Alsenberghe.
1561. aent cruys aldaer daer die cruycen inden cruysdagen plagen te gaene... ter
kercken weerts van Roo aende vierstrate...

Ganshoren:
s.d. te mespelkenne.
1289. Eva filia Gerardi dicti de ribodeghem.
prope fontem de Ribodeghem.

Huisingen:
s.d. te nederdoerpe in die prochie van husinghen.
s.d. op den zijp.
1548. ghyssel de dynckelere alias de vlemynck.
1548. 3 dachwant dat lant plach te syne ende noch 3 1/2 dachwant dat som beempt
ende wildernesse geweest heeft ende die nu jn een stuck bekeert syn groot tsamen 6
1/2 dachwant nu synde drooghe weyde, wildernesse ende boschsayge [bosschage]
rontomme liggende besloten metten gebruyck van den tronckboomen jn den heyme
van den selven goeden staende totten getaele van.....
1412. 3 jorn. paludis dicte elsbroex cum pascua.
1387. in silvis dictis winenbroec.

Meysse:
s.d. ten eskenne.

Buisingen:
1544. opt velt geh. maxdal oft trapput omtrent der galghen aldaer.
1343. ad locum dictum ten vochelkens gate.
1393. int vogelkensgat.
1409. vochelkens gathe.
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Meldert:
s.d. in loco dicto stenens rot, prope silvam dictam kervael.
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Bijgaerden:
1366. 1/2 buenre winnens lants.

Wolverthem:
1271. in loco dicto ymde op den bosch.
in loco dicto emde.

Molhem:
s.d. te capenberghe (vgl. Capt).
s.d. te moelnem prope plaetse.
s.d. ter sleehaghen.
s.d. super prat. quo stat scoefhuus.
s.d. juxta tienscure.
1540. opt velt geh. tboesenvelt.
1553. te huckelghem boven den watermoelen opten meerenpoel.
1553. opte speelt.
1553. opder voors. huysarmen landt.

Weerde:
s.d. in vriezenbroec.
opt grote vinne.
te poelswilghen inde holleke (vgl. Holque).

Merchten:
s.d. ter slehaghen. aent veken. op despcoutere. opter speelt. op den
merlepoel. ten streecke.
1541. bij de slachmoelen tusschen de moelenbeecke aldaer vloyende. op den
espcoutere.
1542. 7 dachwant onder elsbroeck ende meersch.
1542. ter plaetsen geh. den strymeersch. den weyenmeersck.

Alsemberg:
s.d. supra coutram dmwalpoert.
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ane de crekelhaghe.
opden winterperre.
± 1600. tquadevelt.
met hovingen, met lochtenen, met bogaerden,...
1368. relicta quadam wilhelmi dicti Cluetinck.

Jette:
s.d. bider stichlen.
1541. 3 dachwant lants,... dat voermaels vyvere plach te zyne ende nu in eenen
wyembosch bekeert vivedalf dachwlants.
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Strombeek:
s.d. in de loe. op de plast.
vilvorden weert.
op die wannecoutere.
in den cavijts hoec.

op den cleemputte.

daert pedeken doer ghaet te

Melsbroeck:
s.d. int widegat.

ex parte Godefridi de wiicsgate.

Neerockerzeel:
1320. ane den wuwere heren jans.
1540. opt loervelt.
s.d. opten grevenberch nu geh. dlaervelt.
s.d. opten ongheren poele oft Loorvelt.

Steenockerzeel:
s.d. te quaderebbe tusschen de meerte ende den bosch.
1540. opt tomvelt. Jan van noenenghem (Zie: Oenegem). Jan terwenhoot.
keyken by capelle velt.

opt

Erps:
1270. den schonen driesch.
supra vicum eusele prope eusele danielis ogerne.
site scoenaiden.
supra l.d. stibroch. versus l.d. mannendal.
1266. versus didebrucghe.
1299. supra dietbruggerbosch.
1540. opde gulden delle.
± 1600. op hoochwyngaerde boven tedegem.
± 1600. den Rywech die men heet den walsschen wech.
1543. Jaspaer vanden hoericke.
± 1600. opde hongermeer, nu geh. den bogaert.
1549. tusschen die strytbeemptstrate...
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Campenhout:
s.d. op de breedsipe. op den brant ane den heerwech.
1542. achter thoff ten obstalle.
± 1600. aen de spiegelstrate.
die straite geh. den mergelhoop.
1550. op dassenmervelt alias thongervelt.
1397. inter bona..... et costverlorenhofstad.
s.d. supra heijlegheest rot.
s.d. in de vorst gelegen.
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Cortenberg:
s.d. te lenderghem.

opt velt geh. dblackeveldeken.

achter lynderghem.

Hier volgt eene andere reeks aanhalingen, meestendeels uit dezelfde bronnen genomen
als de bovenstaande:

Pepinghen:
s.d. op meerleputte.

te kesterghate.

Boortmeerbeek:
s.d. aen de gemeynte aldaer geh. de vroente,...
s.d. aen de voers. gemeynte geh. den Bruele.

Braine l'alleud:
1540. in die prochie van Bracheneygenen.
1540. ter plaetsen geh. te mersipont.
ter plaetsen geh. te Rewaerdingen aent bosch van Zonien.

Everberg:
1445. inde zyp;... inden zype tusschen de banckstrate.

de blanckstraete.

Huldenberg:
1540. aende ysernellebeke. opten zwaluwe putte.
1540. beneden den honsberch.

Crainhem:
1544. op stallenberch.
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Vorst:
1282. biden sconenvliete.

Eysinghen:
1356. op die somerbeke.

Bodeghem (bij Wambeke):
1609. opt velt geh. wolff sommervelt, tusschen tvelt geh. de meere.
1586. opt velt geh. Dwolff sommervelt.
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Obbrussel:
1540. int berckendal onder den alfsberch (vgl. Alphen).
XIVee. 1/2 bon. terre, vinea et arboribus fructiferis.
1309. super steenwech.
1309. juxta arborem dictam nepe. juxta stoc.
2301. juxta vicum qui dicitur nepe.
1301. Egidius honshocht.
1424. tobbruessel opde papendelle.

Anderlecht:
1548. aenden myllemeersch.
1546. opten steenberch nu geh. dulsdoerenvelt.
1546. ter plaetse geheeten kerselerenbosch.
1546. opt bodemloesvelt.
1540. opden elsenpoel.
1540. ...achter tgeleghe daer een hoff op plach te staene.
1540. lancx een hooghe grecht ende gruenbrauwe.
1540. daer een schoorgat tusschen beyde leet.
1385. te karlevelt.

Elinghen:
1547. opt selve wynenbroeck velt aen den wech gaende van elinghen nae lennycke.

Ternath:
1546. byden nederalphens meersch.
± 1600. aen tquarreel gelege.

Bollebeeck:
1540 aen tvelt geh. den blanckenberch.
1553. Bolenbeecke, opten haesberch.

Merchten:
1548. ...liggende op vlaenderen al in deen zijde ende aen den meersch.
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1539 aende veken velts strate.
tseghen den grooten wyen meersch. (fam. Weymeersch).

Assche:
1387. op die merrien.
1528. tegen den heylborre ysere wech.
1556. ane des heeren strate geh. die wagenstrate.
1435. op theilborre velt, onder dmusschendal.
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Anderlecht:
1487. apud carrevelt. te karlevelt (1385).
1274. ad locum dictum ten nepe.
1474. petrus van der eenoeden.
1442. super campum dictum de scherdemale.

Laken:
1545. opt liestvelt aen tviverken. in de liest.
1569. opte glicole aenden voetwech comende van laicken (Laken) naer
muelenbeecke.
1272. heylindis cravinne.

Overheembeeck:
1541. aen die brempthaghe.

Machelen:
1540. ten cruysweghe jnt Bruelgat.
1284. site obten kei in parrochia de machle.

Wesembeek:
1541. opden hontsberch.
opden honsperre lancx den diewech.
1541. aende hontsperstraete.
tophem opden honsperre.

Watermael
1491. Thoff ter Quaingnen onder watermaele. (Familienaam Vercaigne te Brugge).
naby ter caingmen.
1 bun. terre... appelata thanghende buender.
in loco dicto de panne.
ante dictum cartim ter caengenen.
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Dieghem:
s.d. lant... ter eecht ende ter ploech te brengene, die bergen ende putten te effene
ende te vullene, die steenen off te rapene. Diedelghem (Dieghem).
1388. in parrochia de dyedeghem, juxta loctum dictum darke, inter rivum dictum
de woluwe et rivum dictum de hoelbeke.
1269. in cultura qui dicitur heida.
1388. supra locum dictum vulgariter de voert inter volvulam, et.....
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1341. Walteius filius quondam henrici dicti van der arct...
1440, 1 jorn. prati... nuncupat. vulg. tormoet.

Alsemberg:
1407. ...Henricum dictum de hertewijc.
Johannem dictum pipeop (vgl. Familienaam Piepops, te Sysseele).
1368. oedsebroec.
1421. eenen bosch... geleghen te kesterbeke in de pr. v. Alsenberghen. langx neven
die strate aldair die wilen was ende te houden plaghen in erfcheinse jan van linkenbeke
(vgl. Lyncke) ende jan godens.....
1399. Kateline jan scelberghs tsweertveghers witteghe wijf.
1399. te alsenberghe aen de wacht wilge.

St Joost ten noode:
1445. j. beempdeken geh. den hammaert,... gelegen ten noede. 75 R. lants geh.
deepelteerken.
1445. de helicht van eenen buenre soe lants soe hoefs ende des huys dair op staende,
byden groeten vivere van den noede.
1448. pratum unum nuncup. den hammaert.

Linkebeek:
1455. supra campum dictum dwancvelt.
1410. Linkenbeke apud verwinckele, supra loco dicto de bijnse.

Sinter goedelen prochie (Brussel):
1547. jnde hasselt benede den hasselt borre. den eselschen wech.
buyten die coelsche poirte achter tzieckenhuys tusschen beyde de wyngairde...
aende strate die compt vander vesten ende gaet tophem weert.
ten noede boven de lancte jnde helle.

Impde:
1546. strate... gaet te londerzele waert.
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1 1/2 dachw. gel. in de selve prochie. gelijck eenen cappruyn opt mingerlyck
veldeken.

Wemmel:
1514. opt tvelt achter tghehuchte
1264. in territorio de wamlinis.
± 1600. aenden ouden vijvere.
Joos van coekenbeke.
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Willems eylenbosch.
byde meerschen geh. de diesbroeck.

Vlesenbeek:
1449. opt velt boven den viver te beersbrugge aenden waterputte.

Anderlecht:
Andrelech. 1046.

Anderlech, 1185.

Dilbeek:
1540. achter hongersvelt.

opt velt geheeten tcrayenbroeck. opt overste keffoert.

St. Pieters leeuw:
1597. Labeurman (boer).
opden grooten monincx caultre.
1597. voor meyere ende schepenen van heernegewoult (Hérin-nes. Vgl.
Hernegewout in ons Eng. handschr., II,...)
1337. inter locum dictum de heghe et...
1345. opten persynberch. aen een gruen streetken (1506).
1394. te beysberghe.
1362. filia quondam egidii de rattendale.
1265. in loco qui dicitur macstael.
1277. juxta viam qui dicitur kerewech versus liniacum (Lennick).
1259. juxta loc. q.d. dekenshage.

Hal:
1273. terre... se gist a le spine ke siet entre vlidergien et sèissegien.

Laken:
1298. supra lidewart.
1302. 2 partes 1/2 bonarii siti in de bussempt in p. de laken.
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1303. inde bossemt.
1524. opt. velt geh. despenvelt.

Humbeek:
1608. tot humbeke aenden driessche.

aenden driessche ofte galghestraete.

Overheembeek:
1384. ad locum dictum de nat.
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Nu weer een kleiner getal plaatsnamen uit allerhande charters, waarvan de opgave
al te wijdloopig zou worden, doch waarvan wij steeds het jaartal opgeven:

O.L.V. Lombeek:
1361. vierdalf dachwant lands.
1520. opt velt geh. de kempenere.
1520. ter plaetssen geh. te lentborre tegen den borre aldaer.
1520. de lentborrestrate.

Mechten:
1248. Ego Sygerus dictus hobosh miles de merhten.
1248. apud sleehaghe.
1269. Meinso de muelwich.
terra... super espt coutre.
1307. van herbrande van zebroec.
1293. henrici de perre.
1293. in domo qui dicitur nokerboem.
1304. op den horneck bi mins heren tsertoghen boengharde.
1349. wi late wilen waren ser willems van den wikete jn merchtene.
1345. ghel. ter sleehaghen, neven adaems van der sleehaghen dachwant.
1350. op der speelt velt.

St Peeters leeuw
1303. ter stoct.
1311. bi bersbrugghe.
1596. opt pannisvelt.

Kester:
1679. Eenen Bodem van Leene (zetelplaats. fr. foncier) wesende een bunder lants,...

St Quintens lennick:
1478. opt crayenvelt (thiende vry).
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St Martens lennick:
1375. op de planken coutere boven den drenckelinc.
1364. 1/2 b. lands die men heet ten paeschuse in steenberch gat gheleghen.
1306. campo do hovelt.
1299. juxta platheam (platea, straat) dictam steghestrata.
1299. gertrudis de peda.
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Strombeek:
1264. in territorio de struembeke.

Schaarbeek:
1300. juxta arborem dictum ten elterkenne.

Auderghem:
1253. ...illa parte terre que boden dicitur exclusa.

Ham:
1263. prope ham, in loco qui dicitur Esphout.
1263. Ida dicta de Enoede.

Wambeek:
1334. op ten heisputte dat men seit ten vliederkine.

Wesenbeek:
1260. v. 1. q. dr. dideweghe in territorio de wesenbeke.
1369. in campo dicto de honsperre.
XIIIee.Johanni dicti logtunman.
1281. elizabeth de crucebome beghina.
1360. ad locum dictum over den dyedelwech.
1260. Godefridus dictus de widsgate. (Vgl. Wytschate in W.-Vla.).
1570. 9 1/2 dachwanden quaets lants oft erven tegenwoerdelycken ledich ende
vogelweyde ligghende.

In eene ongenoemde parochie:
1377. 1. dm ane den hellenpoel.
1356. prati dicti vulgaritei borghgracht situm apud verrenwinckele.
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1264. i. quodam locum q. dr hoflant.
Uit eene andere collectie verspreide aanteekeningen uit het Antwerpsche Staatsarchief,
die Brabant aangaan, putten wij nog een en ander, dat ook zijne waarde hebben kan,
al is 't ook wellicht in mindere mate dan wat hier voorafgegaan is:
Gelegen onder Muijsene, opt Beeckvelt, tusschen tssheeren straete Den Hulst
geheeten,... ende... 1558 (Staatsarch., Antw., Charters Pitzembourg).
Apud Steynhockenzele, ad locum dictum Te Wambeke......ante locum dictum Vaere
taertgat. 1361 (Idem).
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Geheeten gemeynlic tHoff te Quistwater, gelegen inde prochie van Strombeke. 1501
(Staatsarch. Antw., Charters Rosendael).
Hoegaerde:...Ghelijc die lande voirs. belegen siin... in die Blide. 1408 (Staatsarch.
Antw., Charters Pitzembourg).
Van Wolverthem... Op drie dachwant lants die gheleghen sijn in de Clert, op de
Beke, die men houdende es vanden godshuse van Bijarden. 1340 (Idem).
in Diedenghem [Dieghem],...Een maet... gelegen in Schijnbroeck, diemen heet De
Maet van Diedenghem. 1487 (Staatsarch. Antw., Charters Facons).
Dimidium bonarium pascue nuncupate de Zweefscette, vita apud Linckenbeke,
contigue vivario de Homborch. 1414 (Staatsarch. Antw., Chart. Pitzembourg).
- De Zweefschette. 1414 (Antw. Id.).
- de Zwefschette. 1414 (Antw. Id.).
- Boortmeerbeek: Beemt gheleghen aen de Eechde, biden Ouden Voerde. XVe c.
(Staatsarch. Antw., Rol. Archief v. Rosendael).
- Opden Beverdyk. XVee. (Ibid).
- Apud Campenhout, in vico dicto Zijpstrate. 1430 (Staatsarch. Antw., Charters
Rosendael).
- Drye dachmael beemps gelegen inde prochie van Eelwite [Elewyt], jnde Silveren
beempde. 1476 (Ibid.).
- In Meldebrouc [Melsbroek],...neven den Villepoel.
XVee. (Staatarch. Antw., Rol. van Rosendael).
- Op de Wildere [te Melsbrcek]. XVee. (Ibid.)
- Gheleghen op die soe daer men gaet van Campenhout te Ruesbeke waert... XIVee.
(Staatsarch. Antw., Rol Rosendael).

Hebben wij ons vergist, of hebben wij gelijk gehad met te zeggen, dat het toponymisch
materiaal in de provinciën Antwerpen en Brabant, vooral in deze laatste, in menig
opzicht van groot belang en dus het bestudeeren overwaard is? Wij hopen wel, dat
dit uitgebreide arbeidsveld niet lang meer braak zal blijven liggen. Eerlang zullen
wel jonge krachten lust gevoelen om de medegedeelde teksten door vele andere aan
te vullen, ze te bestudeeren en gaandeweg tot het volle besef te komen hoe noodig
het is overal de toponiemen in verband te brengen met de familienamen, en steeds
acht te slaan op het plaatselijk taaleigen en de plaatselijke geschiedenis!
EINDE.
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De Antwerpsche Vriendenkring van Anna Roemers Visscher
door Prof. Dr. M. Sabbe, werkend lid.
Anna Roemers Visscher, die zonder eenigen twijfel in haar jeugd tot de protestantsche
geloofsbelijdenis behoorde, kwam waarschijnlijk omstreeks 1640 tot het catholicisme
over.(1) In elk geval was die overgang in 1642 een voltrokken feit, want in een
aanbevelingsbrief, dien C. van Baerle aan Anna Roemers Visscher voor den
katholieken, Leuvenschen professor, Erycius Puteanus, meegaf, stelt hij haar als
katholiek voor (‘Religionis vestris est’).(2)
Zeker is er verband tusschen deze geloofsverandering en de menigvuldige
bezoeken, die Anna Visscher van 1640 af, aan de Zuidelijke Nederlanden bracht. De
beide zoons, gesproten uit haar huwelijk met Dominicus Boot van Wezel, Romanus
en Johannes, leidde zij in 1640 naar Brussel om er bij de Paters Jezuiëten te
studeeren.(3) Herhaaldelijk bezocht ze dan haar kinderen tot in 1646 en zoo kwam ze
te onzent in betrekking met een aantal geleerden en personen van aanzien.
Wijlen Edward van Even heeft in zijn boeiende mededeeling Anna Roemers
Visscher te Antwerpen in 1643(4) heel wat over die kennismaking van de ‘clarissima
matrona’, zooals Puteanus haar heette, met haar Belgische vrienden verteld. Ook in
de uitgave van Alle de Gedichten van Anna Roe mers Visscher door Nicolaas Beets(5),
vinden wij bij de vele verzen, die Anna aan haar nieuwe bekenden te Brussel, te
Leuven en te Antwerpen opdroeg, belangwekkende bijzonderheden over die menschen
zelf.
Het ligt niet in onze bedoeling hier te herhalen wat Van Even en Beets vroeger al
meedeelden, wij willen slechts eenige punten betreffende de verhouding van de
‘wijze Visscherin’ tot die Zuid-Nederlandsche vrienden, en vooral tot Balthasar

(1) Dr. J.F.M. Sterck, Oorkonden over Vondel en zijn Kring (Uitg. P. Brand, Bussum 1918).
Hoofdst. V., p. 143.
(2) Epistolae Barlaei, p. 866.
(3) In de ledenlijst van de Sodaliteit van O.L. Vrouw, ingericht in het College der Societeit Jesu
te Brussel, vinden wij onder het jaartal 1640 den naam van Jan Boot. (Koninklijke Bibliotheek
van België, handschrift C. 4068).
(4) Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1891, p. 301.
(5) Utrecht, J.L. Beyers, 1881.
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Moretus I, nauwkeuriger en vollediger vastzetten dan zulks totnogtoe werd gedaan.
In 1640 bleef zij ongeveer vijftien weken te Antwerpen, en van daar ging ze in
het begin van 1641 met haar zoons naar Brussel. In 1642 was ze bij Erycius Puteanus
op den Caesarsberg te Leuven, en in 1643 weer gedurende twee maanden te
Antwerpen.
In de Scheldestad kwam ze terecht in dien voornamen kring, waarvan het
toenmalige hoofd van het Plantijnsche Huis het middenpunt was.(1)
P.P. Rubens; R. Verstegen; Johannes Hemelaer; de Por tugeesche koopman Gaspar
Duarte; Pater Johannes Mantelius; de geneesheer Ludovicus Nonnius; Jacob
Edelheere, e.a., allen behooren tot de vrienden van de beroemde drukkers Bal. thasar
Moretus I en II. En het was Balthasar I, die in 1640 aan de Hollandsche dichteres de
gewenschte aanbevelingsbrieven bezorgde bij Philips Chifflet, Bartholomeus de los
Rios en Mathieu de Morgues, abbé de St-Germain te Brussel.
De schrijver, die in een historischen roman Anna Roemers Visscher, wil laten
optreden in den kring van haar Antwerpsche vereerders, zal al heel weinig van zijn
verbeelding moeten vergen om echte dragers van den tijdgeest, eigenaardige,
representatieve figuren en een buitengewoon schilderachtige omgeving te vinden.
Hij heeft ze maar voor het grijpen in de historische werkelijkheid zelf.
Alvast kan hij Anna plaatsen in de vorstelijke woning, die P.P. Rubens zich liet
bouwen tusschen 1615 en 1618 en die wij kennen door het weinige dat er nog van
overblijft en door de prenten van Frans Harrewijn, naar de teekeningen van J. van
Croes. Zij zal er als welgekomen gast gewandeld hebben tusschen de symmetrische
bloemenperken van den heerlijken tuin met zijn sierlijke arcades, mythologische
beelden er fonteingrotten. Zij zal er gewis Hélène Fourment ontmoet hebben, de
wonderschoone ‘vrouw met het pelsken’, haar mollige kinderen, haar hazewinden
en haar papegaaien; maar den glorieuzen meester zelf zal zij er in 1640 gemist hebben.
Immers, enkele maanden vóór haar komst te Antwerpen was hij overleden (30 Mei
1640) en de rouw om hem, die haar een goede vriend en raadgever was, zal haar in
die weidsche omgeving vol smaak en kunstzin wel tot weemoedige overpein-

(1) Beets vergist zich waar hij zegt (II, p. 235), dat Vondel de ode De Druckkunst opdroeg aan
Balthasar Moretus I. Deze laatste stierf in 1641 en Vondel's gedicht is niet van 1625, maar
van 1645. Het werd dus opgedragen aan Balthasar II, wiens betrekkingen met Vondel wij
vroeger hebben behandeld.
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zingen hebben gestemd. Heel Antwerpen treurde toen om het heengaan van den
grooten man. Balthasar Moretus I schreef aan Mathieu de Morgues: ‘Vrayment notre
ville a beaucoup perdu par la mort de Mr Rubens, et moy en particulier un de mes
meilleurs amis’(1)
Anna Roemers Visscher kende Rubens en copiëerde werk van hem, reeds in 1620,
toen Isabella Brandt nog leefde, met wie zij persoonlijk bevriend was. In 1620
vereerde Rubens haar immers met de opdracht van de koperplaat van Luc. Vosterman
naar zijn Kuische Suzanna(2), en zij wijdde den schilder het mooie gedicht, dat Nic.
Beets voor de eerste maal uitgaf, en waaruit blijkt op welken vertrouwelijken voet
Anna met Rubens en zijn vrouw omging(3). Het is in deze huldeverzen dat zij hem
o.a. vraagt hoe hij zijn glanzende wit op zijn doeken verkrijgt:
Soo u niet te seer mishaecht,
T'stout versoecken van een Maeght,
Bid ik mij te willen schrijven
Waer me gij u wit laet wryven
Dat soo geel niet en besterft
Noch de tijt soo niet bederft.

Al even vroeg als met Rubens geraakte Anna Roemers Visscher in betrekking, althans
schriftelijke betrekkingen, met Richard Verstegen (Rowlands), te Londen geboren
uit een Gelderschen vader, maar later ingeburgerd te Antwerpen, waarheen hij
uitgeweken was om de moeilijkheden te ontvluchten, waaraan hij in Engeland als
vurig katholiek blootgesteld was.(4)
Richard Verstegen liet in 1617 te Mechelen zijn fel antigeusche Nederduytsche
Epigrammen met genuchlycke Epitha phien(5) verschijnen. Naar aanleiding van die
uitgave schreef Anna Roemers Visscher een gedicht, dat tot in 1885 onbekend

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

Archief Plantin, Reg. CIIIL, p. 314.
Alle de Gedichten, II, p. 81.
Id. Id., II, p. 85.
Zie over hem: H. Sermon, Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vl. Acad. 1893, blz. 223-298.
- L.G. Visscher, Kronijk van het historisch gezelschap te Utrecht, III, 1847, blz 180-188. Dictionary or national biography (Uitg. Sidney Lee, XLIX, blz. 352).
(5) Neder-duytsche Epigrammen op verscheyden saecken, soowel om te stichten, als den geest
te vermaecken, met genuchlycke Epitaphien op d'overledene gedicht, waer deur dat de levende
worden oock gesticht. Ghecomnoneert deur R.V. (Merk: een bij tusschen twee rijen korven,
met devies: Mel mihi pugno tamen). Tot Mechelen bij Hendrick Jaey, 1617. Ondracht aan
Wenceslaus Coberger; lofdichten van Erycius Puteanus, P. Numan en I. Thieullier. (Stedelijke
Hoofdboekerij te Antwerpen.)
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bleef, en dus niet voorkomt in Alle de Gedichten door N Beets in 1881 uitgegeven.
Het werd gevonden in het Britsch Museum in de verzameling handschriften van
Nederlanders, die daar bewaard wordt, en J.H.W. Unger liet het drukken in Oud
Holland.(1)

Jouffre Anna Roemer Visscher aen Sr Richard Verstegen,
auteur van de Nederduytsche Epigrammen
gedruckt tot Mechelen by Heyndrick Jaey 1617
Den cock die schoon syn const verstaet
Proeft dicwils noch, oft op de maet
Is inde saus, sout, suier en soet,
Dat hy daer spaersaem inne doet.
Wt vreese, was daer in te veel
Dan was de saus bedorven heel.
Maer isser in te weynich, hy
Can lichtelyck daer doen wat by.
De vaersen hebben geur en aert
Daer suer en bitter wert gespaert.
Maer niet vergeten, wat daer aff
Geeft smaeck, dat anders was te laff,
'k Vertrouwe dat u cloeck verstant
Ons niet wil stoppen inde hant
Dit als een soete leckerny
Maer wel als dranck en Artseny.

Dit gedicht werd met onbeduidende afwijkingen en een ander opschrift' nog elders
terug gevonden, nl. in het handschrift Nr 74 G. 12, bewaard in de Koninklijke
Bibliotheek te 's Gravenhage en heel onlangs uitgegeven door Fr. Kossmann(2). Onder
de 42 gedichten van Anna Roemers Visscher, die hier voor de eerste maal gedrukt
worden, bevinden zich ook deze twee strophen aan Verstegen opgedragen. Het
opschrift luidt in het Haagsche handschrift: Geschreven op een Boekje dat seer
schamper epigrammen waren tegen de Gereform. Religie.
Het was al zeer waarschijnlijk, dat Anna Roemers Visscher dit berijmd protest
tegen Verstegen's schampere antireformatie-verzen schreef, toen zij nog niet tot het
catholicis-

(1) III. 1885. p. 124.
(2) Gedichten van Anna Roemers Visscher, ter aanvulling van de uitgave harer gedichten door
Nicolaas Beets, medegedeeld en toegelicht door Fr. Kossmann ('s Gravenhage, M. Nyhoff,
1925) blz. 23.
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me overgegaan was, - denkelijk wel in 1617, kort na de verschijning van Verstegen's
boekje. Zooals F. Kossmann terecht doet opmerken, ontleent deze onderstelling
nieuwe kracht aan het feit, dat in het Haagsche handschrift het gedicht op Verstegen's
Epigrammen juist geplaatst is tusschen een Sonnet op de Pinxterdach 1616, en een
ander gedicht Op den Kersdach 1617.(1)
Richard Verstegen behoorde tot den kring van Balthasar Moretus, maar toen Anna
Visscher in 1640 te Antwerpen kwam, heeft zij er hem niet meer aangetroffen. Evenals
Rubens was Verstegen in de eerste maanden van dat jaar overleden.
Bij haar eerste Antwerpsch bezoek kwam de Hollandsche ‘clarissima matrona’
ook bij haar landgenoot Jan Hemelaers of Hemelarius, den kanunnik der O.L.V. kerk
te Antwerpen, begaafd dichter en numismaat, die, - zelf van het Calvinisme naar het
Catholicisme overgekomen, - met grooten ijver bekeerlingen voor zijn nieuw geloof
zocht te maken. Hij beproefde dit o.m. met Hugo Grotius, toen deze na de ontvluchting
uit Loevestein in 1621, als metselaar verkleed over Antwerpen naar Parijs trok.(2)
Johannes Hemelarius bejegende den doorluchtigen Hollandschen vluchteling in
deze omstandigheden buitengewoon hartelijk en door het Plantijnsche huis liet hij
een Latijnsch gedicht over Grotius' gevangenschap uitgeven: Angeli Custodis ad
Hugonem Grotium super nupero eius Carcere Paraeneticon.(3) In het exemplaar van
dit boekje, op het Museum Plantin-Moretus bewaard, schreef Hemelarius eigenhandig
de twee brieven af, hem door Grotius uit Parijs gestuurd, na

(1) T.a.p., blz. 24.
(2) Cf. 1. De Terugkeer van Hugo de Groot tot het katholieke geloof door C. Broere ('s
Gravenhage, 1856).
2. Het Catholicisme van Hugo de Groot, door E.J. Diest Lorgion (Groningen, 1857).
3. Is Hugo de Groot Roomsch geworden? (De Gids, 1858, I, p. 357) door J. van Gilse.
4. Hugo Grotius und die religiösen Bewegungen im Protestantismus seiner Zeit, door Dr. K.
Krogh-Tonning (Köln, 1904. Vereinsgaben der Görres-Gesellschaft).
Hugo Grotius en Dionysius Petavius, door Pater Allard S.J. (Jaarboekje van Alberdingk
Thijm, 1908, blz. 217).
6. De Bekeering van Hugo de Groot, door Dr. J.F.M. Sterck (Tijdschrift voor Geschiedenis.
- 1e Jaargang).
(3) Antverpiae, Ex officina Plantiniana; apud Balthasarem Moretum, & Viduam Joannis Moreti,
& Jo. Meursium M.DC.XXI. In 12o. (Plant. Bibliotheek, R. 209).
H. de Groot vond te Antwerpen vriendelijke bejegening van nog talrijke andere menschen
van beteekenis: A. Schottus, G. Gevartins, Miraeus, Woverius, Rubens, enz.
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ontvangst van het gedicht: ‘Hoc libelle accepto, Grotius respondit in hunc modum;
† Hugo Grotius Joh. Hemelario...’(1)
Hemelarius was zeer bevriend met Balthasar Moretus I. Het exemplaar van het
Paraeneticon uit de Plantijnsche bibliotheek werd door den auteur aan den drukker
geschonken en bevat de volgende handschriftelijke opdracht: Egregio atque
eruditissimo viro D. Balthasari Moreto accuratissime artis Typographiae Plantianae
dignissimo successori, AMICO SINGULARI, auctor, sue voluntatis breve mnemosynon
D.D. Een nog treffender blijk van de hartelijke betrekkingen tusschen Hemelarius
en Moretus vinden wij in het uitvoerig gedicht Laboris & Constantiae Elogia,
waarmede de Kanunnik den aartsprinter vereerde. Het bevat allerlei zedelijke
beschouwingen over de Plantijnsche spreuk en de zinnebeeldige beteekenis van den
gulden passer, en overlaadt Moretus met lof. Dit werkje werd niet gedrukt, maar
bleef zorgvuldig bewaard in de handschriftenverzameling van het Museum.(2)
Anna Roemers Visscher kwam zeer sterk onder den indruk van Hemelaers' woorden
en zoo hij niet de man was, die haar voor het catholicisme won, dan heeft hij toch
zeker veel bijgedragen om haar in deze overtuiging te versterken. Het gedicht, dat
zij hem in 1640 opdroeg is in dit opzicht buitengewoon welsprekend en mag(3) om
die redenen wel eens herlezen worden:

(1) De tekst van deze twee brieven (23 Juli en 24 September, 1621) staat gedrukt in Sylloges
Epistolarum a viris illustribus scriptarum, collecti et digesti per PETRUM BURMANNUM, Deel
II., p. 443. (Leiden, Sam. Luchtmans, 1727). In de handschriftelijke copie van Hemelarius
komen een paar uitleggingen voor, die Burmannus niet geeft. Het Nederlandsch boekje, dat
Grotius van Hemelarius ontving en waarvan spraak is in den eersten brief, wordt in het
handschrift op het Plantijn-Museum opgegeven: (qui consolationem Philosophiae ad Grotium
in carcere agentem complcrebatur). In den tweeden brief bij de woorden: ‘In illis versibus...’,
teekende Hemelarius aan: 't Saemenspraeck van den doop aen syn dochter Cornelia.
Er bevindt zich ook een copie van deze twee brieven onder de handschriften van de Leidsche
universiteitsbibliotheek (Verzameling Vulcanius, nr 53).
Een derde brief van H. de Groot aan Hemelarius (Parijs, 7 Nov. 1623) werd uitgegeven door
Dr. J.F.M. Sterck in het Tijdschrift voor Geschiedenis (1e Jaargang, p. 22).
(2) M. 328. - Laboris et Constantiae Elogia, Distichis moralibus explicata, Ad Cl. V.D.
Balthasarem Moretum, V. Clmi D. Chr. Plantini Architypographi Regij Nepotem, et in arte
praeclarissimâ successorem, Typographorum omnium, quotquot sunt, aut fuere, corvpheum:
Super Symbolo Plantino-Moretiano; quod est: Labore & Constantia; cum emblemate Circini,
é puncto stabili circulum perfectum, Laboriosi ductûs constantiâ, absoluentis. Joannis
Hemelarii Can: Antverpien. Lusus.
(3) Alle de Gedichten: II, p. 242.
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Hoe salich leeft den mensch hoe vol vernoechde vreucht
die sich verlusticht int' beleeven van de Deucht.
Dit dacht ic doe mij laest de Eer van u te spreeken,
En kennis wert gegunt; ick hiel het voor een teeken
en voorspoock van geluck, ja vind het immer waer
Gy Heemelde myn ziel, Gy Rechten HEMELAER!
Door u beleefde gunst, door u gegronde Reeden
Door eeven Naestens sucht, vol van meedoogentheden
van die al dwaelende missen de Rechte baen,
die men (en anders geen) moet na den Heemel gaen.
Gy lockt, gy leyd, gy treckt, gij dryft na 't Eeuwich leeven
Die hun hier sorgeloos tot ijdelheijt begeeven:
V loon sy groot by Godt, door dien gy al u tijt
tot Glory van syn naem, so loffelyck verslyt
T'vergeet mij nimmer! Want u wyse woorden waren
Waerdich u Ampt en u Eerwaerde gryse haeren.

Even sterk zal Anna Visscher de bekoring ondergaan hebben van de hooggeroemde
welsprekendheid van Jan Mantels of Mantelius, die tijdens haar verblijf te Antwerpen
in 1640 predikant in het Augustijnerklooster was en tevens Eerste Bezoeker van zijn
provintie, d.w.z. Noord-Nederland en een deel van Duitschland. Hij was de sierlijke,
gevierde kanselredenaar van dien tijd, en wellicht heeft Anna Visscher vol aandachtige
overgave naar hem geluisterd aan den voet van den predikstoel der Augustijners,
met, vóór haar oogen, het triomfantelijk stuk, dat Rubens in 1628 voor het hoogaltaar
dier kerk schilderde.(1)
Het is echter goed mogelijk dat Anna Roemers Visscher reeds vroeger Mantelius
leerde kennen, en wel in Holland zelf, toen hij daar in 1636 gedurende de maanden
September en October vertoefde(2).
Mantelius was een man wiens belangstelling ook literatuur, muziek, aardrijkskunde,
geschiedenis en andere vakken meer omvatte. Anna huldigde hem in een kort gedicht,
waaruit bewondering en vertrouwen spreken(3).
Onder de werken van J. Mantelius is er één, dat in 1640 door Balthasar Moretus
werd uitgegeven, nl. F. Joannis Mantelii S. theol. Licent, ordinis eremit. S. Augustini
ars artium, sive de regimine sanctimonialum diatribe(4). De goede verhou-

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

Max Rooses: OEuvre de Rubens, I, p. 285.
Camiel Huysmans: Over Mantelius (Limburgsch Jaarboek, 1893-94, p. 48).
Alle de Gedichten, II, p. 256.
In 16o, pp. 135.
Andere werken van Mantelius verschenen bij H. Aertssens: 1o) Dagh van Devotic verdevlt
in twelf uren van Gheestelijcke Oeffeninghen ende Ghebeden, 1633. (In 12o, 10 bl. + 444 p.
+ 6 bl.). 2o) Speculum Peccatorum. 1637. (In 4o, 8 bl. + 372 p. + 18 bl.). 3o) De Officio
Pastorali libri duo, 1643. (In 16o, 6 bl. + 404 p. + 6bl.)
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dingen tusschen den Augustijner monnik en den aartsprinter blijken uit het
Nederlandsche gedicht, dat F.J. Mantelius schreef op den gouden Passer van den
werelt door vermaerden boeckdrucker Christoffel Plantijn tot Syne neef d'Heer
Balthazar Moretus, in 't beginsel van 't nieuiaer 1641. Dit stuk bevindt zich in
handschrift in het Platijnsch archief. Wij laten het hier volgen:
Een vaste Hant vol geests, den Passer keert rontom
Tot dat hij wedercom
Van daer hy eerst begon. Den pickel die blijft staen
Stantvasticheyt wijst aen:
Den Aerbeyt door die roert te volle wort bethoont,
Die alle tuchten croont.
Dit is u oude spreuck, en u volsinnigh belt,
O wytberoemde helt:
Waer door ghy d'eedel const wel haest op 't hooghst brocht,
Dat u voor hem versocht
Den Spaenschen vorst, dat ghij in koper, ten, en hout
Sijn Drucker wesen sout.
Hebt hier de werelt met, de Geesten al geleert,
Waer door const wert vereert.
Hier in u weerdich Neef Moretus noch volght naer
Tot dit geboren iaer
F. Jo. Mantelius(1).

Onder de leeken, met wie Anna Visscher te Antwerpen bevriend was, stellen wij
voorop Huygens' goeden vriend Gaspar Duarte (De Weert), den kunstlievenden
handelaar, wiens woning een toevluchtsoord der kunsten was en waar vooral de
muziek met de grootste liefde werd beoefend. Gaspar's dochter Francisca is de
beroemde ‘nachtegaal’ uit het Muiderslot, door de poëten, die daar verkeerden, als
om strijd bezongen terzelfdertijd als Maria Tesselschade, Anna Visscher vertoefde
te Antwerpen in Duarte's huis en had daar ‘de eer hem met syn Dochters te horen
singen en speelen’. De indruk van de verrukkelijke muziek, die ze daar mocht
genieten, vatte ze samen in een drietal strophen, waarvan hier de laatste:
Geesten, beesten, cruvden boomen
Steenen ja al wat sij droomen
dat beroerden · 't Comt niet bij
Wanneer als Duwerte ghij

(1) Arch. Plantin-Moretus, Reg. 1142, p. 43.
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Met u Dochters lust te singen
doet ghij vrij al grooter dingen:
Want gij Menschen van de Aerdt
Stijgen doet ten Hemelwaert
En hun leert de Sonden mijen
Om haer eeuwich te verblijen.(1)

Ludovicus Nonnius, arts, natuurkenner en Latijnsch dichter, vriend van Lipsius en
Moretus, wekte de dankbaarheid van Anna Roemers Visscher op door haar te
verzorgen en te genezen toen zij, tijdens een bezoek aan Antwerpen in 1645 ziek
werd. Zij dichtte hem toe:
O wat oordeel moeter weesen,
Om de crancken te geneesen
Dat ick aen mij self bevondt,
Doe ick wert van sieck gesont.
Met wat goet can ick v loonen?
Met wat croon can ick v croonen?
Neemt jn danck een danckbaer hert
Dat v opgeoffert wert(2).

Dit was wellicht niet de eenige keer, dat Nonnius haar moest verzorgen. Uit een brief
aan Geeraard Vossius, insgelijks gevonden in het Britsch Museum en door J.H.W.
Unger in Oud-Holland uitgegeven(3), blijkt, dat zij bij een ander bezoek, waarschijnlijk
in 1642, ten gevolge van de koorts ‘een maent langer te Antwerpen gehouden werd’
dan zij zich eerst had voorgenomen.
In 1643 was Anna Visscher te gast in de weidsche woning(4) van Jacob Edelheer,
den befaamden rechtsgeleerde en maeceen, die gedurende lange jaren pensionaris
van de stad Antwerpen was. Toen schreef zij een aardig gedicht op het kostbaar
parelsnoer van Mevrouw Edelheer(5).
Zij was aanwezig in den tuin van den pensionaris bij het waarnemen van een
maansverduistering door den priester-sterre-

Alle de Gedichten, II, p. 250.
Alle de Gedichten, II, p. 208.
III, 1885, p. 127.
Volgens bescheiden, mij verschaft door het Stedelijk archief te Antwerpen, was Jacob Edelheer
's woning gelegen in de Lange Nieuwstraat op den Oosthoek der Eikenstraat, waar nu de
gebouwen staan van de Alg. Bankvereeniging. Hij was in elk geval eigenaar van dat huis,
dat in 1642 den naam van O.L. Vrouwe droeg (Schepenbrieven 1642, vol. I, fol. 201), maar
in Edelheer's testament in 1654 en in andere akten nog De witte Roos heette, - reeds in een
akte van 1643 Schepenbrieven vol. I, fol. 400).
(5) Alle de Gedichten, II, p. 285.
(1)
(2)
(3)
(4)
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kundige Godefridus Wendelinus(1), die van deze demonstratie een verslag liet
verschijnen bij Hieronymus Verdussen in 1644(2).
Men weerstaat moeilijk den lust om die groep op dien laatzomerschen valavond,
in den mooien hof van den Antwerpschen patriciër, te schilderen, vereenigd rondom
den grooten zonnewijzer, kort te voren met zooveel zorg als kunde gemaakt door
Geeraard van Gutshoven, alias Gutiscovius, den Leuvenschen professor in de
wiskunde, die geruimen tijd met Descartes samenwerkte. Jacob Edelheere had hem
dit ‘sciotericum’ laten uitvoeren, om zijn verzameling globen, telescopen, automata
en andere instrumenten voor dergelijke proefnemingen te volledigen. Daar luisterden
naar het geleerde betoog van Wendelinu: Jacob van Eyck, den thesaurius der stad;
Gaspar Gevaertius, den beroemden philoloog en dichter; G. van Gutshoven zelf, en
nog anderen meer, waaronder Anna Roemers Visscher, de ‘Theano’ van haar eeuw(3).
Zou men zich een treffender tijdsevocatie kunnen fantazeeren van de intellectuëele
kringen in het post-Lipsiaansche Antwerpen?
Bij Balthasar Moretus I waren in 1640, toen Anna Roemers Visscher daar kwam,
al de groote verfraaiingswerken voltooid,

(1) E. VAN Even, t.a.p. Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vlaamsche Academie, 1891, p.
310.
(2) Luminarcani Eclipses lunares ab anno MDLXXIII ad MDCXLIII observatae... (In 4o, 7 bl.,
112 p.)
(3) Ziehier wat Wendelinus daarover schrijft in zijn inleiding tot de Luminarcani Eclipses...:
‘Ac ne non tempori sua constet fiducia, peracta est observatio in aedib. Nob. Viri IACOBI
EDELHERII Syndici vestri, ubi ad manus fuerunt Instrumenta omnis generis; Globi, Automata,
Radij, Telescopia, in primis autem Sciotericum murale, magnum, & quod minutorum
horariorum etiam particulas minutiores largiri potest, confectum paullo ante à GUTISCOVIO
Medico ac Mathematico peritissimo, sanè quam curiosè atque accuratè.
Ad observatores ipsos quod attinet, Triumviri fuerunt Lyncei, EDELHERIUS ipsemet, spectatiss.
JACOBUS EYCKIUS, & GEVARTIUS ille vester ille meus: ac preter hos, ipsequoque GUTISCOVIUS
etiam minutissimj errorculo si quis forte obreperet insidiatus, me volente, acriter; quem ubi
neque parvissimum potuit exsculpere; confessus est eam se meorum calculoruir felicitatem
agnoscere, quae mortalium hactenus contigisset nemini’.
Verder dan, na allerlei maaneclipsen beschreven te hebben, geeft Wendelinus op p. 109
verslag over zijn demonstratie in den tuin van J. Edelheer: ‘Anno 1643 die 27 Septembris,
Vespere. Antverpiae, In aedibus Nob. Viri JACOBI EDELHERII, urbis Syndici (ubi
instrumentorum omne genus, & in his sciotericum est murale, maximum) adfuimus
observando, spectatissimus JACOBUS EYCKIUS, Sepremus Urbis Thesaurinus, clariss.
CASPERIUS GEVARTIUS urbis archigrammateus: idemque hospes meus suavissimus; tum &
GUTISCOVIUS si unquam, hic sane attentus; itemque DUDINGIUS & ANNA illa ROMERIA
saeculi nostri Theano cum aliis pluribus.’
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die van de oude Plantijnsche woning, naar het woord van Woverius, een der
heerlijkheden van Antwerpen maakten, en daar werd juist de groote bibliotheek
ingericht met haar stemmig mobilier, haar beeldhouwwerk, haar schilderijen, haar
zeldzame sferen. enz., zooals wij ze heden nog kunnen bewonderen.
Is het daar niet, in deze stille, wijdingsvolle zaal, dat Anna Roemers Visscher met
den Antwerpschen humanist-drukker over allerlei geleerde onderwerpen sprak, en
onder meer ook over de dichters van haar land, haar vrienden Hooft en Huygens?
Wij weten althans met zekerheid, dat Moretus aan de ‘clarissima matrona’ vroeg om
hem een afschrift te bezorgen van het viertal sonnetten, door Hooft en Huygens in
1621 gemaakt naar het voorbeeld der ‘schonken’ en waarop zij zelf antwoordde met
een sonnet van eigen dichting. In het Alkmaarsche Letterjuweel, door Anna Roemers
Visscher eigenhandig geschreven, deelt zij ons zelf mee, dat Moretus ‘'s Conings
Drucker’ haar bad om die schoone sonnetten ‘op den trant van de schonken uyt te
schryven’(1), en op het Archief van het Museum Plantin-Moretus worden de vijf door
haar gecopiëerde sonnetten nog bewaard met een zesde sonnet, dat zij bij die
gelegenheid aan Moretus opdroeg.
Het eerste sonnet ‘van Myn heer den Drossaert van T'Huys te Muijden P.C. Hooft
aen Constantinus Huygens’ begint met het vers: ‘Men voede' Achilles op met merch
uijt leeuwen schoncken...’. Het sonnet ‘tot antwoort van C. Huygens’ vangt aan als
volgt: ‘Ick bij den Helt gestelt, die uyt de leeuwen schoncken...’. Dan volgen een
‘wederom antwoort’ van P. Hooft met het beginvers: ‘Niet bij maer boven selve
Achillis groove schoncken...’, en een Sonnet van Huygens ‘tot afscheyt staende om
te vertrecken naer Engelant. Aen P. Cornelisson Hooft’, inzettende met het vers:
‘Danck hebbe t' leeuwen-merch in grov' Achillis schoncken....’. Daar voegde Anna
Roemer Visscher nog bij de klinkert ‘aen beyde (haar) vrinden P.C. Hooft en
Constantijn Huygens, op den trant van dees voorgaende sonnetten die aen
weedersyden door (haar) bestelt syn’: ‘Dit heb ick noch gelicht wt d'uytgesoopen
schoncken...’
Deze dichterlijke zending ontving de heer Moretus te gelijker tijd met het sonnet
van Anna, waarin zij hem huldigt en tevens binnen den kring harer vrienden plaatst.
Nic. Beets gaf ons een afdruk van dit sonnet(2) naar het Alkmaarsche Letterjuweel.
Het prachtig gecalligraphiëerd handschrift van het Museum Plantin-Moretus vertoont
eenige

(1) Alle de Gedichten, I, p. XII.
(2) Alle de Gedichten, II, p. 237.
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kleine afwijkingen in spelling, woordschikking en punctuatie. Om die redenen laten
wij het gedicht hier volgen, zooals het aan Moretus gezonden werd(1).

Sonnet.
Aen den EHeere Moretus.
Ick wrijf, ick stamp, ick brandt noch Oly uyt de schoncken
door outheyt dor en drooch, op dat doch werde rap
Myn botte doffe geest, die garen weeder schrap
sou om te dichten syn; hoe wel ick leg versoncken
in de vergeeten-beeck, en lang niet heb gedroncken
Der Musen soete dranck het Heynste-borne sap;
So lust mij nu nochtans u waerde vryerschap
te groeten, die ick sie vol van beleefde voncken.
T'papier dat schaemt sich van mijn plomp en lomp gedicht
jck ben op naelt en spil veel beter afgericht
te boers om loven u verstant en brave zeeden,
O wysheyts winckel van het gansche Nederlant!
Wie na Geleertheyt haeckt, moet dansen na u trant
Gestelt op maetsang van de albescheyden Reeden.
ANNA ROEMERS.

Moretus waardeerde niet alleen het letterkundig talent van Anna Roemers Visscher,
maar ook haar kunstvaardigheid om met de ‘diamantstift’ op glas te graveeren(2).
Anna heeft meer dan één staaltje van haar bedrijvigheid op dat gebied te Antwerpen
gelaten, en E. van Even wist uit het Antwerpsche stadsarchief op te diepen hoe zij
in 1643 door het magistraat der stad met een zilveren, vergulde schaal vereerd werd
als dankbetuiging voor den door haar gegraveerden glazen beker, dien zij, vergezeld
van een lofdicht, aan de ‘heerlijke, wijdberoemde stad’ opdroeg(3).
Waarschijnlijk in het huis van Balthasar Moretus zelf graveerde Anna Visscher
een glas in de aanwezigheid van Bartholomeus de los Rios et Alarcon, den Spaanschen
Augustijner, die te Brussel het ambt van hofpredikant waarnam, en van wien Moretus
verscheidene werken had uitgegeven.(4)

(1) Arch. Plantin, Reg. 1142.
(2) A.M. Pareau: Nederlandsche glasgraveurs en glasetsers en hun werk. (Jaarverslag Kon.
Oudheidk. Genootschap te Amsterdam, 1900).
(3) E. VAN EVEN, t.a.p., p. 307. - Alle de Gedichten, II, p. 291.
(4) Phoenix thenensis e cineribus redivivus Sermo Principi Ferdinando Austriaco Hisp. infanti
consecratus (Antwerpen, B. Moretus, 1637); - De Hierarchia Mariana libri sex in quibus
imperium, virtus, et nomen Bmae Virg. Mariae declaratur, et mancipiorum eins dignitas
ostenditur (Antwerpen, B. Moretus, 1641), met mooie titelplaat ontworpen door Rubens,
geteekend door E. Quellinus en gegraveerd door Corn Galle, jr.
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Uit een brief van B. Moretus aan Bartholomeus de los Rios (4 November 1640) blijkt,
dat deze laatste zeer ingenomen was met Anna's glasgravure en zich voorgenomen
had om aan den Spaanschen koning of aan een of anderen grooten heer een door
Anna bewerkt glas aan te bieden. Met het oog op dit eventuëel geschenk stelt Moretus,
uit naam van Anna, voor om op dat glas, naast het wapenschild van den koning of
van den ‘grande’ een zinnebeeld of een Spaansche spreuk te graveeren, die De los
Rios haar bezorgen zou(1). Zij zou dat voortreffelijk gedaan hebben, verzekert Moretus,
want ze kon uitstekend schrijven en schilderen.
Eenige dagen later schreef Moretus nog over deze zaak aan zijn neef Balthasar II,
die destijds te Brussel vertoefde. Hij deelde hem namelijk mede, blijkbaar met het
doel om het aan De los Rios te herinneren, dat Anna het zinnebeeld en de Latijnsche
of Spaansche spreuk verwachtte om ze op het glas te graveeren, in de plaats van het
Nederlandsche opschrift dat zich bevond op het eerste glas(2).
Anna Roemers Vissscher kreeg van Balthasar Moretus een aanbeveling voor
Mathieu de Morgues, Sr de Saint Germain, provoost van Harelbeke, te Brussel(3). Dit
was de beruchte predikant-geschiedschrijver, die in 1620 aalmoezenier werd van
Maria van Medici en heel de odyssee dezer merkwaardige vrouw meemaakte. Hij
kwam met haar naar Brussel, toen ze in oneenigheid geraakte met Richelieu, en
schreef hier ettelijke heftige vlugschriften tegen den Kardinaal en andere werkjes ter
verdediging van de koningin-moeder.
Moretus ging vertrouwelijk om met Mathieu de Morgues, die zich onder het gevolg
van Marie de Medici bevond, toen zij in 1631 met de aartshertogin Isabella de
Plantijnsche drukkerij bezocht. Van dat oogenblik af waren hun betrekkingen zeer
vriendschappelijk, vooral in 1635 toen Maria de Medici, zich te Brussel niet meer
in veiligheid achtende, een tijd lang te Antwerpen kwam wonen, waarheen Mathieu
de Morgues haar

(1) Archief Plantin-Moretus, Reg. CL. p. 6 ‘Domicella illa Batava, quae symbolum suum et
nomen R.V. praesente vitro inscripsit, intellexit magni vitrum hoc à R.V. fieri, quas Regi,
vel nescio qui Magnati offerendum. Rogat, ne tanti faciat levissimam eius operam at siquid
manu eius vitro inscriptum, Regi ant Principi offerri posse censeat; suggeri sibi ipsa velit
Regis aut Principis symbolum, aut sententiam aliquam Hispanicam quam vitro inscribat,
simul cum Insignibus ipsius Regis ant Principis: nam et scribere et pingere accurate novit’.
(2) Archief Plantin-Moretus, Reg. CL. p. 10: ‘De vitro cum monue. ram, si aliud a D. Anna
Roemers parari velit, symbolum aliquod vel sententiam Latinam vel Hispanicam mitteret,
quam vitro inscribi vellet, loco sententiae teutonicae, quem alteri inscripserat.’
(3) M. Perroud: Essai sur la Vie et les OEuvres de Mathieu de Vergues (1582-1670) (Le Puy,
M.P. Marchessou, 1865).
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volgde(1). Moretus heeft een groot aantal van de pamfletten van Mathieu de Morgues
uitgegeven(2). Zijn portret siert nog de groote bibliotheek in het Museum
Plantin-Moretus.
Op 14 Februari 1641 gaf Balthasar Moretus aan Anna Roemers den brief mede
voor Mathieu de Morgues, die sedert 4 Mei 1639 predikant van den kardinaal Infant
was(3). Ziehier de eerste woorden van dit schrijven: ‘Très révérend seigneur,
Madamoiselle Romers, nostre Sappho Belgique, a désiré que ie l'accompagnasse
avec un petit mot de lettre a V.R. Elle entend assez de françoys, ainsi qu'elle scait
traduire de vers du françois en flamand, mais n'ose parler(4)’.
Over Anna Roemers Visscher's kennis van de Fransche taal is er eveneens spraak
in een anderen brief, dien Moretus haar op denzelfden dag meegaf voor Philippe
Chifflet, kapelaan van de oratorie van den Prins-kardinaal, te Brussel. De juffrouw,
die u dezen brief overhandigen zal, heet het daar, is Anna Roemers, door den advocaat
van Holland Jan (sic) Cats verheerlijkt als de Belgische Sappho. De Fransche taal
begrijpt ze genoeg, want ze heeft ze geleerd van den Engelschen gezant alhier,
Barnirius, maar ze spreekt ze niet voldoende of durft ze niet spreken(5).
Het zou wel interessant zijn te weten wie die Engelsche Barnirius was, van wien
Anna Roemers de Fransche taal leerde. De opzoekingen, die wij met dat doel
instelden, bleven jammer genoeg, totnogtoe zonder uitslag.
In het begin van Maart herinnerde Balthasar Moretus nog

(1) P. Henrard: Mathieu de Morgues et la Maison Plantin (Bullet. de l'Académie royale de
Belgique, 2e Série, Tome XLIX, no, 1880).
(2) Consolation aux affligez par la malice des hommes tirée du Pseaume CXXIII... (Antwerpen,
Plantijnsche Drukkerij, 1632).
- Le génie démasqué (zeer zeldzaam geworden pamflet tegen Richelieu; - anoniem gedrukt
door Moretus, 1632).
- Diverses pièces pour la Défense de la Royne Mère du Roy Très-Chretien Louys XIII (In
fol. met titelprent gegraveerd door C. Galle vader, geteekend door Erasmus Quellin, naar
een ontwerp van Rubens, 11 + 801 blz.; anoniem uitgegeven door Moretus).
- Les deux faces de la vie et de la mort de Marie de Medicis... Discours funèbre fait par
Messire Mathieu de Morgues... (In 4o, 56 blz., Plantijnsche Drukkerij 1643).
(3) Aug. Castan & P. Henrard: Mathieu de Morgues & Philippe Chifflet (Académie royale de
Belgique, Bullet., 3e Série, tome X, no 8, 1885).
(4) Arch. Plantin-Moretus, Reg. CIIIL, p. 345.
(5) Arch. Plantin-Moretus, Reg. CL, p. 24 (14 Februari 1641).
‘Quae has reddet, Domicella est Anna Romers à Joanne Catsio Hollandiae Advocato celebrata
velut Sappho quaedam Belgica. Gallicam linguam satis intelligit, à Barnirio, Angliae isthic
Legato, olim edocta, sed non satis loquitur, vel audet loqui, at facile aliquis è R.V. nepotibus
interpretis vices supplebit’.
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eens aan Philippe Chifflet, dat hij hem op 14 Februari door Anna Roemers een brief
liet brengen(1), doch Anna had tamelijk lang gewacht zich van die opdracht te kwijten
en Philippe Chifflet, daarover eenigszins ontstemd, antwoordde aan Moretus op 7
Maart, als volgt: ‘Monsieur, promptement à vostre dernière lettre, faute du suiet
quand a la penultième, il y a fort peu de jours que Madle Romers prit la peine de me
la délivrer. Je l'avois déja veue plusieurs iours auparavent avec Monsieur le Provost
d'Harlebeck qui a promis de l'assister à son temps, que la dite damoiselle dit n'estre
encore venu(2)’.
Over de betrekkingen van Anna Roemers met Eryycius Puteanus heeft -Ed. van
Even(3) ons uitvoerig ingelicht en het ware overbodig hier nog eens te wijzen op
Anna's verblijf te Leuven op den Caesarsberg in het aloude burchtslot, door Puteanus
tot een hof der Muzen herschapen.
Ook op haar dankbare vereering voor den voorzitter van den Geheimen Raad te
Brussel, Pieter Roose, die haar een vrijgeleide in de Zuidelijke Nederlanden
verschafte, werd door E. van Even reeds gewezen(4). Nochtans weerstaan wij hier
niet aan den lust om tot slot een paar passages mede te deelen uit een brief, dien zij
stuurde aan Pieter Roose, en waaruit haar hartelijke gezindheid spreekt te zijnen
opzichte, alsook haar vurig verlangen om den vrede tusschen Noord- en
Zuid-Nederland te zien tot stand komen.
Eerst het fragment, waarin zij vertelt hoe op haar voorstel aan de gastvrije tafel
van Jacob Cats door een voornaam Hollandsch gezelschap plechtig op Pieter Roose's
gezondheid werd gedronken! ‘Was doe in den Hage tot den Heere Jacob Cats, dat
mij een seer gunstich vrindt is, te eeten (daer ook eenige van de voornaemste heeren
me waeren), die ick vertelde dat' ick met UE op sijn gesontheyt hadde gedroncken;
hij, dit hoorende deede terstont een groote roemer brengen, daar ick weleer voor hem
wat op had gecrabbelt en droncken allegader, met grooter eerbiedicheyt en
ongedeckten hoofden, UE gesontheyt, UE wenschende een lang leven. seggende in
't particulier (haer bedieningen en de uwe afgelegt) UE vrienden te syn’.
En thans haar verzuchting naar vrede en verzoening onder alle Nederlanders: ‘In
't midden van die vrolycke maeltijt werd mijn herte beroert en beclaechde in my
selve het jammer van 't schoone Nederlant, verwoest en verdruckt van die helsche'
fury, het vervloeckte oorloch. O, goddelycke vreede! wanneer

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

Arch. Plantin-Moretus, Reg. CL, p. 27.
Arch. Plantin-Moretus, Reg. LXXX, p. 137.
De Eendragt, 1849. - Dietsche Warande, 1887.
Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vl. Academie, 1891, p. 301.
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sullen wy u weder sien? - en is daer nu geen pater Ney(1) meer te vinden, om de
gescheurde herten weer aen een te neyen en groeyen daer nu geen olijftacken om
malcander me te gemoet te comen? - o mijn lieve vaderlant! daer ick natuurlyck aen
verplicht ben, en gij mijn waerde vrindenlant! dat my door soo veel beleeftheyt
dwingt om alles goets te gunnen; ick wensch, en ach! of Godt gave dat mijn wensch
geen wensch en bleeff! dat ik mocht cussen de voetstappen van die de vrede
vercundigen(2)’.
Antwerpen.

(1) Jan Naey, de bekende bewerker van het Twaalfjarig Bestand.
(2) Zie Rijksarchief te Brussel, uitgegeven in Alle de Gedichten van A. Roemer Visscher door
Nic. Beets, II, p. 277.
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Bibliographische Aanteekeningen
door C. Debaive
Bij opzoekingen omtrent uitgaven van Mndl. teksten, heb ik kunnen vaststellen, dat
ondanks de werken van L.D. Petit en W. Heinsius, de bibliographie van Hoffmann's
Horae Belgicae wel eens voor goed diende opgemaakt te worden(1). Twee in elkaar
loopende uitgaven, waarvan de tweede fragmentarisch gebleven is, verschillende
adressen voor een zelfde boekdeel en apocryphe uitgaven hebben deze bibliographie
wat ingewikkeld gemaakt. Ik denk klaarte er in te hebben gebracht en deel hier het
resultaat mijner opzoekingen mede. Deze gegroepeerde bibliographie zal, naar ik
hoop, aan anderen tijd en last kunnen doen sparen; zij zal ook kunnen doen vaststellen,
dat de verzamelingen der Koninklijke Bibliotheek te Brussel en die der
Universiteits-bibliotheek te Gent elkander zóó aanvullen, dat we in België, ten minste
één exemplaar bezitten van elk deel en van elke uitgave der zoo zeldzaam geworden
Horae.

Hoffmann von Fallersleben (August Heinrich)
(a) Horae Belgicae - Studio Atque Opera Henrici Hoffmann Fallerslebensis, - Pars
Prima.
Vratislaviae, Grass, Barth et Soc., 1830.
128 en [2] pp. 1 pl. lith. 8o.
Koninkl. Bibl. Brussel: ontbreekt(2).
Bibl. Univ. Gent: no 129 A 9.
(b) - - Pars Secunda Holländische Volkslieder. Gesammelt und erläutert von Dr.
Heinrich Hoffmann. Mit einer Musikbeilage.
Vratislaviae, Breslau, Grass, Barth et Soc., 1833.
XVI. 184 en [2] pp. 8o.

(1) Louis D. Petit in zijn Bibliogr. der Mndl. Taal- en Letterkunde, Leiden, 1888, beweert onder
no 388, dat de eerste uitgave der Horae Belgicae verschenen is te Breslau, Leipzig en
Hannover van 1830 tot 1857 en vermeldt noch (e) noch (h).
In Wilhelm Heinsius' Allgemeines Bücherlexikon, Leipzig 1812-1894 staan volgende uitgaven
niet vermeld: (c), (e), (f) en (h).
(2) In de Brusselsche verzameling der Horae Belgicae onder no 8e cl. XIII, A. Horae, heeft
men in de plaats van dit ontbrekend eerste deel der 1ste uitgave, het eerste deel der 2de
uitgave geplaatst.
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Koninkl. Bibl. Brussel: nos 8e cl. XIII. A. Horae en Fétis 3677 (2 exempl.)(1).
Bibl. Univ. Gent: no 129 A 9.
(c) - - Pars Tertia. Floris ende Blancefloer door Dideric van Assenede. Mit Einleitung,
Anmerkungen und Glossar herausgegeben von Hoffmann von Fallersleben.
Vratislaviae, Breslau, G.Ph. Aderholz, 1836.
XXVIII, 174 en [1] pp. 8o.
Koninkl. Bibl. Brussel: no 8e cl. XIII. A. Horae.
Bibl. Univ. Gent: no 129 A 92.
(d) - - Pars Tertia. Geheel gelijk aan (c), met zelfde letter(2), zelfde justificatie en
zelfde aantal bladzijden, maar met Dicderic, in plaats van Dideric en met ander adres:
Lipsiae, Leipzig, F.A. Brockhaus, 1836.
Koninkl. Bibl. Brussel: no III. 17841.
Bibl. Univ. Gent: no Ta. 1139.
(e) - Studio Atque Opera Hoffmanni Fallerslebensis, - Pars Tertia.
Tweede titel, zelfde tekst als (d), zelfde justificatie, maar met andere letter(3).
Ook ander adres:
Lipsiae, Leipzig, 1836, Carl Rümpler, 1854
Dit schijnt me een apocryphe uitgave te zijn. Ik heb ze echter nergens
vermeld gevonden en ook geen volledig exemplaar in handen gehad. Op
de Koninkl. Bibl. te Brussel is er geen spoor van te vinden en de Bibl. der
Univ. te Gent, bezit alleen de twee titelbladen, die ik toevallig vond in het
exemplaar no Ta 1139. Met het oog op (g) en (h) meen ik de
veronderstelling te mogen vooruitzetten, dat deze uitgave geheel gelijk
aan (d) en (c) moet zijn.
(f) - Studio Atque Opera Henrici Hoffmann Fallerslebensis, - Pars Quarta.
Caerl ende Elegast. Edidit et Illustravit Hoffmann Fallerslebensis.

(1) Bij de 2 exemplaren van het Fonds Fétis ontbreekt het blad met den algemeenen titel:
Horae Belgicae. Deze boeken zijn dan ook gecatalogeerd geworden volgens den
tweeden titel: Holländische Volkslieder.
(2) tenzij voor het 2de gedeelte van den eersten titel (van ‘Fallerslebensis’ af) en voor gansch
den tweeden titel.
(3) De letter en de justificatie van den eersten titel zijn in alles gelijk met die van den
eersten titel van (h).
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Vratislaviae, G.Ph. Aderholz, 1836.
VIII en 72 pp. 8o.
Koninkl. Bibl. Brussel: no 8e cl. XIII. A. Horae. Bibl. Univ. Gent: ontbreekt.
(g) - - Pars Quarta. Geheel gelijk aan (f), met zelfde letter, zelfde justificatie en zelfde
aantal bladzijden, maar met ander adres:
Lipsiae, F.A. Brockhaus, 1836.
Koninkl. Bibl. Brussel: ontbreekt.
Bibl. Univ. Gent: no 129. A. 14.
(h) - Studio Atque Opera Hoffmanni Fallerslebensis, - Pars Quarta.
In alles geheel gelijk aan (f) en (g), buiten de titelbladen, met andere
justificatie en andere letter en nog ander adres:
Lipsiae, 1836, c. Ruempler, 1854.
Dit moet een apocryphe uitgave zijn.
Koninkl. Bibl. Brussel: ontbreekt.
Bibl. Univ. Gent: no Ta. 1140.
(i) Studio Atque Opera Henriei Hoffmann Fallerslebensis, - Pars Quinta.
Lantsloot ende die scone Sandrijn. Renout van Montalbaen. Herausgegeben von
Hoffmann von Fallersleben.
Vratislaviae, Breslau, G.Ph. Aderholz, 1837.
127 pp. 8o.
Koninkl. Bibl. Brussel: no 8e cl. XIII. A. Horae.
Bibl. Univ Gent: no H. 4124. en Ta. 1141.
(j) - - Pars Sexta. Altniederlàndische Schaubühne. Abele Spelen ende Sotternien.
Herausgegeben von Hoffmann von Fallersleben.
Vratislaviae, Breslau, G.Ph. Aderholz, 1838.
LII en 263 pp. 8o.
Koninkl. Bibl. Brussel: no 8e cl. XIII. A. Horae.
Bibl. Univ. Gent: no H. 41241 en Ta 1142.
(k) - Studio Atque Opera Hoffmanni Fallerslebensis, - Pars Septima.
Niederländische Glossare des XIV. und XV. Jahrhunderts nebst einem
Niederdeutschen. Herausgegeben von Hoffmann von Fallersleben.
Lipsiae, Leipzig, W. Engelmann, 1845.
38 pp. 8o.
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Koninkl. Bibl. Brussel: no 8e cl. XIII. A. Horae.
Bibl. Univ. Gent: ontbreekt.(1)
(l) - Studio Atque Opera Hoffmanni Fallerslebensis, - Pars Octava.
Loverkens. Altniederländische lieder von Hoffmann von Fallersleben.
Gottingae, Göttingen, Dieterich, 1852.
VI en 46 pp. 8o.
Koninkl. Bibl. Brussel: no 8e cl. XIII. A. Horae.
Bibl. Univ. Gent: nos 129 A 11 en Ta. 1144.
(m) - - Pars Nona. Altniederländische Sprichwörter nach der ältesten Sammlung.
Gesprächbüchlein, romanisch und flämisch. Herausgegeben von Hoffmann von
Fallersleben.
Hannoverae, etc, Hannover, C Rümpler, 1854.
99 pp. 8o.
Koninkl. Bibl. Brussel: no 8e cl. XIII. A. Horae.
Bibl. Univ. Gent: no 129 A 12 en Ta. 1145.
(n) - - Pars Decima. Niederländische Geistliche Lieder des XV. Jahrhunderts. Aus
gleichzeitigen Handschriften herausgegeben von Hoffmann von Fallersleben.
Hannoverae etc, Hannover, C. Rümpler, 1854.
256 pp. 8o.
Koninkl. Bibl. Brussel: no 8e cl. XIII. A. Horae.
Bibl. Univ. Gent: no 129 A 13 en Ta. 1146.
(o) - - Pars Undecima. Antwerpener Liederbuch vom Jahre 1544. Nach dem einzigen
noch vorhandenen Exemplare herausgegeben von Hoffmann von Fallersleben.
Hannoverae etc, Hannover, C. Rümpler, 1855.
VIII en 344 pp. 8o, fac-sim.
Koninkl. Bibl. Brussel: no 8e cl. XIII. A. Horae en Fetis 618.
Bibl. Univ. Gent: no Ta. 1147.

(1) In de verzameling der Horae Belgicae in het Fonds Taal op de Gentsche Biblioth.
heeft men in de plaats van dit ontbrekend zevende deel der 1ste uitgave, het zevende
deel der 2de uitgave geplaatst.
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(p) - - Pars Duodecima. Bruchstücke mittelniederländischer Gedichte, nebst
Loverkens. Herausgegeben von Hoffmann von Fallersleben.
Hannoverae, Hannover, C. Rümpler, 1862.
64 pp. 8o, houtsn.
Koninkl. Bibl. Brussel: bestond in de verzameling onder no 8e cl. XIII. A.
Horae, maar is zoek geraakt.
Bibl. Univ. Gent: no 1148.
(q) - - Pars Prima. Editio Secunda. Uebersicht der mittelniederländischen Dichtung
von Hoffmann von Fallersleben. Zweite Ausgabe.
Hannoverae, Hannover, C. Rümpler, 1857.
XII en 136 pp. 8o.
Koninkl. Bibl. Brussel: no 8e cl. XIII. A. Horae.
Bibl. Univ. Gent: no 129 A 14 en Ta. 1137.
(r) - - Pars Secunda. Editio Secunda. Niederländische Volkslieder. Gesammelt Und
Erläutert von Hoffmann Von Fallersleben. Zweite Ausgabe.
Hannoverae, Hannover, C. Rümpler, 1856.
LII en 368 pp. 8o.
Koninkl. Bibl. Brussel: ontbreekt.
Bibl. Univ. Gent: no Ta. 1138.
(s) - - Pars Septima. Editio Secunda. Glossarium Belgicum. Herausgegeben von
Hoffmann von Fallersleben.
Hannoverae, Hannover, C. Rümpler, 1856.
XXVI en 127 pp. 8o.
Koninkl. Bibl. Brussel: no 8e cl. XIII. A. Horae.
Bibl. Univ. Gent: no 129 A 10 en Ta. 1143.
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Constantijn Huygens en Zuid-Nederland
door Prof. Dr. M. Sabbe, werkend lid.
Het Antwerpsch dialekt in Trijntje Cornelisdr. - Huygens' menigvuldige bezoeken
aan Antwerpen en Zuid-Nederland. - Met den Prins te velde. - Zijn oproep tot
Antwerpen en Gent om zich aan de zijde van Frederik Hendrik te scharen. - Gaspar
F. Duarte, Huygens' Antwerpsche vriend. - Huygens verschijnt in 1648 voor het
Antwerpsche magistraat om namens Willem II den eed als markgraaf van Antwerpen
af te leggen. - Beatrix de Cusange. - Huygens te Spa. - Huygens contra Gravin van
Isenghien. - Met Amalia van Solms op de prijsuitdeeling van het College te Turnhout.
- Onderhandelingen met den Bisschop van Antwerpen in 1660. - Huygens eigenaar
van het Lantaarnhof te Deurne. - Familieleden in Zuid-Nederland. - Vrienden te
Antwerpen: Jacob Edelheer, J.G. Gevaerts, M. Boudewijns, L.F. de la Reist, S.J.,
Jean Couchet, de edelsmid Th. Rogiers; P.P. Rubens, Thomas Willebrorts Bosschaert,
Gonzales Coques, Daniel Seghers, S.J., Jacob Jordaens, e.a. - De versiering van het
Huis ten Bosch. - Bekenden buiten Antwerpen: F. de Marselaer (Brussel). - Michiel
Floris van Langren (Id.) en zijn maankaart. - Diodorus van Tulden. - Godefridus
Wendelinus. - Erycius Puteanus. - Anna Roemers Visscher op den Caesarsberg. Huygens' Ooghentroost en Puteanus Consolatio Caecitatis.
Onder de Hollandsche dichters der 17e eeuw is er zeker geen, die herhaaldelijker
Zuid-Nederland bezocht en meer met Zuid-Nederlanders van allen aard betrekkingen
aanknoopte dan Constantijn Huygens.
Noch de felle anti-Spaansche politiek van Frederik Hendrik en de andere prinsen,
die hij met voorbeeldige trouw diende, noch zijn heftig anti-Roomsche, scherp
Calvinistische geloofsovertuiging beletten hem dikwijls naar onze gewesten over te
komen en er vertrouwelijken, soms hartelijk-vriendschappelijken omgang te
onderhouden met familieleden, kunstenaars en geleerden, die in staatkundig en
godsdienstig opzicht zijn tegenstanders waren
Er werd op deze bijzonderheid in C. Huygens' leven door de geschiedschrijvers
onzer letterkunde niet voldoende gewezen.
Zelfs bij het bespreken van het pittige, oubollige Trijntje Cornelisdr., waarin
Antwerpsche toestanden in zeer trouw nageschreven Antwerpsch dialect worden
geschilderd, toonden zij niet genoegzaam hoe Huygens deze stad en haar taaleigen
door en door kennen leerde, niet alleen door den invloed van zijn moeder, de
Antwerpsche koopmansdochter Suzanna Hoefnagels,(1) maar door een steeds opnieuw
herhaald en soms tame-

(1) Huygens' moeder was de dochter van Jacob Hoefnagel, den rijken Antwerpschen koopman,
die in 1576 aan de stad 300.000 gulden leende om de furie der Spaansche soldaten te stillen.
Hoefnagels' vrouw, Elisabeth Vezeler, weduwe geworden, week met haar kinderen uit naar
Holland, na 1585.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

776
lijk langdurig verblijf in deze stad en door zijn vriendschapsbetrekkingen met een
groot aantal van haar bewoners.
Reeds bij haar verschijnen trof de klucht van Trijntje Cornelisdr. door den echten,
onvervalschten klank van het Antwerpsch, dat daarin werd gebruikt. H. Bruno uit
Hoorn schreef op 30 Januari 1658 aan zijn vriend Huygens: ‘Een Brabantsche vrouw,
getrouwd met een advocaat hier, is vol bewondering over het nauwkeurige weergeven
van het Antwerpsch dialekt’.(1)
Dit oordeel werd in onzen tijd nog gedeeld door Dr. H. Smout(2) en door Prof. Dr
C.C.N. de Vooys,(3) die beiden het Antwerpsch van Huygens verkiezen boven dat
van Bredero's Spaanschen Brabander, Hooft's Caspar in Warenar, en Campo
Weyerman's Bezweering van den desperaten Antwerpschen Courantier.
Terecht zoekt Dr. H. Smout die kennis van het Antwerpsch uit te leggen door den
invloed, dien Huygens' Antwerpsche moeder in dit opzicht kan hebben uitgeoefend,
maar er zijn veel meer omstandigheden in Huygens' leven te vermelden, die ons zijn
bekendheid met het Brabantsch en het Antwerpsch in het bijzonder kunnen verklaren.
Een onderzoek van Huygens' Dagboek,(4) zijn Autobiographie,(5) zijn zoo
merkwaardig rijke Briefwisseling,(6) en zijn Gedichten,(7) is in verband met die vraag
zeer loonend.
Dr. H.J. Eymael, in zijn uitgave van Trijntje Cornelis dr.,(8) wijst er op, dat Huygens
‘blijkens één op de Kon. Academie berustenden brief, in April 1609 te Antwerpen
vertoefd

(1) De Briefwisseling van Constantijn Huygens (1608-1687) uitgegeven door Dr. J.A. Worp ('s
Gravenhage, M. Nijhoff. 1911 tot 1917) Dl. V, p. 300...
(2) Antwerpsch Dialekt met eene Schets van de Geschiedenis van dit Dialekt in de 17e Eeuw

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

(Recueil de travaux publiés par la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Gand.
- 1905, p. 147).
Inleiding tot den Spaanschen Brabander. XXVI.
Dagboek van C. Huygens,. voor de eerste maal naar het afschrift van diens kleinzoon
uitgegeven door J.H.W. Unger. (Bijlage van Oud-Holland, 1885).
Fragment eener autobiographie van C. Huygens, medegedeeld door Dr. J.A. Worp (Bijdragen
en mededeelingen van het Historisch genootschap XVIII, 1897).
De Briefwisseling van Constantijn Huygens (1608-1687) uitgegeven door Dr. J.A. Worp. ('s
Gravenhage, M. Nijhoff (1911-1917).
De Gedichten van Constantijn Huygens, naar zijn hardschrift uitgegeven door Dr. J.A. Worp.
IX Deelen (Groningen, J.B. Wolters, 1892 tot 1899).
Zutphen, W.J. Thieme & Cie (1911). Inleiding p. XXII.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

777
heeft en met zijn vlug verstand en de aan kinderen eigen gemakkelijkheid, om taal
te leeren, veel van het Antwerpsch kan hebben opgevangen’.
Het is waarschijnlijk, dat Huygens reeds in 1609 te Antwerpen was, maar heel
zeker is het niet. De eenige brief uit de Koninklijke Academie te Amsterdam, waarop
Dr. Eymael kan zinspelen, is niet gedagteekend in April, maar wel in Juni 1609.(1)
Hij werd door den toen dertienjarigen Constantijn uit Antwerpen gericht aan zijn
gouverneur Johan Dedel(2) en geeft inlichtingen over het verblijf van den jongen
Huygens met zijn moeder in de Scheldestad. Daar in het Dagboek, noch in een van
de andere aanteekeningen van Huygens over deze reis gewag wordt gemaakt, doet
Dr. J. A. Worp opmerken, dat bedoelde brief misschien maar ‘een stijloefening is,
zooals er zich nog een paar in de Huygens-papieren van deze periode bevinden’.(3)
Huygens' regelmatige overkomst en verblijf te Antwerpen begint eerst voor goed
in 1846, het jaar van den Munsterschen vrede. Vóór dien tijd kwam hij wel heel
dikwijls in de Spaansche Nederlanden, maar van bezoeken aan de havenstad en zijn
familieleden en vrienden aldaar is er in zijn biografische nota's en brieven geen
spraak.
In 1611 komt hij met zijn vader naar Brussel, waar hij logeerde bij Raphaël van
Coxie, die zijn portret schilderde. De jongen, toen vijftien jaren oud, maakte zulken
gunstigen indruk, dat een katholiek geestelijke, zekere Pater Christiaan, aan vader
Huygens vroeg om zijn zoon gedurende eenige jaren in zijn orde te mogen opnemen,
met belofte, dat er geen de minste poging zou gedaan worden om hem van godsdienst
te doen veranderen. Constantijn over dat voorstel geraadpleegd, weigerde.(4)
Nadat hij als secretaris in dienst van Frederik Hendrik getreden was, brachten de
menigvuldige veldtochten, waarbij hij den prins volgde, hem bijna jaarlijks in de
Zuidelijke Nederlanden.
In 1635 bevindt hij zich met het prinsenleger voor Tienen, Leuven en Brussel. De
Burgemeester en Schepenen van de stad Diest, die zich aan de troepen van Frederik
Hendrik had overgegeven, schrijven aan C. Huygens een brief om zijn tusschenkomst
te vragen ten voordeele van de inwoners der stad, die te lijden hadden van de
gealliëerde Fransche soldaten.(5)

(1) De Briefwisseling I. p. 4.
(2) Geboren 1589 te Delft. Hij huwde in 1623 Isabeau De Vogelaer, een nicht van Constantijn's
moeder. Hij stierf in 1665.
(3) De Briefwisseling van Constantijn Huvgens. T. p. 4.
(4) Autobiographie, p. 89. Cf. Briefwisseling I. XXXIII.
(5) De Briefwisseling van Constantijn Huygens, II, p. 80.
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In 1638 is Huygens alweer met den prins in Zuid-Nederland. Het doel van den tocht,
Antwerpen aan te vallen, moest opgegeven worden, ten gevolge van de nederlaag,
die Willem van Nassau te Calloo opliep. In 1639, 1640, 1641, 1643, 1644 en in 1645
vinden wij hem opnieuw in Vlaanderen en Brabant bij al de krijgsverrichtingen, die
Frederik Hendrik daar onderneemt.
Tijdens den laatsten veldtocht na de inneming van Hulst, op 4en November, 1645,
richtte Huygens Latijnsche gedichten, waarvan hij een in het Nederlandsch vertaalde,
tot de inwoners van Antwerpen en Gent om hen aan te wakkeren zich aan de zijde
van Frederik Hendrik te scharen. De Hollandsche prins meende te mogen vermoeden,
dat er bij de bevolking dier steden een zekere geneigdheid bestond om zich hij hem
aan te sluiten, en het is stellig in dien geest, dat Huygens zijn gedichten opstelde.
Hulst, uw voorstad, is gevallen, zegt hij tot Antwerpen, eerlang is het uw beurt.(1)
‘Hoort schoon, hoort fiere stadt; versuymt u niet te neigen,
All spreeckt het Hollandsch, voor des Hemelsch tijdigh dreigen.
Tot uw' behoudenis heeft Spagnen macht noch moet:
En Holland heeft geen dorst, naer uw vergoten bloed.
Genade komt u voor van zege-rycke handen,
Maer onwraecksuchtige, aenveerdt ons' minnepanden.
De Borger-toom en sal uw' Borger niet ontgaen:
Gevoelen en gewaed van Roomen sal bestaen.
Maer, toeft ghij, geen van tween. Verachte gunst zal prangen
Tot ongunst, en de Wett der Winners doen ontfangen.
Kiest, banden van geweld of vriendschap, storm of stilt,
Kiest, of ghij Suster staen, of Slave leggen wilt’.

Na de inneming van Hulst lag ook het Land van Waas, de weg naar Gent, open en
zoo richtte Huygens tien dagen later een dergelijken sirenenzang tot die van Gent,
in het Latijnsche gedicht Ad Gandam(2). ‘Komt ge nog niet, o Gent?’ luidt het daar.
‘Is de vriendschap u zoo dikwijls door Bataafschen mond aangeboden nog niet naar
uw smaak? Begrijpt ge nog niet, o maagd, welke Belg uw maagdelijke eer poogt te
redden, welke Spanjaard ze tracht te schenden?’ Huygens wijst verder op den val
van Gent, dien hij als onvermijdelijk voorstelt na de inneming van Hulst. Hij noodigt
de stad uit om zich vrijwillig over te geven, voor zij het, door den nood gedwongen,
zou moeten

(1) Gedichten, IV, p. 60: Ad Antverpiam; en p. 61.
Vertaald uit: Vicimus Hulsta manum...
(2) Gedichten. Dl. IV, p. 63. (Ad. Hulstam, finitum B. op. Zoom, 20 Nov.).
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doen. Prins Frederik brengt den olijftak van den vrede en wil de stad al haar vrijheden
laten. ‘Vraag maar, schrijft Huygens, wij geven u vrede en vrijheid. Wat moet er nog
meer bij? Voorspoed, overvloed? Vraag maar, wij geven. De hoofdzaak is: wat ge
zijt, moogt ge blijven; maar door den Bataafschen broeder kunt ge nog beter en
geruster zijn wat ge zijt’. En nogmaals besluit hij met de uitnoodiging ‘Nondum,
Ganda, venis?’.
In 1646 kwam Huygens weer naar Vlaanderen met den Prins, die toen eenige
schansen voor Antwerpen veroverde.
Dit was de laatste veldtocht van Frederik, die op 14 Maart 1647 overleed.
Zoo komen wij tot het vredejaar 1648, gedurende hetwelke Huygens, ditmaal
zonder vijandelijke bedoelingen, in de Spaansche Nederlanden verschijnt en o.a. een
heelen tijd te Antwerpen verblijft.
In zijn Dagboek teekent Huygens aan, dat hij op 10 November van dit jaar naar
Antwerpen reist en er een week verblijft. Hij kwam er heen met één van zijn zoons(1)
en was zeer waarschijnlijk de gast van Gaspar F. Duarte, Sr.
Deze schatrijke Portugeesche Jood, die te Antwerpen handel dreef in juweelen en
tevens bankzaken deed, had van zijn woning de verzamelplaats gemaakt van allerlei
uitstekende kunst- en vooral muziekliefhebbers. Een van zijn dochters, Francisca,
was de gevierde zangeres, die wij in den Muiderkring aantreffen. Huygens was met
Duarte en zijn heele familie zeer bevriend. Toen de Antwerpsche koopman stierf in
1653 dichtte Huygens grafschriften op hem,(2) waarin hij o.a. zijn smart uitdrukt met
de hem eigen zin voor woordspelingen:
‘Ick die noch ween en steen, en ben steen meer als oot
Door all mijn' leden nu van droefheyt om syn' dood’.

Huygens kende het gastvrije, kunstlievende huis der Duarte's zeer goed en toen de
dood van den vader er den rouw bracht, schreef hij: ‘(Un Orage) vient de tomber sur
ce beau Mont Parnasse à Anvers’.(3)
Tijdens zijn verblijf te Antwerpen in 1648, verscheen Huygens op 14 November
voor den Raad der stad om daar bekend te maken, dat hij opdracht had om namens
prins Willem II den eed af te leggen als markgraaf van Antwerpen. De Nassau's
bezaten dezen titel sedert lang. Gedurende den oorlog tegen Spanje maakten zij daar
tijdelijk geen aanspraak op, maar bij

(1) Briefwisseling van Constantijn Huygens. IV, p. 507.
(2) Gedichten V, p. 108. Epitaphium Gasparis Duarti. - Door Huygens zelf vertaald, Id. Id. p.
126.
(3) Briefwisseling van Constantijn Huygens. V. p. 192.
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het sluiten van het Munstersche vredestractaat namen zij hem weder in bezit en
behielden hem, niettegenstaande de koningen van Spanje de erkende vorsten van het
land waren.(1) Huygens reisde daarop naar Brussel om dien eed voor het Hof af te
leggen op 24 October. Daarna keerde hij naar Antwerpen terug, om daar aan den
Raad mede te deelen hoe alles te Brussel was afgeloopen.(2) De Raad bood Huygens
toen het middagmaal aan en 's avonds was hij te gast bij de Jezuïeten.(3) Op 3
December was hij in den Haag terug.
Huygens deelt ons zelf mede in welke stemming hij na het sluiten van den vrede
te Munster naar Zuid-Nederland kwam. In het ‘Voorbericht’,(4) van Trijntje Cornelisdr.
schrijft hij: ‘de seven volckeren bejeghenden de thien als vrienden’, hiermee
bedoelende, dat de zeven noordelijke provinciën de tien zuidelijke een goed hart
toedroegen. Met een treffend beeld teekent hij den aard dier betrekkingen: de twee
Nederlanden waren ‘als twee swarmen noeste bieën. verscheidenlick beheert, maer
vrienden’. Ze leefden naast elkander als buren, zonder elkanders voorspoed met
leede, noch met al te gunstige oogen aan te zien, ‘als buren door de banck’. Dit was
zeer nuchter, maar zeer juist gezien.
Van 1848 af treffen wij Huygens bijna jaarlijks te Antwerpen aan. Waarschijnlijk
kwam hij daar de kleine som, waarop de Prins als markgraaf recht had, in ontvangst
nemen. In 1649 komt hij in Augustus naar Antwerpen en reist van daar naar Gent
en Brugge. Zijn Dagboek meldt ook voor September van dat zelfde jaar een bezoek
aan Turnhout, Diest en Zeelhem, bij Hasselt, de nieuwe heerlijkheid, die hem was
toegewezen. Te Zeelhem was hij de gast van de Karthuizer monniken.
In 1651 is hij te Antwerpen met zijn zoon Christiaan, den later wereldberoemden
wis- en natuurkundige.(5) In 1652

(1) Dagboek, p. 47. - Mertens en Torfs: Geschiedenis van Antwerpen, V, p. 453. - De E.H. Flor.
Prims, archivaris der stad Antwerpen wien ik over dit feit om inlichtingen vroeg, was zoo
vriendelijk mij uit A.E. van Valckenisse's Bescryving van de Borcht en Borchgraefschap
van Antwerpen (handschrift in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, waarvan een afschrift
op het Antwerpsch Archief bestaat) het volgende mede te deelen: ‘Alsoo by het tractaet van
Parijs gesloten tot Munster in t'jaer 1848... den voorn. Prince wederom is gekomen in de
possessie van 't Borchgraefschap soo heeft den heere Constantijn Huygens, riddere, heer van
Zuijlichem, Raedt van den voorn. prince, wuijt den naem van denselven alhier komen nemen
de possessie ende alsoo ontfangen geweest.’
(2) Dagboek, p. 48: ‘Nov. 28, Successum itineris, magistratui Antverpiensi publice refero’.
(3) Dagboek, p. 48. ‘Nov. 29. Prandio a magistratu, coenâ à Jesuitis excipior’.
(4) Gedichten van Constantijn Huygens. V, p. 49.
(5) Dagboek, p. 52.
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brengt hij weer verscheidene dagen door bij de Duarte's, bij wie hij Beatrix de
Cubange leerde kennen, als weduwe van den prins van Cantecroy, die met Karel IV,
den hertog van Lotharingen, hertrouwd was alhoewel diens vrouw nog leefde. Het
leven dier Beatrix was zeer avontuurlijk. Karel IV verliet haar, en zocht weer een
andere, rijkere vrouw. Huygens hield veel van deze fel besproken hertogin van
Lotharingen omdat ze zoo muzikaal was. Die liefde voor de muziek deed hem over
veel heenstappen. Zoo bracht zij hem later ook te Parijs in den kring van Ninon de
Lenclos.(1) De correspondentie tusschen Beatrix de Culange en Huygens werd zeer
levendig en hij bezocht haar herhaaldelijk te Antwerpen en te Brussel.
Ook in 1653 vertoeft hij nogmaals verscheidene dagen te Antwerpen. En is het nu
niet kenschetsend, dat hij juist in dat jaar Trijntje Cornelisdr. voltooit? Na jaar op
jaar in den kring zijner Antwerpsche vrienden te hebben verkeerd, was hij zeker
uitstekend op de hoogte van allerlei Antwerpsche gewoonten en gebruiken en kon
hij de klanken en eigenaardigheden van het Antwerpsch dialect trouw opnemen en
desnoods toetsen en hertoetsen in de straten en langs de kaaien der havenstad zelf.
In 1654 komt hij met twee van zijn zoons naar Spa, waar hij een maand lang de
minerale wateren drinkt om zijn geschokte gezondheid te herstellen. Van dit verblijf
in de schilderachtige Bobbelins-stad heeft Huygens in zijn werk eenige sporen gelaten.
Le Régime de Spa is een gedicht, waarin hij de eigenschappen opsomt van den
Pouhon, de Sauvenière, de Gironster en andere der beroemde bronnen, en tevens
eenige wenken geeft voor de wijze waarop men te Spa behoort te leven.(2) Du papier
à la Fontaine pour Madle M. de Merode is een geestig bedoeld ‘badinage’ op de
waterkuur, bestemd voor de ‘belle Marguerite’ een dame uit het doorluchtig huis De
Merode, die Huygens te Spa aantrof.(3)
In 1655 is hij weer voor een tijdje met verscheidene familieleden de gast der
Duarte's te Antwerpen. Vader Duarte was, zooals we reeds meedeelden, in 1653
gestorven, doch de harte-

(1) C. Huygens dichtte op haar het volgend rijmpje:
Elle a cinq instruments dont je suis amoureux.
Les deux premiers ses mains, les deux autres ses yeux;
Pour le dernier de tous, et cinquième qui reste,
Il faut être galant et leste.
Gedichten van Constantijn Huygens IX, p. 8.
Christiaan Huygens schreef over zijn vaders bezoeken aan Ninon: ‘Mon père la voit
assurément pour l'amour de la musique et je n'en veux pas avoir d'autre pensée’ (OEuvres
IV, 184).
(2) Gedichten van Constantijn Huygens, V, p. 130.
(3) Gedichten van Constantijn Huygens, V, p 128.
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lijke betrekkingen tusschen deze familie en de Huygensen werden daarom niet
onderbroken. Gaspar F. Duarte Jr. blijft met den heer van Zuylichem in drukke
briefwisseling.
Datzelfde jaar, na zijn bezoek aan de Duarte's reist hij naar Brussel bij Beatrice
de Culange, en van daar naar Leuven en Diest.
In 1656 en 1657 verblijft hij een tamelijk langen tijd te Brussel. Hij had daar toen
de belangen te verdedigen van den Prins van Oranje, wiens bezitsrecht op zekere
zijner Zuid-Nederlandsche eigendommen door de Gravin van Isenghien betwist werd.
Huygens gaf zich veel moeite in die zaak, maar ze liep ongustig af voor den Prins.
Gedurende dit verblijf te Brussel had hij de gelegenheid om de muziekkapel van den
gouverneur der Spaansche Nederlanden, aartshertog Leopold Wilhelm, te hooren
spelen. Van dit oogenblik af wordt de aartshertog ook in den ruimen kring van
Huygens' correspondenten opgenomen.
Op de terugreis uit Brussel houdt hij telkens eenige dagen te Antwerpen stil. In
hetzelfde jaar 1657 reist hij nog naar Luik en Zeelhem om weer langs Antwerpen
terug te keeren. 1658, 1659 en 1660 brengen hem andermaal naar de Scheldestad.
Dit laatste jaar was hij eerst naar Turnhout gereisd, waar hij de Douairière Amalia
van Solms ging opzoeken in de heerlijkheid, die haar na het Munstersche Tractaat
door Philips IV geschonken werd. Hier woonde Huygens op 24en Augustus met de
Douairière op het College(1) een prijsuitdeeling bij, waar de studenten een Latijnsch
treurspel opvoerden. Het college waarvan hier sprake, is de Latijnsche school, die
na den dood van den rector Wouter van Stiphout, op 28 April 1645, aan het bestuur
van de Heeren van Corsendonck werd toevertrouwd.(2) Huygens reikte er prijzen uit
en richtte tot de jonge lieden een Fransche toespraak en het volgende Latijnsch
gedichtje(3):
AD STUDIOSAM JUVENTUTEM GYMNASII TURNHOUTANI
CUM ILLI REI IN THEATRO PUBLICO BENE GESTAE
mae
MANDATO CELS
PRINCIPIS AURIACAE
PRAEMIA LIBRI OFFERENTUR.

AD STUDIOSAM JUVENTUTEM GYMNASII TURNHOUTANI
Et par Materno in commoda vestra favor,
Auriaca auratis pellucet gratia chartis,
Tantum in tantillo munere munus inest.

(1) Dagboek p. 65: ‘Specto ibi Tragoediam studiosorum cum Principe Auriacâ’.
(2) J.E. Jansen: Turnhout in het Verleden en het Heden (Turnhout J. Splichal, 1905, Dl I 230).
(3) Gedichten van Const. Huygens, VI, p. 285.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

783
Quod si non laevo trutinas examine rerum
Pondera, si quantum es docta, Iuventa, sapis;
Sint quae traduntur longe gratissima, longe
Quae non traduntur munera pluris erunt.
Turnhoutae 24 Aug.

Toen hij na die Turnhoutsche reis te Antwerpen vertoefde, had hij er besprekingen
met den bisschop, waarschijnlijk over het vereffenen van de schuld, die bij verdrag
van 1647 door den Koning van Spanje aan den Prins moest betaald worden en in
geval ze niet voldaan werd, mocht genomen worden op de goederen der Brabantsche
prelaten in Noord-Nederland gelegen.(1)
Op 27 Augustus ging Huygens met zijn vriend Duarte middagmalen op ‘den
Lanteernhof’ te Deurne, een buiten, dat vroeger aan de familie Huygens behoorde.
Dit oude ‘hof van plaisance’ met nog een paar aanpalende hoeven erbij kwam aan
de Huygensen langs Suzanna Hoefnagel, die het van haar moeder Elisabeth Vezeler
in verdeeling erfde.(2) Christiaan Huygens zocht van de overige erfgenamen Vezeler
hun eigendomsrecht af te koopen en slaagde er aldus in om in 1617 eigenaar te
worden voor de vijf achtsten van die goederen. Constantijn Huygens was dus na den
dood van zijn vader in 1624 voor een gedeelte eigenaar van dit buitenverblijf. Op
zijn verzoek werd daar ‘tot versekeringhe van het hof’ met inwilliging van de Staten
van Holland een ‘levendige sauvegarde’ van twee soldaten geplaatst!(3)
In 1645 heeft Huygens samen met de andere rechthebbenden, Margaretha en
Mechtilde Vezeler ‘den Lanteernhof’ verkocht aan Jan van der Piet-Bosschaert, te
Wommelghem. Toen Huygens er in 1660 met Duarte kwam, was hij dus geen eigenaar
meer en kon hij in zijn dagboek aanteekenen: ‘Prandeo cum Duartio in praeterito
avito Lantaernhof’.(4) Hij was er blijkbaar de gast van Jan van der Piet, die eigenaar
bleef tot in 1664.
In 1661 roept de zaak Isenghien Huygens nog eens naar Brussel. Bij die gelegenheid
bezocht hij weer Turnhout en Antwerpen.
Van dit jaar af worden Huygens' bezoeken aan Antwerpen schaarscher, maar wij
weten toch, dat hij, drie en tachtig jaren

(1) Briefwisseling, V, Inleiding van Dr. J.A. Worp. p. XXVII.
(2) A. Thys: Recueil des Bulletins de la Propriété publiés par le journal ‘l'Escaut’ d'Anvers,
1881, 3 avril, p. 40-46.
(3) J.B. Stockmans: Deurne en Borgerhout sedert de vroegste Tijden tot Heden. (Brecht, L.
Braeckmans, 1899. III, p. 216).
(4) Dagboek, p. 65.
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oud, in 1679 nogmaals de geboorteplaats zijner moeder bezocht.(1)
Wij leerden in dit overzicht op Huygens' reizen door Zuid-Nederland reeds terloops
eenige der personen kennen, met wie hij daar in aanraking kwam. Dit punt willen
wij thans uitvoeriger behandelen.
Van de familieleden langs moederszijde, die na 1585 in Zuid-Nederland gebleven
waren, vinden wij verscheidene brieven, waaruit blijkt, dat Huygens hun hartelijk
genegen bleef.
Te Mechelen leefde Balthasar Hoefnagel (1521-1601), broeder van Huygens'
moeder, secretaris van den Grooten Raad. Diens zoon Alexander, schilder te Brussel,
biedt Huygens eenige van zijn werken aan in 1646.(2)
Te Gent ook woonde er familie van Huygens, nl. Marie Lansame, weduwe van
Martin Snouckaert, heer van Somerghem en schepen van Gent. De moeder van Martin
Snouckaert was een dochter van Joris Hoefnagel, broeder van Huygens moeder. In
1640 vraagt de douairière Marie Lansame aan Huygens om er voor te zorgen, dat
haar goederen te Somerghem niet te veel zouden lijden door den veldtocht, dien
Frederik Hendrik dat jaar weer ondernomen had.(3) Dat zij met Huygens in goede
verstandhouding leefde, blijkt uit dien brief, waarin zij o.m. schrijft ‘uwe kinderen
moeten hier eens komen logeeren’.(4)
Te Brussel woonde een familielid van Huygens, langs vaderszijde, nl. Guillaume
de Bie, ridder van den H. Petrus, griffier van finantiën. Zijn moeder heette Catharina
Huygens en hij betitelt den heer van Zuylichem ‘Monsieur mon Cousin’.(5)
Buiten de staatslieden, diplomaten e.a., met wie Huygens van ambtswege in
betrekking kwam, treffen wij een groot aantal Zuid-Nederlandsche kunstenaars en
geleerden onder zijn bekenden aan, en het is vooral op deze laatste groep, dat wij
hier de aandacht willen vestigen.
Buiten de Duarte's kende Huygens te Antwerpen Jacob Edelheer, jurist en
pensionaris der stad. Toen deze stierf op 17 Juli 1657, was Huygens toevallig te
Antwerpen en teekende dit overlijden in zijn dagboek aan, met de vermelding dat
Edelheer zijn vriend was: ‘expirabat Syndicus Edelheerius amicus meus’.(6)

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

Dagboek, p. 83.
Briefwisseling, IV, p. 291
Briefwisseling, III, p. 45.
Briefwisseling, III, p. 64
Briefwisseling, III, p. 378
Dagboek, p. 61.
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Jacob Gaspar Gevaerts, de geleerde griffier van Antwerpen, behoorde ook tot
Huygens' bekenden. In 1658 zond de Hollandsche dichter aan den Antwerpschen
philoloog een exemplaar der Korenbloemen, met een opdracht in Latijnsche verzen.(1)
Michiel Boudewijns, de Antwerpsche geneesheer en dichter, syndicus van het
Collegium medicum, was weer een ander Antwerpsch bewonderaar van Huygens.
Na het lezen van de Korenbloemen zond hij den auteur een brief vol lof en voegde
er uit dank een gedicht van eigen hand bij.(2)
Aan L. Franciscus de la Reist, dirigent van de muziek der Jesuieten te Antwerpen,
schonk Huygens een bundel zijner muzikale composities. De la Reist was er zeer
mee ingenomen en antwoordde met eenige muzikale werkjes van eigen hand met
verzoek om ze te verbeteren.(3)
De beroemde clavecimbel-facteur Jean Couchet behoorde tot de Antwerpenaars
voor wie Huygens een gansch bijzondere vereering had. Hij noemde hem: ‘insignis
artifex’.(4) Gaspar F. Duarte had Huygens met Couchet in betrekking gesteld en van
1648 af komt de clavecinist met den dichter zelf in correspondentie. Na den dood (2
April 1655) van Couchet schreef Huygens aan H. du Mont, organist te Parijs, ‘Comme
j'achève ceste lettre, j'apprens par lettres d'Anvers que le célèbre Couchet vient d'y
trépasser, qui est une perte insigne aux amateurs curieux de bonnes espinettes. Je
suis bien ayse d'en avoir une des dernières de sa façon à deux claviers..... qui est tres
excellente et telle que ie ne croy pas que personne en fasse après ce pauvre Couchet,
que ie regrette extrèmement’.(5)
Huygens schreef het volgend guitig grafdicht op Couchet, die, gebocheld als hij
was, een lijkkist van ongewonen vorm kreeg:
‘In deze kromme kist rust Jan Couchet; met reden:
Sy beeldt syn ambacht uyt en past nett op syn leden;
De korst na de Pastey. Dan, leser, weet daer bij,
Hij light niet op syn' rugg, maer op syn' slincke zij’.

Met een ander Antwerpsch vakman, Theodoor Rogiers, de gekende goud- en
zilversmid, die o.a. werkte voor Karel I, was Huygens ook in betrekking. Rogiers
bezocht Huygens in den

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

Gedichten, VI, p. 241. Ad Gasp. Gevartium. - Briefwisseling, V. p, 305.
Briefwisseling, V, p. 365. (1661)
Briefwisseling, IV, p. 464. (1648)
Dagboek, p. 57.
Briefwisseling, V, p. 233
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Haag en onderhandelde met hem over het aankoopen van scribanen met metaal
ingelegd,(1) ‘medaliekens’, ‘Silveren doosen’ voor dames om ‘poeder voor het haar’
in te leggen, enz.(2)
Het is vooral onder de Antwerpsche schilders, dat Huygens doorluchtige vrienden
en bekenden vond.
In de eerste plaats noemen wij Heer ende Meester P.P. Rubens, voor wien de
Hollandsche staatsman-dichter de hoogste achting had. Nog voor hij den
Antwerpschen schilder gezien of gesproken had, schreef Huygens hem in 1635 om
zijn oordeel te vragen over de plans der woning, die hij zich op het Stadhoudersplein
in den Haag wilde laten bouwen. Huygens zelf had Vitruvius bestudeerd om dan met
behulp van Jacob van Campen en Pieter Post het ontwerp voor dit huis te maken. In
1637 werd de bouw voltooid. Terwijl Huygens Rubens om zijn oordeel vroeg,
noodigde hij hem ook uit om naar den Haag te zijnent te komen.(3) In 1639 bestelde
Huygens bij den Vlaamschen meester een geschilderd schoorsteenstuk voor den
Prins in een uiterst lieven brief,(4) en zond hem tevens een prent van het huis in den
Haag, dat Huygens daar noemt: ‘le morceau de brique que j'ai fait élever à la Haye’.
Den sterfdag van Rubens, ‘pictor incomparabilis’, teekende Huygens in zijn Dagboek
aan.(5)
In 1647 kreeg Huygens opdracht om zich in verbinding te stellen met een aantal
schilders voor de versiering van de Oranjezaal in het Huis ten Bosch in den Haag.
Die onderhandelingen geschiedden vooral in 1649 en merkwaardig is het wel, dat
Huygens zich bij voorkeur tot Zuid-Nederlandsche schilders wendde.
Gaspar de Crayer werd het eerst aangesproken, maar onmiddellijk verontschuldigde
hij zich, waarschijnlijk omdat het hem voorgestelde ontwerp, de slag bij Nieuwpoort,
‘trop Huguenot et Orangeois’(6) was, zooals Huygens zelf schreef. Meer bijval vond
Huygens bij Thomas Willebrorts Bosschaert, Gonzales Coques, Daniel Seghers en
vooral Jacob Jordaens, allen te Antwerpen.
De kennismaking van Huygens met den te Antwerpen gevestigden
Berg-op-Zoomenaar Willeborts Bosschaert dagteekende reeds van 1641. In dit jaar
schreef Huygens aan Prinses

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

Briefwisseling, IV. p. 365.
Briefwisseling, III, p. 246, p. 275.
Briefwisseling, II. p. 132.
Briefwisseling, II. p. 468.
Dagboek, p. 34.
Briefwisseling, V. p. 15.
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Amalia: ‘Son Alte a trouvé goust icy à la peinture d'un certain jeusne mais fameux
peintre d'Anvers, nommé Willeboorts, duquel il y a de belles et grandes pieces en
ceste ville’(1). De jonge schilder werd voorzien van de noodige paspoorten en
vrijgeleiden om naar den Haag voor den Prins te gaan werken. Van dat oogenblik af
trad Huygens met den Antwerpschen schilder in drukke briefwisseling over allerlei
zaken en meer dan eens werd Wilieborts door hem belast met aankoopen van
kunstwerken,(2) zilverwerk, ‘een kasken met ivoren beeldekens’,(3) een luit,(3) enz.
In een brief van 16 Aug. 1649, door Huygens aan de Prinses Amalia gezonden,
zien wij, dat Willeborts en Gonzales Coques belast zijn met het maken van schetsen
voor het Huis ten Bosch.(4) Willeborts was gekozen om het werk te schilderen,
waarvoor De Crayer bedankt had,(5) en in December 1649 vroeg hij met het oog op
dat werk portretten van Prins Maurits en Frederik Hendrik ten tijde ‘van de bataglia
van Nieuwpoort’.(6)
Met Gonzales Coques was Huygens ook al vroeger in betrekking. In 1645 had hij
namens Amalia van Solms aan dezen beroemden Antwerpschen meester gevraagd
om haar portret te schilderen. Coques verklaarde zich bereid om, met dat doel naar
Breda over te komen.(7)
Zoo Vondel den Antwerpschen Pater Jezuiet Daniel Seghers, den befaamden
bloemenschilder. in één mooi gedicht huldigde, dan overtrof hem Huygens althans
wat het aantal betreft. Hij deed het in een heele reeks gedichten, zoowel in het Latijn
als in het Nederlandsch.
In Januari 1645 dicht hij een Latijnsch versje op Seghers' rozen,(8) in Februari van
het zelfde jaar voegt hij er een tweede,(9) een derde(10) en een vierde bij(11). In Maart
vertaalt hij dit laatste vers in het Nederlandsch(12). In dezelfde

Briefwisseling, III. p. 241.
Briefwisseling, III. p. 246, 253, 275.
Briefwisseling, IV. p. 510.
Briefwisseling, IV. p. 510.
Briefwisseling, V. p. 15.
Briefwisseling, V. p. 17.
Briefwisseling, V. p. 32.
Briefwisseling, IV. p. 189.
Gedichten, IV. p. 25. In praestantissimi pictoris Dan. Segheri Rosas.
Gedichten, IV. p. 43
Gedichten, IV. p. 45.
Ad. ignotum Jesuitam qui propictore Seghero epigrammate Lepidissimo ad meum rescripserat:
Cum momentis Desultorijs.
(11) Gedichten, IV p. 46.
Ad. Danielem Segherum praestantissimum florum pictorem.
(12) Gedichten, IV. p. 49.
(1)
(2)
(3)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
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maand biedt Huygens een exemplaar aan van zijn Heilige Daghen met een
Nederlandsch gedicht als opdracht(1). In Januari 1646 schenkt Frederik Hendrik een
gouden kruis aan Seghers en Huygens voegt er weer een gedicht bij, waarvan wij
twee lezingen bezitten(2). In December van hetzelfde jaar neemt Huygens nog eens
de pen op om Seghers te gedenken.(3) Kapitein Hendrik Frederik van Inthiema, schreef
uit Aardenburg op 18 December 1646, dat hij de ‘patres’ zonder rantsoen vrijgelaten
had, op vertoon van een brief van Huygens aan den heer Seghers.(4) Het is zeer
waarschijnlijk, dat hier sprake is van pater Daniël Seghers.
De medewerking van dezen Pater Jezuiët aan de versiering van het Huis ten Bosch
is geen zekerheid, maar waarschijnlijk is het wel, dat de bloemfestoenen in de
Oraniezaal aldaar zijn werk zijn, alhoewel zijn naam daarbij niet vermeld wordt.
In 1652 vereert Prinses Amalia Seghers met een gouden schilderstok. In een brief
van 13 Februari van dit iaar dringt Huygens bij haar aan opdat zij het zenden van dit
geschenk niet langer meer zou uitstellen. ‘le présent..... ne doibt plus perdre de sa
grace par trop de délav, comme luv véritablement s'est acquitté de son travail avec
diligence’.(5)
Bij die gelegenheid zond Huvgens aan Pater Seghers twee Nederlandsche
gedichtjes,(6) waarvan wij er hier één meedeelen: Op het gelaurierde Doodshooft ten
evnde van den Maelstok door hare Hoocht aen D. Seghers gegeven:
Siet toe, de dood sitt op den stock:
En, pronckt sij met een gouden rock,
Het zijn onsterflicke laurieren
Die haer gedaente meest vercieren.
'Tis Seghers doods hoofd inder daed.
Soo sal 't syn wesen, vroegh of laet.
In onverwelckelicke Croonen
Sal syn' gedachte bij ons woonen.
De Blommen die hij tleven gaf
En lang geplantt heeft om syn graf,
Die sullen hem het leven geven
En doen syn sterfdagh overleven,
En syner wercken sonneschijn
Sal middagh op den avond zijn.

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

Gedichten, IV. p 51.
Gedichten, IV. p. 68.
Gedichten, IV. p. 82.
Briefwisseling, IV. p. 367.
Briefwisseling, IV. p. 140
Gedichten, V. p. 25.
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In 1658 schrijft D. Seghers aan Huygens nog zeer belangwekkende bijzonderheden
over zijn gezondheid en andere zaken.(1)
De stadsbibliotheek te Antwerpen bewaart als een bewijs van de goede
betrekkingen, die tusschen Huygens en Dan. Seghers bestonden, een exemplaar van
Athanasius Kircher's Musurgia universalis (Rome 1650). met de volgende opdracht
op het titelblad (tom. I.): ‘Constanter, 1651. Don. Dan. Seghers, pict. excell.’ (nr
11773).(2)
Het groote aandeel van Jacob Jordaens in de versiering van de Oranjezaal in het
Huis ten Bosch is bekend. Max Rooses weidt er uitvoerig over uit in zijn werk over
Jordaens,(3) waarin hij ook gebruik maakt van de zeer belangrijke brieven, die Jordaens
aan Huygens schreef over de hem door Jacob van Campen voorgelegde ontwerpen.(4)
Jordaens, die tot het Calvinisme was overgegaan bleef met Huygens in betrekking,
langer dan uit de Briefwisseling blijkt. Justus de Huybert, secretaris van de Staten
van Zeeland, zond aan Huygens berichten over Jordaens en zijn gezondheidstoestand,
die in 1677 zeer bedenkelijk was. Op 30 April van dat jaar luidt het in een brief van
De Huybert, dat Jordaens kindsch wordt,(5) en op 7 Juni kwamen de Prins van Oranje
en Huygens den schilder te Antwerpen met een bezoek vereeren. Huygens vermeldt
dit als volgt in zijn journal: ‘Il (de prins) m'envoya quérir incontinent après disné et
me fit venir avecq luy chez Jordaens, qui parla à luy assis dans une chaise dans
laquelle on le portoit. Il disoit avoir 86 ans et radottoit parlant mal à propos de temps
en temps’.(6)
De Antwerpsche beeldhouwer Artus Quellin, wien o.a. de beelden van Jacob van
Campen's stadhuis te Amsterdam toevertrouwd werden, behoorde ook tot Huygens'
goede bekenden. In 1646 werd Quellin bij Huygens ingeleid met een brief van M.
Le Blon uit Amsterdam.(7)
Verder kocht Huygens schilderijen van Adriaan van Utrecht uit Antwerpen,(8) en
wekte met zijn gedichten de bewonde-

(1) Briefwisseling, IV. p. 302.
(2) Dit werk komt rit de bibliotheek van Huygens en draagt ook nog een ex-libris van Rob. Xav.
Le Candèle.
(3) Jordaens' Leven en Werken, Antwerpen. Nederlandsche Boekhandel 1906, p 159.
(4) Briefwisseling, V, p. 84, p. 123.
(5) Briefwisseling, VI, p. 389.
(6) Werken van het Historisch Genootschap, Utrecht, Nieuwe Serie, no 32, blz. 174.
(7) Briefwisseling, IV, p. 276.
(8) Briefwisseling, IV, p. 293.
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ring op van den kunstschilder Alexander van Fornenbergh,(1) die zich als auteur had
onderscheiden door een levensbeschrijving van Quentin Metseys.(2)
Buiten den kring der Antwerpsche schilders en beeldhouwers telde Constantijn
Huygens ook onder de Zuid-Nederlandsche geleerden heel wat bekenden en vrienden.
Zoo noemen wij in de eerste plaats den Burgemeester van Brussel, Frederik de
Marselaer, wien Huygens in 1658 een exemplaar van de Korenbloemen schonk, met
een opdracht in Latijnsche verzen.(3)
De cosmograaf en mathematicus van den Koning van Spanje, Michel Florentz van
Langren uit Brussel, was vol vereering voor Huygens, en werd mettertijd ook een
zijner belangwekkendste correspondenten. Toen Van Langren in 1645 zijn beroemde
Maankaart uitgaf en daar aan de bergen en andere eigenaardigheden der
maanoppervlakte namen gaf, huldigde hij Constantijn Huygens door zijn naam
daarvoor ook te gebruiken naast dien van Heinsius, Vossius, Barlaeus, en zooveel
andere beroemdheden meer.(4) Het was Erycius Puteanus, die de maankaart aan
Huygens stuurde, op 30 Mei 1645.(4) Uit Maldeghem, waar hij zich toen met den
Prins te velde bevond, zond Huygens aan den cosmograaf een Latijnsch gedicht: In
M.F. Langreni Σεληνoδασμ'ον.(6) De naam van den Prins van Oranje en van Prinses
Elisabeth van Bohemen(7) kwamen ook op die kaart voor. Ziehier wat Huygens
daarover schertsenderwijze aan deze prinses schrijft: ‘V.A. n'aura peut estre pas sceu
le partage qui luv compète au continent de la Lune. Voicy toutefois un certain
mareschal les logis qui vous y assigne vostre quartier. Encor est il de nos enemis.
Quoy qu'il en soit, Madame, cest homme, beaucoup plus inconnu à mes yeulx que
les mesmes tasches de la Lune qu'il distribue, me charge de l'adresse de ces
pacquets’.(8)
Van Langren had ook plannen gemaakt om de haven van

(1) Briefwisseling, III, p. 226.
(2) Den Antwerpschen Protheus ofte Cyclopyschen Apelles... door A. v.F., schilder (H. Van
Soest, 1658).
(3) Gedichten, VI, p. 241. Ad Dr. De Marselaer Bruxellae Consulem VII.
(4) H. Bosmans, S.J.: La Carte lunaire de Van Langren, conservée aux archives générales du
Royaume, à Bruxelles. (Revue des questions scientifiques, Juillet 1903). Carte lunaire de
Van Langren, conservée à l'Université de Leyde (Revue des questions scientifiques, Janvier
1910).
(4) Briefwisseling, IV, p. 151.
(6) Gedichten, IV, p. 54.
(7) Oudste dochter van Frederik V van Bohemen, stierf als abdis van de abdij te Herford.
(8) Briefwisseling, IV, p. 163. 23 Juni 1645.
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Mardijk te verbinden met Duinkerken door middel van een kanaal, dat hij de ‘Fossa
Marianna Regia’ noemde. Ook daarover en over andere waterwerken correspondeerde
hij met Huygens,(1) die hem o.m. met goeden raad hielp(2) bij het onderzoek naar
middelen om de verzanding van havens te beletten. Van Langren liet echter een van
Huygens' brieven drukken als bijvoegsel van de Briefve description de la ville et
havre d'Ostende, die hij in 1659 te Brussel uitgaf,(3) en wekte aldus het misnoegen
op van den secretaris van den Prins van Oranje. ‘Vous m'eussiez faict plaisir de vous
passer de telle entreprise, schrijft Huygens aan Van Langren, sans donner à penser
au monde, pourquoy je me mesle des havres du Roy d'Espagne qui en effet ne sont
pas l'objet de mes discours, mais simplement la spéculation des méchaniques, sans
autre réflexion’(4). Dit is dan ook de laatste brief, die tusschen Huygens en Van
Langren werd gewisseld.
Onder de Zuid-Nederlandsche geleerden van dien tijd waren er drie, die met
Constantijn Huygens meer dan andere door zeer hechte vriendschapsbanden vereenigd
waren, en die dan ook in de Briefwisseling met een zeer groot aantal epistels over
alles en nog wat vertegenwoordigd zijn. De eerste was Diodorus Tuldenus of van
Tulden, advocaat en professor te Leuven, neef van den Antwerpschen schepen Simon
van Tulden, die insgelijks met Huygens bevriend was, in zulke maat, dat hij een
gedicht aan het oordeel van den Hollandschen auteur onderwierp.(5) De tweede was
Godefridus Wendelinus, de uitstekende rechtsgeleerde uit Herck, in Belgisch Limburg,
eerst advocaat te Parijs en daarna priester in de Zuidelijke Nederlanden. De derde in
dien trits was de gunsteling van de aartshertogin Albrecht en Isabella, Erycius
Puteanus of Eerrijk de Putte, die aan de Leuvensche hoogeschool Justus Lipsius
opvolgde.
Het zou zeker de moeite loonen om voor elk dezer drie vrienden te onderzoeken
van welken aard hun betrekkingen met Constantijn Huygens waren. De Briefwisseling
en ook de Gedichten leveren daartoe rijk materiaal. Nochtans meenen wij

(1) Briefwisseling, V, p. 323. - Zie hierover: Verhandelingen der Kon. Academie van
Wetenschappen te Amsterdam, Eerste sectie, Deel II, N. 1, Amsterdam, 1893. Bouwstoffen
voor de Geschiedenis der wis- en natuurkundige Wetenschappen in de Nederlanden door D.

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

BIERENS DE HAAN. Nr XXXIII Constantijn Huygens, als Waterbouwkundige, Michael Florentz,
van Langren.
Briefwisseling, V, p. 331.
Bij Philippe Vleurgart, in fol.
Briefwisseling, V, p. 338.
Briefwissling, IV, p. 375.
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daarop niet te mogen ingaan, het zou ons opstel veel te wijdloopig maken. Alleen
op den omgang tusschen Huygens en Puteanus wenschen wij nog eenigen nadruk te
leggen, omdat Huygens het duurzaamste wat hij uit Zuid-Nederland haalde in zekere
mate aan Puteanus te danken heeft.
De oudste brief tusschen Puteanus en Huygens gewisseld, dagteekent van 1631.(1)
Toen was de Leuvensche professor voogd van de keizerlijke burcht op den
Caesarsberg. Hij had zijn schilderachtig verblijf aldaar met behulp van zijn geestige
en schoone Milaneesche vrouw Maria della Torre, ingericht tot een vereenigingsplaats
van geleerden en kunstenaars, een soort van Zuid-Nederlandsch Muiderslot, dat hij
met zijn gewone grootspraak het ‘Grudiaansche(2) Helicon’, de ‘Arx Palladis’ of het
Pallasslot noemde.(3)
Zooals we zagen, was Huygens in die jaren voortdurend met den Prins te velde in
de Spaansche Nederlanden, en zoo gebeurde het, dat hij in 1631 in het bezit kwam
van een heel pak brieven van Puteanus, door soldaten onderschept. Huygens betoonde
zich in die omstandigheden zeer edelmoedig en liet Puteanus al de brieven terug
bestellen met een Latijnsch versje erbij(3) en een zeer vleiende opdracht. Dit gedrag
verwierf den heer Van Zuylichem veel sympathie onder de geleerden in
Zuid-Nederland. ‘Wat aardig van u, om onderschepte brieven van Putcanus aan dezen
terug te zenden!’ schreef Tuldenus van Huygens(4), en Puteanus zelf drukte zijn
erkentelijkheid uit in een even geestdriftig als gezwollen epistel aan den edelen
vijand: ‘Blijk geven van mildheid, schrijft hij, wanneer alles meevalt, verhoogt den
roem van den zegepraal. Met deze deugd wensch ik u geluk, want gij hebt er meer
van gehouden een goeden naam te verwerven dan te overwinnen. Ter erkenning van
deze loftuiging komen er zooveel brieven, als er onlangs uw soldaat mij ontstolen
heeft.’(6) Puteanus liet het Latijnsch gedichtje van Huygens drukken ‘om den glans
van (diens) goedheid in 't openbaar te huldigen.’(7) Hij zond er een exemplaar van
aan Huygens met de hyperbolische uitdrukking van(5)

(1) Briefwisseling, I, p. 308.
(2) Men meende dat Leuven vóór de aankomst der Romeinen tot het land der Grudii behoorde.
(3) E. VAN EVEN: De Eendracht 1849; Dietsche Warande, 1887. - TH. SIMAR: Etude sur Erycius
Puteanus (1574-1646) (Louvain: Recueil de Travaux publiés par les membres des Conférences
d'Histoire et de Philologie de l'Université. 1909)..
(3) E. VAN EVEN: De Eendracht 1849; Dietsche Warande, 1887. - TH. SIMAR: Etude sur Erycius
Puteanus (1574-1646) (Louvain: Recueil de Travaux publiés par les membres des Conférences
d'Histoire et de Philologie de l'Université. 1909)..
(4) Gedichten, II, p. 223.
(6) Briefwisseling, I, p. 308, Vertaling van den Latijnschen tekst.
(7) Briefwisseling, I, p. 308. Vertaling van den Latijnschen tekst.
(5) Briefwisseling, I, p. 309.
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zijn spijt, ‘omdat het slechts met letters gedrukt (was) als het met edelgesteenten
moest gedrukt zijn’.(1)
Van dat oogenblik af nemen de blijken van sympathie, die Huygens en Puteanus
aan elkander geven, voortdurend toe. Zij vereerden elkander regelmatig met hun
nieuw verschenen werken(2), Huygens liet Puteanus zelfs pas voltooide, nog
onuitgegeven gedichten geworden.(3) Ook Puteanus zond aan Huygens naarmate hij
vorderde de gedeelten van werken waarmede hij bezig was.(4).
Huygens hechtte groote waarde aan deze blijken van vriendschap. ‘Elk geschenk
van Puteanus stel ik op prijs, schrijft hij, omdat ik van hem houd’.(5) Dit gevoel was
bij Puteanus wederkeerig. Toen hij zich oud voelde worden had hij maar één wensch,
namelijk Huygens voor zijn dood toch eens te kunnen zien.(6) En de vriendschap
tusschen die beide mannen verheugde er velen in den lande: ‘Wij allen van den
geleerden stand zijn dankbaar voor uw vriendelijkheid jegens (Puteanus)’, schrijft
Tuldenus aan Huygens.(7) Die sympathie voor den Zuid-Nederlandschen professor
trof des te meer omdat Huygens een van de vooraanstaande figuren was uit het
vijandelijke, anti-Spaansche kamp: ‘In weerwil van de vijandschap der volken zijt
gij vriendelijk tegenover de geleerden’,(8) luidt het in een anderen brief van Tuldenus.
Huygens en Puteanus zochten dikwijls elkanders oordeel in te winnen over hun
eigen geschriften en ook over die van anderen.
Menigvuldig zijn de plaatsen in de Briefwisseling waar zij hun meening over
elkanders werk geven, en wel in volle vrijheid, want niet altijd is dat oordeel gunstig.
Wij stippen hier Huygens' lof aan op Puteanus De Anagrammatismo, quae Cabalae
pars est, Diatriba (Brussel, 1643) waar onder de vele schuilnamen ook die van
Hegynus voorkomt, waarachter wij volgens de verklaring van Puteanus zelf Huygens
moeten zoeken(9). De heer van Zuylichem complimenteerde Puteanus zeer hartelijk
in den speelschen modus en vertelde daarbij dat Dirk Graswinckel, fiscaal van het
Hof van

(1) Briefwisseling, I, p. 308. Vertaling van den Latijnschen tekst.
(2) Briefwisseling, I, p. 308; II, p. 3; 302; 356; III, p. 261; 287; 342; 371; 377; IV, p. 73; 143;
151; 322.
(3) Briefwisseling, III, p. 460.
(4) Briefwisseling, III, p. 371.
(5) Briefwisseling, II, p. 314.
(6) Briefwisseling, III, p. 457
(7) Briefwisseling, III, p. 472.
(8) Briefwisseling, IV. p 143.
(9) Briefwisseling, III, p. 377.
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Holland, wien hij de Anagrammatisma schonk, hem verklaarde van geen
‘Annagrammen’ te houden, want als zijn Anna, zijn huisvrouw, gram was, stond het
heele huis op stelten.(1)
Onder den naam Honorius van den Born gaf Puteanus, die niettegenstaande zijn
humanistische voorliefde voor het Latijn toch veel van zijn moedertaal hield, in 1639
een bundeltje Nederlandsche verzen uit te Leuven, bij Everaard de Witte, onder den
titel Sedigh leven(2). Huygens was met dat boekje zeer ingenomen: ‘Nu verrast gij
ons met een werkje in het Nederlandsch geschreven, gij, de meest Latijnsche der
Romeinen!’(3) roept hij zijn vriend toe, en zendt hem tevens een Latijnsch lofdichtje:
In E. Puteani Gnomas Belgicas(4).
Op andere werken van Puteanus schreef Huygens insgelijks lofdichten, b.v. op
het In Viri Maximi Puteani Bamelrodi Caesarum Austriacorum Elogia(5).
Huygens verlangt van Puteanus een oordeel over de philosophie van Descartes,
waarop de Leuvensche hoogleeraar bekent, dat hij er niet van houdt(6). Toen Huygens
in 1639 zijn mooi huis in den Haag had laten bouwen, stuurde hij aan Puteanus
verscheidene prenten, die er de verschillende uitzichten van voorstellen, en vroeg
hem weer wat hij er over dacht(7). In 1642, bij de polemiek ontstaan tusschen hem en
J.J. Calckman over het gebruik van het orgel in de kerkelijke diensten, zond Huygens
aan Puteanus het oordeel van tal van geleerde mannen over die vraag en wenschte
ook te weten wat hij er over dacht(8).
Menigvuldig zijn ook de diensten van allen aard, die Huygens onvermoeid bewees
aan Puteanus' vrienden en familieleden.
Hij bezorgde vrijgeleiden om Nederland te bezoeken(9). Zoo kon de Antwerpsche
drukker Jan Cnobbaers met Puteanus' oudsten zoon naar Holland reizen, op
voorwaarde dat zij er niet heen kwamen met stukken, waarin de Hollanders rebellen
genoemd werden(10). Puteanus vroeg deze gunst zelfs voor katholieke geestelijken(11);
en hoe moeilijk dit Huygens ook viel ten

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

Briefwisseling, III, p. 403.
Zie Edw. van Even: De Eendracht, 1849. - Dietsche Warande, 1887-88, p. 556.
Briefwisseling, II, p. 356.
Gedichten, III, p. 47.
Gedichten, III, p 230.
Briefwisseling, II, p. 370.
Briefwisseling, II, p. 467.
Briefwisseling, III, p. 261.
Briefwisseling, I, p. 331.
Briefwisseling, II, p. 37.
Briefwisseling, II, p. 143.
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gevolge van besluiten, die den toegang aan Roomsche priesters ontzegden, wist hij
zijn vriend soms toch voldoening te geven(1).
Laten wij hier ook even aanstippen dat Anna Vondel, toen ze in 1643 Antwerpen
bezocht en bij de moeder van Moretus logeerde, overgekomen was met een vrijgeleide
van Constantijn Huygens. Vondel bedankt Huygens daarvoor in een brief van 16
Herfstmaand 1644(2).
In sommige lastige gevallen redde Huygens familieleden van Puteanus uit groote
moeilijkheden. Zoo werd Justus Caecilius, Puteanus' oudste zoon, op zijn buitengoed,
in de buurt van Aerschot, op schandelijke wijze behandeld door soldaten uit het
garnizoen van Bergen op Zoom(3). Huygens ging toen zelf met den bevelhebber van
dat garnizoen ten voordeele van Puteanus' zoon spreken. Een ander maal was het
Puteanus' schoonzoon, P.P. Winding, uit Antwerpen, die Huygens' hulp inriep. Hij
was bij de schans Het Kruis gevangen genomen en kon zijn vrijheid maar terug
krijgen tegen betaling van 10,000 fl.(4). Wat later kwam Huygens nog tusschen ten
voordeele van Puteanus' zoon Andreas, toen deze gevangen was(5). Zelfs toen Leuven
door den Prins belegerd werd in 1635 en Huygens daarbij aanwezig was, bleef hij
Puteanus en de zijnen een goed hart bewaren. Hij beloofde zorg te dragen voor
Puteanus' ouden vader en in een paar gedichtjes(6) raadde hij den hoogleeraar aan zich
aan de Muzen te wijden zonder zich om de krijgsverrichtingen te bekommeren(7).
Puteanus vroeg nog Huygens' hulp bij de gravin van Nassau om zijn zoon Maximiliaan
te Diest te doen benoemen in de plaats van den Drost Monnart in 1641.
Waar Puteanus op zijn beurt Huygens kon aangenaam zijn, bleef hij ook niet in
gebreke. Dit bleek o.m. toen Huygens Anna Roemer Visscher schriftelijk bij Puteanus
aanbeval en hem vroeg om haar op den Caesarsberg goed te onthalen(8).
De ‘wijze Visscherin’ ‘multarum artium peritissima,’ zooals Rubens haar noemde,
kwam herhaaldelijk in de Zuidelijke Nederlanden. In 1640 bleef ze meer dan vijftien
weken te

(1) Briefwisseling. II, p. 261.
(2) Kon. Vl. Academie: Verslagen en mededeelingen, Augustus, 1921. - Briefwisseling, IV, p.
70.
(3) Briefwisseling, II, p. 420; 467; 486; III, p. 129.
(4) Briefwisseling, III, p. 373.
(5) Briefwisseling, III, p. 453.
(6) Gedichten, II, p. 320, 321.
(7) Briefwisseling, II, p. 83.
(8) EDW. VAN EVEN: Dietsche Warande, 1887-88, p. 488. - ID. ID.: Anna Roemer Visscher te
Antwerpen in 1643 (Mededeelingen van de Kon. Vl. Academie, 1891, p. 301).
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Antwerpen, waar ze vriendschappelijken omgang had met Balthasar Moretus(1); den
kanunnik van Onze Lieve Vrouwe Kerk Johannes Hemelaer(2); den vriend van
Huygens, Gaspar Duarte(3); Joannes Mantelius van de Augustijner orde(4), Jacob
Edelheere(5), e.a. Van Antwerpen begaf zij zich in het begin van 1641 met
aanbevelingsbrieven van Balthasar Moretus naar Brussel om er haar twee zoons, Jan
en Roemer, bij de paters Jezuieten op school te brengen, waar zij verbleven tot in
1646. In 1642 was ze bij Puteanus en in 1643 vertoefde ze weer twee maanden in de
Scheldestad bij Jacob Edelheere. Toen was het dat ze een geestdriftig gedicht schreef
tot lof van Antwerpen, besluitende met de woorden:
Leeft, leeft Antwerpen schoonste stat
Die Nederland oyt heeft gehat.
Vaert Eewigh wel tot hoon en spijt
Van wie u druckt en u benijt(6)

Ziehier het briefje(7), waarmede Huygens Anna Roemer Visscher zij Puteanus inleidde:
‘Juffwe Anna Roemer van Wezel tot Loven komende, wordt gebeden de hertelicke
gebiedenisse van (den) Hr van Zuylichem te doen aen (den) Heere Erycius Puteanus,
met verzekeringe, dat zijne Hoogh-uytstekende geleertheit ende andere dezes tijds
ongemeene deughden bij hem, Hr van Zuylichem, in de hoogste achtinge zijn;
derhalven hij oock verlangend is naer 't ghene hij zedert den laetsten dach in 't licht
moghe hebben gebracht, recommanderende hem, neffens syn selven, gem.de Joffwe
Roemers, die hy ontwyffelick in vele voorname gaven synder vriendschap ten
uytersten waerdich zal achten en bevinden. In den Haghe, den 7 April 1642’.
Anna Visscher maakte op Puteanus den gunstigsten indruk. ‘Sed si apud vos
feminae tales, quales viri?’ schrijft hij in zijn geestdrift aan Huygens(8) waarop, deze
hem nog uitvoeriger inlichtte over Anna en ook over haar zuster Tesselschade(9).
Na den dood van Puteanus in 1646, gaf Huygens de toe-

(1) Alle de Gedichten van Anna Roemers Visscher, uitg. door Nic. Beets (Utrecht. J.L. Byers,
1881. II, p. 235, 259)
(2) Id. Id., p. 241.
(3) Id. Id., p. 249.
(4) Id. Id., p. 253.
(5) Id. Id., p. 283.
(6) Id. Id., p. 292.
(7) Handschrift in de Kon. Bibl. te Brussel. Zie E. VAN EVEN: Dietsche Warande 1887-1888. Briefwisseling Huygens, III, p. 277.
(8) Briefwisseling, III, p. 288; p. 342.
(9) Briefwisseling, III, p. 337.
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lating(1) om de brieven, die hem door den Leuvenschen professor werden gezonden,
uit te geven in een bundel te gelijk met die aan D. Heinsius gericht. Het was Marcus
Zuerius Boxhorn, die zich daar mee belastte in 1647(2).
Wij zegden reeds, dat Constantijn aan zijn kennismaking met Puteanus en zijn
werk wellicht iets zeer duurzaams te danken heeft, - wij bedoelen de inspiratie of de
grondgedachte voor een zijner kenschetsendste werken, nl. de Ooghentroost, die hij
op 5 Januari 1647 voltooide en in den loop van het zelfde jaar nog bij de Elseviers
uitgaf.
Wij meenen niet, dat er ooit werd gewezen op overeenkomst tusschen Huygens'
Ooghentroost en de Caecitatis Consolatio, die Puteanus in 1609 liet verschijnen(3),
en daar waar Huygens in de Latijnsche verzen, waarmede hij zijn gedicht inleidt,
bekent, dat hij gesteenten uit het Oosten, leliën uit Italië, rozen uit Griekenland en
gedachten uit de profane Oudheid heeft ontleend, denken wij wel, dat hij het boekje
van zijn Zuid-Nederlandschen vriend in de opsomming zijner bronnen vergeten heeft.
Men kent den inhoud van Ooghentroost. Huygens' oude vriendin Lucretia van
Trello, die op één oog bijna blind werd, zoekt hij op te beuren met den blijmoedigen
ernst dezer verzen, waarin hij betoogt dat lichamelijke blindheid niet zoo een erg
kwaad is als zedelijke blindheid en dat de wereld krioelt van zedelijk blinden, die
hij met scherpe lijnen kenschetst.
Puteanus had net dezelfde aanleiding om zijn Consolatio te schrijven. Zijn vriend
Willem van Criep, kanselier van Gelderland, was blind geworden, en met zijn boekje
wilde de Leuvensche hoogleeraar hem troosten en opbeuren. De redeneeringen, die
Puteanus gebruikt om dit doel te bereiken, zijn ook zeer verwant met die welke
Huygens ontwikkelt.
De blindheid is Van Criep door God gegeven ‘uit gunst en niet uit kwaadheid’,
en hij mag zijn leed niet beoordeelen volgens de meening der gewone menschen, als
hij Puteanus' boek leert kennen, dan zal hij weten dat men oogen vindt bij de blinden
en dat blindheid geen nacht is.
En dan somt Puteanus groepen van blinden op, die toch zien met de oogen van
het lichaam. ‘Wij zijn blind wanneer wij niet

(1) Briefwisseling, IV, p. 469. -Uit denzelfden brief vernemen wij, dat de Bibliotheek van
Puteanus verkocht werd aan Michael de Luna y Arellano, professor in de rechten te Salamanca.
(2) Eryci Puteani ad C. Hugenium et D. Heinsium Epistolae, edente M.Z. Boxhornis Lugduni
Batavorum, 1647.
(3) Eryci Puteani Caecitatis Consolatio ad Ampliss. Virium Guil. Cripium Cancellarium Geldriae
(Lovanii, In officinâ Typographicâ Gerardi Rivii - 1609).
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goed zijn, - wanneer wij afdwalen van het pad der deugd. Wij zijn blind wanneer wij
buiten de oogen bij den mensch niets op prijs stellen. Wij zijn blind als wij bang zijn
van de blindheid; blind als wij het leven schatten volgens dag en licht(1).
‘Als ge voortgaat uw verstand te gebruiken, zegt Puteanus nog tot Cripius, dan
zult ge voortgaan te zien met een licht dat niet afhangt van uw lichaam, want wie
wijs is, ziet zelfs wanneer hij blind is, en wie niet wijs is, is blind(2).
Bij zijn troostverhandeling liet Puteanus o.m. ook een(3) redevoering De Caecitate
drukken van Jan Passerat (1534-1602), den bekenden professor van het Collège de
France, die, blind geworden op beide oogen, met stoïcijnsche gelijkmoedigheid zijn
studenten over zijn eigen leed onderhield(4). Hier ook komen gedachten voor, die
Huygens kunnen geïnspireerd hebben. De liefde, de geldzucht, de haat, de vreugde,
de droefheid, de vrees, de begeerte, de schaamte, de gramschap, de dronkenschap
maken de menschen tot blinden, schrijft Passerat, en geeft aldus ook in kern de
blindenverdeeling aan, die Huygens ontwikkelt. Bovendien geeft hij een groot aantal
citaten over blind en niet blind zijn uit Plautus, Virgilius, Lucretius, Menander,
Propertius en andere dichters der Oudheid, die alle tot de gedachtensfeer van Huygens'
gedicht behooren(5).
Wij beweren niet, dat Huygens' Ooghentroost een navolging is van
Puteanus-Passerat. Het Nederlandsch gedicht is zoo vol pittige, oorspronkelijke
vondsten en buitengewoon juist waargenomen en raak geteekende karakterbeelden,
het is geschreven in een taal zoo kernachtig en zoo beheerscht, dat het denkbeeld
navolging hierbij volkomen uitgesloten is. Huygens' werk overtreft verre dat van
Puteanus, maar het komt ons als zeker voor, dat evenals het Costelick Mal geïnspireerd
werd door de Polyanthea van den Freiburger professor Jos. Langius(6), de
Ooghentroost ook geïnspireerd werd door de Caecitatis Consolatio.
Wij hebben het onderwerp, dat wij hier behandelen wilden, niet uitgeput. Over de
betrekkingen van C. Huygens met Diodoor van Tulden en Godfried Wendelin zou
er b.v. nog heel veel kunnen verteld worden. Wij wenschen daar echter niet over uit
te weiden.

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

Consolatio, p. 14.
Consolatio, p. 104.
Consolatio. p. 105.
I. Passerati de Caecitate oratio, t.a.p., p. 105.
Er is een tweede kleiner gedicht van Huygens, dat ook Ooghentroost heet en opgedragen
werd aan de vrouw van St-Anneland, Geertruide Huvgens, weduwe van Philips Doublet, die
in 1671 blind werd. (Gedichten VIII, p. 66). Hier is er geen overeenkomst met Puteanus noch
Passerat.

(6) Florilegium magnum sive polvanthea floribus noviss. sparsa Libri XX. (1e Uitgave Genève
1600.)
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Hetgeen wij hier bijeen brachten volstaat om volkomen te staven wat wij in het begin
van dit opstel vooruit zetten, nl. dat geen enkel Noord-Nederlandsch literator uit de
Gouden Eeuw meer met Zuid-Nederland in aanraking kwam dan C. Huygens.
En uit dat voorbeeld van C. Huygens, gevoegd bij dat van Anna Roemers Visscher,
waarop wij elders hebben gewezen; uit hetgeen wij over Vondel en de zijnen in
verband met Zuid-Nederland reeds in het midden brachten; uit hetgeen wij weten
over de vereering van den Leuvenschen broeder Kapucijn Gabriel en van Erycius
Puteanus voor Hooft, den schrijver der Nederlandsche Historiën; uit de groote
populariteit van Cats onder de zeventiendeeuwsche Zuid-Nederlanders en zijn
persoonlijke vriendschap voor den Brugschen dichter Jan Lambrechts; uit de van
degelijk taalinzicht getuigende beschouwingen van den zeventiendeeuwschen
Antwerpenaar Roeland van Engelen, die uitroept dat ‘Holland tot noch toe de eer
heeft van het beste duyts te spreken’(1); en uit tal van andere gegevens meer, gaat hoe
langer hoe duidelijker blijken dat de kloof tusschen Noord en Zuid, waarin,
geschiedschrijvers onzer letterkunde ons al zoo lang deden gelooven, toch niet zoo
breed noch zoo diep was als zij het wel wilden voorstellen.
Niet alleen vonden de Noord-Nederlandsche schrijvers hier lezers voor hun werk,
maar velen onder hen, en in de eerste plaats Const. Huygens, zouden met Anna
Roemers Visscher kunnen getuigen, dat zoo Noord-Nederland hun ‘lieve vaderland’
was, Zuid-Nederland, trots alle politieke en godsdienstige geschillen, toch hun ‘waarde
vriendenland’(2) mocht heeten.

(1) Nieuwe Taalgids, XIX, IV, p. 201.
(2) Rijksarchief Brussel 28 Februari 1643. Cf. Edw. van Even: Dletsche Warande (1887-88).
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Het grafschrift van koning Achiram te Byblos
door Prof. Dr. A. Van Hoonacker, hoogleeraar te Leuven.
Te Byblos, het arabische Djebeil, het aloude Gebal der Feniciërs, op de kust der
Middellandsche zee, heeft de heer P. Montet, de bekende professor der Egyptologie
aan de universiteit te Straatsburg, in de laatste vier jaren allerbelangrijkste
ontdekkingen gedaan op het gebied der archaeologie. Van zijne hand en van de hand
van andere geleerden zijn daarover verslagen en besprekingen verschenen die ons
de gevondene schatten laten waardeeren als behoorend tot de kostelijkste die sedert
langen tijd door wetenschappelijk opgravingswerk aan 't licht gebracht werden. De
jongste ons bekende beschrijving is die van Pater L.H. Vincent O.P., den geleerden
oudheidkundige van de Ecole pratique d'études bibliques te Jerusalem, in de Revue
Biblique van April 1925, waar men op bl. 163 eene nota zal vinden met verdere
bibliografische opgaven.
Op de esplanade die den zuidelijken heuvel tegen de stad, de oude akropolis,
bekroont, mocht de heer Montet vooreerst de overblijfselen blootleggen van twee
tempels: een oud-egyptische, waarvan de stichting, blijkens belangwekkende
archaeologische aanduidingen, misschien reikt tot den aanvang van het Oude Rijk,
d.w.z. tot omstreeks de jaren 2900 v.C., of toch in elk geval niet later aan te stellen
is dan 2500; en een fenicische of syrische, die aan het egyptische heiligdom, na dezes
ondergang, opvolgde, en waarvan de inrichting opklimt tot het begin van het Midden
Rijk, zeker tot omtrent de twintigste eeuw vóór ons tijdrekening. Kostbaarheden van
het grootste gewicht, namelijk voor de geschiedenis der vroegste betrekkingen van
Egypte met Fenicië, en voor die van den ontwikkelingsgang der fenicische kunst,
werden in beide tempels gevonden. Maar daarbij kunnen wij hier niet stilhouden.
Benevens wat rest van de twee tempels en daarvan afgezonderd, kwam, aan den
westkant van de esplanade, eene nekropolis aan den dag, weldra erkend als bestaande
uit begraafplaatsen van oude koningen van Byblos. De drie grafkelders welke de
heer Montet het eerst onderzocht behooren tot de 19de en het begin van de achttiende
eeuw v.C. Bijzonder de tweede, uit den tijd van Amenemhat IV (1800-1792 v.C.)
leverde een rijken buit op aan de opgravers. Een prachtige 'arpê, met hieroglyphisch
opschrift op de twee zijden, geeft den naam aan van de vorst die hier begraven lag;
het kunststuk werd door Abisjoemoe aan

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

801
zijn vader Ipoesj-Sjoemoeabi toegeheiligd. Bij den in de vierde plaats blootgelegden
grafkelder ontbraken de gegevens tot ergens welke aanteekeningen van historischen
aard. Trouwens omstreeks het midden der vorige eeuw was hij bezocht geweest door
plunderaars die alle kostbare voorwerpen wegroofden. Benevens de steenen kuip
van een onversierden sarkophaag en enkele stukken vaatwerk, lieten de dieven toch
de vermelding na van een datum, namelijk wat papiersnippers overgebleven van
verpaktuig en waarop het jaartal 1851 te lezen was.
Het vijfde hypogeum, het laatste tot nu toe doorvorscht, bevatte de zeer
merkwaardige oorkonde welke wij ons voornemen straks in korte woorden te
bespreken. Bij het uitdelven van het aanvulsel waarmede de put die toegang gaf tot
den kelder gestopt was, trof men stukken potbakkerswerk aan uit het myceensche
en cypriotische tijdvak tusschen de jaren 1600 en 1200 v.C.; ook een albasten vaas
met het dubbel zegelteeken van Ramses II (1295-1225). Op de wand van den put
kwam dan bovendien een verrassend opschrift te voorschijn, uit enkele woorden
samengesteld en bezwaarlijk te ontcijferen; naar het schijnt een waarschuwing tegen
het binnendringen in de koninklijke rustplaats. Wat er de bijzondere waarde van
uitmaakte, was dat het gesteld was in letterteekens van het fenicische of kanaänietische
alfabet. Voor den leider van het opgravingswerk lag hierin een prikkelende
voorboodschap van wat hem verder te wachten stond. Toen men langs de gewone
opening uit den put in de daarneven aangebrachte, eigenlijke grafkamer geraakt was,
kon men dadelijk vaststellen dat ook hier, lang geleden, plunderaars vóór geweest
waren. Maar zij hadden den inhoud niet zoo volledig opgeruimd als die van 1851 in
den vorigen kelder. Eenig aarden vaatwerk, nog een alabastron met den naam van
Ramses II, een stuk van een ivoren beeld voorstellend een stier die vecht tegen
griffoenen waren nog voorhanden. Van de drie praalgraven hadden de schatzoekers
de deksels opgelicht en de kostbare voorwerpen weggenomen. Hunne roofzucht
echter had den voornaamsten schat, die ook niet kon gestolen worden, onaangeroerd
gelaten. De groote sarkophaag die in het midden van het hypogeum opgericht was
en op de vier zijden met rijk beeldhouwwerk versierd, droeg een opschrift, in over
het algemeen goed leesbare kanaänietische letterteekens gebeiteld. Het bestond uit
twee regels; de eerste gegrift op den uitersten bovenboord van de kuip, aan den
hoofdkant; de tweede op den rand van het deksel, langs den zijkant tegenover den
ingang van den kelder.
Laat ons vooreerst trachten den inhoud van het grafschrift te erkennen.
In den eersten regel treffen wij de namen aan van den stich-
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ter van het praalgraf en van zijn vader, tot wiens aandenken en rustplaats het opgericht
werd. Van den naam van den stichter is het tweede bestanddeel (ba'al) zeer duidelijk
te lezen. Het eerste deel is minder zeker. Behalve eene kleine leemte door afbrokkeling
of uitbreking ontstaan, twijfelt men of de eerste daaropvolgende letter eene t of eene
s is. Voor het tweede geval stelt men de lezing voor Aphasba'al (= Ba'al heeft doen
ophouden; of liever, mits een andere afleiding van onderstelde Aphas: Baal heeft
geschapen). Het schijnt evenwel dat de eerste nog bewaarde letter van den naam
eerder als t te lezen is; en bovendien, dat de leemte vóór de letter geen ruimte laat
voor meer dan één teeken. De reeds uit den Bijbel bekende fenicische naam Ith(o)ba'al,
ware dus ook hier betuigd. De eerste regel van het opschrift zou dan luiden: Deze
grafstede (of: Grafstede welke) maakte Ithoba'al, zoon van Achiram, koning van
Gebal, voor Achiram zijn vader, als dezes rustplaats voor eeuwig. (Letterlijk ware
met Dussaud en Pater Vincent te vertalen: zooals hij gelegd werd voor eeuwig).
De tweede regel is moeilijker te verklaren. Reeds het eerste woord is een raadsel
dat op verschillende wijzen opgelost wordt. Het bestaat uit de drie letters waw, aleph,
lamed. De waw zal wel het voegwoordje en zijn. Wat dan met het overblijvende
aleph + lamed aan te vangen is, is de vraag. Sommigen aanzien het als evenwaardig
met het hebreeuwsch 'illu = indien; wat zeer aannemelijk ware naar den zin; want
wat daarmee ingeleid wordt is eene verwensching tegen elken grafschender
uitgesproken; dus: ‘indien iemand deze grafstede blootlegt...’ Maar terecht brengt
Lidzbarski daartegen in, dat het voegwoord 'illu met de aangeduide beteekenis eerst
in veel later tijd waar te nemen is. En het door Pater Vincent geopperde redmiddel,
namelijk eenvoudig te onderstellen dat 'im (= indien), hier tot 'il verkeerd staat, is
meer dan gewaagd. De inval van Lidzbarski dat men met den godsnaam 'el zou te
doen hebben, en met de eedformuul ‘bij God!’ gebruikelijk in het arabisch, is wat al
te ver gezocht. Dussaud meent dat het aleph + lamed hier zooals elders in fenicische
inschriften het meervoud van het pronomen demonstrativum verbeeldt, dus te lezen
'ellê. En dat zou wel kunnen waarheid zijn. Maar de wijze waarop Dussaud het
pronomen demonstrativum in het redeverband voegt, zal niemand bevredigen. Hij
vertaalt: ‘en deze (namelijk Aphas-of Ithoba'al en zijn vader Achiram) waren koning
onder koningen en vorst onder vorsten’; wat strijdig is met den zinbouw in
grammatisch opzicht, ondraaglijk pleonastisch wat den inhoud betreft, en van alle
mogelijke aansluiting bij het vervolg ontbloot. Het is overigens ook waar, dat
regelmatige aansluiting bij het vervolg reeds hierdoor op te geven is, dat de zin, aan-
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vangend met het onderwerp in het meervoud, voortzet in het enkelvoud. Wij zien
geen andere uitkomst dan een anakolouthon aan te nemen, waarbij de opsteller
overging van het meervoudig voornaamwoord slaande op alle mogelijke
grafschenders, koningen of vorsten, gezamenlijk op het oog genomen, tot het
distributieve enkelvoud de beschouwing beperkend tot ergens een koning of vorst
die zou doen wat dan aanstonds gezegd is. Voor dit gezegde nemen wij de vertaling
over van P. Vincent en geven den tekst letterlijk weêr aldus: En degenen, koning
onder koningen of vorst onder vorsten(1) dewelke (= koning of vorst) belegering
voltrekt tegen Gebal en deze grafstede blootlegt, de staf zijner rechtsmacht weze
gebroken, de troon van zijn koningdom omgeworpen.....
Verder kunnen wij met den geleerden navorscher niet meêgaan. De woorden die
volgen knoopt hij samen met het voorafgaande als nog behoorend tot den uitgesproken
wensch en vertaalt: ...en de vrede zweve over Gebal! (...et que la paix plane sur
Gébal). Met welk recht het werkwoord ‘barach’ overgezet wordt met planer, zien
wij niet in. Misschien ging Pater Vincent uit van de bewoording waarin hij
Lidzbarski's voorslag aanhaalt: et la paix s'envolera de Gébal. ‘Barach’ nu kon men
wel vertalen s'envoler; daarom toch niet voler, planer, alsof men met het wkw.
‘parach’ (? aram. perach) te doen had. ‘Barach’ wil eenvoudig zeggen: vluchten,
ijlings wegloopen, vlieden. Verkiest men te stellen: wegvliegen, goed; maar mits het
gewicht te leggen op het weg, niet op het vliegen. Met eigenlijk vliegen, of vliegend
zweven, heeft het begrip uitgedrukt door ‘barach’ niets gemeens.
O.i. gaat het niet aan, de betreffende woorden met het voorafgaande te verbinden,
zooals ook Lidzbarski doet waar hij verstaat: ‘... en de vrede zal wegvlieden van over
Gebal.’ Wat P. Vincent met recht verwerpt. Het is toch niet aannemelijk dat de
ontwerper van het opschrift den vloek over de grafschenders zal besloten hebben
met de voorspelling van ramp voor Gebal. Veel waarschijnlijker is het dat wii hier
staan voor een nieuwen aanhef, nevengeschikt bij den zin waarmeê de tweede regel
begint en inleidend een nieuwe vermaledijding; dus te vertalen: ‘En vliedt de vrede
weg over Gebal...’ Het voorzetsel 'al (= over) kan men natuurlijk niet verstaan alsof
er stond mê'al (= van over Gebal); het voorzetsel leidt niet eene bepaling in van de
handeling door het wkw. vlieden uitgedrukt; maar geeft den plaatselijken toestand
aan van den vrede over Gebal heerschend en waaraan door het verdwijnen

(1) Bij vergissing werd door den insnijder een letter weggelaten in dit woord
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van den vrede een einde zou gesteld worden: ‘vliedt de vrede weg te Gebal...’ Dit
ondersteld verdwijnen van den vrede wordt vooropgesteld als eene omstandigheid
onder dewelke alleen zou mogelijk zijn wat dan in uitzicht gesteld is, namelijk het
misdadig schrappen van het grafschrift; dit was immers alleen te vreezen van wege
een vijandige overweldiger: (verdwijnt de vrede) en delgt iemand dit inschrift...;
ofwel, hiermeê de apodosis latend beginnen: hij die dit inschrift delgt.....
En nu volgt, als slot van het grafschrift, eene verwensching waarvan de zin niet
met zekerheid te bepalen is. Pater Vincent toont afdoende de onaannemelijkheid aan
van de verklaringen door zijne voorgangers, Dussaud, Lidzbarski en Hoffmann
beproefd. Maar zijn eigen commentaar kunnen wij evenmin bijtreden. Het inschrift
biedt namelijk aan het einde twee lettergroepen, de eerste bestaande uit de teekens
lamed + pe + pe; de tweede uit sjin + resj + lamed. De eerste groep zal een vorm
voorstellen van het werkwoord lafaf, verwant met het arabisch laffa, ook in het
arameesch voorhanden en beteekenend, zooals Vincent het nauwkeurig aangeeft:
‘entpurer, entrelacer, nouer’; de tweede moet dan het onderwerp bevatten van het
voorgaande werkwoord. Deze tweede lettergroep zou uit twee bestanddeelen
samengesteld zijn: sjor (of sjir?) en īó. Tot zoover kunnen wij de voorgenomene
ontleding aanvaarden. Doch wanneer ons nu gevraagd wordt, in sjor een overblijfsel
van het naamwoord sjoresj te erkennen, waarin door misschrijving de derde letter
zou weggelaten zijn, en dan te vertalen: (zijn) wortel weze hem vernietigd, of met
Vincent's woorden: que soit anéanti pour lui (tout) rejeton, dan aarzelen wij ten
zeerste ons daarbij neêr te leggen. Het is wel waar dat in andere fenicische en
arameesche inschriften eene verwensching van dien aard uitgesproken is tegen
soortgelijk misdrijf; maar het gaat hier alleen om de behandeling van den
onderhavigen tekst. Dat sjor, juist in het laatste woord van het grafschrift, het door
den insnijder verminkte sjoresj zou zijn, is niet zoo gereedelijk te onderstellen,
alhoewel in denzelfden regel een ander woord onvolledig geschreven is. Dan, wortel
is niet hetzelfde als spruit (rejeton), en de reden waarom de maagschap van den
grafschender hier juist onder het beeld van zijn wortel zou opgevat zijn, ligt niet voor
de hand. Wanneer bij voorb. Esjmoen-'azar van Sidon wenscht dat zij die zijne rust
zouden storen ‘noch wortel zouden hebben beneden noch vrucht van boven’, dan
heeft die bekende beeldspraak, volkomene uitroeiing beteekenend, een heel
verschillenden klank. Eindelijk zal men bezwaar vinden in de vertaling van lofaf
(poal-vorm van lafaf) door: que soit anéanti... - Wij verkiezen een ander spoor te
volgen, overigens door P. Vincent zelf eenigszins aan-
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geduid en ten slotte leidend tot dezelfde uitkomst als die door hem bereikt. Het woord
sjor beteekent in het hebreeuwsch navel, navelstring, wat inderdaad in Achiram's
grafschrift hoegenaamd niet past; maar daarom is niet aanstonds over te gaan tot
wijziging van den tekst. In de plaats van sjor kan men even goed lezen sjir. Nu, in
het groot Lexicon Arabico-Latinum van Freytag staat voor sirrun ook aangegeven
de zinwaarde penis. Indien wij hier bij sjir deze beteekenis onderstellen, dan kunnen
wij, den tekst latend zooals hij is, en aan de woorden hunne eigene beteekenis
bewarend, letterlijk overzetten: verstrikt weze zijne teelkracht.
Om te besluiten, wij zouden den inhoud van het grafschrift aangeven als volgt:
Grafstede welke maakte Ithobaäl, zoon van Achiram, koning van Gebal, voor Achiram,
zijn vader, als zijne rustplaats voor eeuwig. En al wie, koning onder koningen of
vorst onder vorsten, beleg zou slaan voor Gebal en deze grafstede blootleggen, de
staf zijner rechtsmacht weze gebroken, de troon van zijn koningdom omgeworpen.
En vliedt de vrede weg te Gebal; hij die dit inschrift uitdelgt, hem weze de teelkracht
verstrikt.

Nu is het niet zoo zeer om den inhoud, maar bijzonder om het voorhanden zijn zelf
van het inschrift in fenicische letterteekens, dat Montet's ontdekking de grootste
belangstelling verdient. Uit de omstandigheden of bijgaande beteekenisvolle vondsten
die het blootleggen van het gedenkstuk vergezelden, blijkt allerklaarst, dat het
praalgraf met zijn opschrift dagteekent uit den regeeringstijd van Ramses II in de
XIIIe eeuw v.C. Wanneer men nu bedenkt dat de kanaänietische letterteekens hier
reeds vaste vormen vertoonen en met onmiskenbaren zwier uitgebeeld zijn, dan kan
men de gevolgtrekking niet ontduiken, dat de ontwikkelingsgang van het fenicische
alfabet, sedert zijn eerste ontstaan tot aan het tijdstip van het oprichten van Achiram's
graf, zeker verschillende eeuwen ingenomen had. Wij worden aldus voor den
oorsprong van het kanaänietisch alfabeth opgevoerd tot minstens de zeven- of
achttiende eeuw v.C. Deze conclusie strookt met het besluit tot hetwelk aanleiding
gaven de Sinaï-inschriften van Serabît-al-Chadem. In eene voorlezing welke ik de
eer had op een vroegere vergadering van onze Academie te houden, in 1921, sprak
ik mijne instemming uit met de meening, dat die inschriften ons niet het oorspronkelijk
kanaänietisch alfabeth aan de hand deden; dat de egyptische teekens daarin aangewend
kunstmatige nevenvormen waren van reeds bestaande semietische letterteekens. Men
zal
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niet beweren, dat de vondst van Achiram's grafschrift deze conclusie op stellige wijze
bevestigt; maar zij mag toch dienen als aanbeveling ervoor. Het hieroglyfisch inschrift,
op de 'arpê van Abisjoemoe, in den tweeden grafkelder te Byblos gevonden, bewijst
o.i. niet in het minst, dat tijdens de regeering van Amenemhat IV, omstreeks het jaar
1800 v.C., het kanaänietisch alfabetisch schrift nog niet in gebruik was, dat dus de
oorsprong ervan noodzakelijk zou te stellen zijn tusschen de jaren 1800 en 1300 v.C.
Neemt men in acht eenerzijds de eeuwenlange nauwe betrekkingen die tusschen
Egypte en Fenicië, inzonderheid in de havenstad Byblos, geheerscht hadden;
anderzijds, het feit, dat in latere eeuwen, toen het alfabetisch schrift voorzeker bestond,
toch nog in Palestina het keilschrift dienst deed bij sommige gelegenheden; dan zal
men best begrijpen dat, ook bij het ondersteld in-zwang-zijn van het alfabet, het
gebruik van het egyptisch hiëroglyfenschrift te Byblos een eereplaats kon blijven
innemen waar het doodenvereering gold.

Nog enkele bijzonderheden blijven aan te stippen aangaande een paar schriftteekens
voorkomend op ons eerbiedwaardig gedenkstuk. Wij bedoelen in het bijzonder de
teekens voor 'alef, kaf en mêm. - 'Alef beteekent ‘os’; en van het beeld van den
ossenkop stamt het letterteeken waardoor de aanvangsklank van den naam 'alef (=
het spiritus lenis) verbeeld werd. In het kanaänietisch schrift vertoont zich dat
letterteeken onder de gedaante van twee lijnen een hoek vormend met de spits naar
links gekeerd en een dwarslijn er door (Zie bijgevoegde tabel I). Het is licht in te
zien, hoe de grieksche (en onze) A eenvoudig een variante is van het bewuste teeken.
In Achiram's grafschrift nu treffen wij eene schijnbaar gansch vreemde voorstelling
aan van de 'alef, namelijk eene figuur bestaande uit loodrechte lijn met twee
buitenwaarts gebogene lijnen die ervan uitgaan rechts (achtmaal); zie de tabel II.
Keert men echter de figuur om, met de twee gebogene lijnen naar boven (tabel, onder
III). dan erkent men dadelijk de twee hoornen met het eronder gespannen juk, dus
eene omvorming van het oorspronkelijk beeld van den ossenkop. Wij vragen ons af,
of vorm en houding van het teeken in ons inschrift niet op zichzelf getuigt voor een
reeds aanmerkelijk lange evolutie van het schrift; de omkeering der hoornen, van
boven naar rechts, zal zeker maar gebeurd zijn in een tijd toen men den samenhang
met het oorspronkelijk beeld niet meer besefte. - Kaf beteekent ‘handpalm’; van het
beeld van de handpalm, met de opengespreide vingers, stamt het letterteeken,
waardoor
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de aanvangsklank van den naam kaf (K) verbeeld werd. In het kanaänietisch schrift,
namelijk op den Mesja-steen, komt dat letterteeken voor onder den vorm van een
steel. naar boven in drie vertakkingen gesplitst (tabel, IV); te Zendjirli
(oud-arameesch) eenigszins gewijzigd tat een beeld (tabel, V) waarbij de grieksche
(en onze) K reeds nader aansluit, alleen met de ‘vingers’ naar rechts in plaats van
naar links gekeerd. Echter, in Achiram's grafschrift treffen wij de kaf aan (zevenmaal)
verbeeld door de opengespreide ‘vingers’, maar met afknotting van den steel die toch
de eigenlijke ‘handpalm’ verbeeldt (?); zie de tabel, onder VI. Zou dit ook niet reeds
op zichzelf getuigen voor eene reeds doorgemaakte ontwikkeling, die alleen plaatselijk
zal geweest zijn en ook niet volgehouden werd? - Mêm beteekent ‘water’; en van
het beeld van het water, de golvende lijn, stamt het letterteeken waardoor de
aanvangsklank van den naam mêm verbeeld werd (M). Het kanaänietisch schrift
vertoont dat letterteeken onder den hier en daar min of meer toevallig gewijzigden
vorm van de gebroken lijn, uitgaande, rechts, op een neêrwaartschen trek (tabel,
VII). In Achiram's grafschrift komt de mêm dertien keer voor, nog wel als de golvende
lijn, maar rechtstaande in plaats van neêrliggend (tabel VIII), wat toch de natuurlijke,
dus oorspronkelijke houding zal geweest zijn van het waterteeken. Nogmaals eene
aanduiding, dat wij met het grafschrift reeds een tamelijk eind verwijderd staan van
den oorsprong van het fenicisch alfabet?
Laat ons verhopen dat verdere ontdekkingen den schat onzer kennissen op dat
gebied, zooals op velerlei ander, immeraan zullen verrijken.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

808

Lexicografische sprokkelingen(1)
Door Mr. Leonard Willems, bestuurder der Academie voor 1925
14. - Mnl. Veete en Veede(2).
Nederlandsch veete gaat etymologisch terug op een ouderen Nederl. vorm veede,
vede - te vergelijken met Duitsch Fehde, Ned.-D. Vehede en Vehde, O. Friesch feithe,
Ang. Sak. faehdh, oud-Fransch fède (vooral in de uitdrukking fède mortel) - cf.
dienaangaande Vercoullie, Etym. Woordenboek, en Franck-van Wyck, Etym.
Woordenb.
De verandering van veede in veete is, naar mijn oordeel, te wijten aan den
wisselvorm veechte - en moet dus gebeurd zijn in de streek waar veechte een gewone
uitdrukking was.
Zoo staan wij thans voor de vraag: ‘Wanneer en in welke streek is men er toe
gekomen om veete te gaan zeggen, in plaats van veede?’
En verder: ‘Wanneer en hoe heeft de nieuwere vorm veete het oorspronkelijke
woord verdrongen in de andere Nederlandsche gewesten?’
Die vraag is niet enkel van belang voor onze Nederlandsche lexicographie. Zij
heeft ook haar belang voor de Middelnederl. tekstcritiek - hetgeen, hoop ik, blijken
zal uit de hierna volgende nota.
Een eerste voorbeeld:
Wij lezen in het Comburgsche hs. van den Reinaert I, vs. 2166 vgl.:
Nu hoert hoe Reynaert sal verdoren(3)
Den coninc entie cohinghinne
Ende hi bewerven sal met zinne
Des conincx vrienschap ende sine hulde
Ende hi buten haerre sculde
Brune ende Isingrijn bede
Up-hief in groter ongherede
Ende in veeten ende in ongheval
Jeghen den coninc bringen sal.

(1) Vervolg op Versl. en Meded. 1922, blz. 269-286.
(2) Zie Versl. en Meded. 1923, blz. 534.
(3) = bedriegen, foppen.
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‘Een der ergst bedorven plaatsen van het gedicht.’ schreef Verdam (Tijdschrift
Maatsch. van Leiden, I, 20), welke nu voorstelt te lezen:
Ende hoe hi buten haerre sculde
Jsengrijn ende Brune bede
In ongheval ende in veden
Jeghen den coninc bringen sal.

Dan blijft er nog een vers ex conjectura aan te vullen, rijmend op: al.
Want, zegt Verdam, uphief in ongereede is zuiver onzin, en moet uit den tekst
verwijderd worden (daarin heeft hij volkomen gelijk!). ‘Hoe’ moet hier toegevoegd
worden. ‘In ongheval bringen jegen den coninc’ is niet correct uitgedrukt, en ongheval
moet hier plaats maken voor veete. Veete is ook bedorven ‘omdat de zuivere vorm
in 't Mndl. vede is’. En zoo alleen verkrijgen wij het noodige rijm op bede.
Het Bedburg-Dijksche hs. geeft slechts gedeeltelijk Verdam gelijk. Hoe komt nu
voor, waar Verdam het conjectureerde. Uphief verdwijnt uit den tekst - doch
onghereede blijft staan.
Verder luidt vs. 2173: ‘Ende in vresen ende in ongeval’, hetgeen zeer zeker de
oorspronkelijke lezing niet is.
J.W. Muller (1914) heeft Verdam's verbeteringen opgenomen in zoo ver zij door
den nieuwen codex bevestigd worden. Doch met Verdam leest hij: ‘in veeden ende
in ongheval’.
Wij staan hier dus voor een concreet geval: Moet in Reinaert I veeten, lezing van
het Comb. hs. behouden blijven - of moeten wij met Verdam en Muller veeden in de
plaats stellen?
Indien Verdam door ‘zuivere’ vorm bedoelt dat de etvmologische vorm veede in de
middeleeuwen nog de gewone is, dan wil ik hem niet tegenspreken.
De Brabander zegt in de 13de en 14de eeuw nooit anders dan veede. B.v. Hadewijch:
Doen dede mi Redenne lede:
Het dochte mi ene vede
Dat si mi nam dat gerede
XXX, 62.
Hem soude ghescien wel lede:
Met meneghen nuwen rouwen
Soudenne die vremde wrede blouwen
in menegh nuwe vede,
Eer hi dat lantscap mochte scouwen
Daer Minne haren vrient doet gelede.
XIII, 22.
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Ay, daer en darf gheen vremt versoenre gaen
Om te versoenenne die veede,
Ende die dit kinnen, si verstaen
Ghenoech van haren crede.
XXV, 90.

De dichter van den slach van Woeronc (ten onrechte aan Jan van Heelu
toegeschreven)(1) schrijft:
Daer menech hoge baroen
1181 Op stichte sware veede,
Die hem alle dede leede.

Verder, vs. 233 ‘een felle veede’, niet aan het rijm - passage overgenomen door L.
van Velthem, Spieghel Historiael, Boek I, 2928 (uitg. De Vreese).
Lodewijk van Velthem, Spieghel Historiael, Boek II, v.2387 (uitg. De Vreese):
Van dese tweste, van desen lede
So ward daer eene grote vede.

Grimbergsche Oorlog, Boek II:
Oec heeft men dicke geseit
327 Dat overmoet, onvrede, vede
Menighen is vergaen te lede.

Jan van Boendaele, Boek der Wrake:
I, 1204 Leghet een man in groter veeden
Ende wert hi raetsman van eenre steden,
Hi sal die veede nederlegghen.
III, 715 So wanneer raetsman ghebrect,
Sal men setten in sire steden
Eenen, die niet en steed in veeden.

In mijne studie haal ik om zoo te zeggen bijna uitsluitend plaatsen aan, waar het
woord aan het rijm staat: daar zijn zij immers tegen de willekeur der copiïsten
beschermd. - De plaatsen niet aan het rijm zijn overigens zoo talrijk dat er aan het
opsommen niet te denken valt.

(1) Zie dienaangaande J. Vercoullie, ‘Is J. Van Heelu de auteur... van den slag van Woeringen?’
(Eerste Vlaamsch Taal- en Geschiedkundig Congres), met wien ik volkomen instem.
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Hetgeen wij uit de letterkundige teksten vernemen, wordt bevestigd door de officiëele
oorkonden, keuren en stadsrekeningen: hier ook hent het Brabandsch niets anders
dan veede. Zie, onder meer, Stallaert, glossarium, voce dootvede, waar uittreksels
voorkomen uit de keure der ammanie van Brussel, 1292; keure van Sint
Pieters-Leeuw, 1284; van de meierij van Leuven, 1312; keure van het markgraafschap
Antwerpen, art. 10. Daarenboven een uittreksel uit het Strafrecht van Willem van
Taverije (15e eeuw).
Het Limburgsch staat op het zelfde standpunt als het Brabandsch: hier ook is enkel
veede bekend.
De Hollander twijfelt:
Bij Melis Stoke staan noch veeden, noch veeten aan het rijm. In den tekst der 3
hss. komt echter veeten voor (Boek IV):
Dat die ghene, die is te hove
Machtich ende van groten love,
93 Sine veete wille wreken
Metten here bi eneghen treken

De taal der hss. van Melis Stoke is sterk zeeuwsch gekleurd. - Zie dienaangaande
Susanne Hofker, de taal van Melis Stoke (1908), bl. 94 en vlg.
Bij Willem van Hildegaersberghen eenmaal vede aan het rijm:
Mer hebdi onrecht ende doedi ede,
Ghi maecter mede een lange vede.

Doch op andere plaatsen, niet aan het rijm, wijken de copiën van elkander af. Zoo
bl. 228, v. 174 heeft het teksthandschrift veete, de variant echter vede. Terwijl bl.
170, vs. 33 het teksthandschrift veechte leest, en de variant vede.
In Dirc Potter's Minneloop eenmaal veede aan het rijm. (Boek III, vs. 1155):
Dat craft ende gheweldicheit
1155 Maken nijt ende groot vede
Ende van lieven maken lede.

Daarentegen (IV, 124) lezen de twee hss.:
Daer off en coomt nymmermeer nijt
Noch vete, noch vijantscap noch strijt.
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Ik onderstel dat de aarzeling, die wij in de letterkundige teksten kunnen vaststellen,
ook in de Hollandsche keuren, oorkonden en stadsrekeningen zal teruggevonden
worden. Doch heb ik het noodige apparaat niet onder mijn bereik om dit na te gaan.
In het Sticht heerscht ook veede.
In Gelderland evenzeer - zooals blijkt uit menige plaats in Nyhoff's
Gedenkwaardigheden, gedeeltelijk door Verdam geëxcerpeerd in zijn Woordenboek,
voce vede en veden.
Hieruit blijkt voldoende dat Verdam gelijk heeft waar hij zegt dat veede in het
Middelnederl. nog de gewone vorm is.
Doch dit alles is bijzaak voor wie zich met de tekstcritiek van Reinaert I bezig houdt.
Hier luidt de vraag: niet (zooals Verdam ze stelt) of in het Middelnederl. veede
zuiverder en gewoner is dan veete - maar wel of veede nog altijd de gewone vorm is
in het Vlaamsch der 13de eeuw.
Laten wij dit laatste punt thans onderzoeken.
In den Walewein (ontegensprekelijk een Vlaamsch gedicht uit de 13de eeuw - het
rijmonderzoek, dat ik binnen kort uitgeven zal, stelt dit buiten allen twijfel) lees ik:
In (= ic en) was noit mordenare gheheten
8908 Jou sone wilde mi emmer veten.

Het werkwoord veten staat tot vete in de zelfde verhouding als veeden tot veede. De
vorm veten is hier door het rijm gedekt.
Ik ga over tot den Roman van Lancelot, welke door L. van Velthem in zijne
Lancelot-compilatie opgenomen werd. Dat dit gedicht ook door en door Vlaamsch
is, zal insgelijks door mijn rijmonderzoek bewezen worden.
Welnu, in den tekst hebben wij (Boek III):
... syt seker des
8041 Dat dootvede ende werringe
Was tuschen twee coninge

Boek IV:
Dat hi sculdech ware daerbi
5818 Van doetveden te haten mi.
Maer alse een groet viant
5844 Van doetveden, dats wel becant.
6450 Dien hi van doetveden haette meest.
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Want Mordrette quamen altenen ter stede
Lieden an van Zassen, van Vriezen daer
Die den coninc haetten vorwaer
10967 Van doetveden...(1)

Geen wonder! de copiist van het handschrift is een Brabander, evenals de compilator
L. van Velthem: voor hem bestaat enkel veede.
Doch onderzoeken wij thans de rijmen: hier stellen wij vast dat veede nooit aan
het rijm komt, doch uitsluitend veete:
Hier in dit land sijn swaere veten:
Ghine hebt gene swaerre (= zwaardere) geweten
Boek II, 9979.
Daer was een riddere, die was geheten
Avalon, die haette van doetveten
Mijn here Waleweine...
Boek IV, 3288.
Een riddere haettene van doetveten
Ende was Tamagius geheten.
vs. 4393.
Dat ghi Waleweine mint so sere
Ende hi u, dat (= hetgeen) wi alle weten
Soe sere haet van doetveten.
vs. 8603.

Best mogelijk dat ik in de 60,000 verzen nog de een of andere plaats overgeslagen
heb.
Het spreekt van zelf dat de vertaler van den Lancelot zich niet geamuseerd heeft
steeds veeten aan het rijm te schrijven, en middenin het vers overal veeden. De rijmen
bewijzen stellig dat voor onzen dichter veete de gewone vorm was. De Brabandsche
copiist, die niet anders kende dan veede, heeft het oorspronkelijke woord overal
uitgewischt waar hij kon. Doch op het einde van het vers ging dat niet; daar heeft hij
veeten wel moeten laten staan: de Vlaamsche vorm was hier immers door een rijm
gedekt.
Ik ga over tot het onderzoek van den Percevael II (zoo noem ik de omwerking
van Percevael I, welke door L. van

(1) In de omwerking van Walewein en Keye lezen wij insgelijks boek III. 20.252:
Want hi es in veden, syt seker das.
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Velthem ondernomen werd, en die hij in zijn Lancelot-compilatie inlaschte, boek II,
vs. 36,951-42,546). Dat Percevael I insgelijks een Vlaamsch gedicht is, wordt door
mij later door een rijmonderzoek bewezen.
Hoe staat het hier met de vormen veeten-veeden?
Ic sal u secgen sonder sparen
Sindermeer dat gijt wilt weten,
41388 Indien dat gi mi niet ne wilt veten

Hetzelfde ww. veten als in den Vlaamschen Walewein, hier ook door het rijm gedekt.
Een Brabander als L. van Velthem rijmt zoo niet: Dit heb ik hoogerop bewezen.
Zeer zeker werd dus dit rijmenpaar zonder wijziging uit den Percevael I door den
omwerker overgenomen.
Nog een tweede plaats komt hier in aanmerking:
Die coninc van Scaveloen werd Artur's man
Ende wel hondert ridders te hant,
Die beste die men vant int lant
Die worden sconincs man met ede.
42392 Dus verzoende men daer die vede,
Oec heeft men in die vede bevaen
Dyandraes...

Daar, zooals wij gezien hebben, de dichter van Percevael I op zijn Vlaamsch veete
schrijft, zal het rijmenpaar op vede niet van hem zijn: wij staan hier voor een passage
door L. van Velthem omgewerkt.
In het derde boek der Lancelot-compilatie heeft L. van Velthem de Wrake van
Ragisel II ingelascht, omwerking van de Wrake van Ragisel I, waarvan wij, evenals
van Percevael I, enkele fragmenten bezitten.
Ik lees aldaar (Lancelot is aan het woord):
.......
Ende ember en liet niet, des biddic u,
Wie ic ben hoe ic hete.’
Dus versoende Bohort die vete
Tuscen hen bede daer ter stat.

De Vlaamsche vorm vete is hier nogal onverwacht, daar zooals uit mijn rijmonderzoek
van den Ragisel blijken zal, het twijfelachtig is dat dit gedicht wel van Vlaamsche
herkomst is.
Door den tekst van den Lancelot heb ik aangetoond dat wanneer een Vlaamsche
dichter veete schrijft, de Brabandsche copiist dit woord stelselmatig in veede verandert.
Er blijft mij
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nu omgekeerd te bewijzen dat wanneer een Brabander veede schrijft, de Vlaamsche
copiist op zijne beurt er veete van maakt. Dit bewijs kan ik leveren:
Hein van Aken, een Brusselaar, schrijft in zijne vertaling der Rose, volgens het
Antwerpsch hs. (thans te Amsterdam):
1084 Alle veede cochte sire mede af.

In het Comburgsche hs. echter (door een Vlaming geschreven) staat op die zelfde
plaats ‘alle veeten’(1).
In dit zelfde Comb. hs., dat ook den Reinaert bevat, komt nog een 14d eeuwsch
gedicht voor, getiteld: Hoe een keyser twee princhen dede versoenen (uitg. Kausler,
III, 118-120). Wij lezen aldaar:
Ende deen van beeden doot es bleven
Of (lees up) dat die veete zij verdreven.

Bij Vlaamsche schrijvers vind ik trouwens nergens veede. Wat echter Maerlant
betreft, zie verder.
En indien de Brabandsche oorkonden, charters en rekeningen overeenkomen met
hetgeen wij bij de Brabandsche dichters kunnen vaststellen, zoo ook is er
overeenstemming tusschen de Vlaamsche oorkonden en rekeningen eenerzijds, en
de Vlaamsche dichters anderzijds.
In de Vlaamsche keuren vinden wij veeten en veechten. Deze laatste vorm staat
zelfs bij Verdam alleen door Vlaamsche bewijsplaatsen gestaafd (Boek der Audiëncie
van den Raad van Vlaanderen, Brugsch Stadsarchief en Praet, Spieghel der Wijsheit).
Een enkele tekst uitgezonderd: wij hebben gezien dat in een der beide hss. van Willem
van Hildegaersberghe in de varianten veechte en veete voorkomen: het ander hs.
heeft regelmatig veede, zooals het door het rijm bevestigd wordt. Denkelijk is het
hs. met de voornoemde varianten Zeeuwsch gekleurd.
Hoogstwaarschijnlijk is het aan dezen wisselvorm veechte te wijten dat in
Vlaanderen veede geen stand heeft kunnen houden, en zich tot vee(ch)te heeft
ontwikkeld.
Uit de door mij aangehaalde teksten, meen ik te mogen afleiden dat de jongere vorm
veete in het Vlaamsch der 13de eeuw reeds de gewone vorm geworden was, nevens
veechte.
Zoo dus, indien er in onze Reinaert hss. gestaan had veede, zou ik niet aarzelen
de vraag te stellen of er soms geen veete diende gelezen te worden.

(1) Uitg. Eelcoo Verwijs, waar er voor de variant staat A (= Amsterdam). drukfout voor C
(Comburgsch hs.).
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Doch, ik hoef hier geen vraag te stellen: het Reinaert hs. heeft immers veete, juist
zooals wij mogen verwachten. En aan deze lezing mag niet worden getornd.
En wanneer nu Verdam en Muller hier van het hs. afwijken, en veede willen lezen,
dan verbrabandschen zij onzen Vlaamschen Reinaert - iets waartegen ik het recht
meen te hebben protest aan te teekenen.

Een tweede te bespreken tekst:
Van den Spieghel der Sonden bezitten wij slechts een enkel bijna volledig
handschrift (te Münster bewaard). De taal ervan is half Neder-Duitsch, half
Nederlandsch.
Verdam heeft in zijne uitgave de taal van het handschrift in het Vlaamsch van ±
1360 overgebracht. Collega Scharpé is het met deze methode van teksten uit te geven
niet eens: liever had hij een zuivere copie van het handschrift gekregen, want hij acht
‘dat wij van het Vlaamsch der 14de eeuw nog te weinig afweten, om ons aan een
vertaling in die taal te wagen.’
Al laat zich de critische methode van Verdam, van zijn standpunt uit, zeer goed
verdedigen (ik kies persoonlijk geen partij in het debat), toch valt er heel wat te
zeggen ten gunste van Scharpé's zienswijze. En ik geef al dadelijk een voorbeeld.
In den Spieghel wordt ons verteld dat de jacht op provenden dikwijls tot kibbelingen
en twisten aanleiding geeft. En, zegt de dichter,
4912 Die cloester viele in vede daer ave

Of Verdam's vertaling hier in orde is, betwijfel ik ten zeerste. Wie den Westfaalschen
tekst in Vlaamsch van ± 1360 omzet, moet, naar mijn oordeel, ‘in veete’ schrijven.

Een derde te bespreken tekst.
In den Roman van Limborch lezen wij (Boek VII, 1683) aangaande Venus:
Want hovessche liede veet si meer
Ende scone ende edele vele eer,
Dan si doet donsuvere domme

In het glossarium van L. van den Bergh's uitgave staat, met verwijzing naar deze
plaats: ‘Veten = vervolgen, beoorlogen.’
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Ongetwijfeld een dwaling! Veten, zooals wij gezien hebben, is ten tijde van den
Limborch een Vlaamsche vorm (cf. Walewein en Percevael). Maar de schrijver van
dezen roman (ik meen niet dat het Hein van Aken is) is stellig een Brabander.
Wij moeten dus bij hem uitgaan van den vorm veden: hi veet.

Nog een vierde tekst.
Boudewijn van der Looren, schrijver van ‘de Maghet van Ghend’, is ongetwijfeld
een Gentenaar. Maar hetgeen van zijne werken overgebleven is (een drietal gedichten)
werd ons slechts bewaard in het van Hulthem hs. nr 192, dat ontegensprekelijk
Brabandsch is.
Wij lezen in de Maghet van Ghend (het is de stad Gent die spreekt):
Ic ben die onnosel (= onschuldige) suver maeght,
126 Die dore 't ghelove dese vede draecht

De Brabandsche copiist heeft hier, zooals elders(1), de taal van Boudewijn
verbrabandscht: het woord stond aan het rijm niet - er was dus voor hem geen bezwaar.
De oorspronkelijke Vlaamsche tekst heeft zeker geluid:
Die dore tghelove dese vete draeght(2).

De door mij besproken teksten kunnen volstaan, meen ik,. om te bewijzen dat het
verband tusschen veete en veede voor de tekstcritiek zijn belang heeft.
Uit een zuiver lexicografisch oogpunt mogen wij uit mijne aanteekening den
volgenden regel vaststellen: Uitzonderlijke gevallen daargelaten, wie den leeuw een
liebaert noemt, spreekt ook van veete of veechte, togen, diegone, lecht, dinken, dinne,
stic, pit, sochte (Engelsch soft), nieu, huwelyc, geslacht,

(1) Zoo lezen wij in onze Brabandsche copie, vs. 81: ‘Ende doer den leen, die tant ende poet
hem toende...’. Boudewijn schreef zekere tooghde - toonde is Brabandsch. Overal staat in
onze copie op, in plaats van Vlaamsch up, bekinnen in plaats van Vl. bekennen, enz...
(2) Over de historische beteekenis van deze veete om het geloof, zie L. Willems, De Historische
beteekenis van Boudewijn van der Looren's gedicht (in Verslagen der Vl. Academie. 1923,
bl. 853).
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kennen, senden..... En daardoor bewijst hij zijn Vlamingschap.
Zijn gebuur, de Brabander, zegt gewoonlijk leeu, veeden, tonen, diegene, licht,
dunken, dunne, stuc, put, sachte, nuw, houwelijc, geslecht, kinnen, sinden.....
Die lijst wordt bij een latere gelegenheid door mij nog aangevuld. Alle die woorden
verdienen onze bizondere aandacht. Immers, wanneer het erop aankomt te bepalen
of een gedicht van onbekende herkomst Brabandsch is of Vlaamsch, is het juist op
die woorden dat wij moeten letten.
Omtrent 99 procent der Vlaamsche en Brabandsche rijmen zijn volkomen dezelfde
- hetgeen niet te verwonderen is, vermits Brabandsch en Vlaamsch slechts dialecten
zijn van één en dezelfde taal.
Maar er is dan toch een gering procent rijmen (feitelijk is het veel min dan één
procent), waar beide dialecten beslist van elkander afwijken. En het zijn natuurlijk
die rijmen, welke wij steeds zorgvuldig moeten nagaan, want zij zijn het die den
doorslag geven, wanneer wij de herkomst bepalen willen. In de meeste gevallen
verstrekken zij ons dan ook, om zoo te zeggen, een wiskundige zekerheid - wel te
verstaan zoo het riimwerk uitgebreid genoeg is. Staan wij voor een kort dichtstuk,
of fragmenten van een groot werk, dan zijn de gegevens dikwijls onvoldoende om
allen twijfel weg te nemen.
Enkele voorbeelden als toelichting.
Het Elucidarium van Honorius van Autun(1), werd midden der 14de eeuw in
Nederlandsche verzen vertaald onder den titel ‘de Dietsche Lucidaris’. Het eenig
handschrift, dat wij van die vertaling bezitten, is Brabandsch; doch de rijmen bewijzen
dat het gedicht zelf niet Brabandsch is.
Wij lezen:
1708 Die Gods sone mach wel vrede heten,
Want hi versoende die waren in veten

En verder wordt van Mozes verteld, dat hij zijn volk uit Egypte verloste,
1786 Ende leet uut siere felre vete
Int soete land van behete(2)

(1) Dit werk werd vroeger toegeschreven aan Sint Anselmus van Cantorberv, en diensvolgens
in zijne opera omnia opgenomen.
(2) = het land van belofte.
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Dit is reeds een eerste vingerwijzing. Laten wij thans deandere rijmen onderzoeken:
Vlaamsch diegone: Sone, vs 153, 2152, 2166 - diegone: crone, 3445 - diegone:
gewone, 3683, 3959, 4737. Aan het rijm nooit Brab. diegene.
Aan het rijm togen: ogen, 5495, 5642, 5653, 5862, 6277 - alsook betogen: ogen
3105 - en getoget: verhoget 1802 - vertogen: ogen 2119. - Nooit Brab. tonen aan het
rijm.
Vlaamsch pit aan het rijm 965, 2393, 2530. - Nergens aan het rijm Brab. put.
Vl. dinne: minne 4859, 6260. - Nergens Brab. dunne aan het rijm.
Vl. dinken: sincken 2596.
Vl. sticken: micken 361, 6179 (= Brab. stucken).
Vl. ic bem: hem 138, 1605, 2031, 5888. - Nergens aan het rijm Brab. ic ben.
Vl. begaren (= begeren): sparen 5307(1) - hi begaert: vaert 4311. - Verder begaert:
waert 1451, 2172, waar ook begeert: weert zou kunnen gelezen worden - vs. 6280
hebben wij begaren: deren, waar gelezen moet worden Vl. daren (ook aan het rijm
Rein. I, 904 daren: ghevaren) - hs begaerde: hovaerde 1285, en: aerde 1953, waar
ook hoveerde en eerde als rijm zouden kunnen dienen.
Vl. lecht: recht 5497 (de copiist, die lecht niet kent, schrijft licht: richt - doch richt
is geen Vlaamsch). Daarentegen licht: ansichte 58, 256, 741, 1994.
Vl. hi verlechte: plechte 1666.
Vl. sochte (= sachte) aan het rijm 921, 6052 - en onsochte 1362.
Vl. geslachte aan het rijm 1044, 1960 (en nooit Brab. geslecht).
Vallen heeft als proeter. Si vellen: hellen 668, 748 -: gesellen 818 -: quellen 2531
- hi vel: wel 2603 - het gevel: wel 4713 (cf. Rein. I - hi vel: wel 2603). - Daarentegen
meermaals ‘Si vielen: sielen 477, 622 enz. (cf. Rein. I mi gheviele: Siele 181).
Houden, proeter. Si helden: gewelden 1728.
Vl. Vrame (= vrome, voordeel) aan het rijm: lichame, 1599, 2471, 6008 -: bequame
2386 -: Adame 992 -: betame 5213.
Nu nog eenige opmerkelijke rijmen:
Ersten (dit is resten - Eng. to rest - met de metathesis

(1) Over Vl. begaren, zie J. Jacobs, Klankleer der Mid. Vlaamsche dialecten, bl. 71, § 34 en E.
Gailliard, begaren in Verslagen Vl. Acad... 1919, bl. 532.
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der r = rusten) staat aan het rijm 2954 erste: kerste. Deze vorm is mij slechts uit
West-Vlaamsche teksten bekend (Walewein 10.286 - Sint-Amand II, 4928 - Theophilus
444 en 1661).
Derst (= dorst), insgelijks een West-Vlaamsche vorm - honger ende derste: berste
2826 en 3902 - derst: kerst 2837. Derst komt bij Maerlant herhaaldelijk aan het rijm.
“Die vichte” (= de vijfde): plichte 1318 - in verband met vichtien (15), vichtig
(50), die vichtigste, vormen welke J. Jacobs (Vergelijkende klank- en vormleer der
Mid. Vl. dialecten, bl. 266 & 165) als West-Vlaamsch beschouwt.’(1)
Reinen (= regenen): fonteine 5069. Rein (Eng. rain) is nu nog West-Vlaamsch (cf.
De Bo, idioticon).
Vermonen (= vermanen) aan het rijm vs. 3, ic vermone: sone. De meeste
voorbeelden bij Verdam, Woordenboek, zijn West-Vlaamsch. Maar of die vorm
speciaal Vlaamsch is, weet ik niet.
Plucht: vrucht, 1203 en 3109. Plucht is een wisselvorm van plicht, waarvan Kiliaen,
498, zegt: ‘Fland. = casus, periculum’ (= risico).(2)
Eindelijk 3314, preester: deester. Preester (= priester) is Neder-Saksisch. Of die
vorm ook Vlaamsch is? Deester (voor diester = duister) is een απαξ ειρημ νον.
‘Over deester durf ik niet oordeelen’, zegt Verdam bl. 243. Ik evenmin.
Conclusie: de Lucidaris is ongetwijfeld het werk van een Vlaming hoogstwaarschijnlijk (in mijne oogen zoo goed als zeker) het werk van een
West-Vlaming.
Bij het eerste zicht zou men dit niet kunnen raden; en men moet al een zekere
ervaring in rijmonderzoekingen hebben om zich niet te laten verschalken door het
gedoe van een copiist, die

(1) Die vormen zijn ook Zeeuwsch: ‘beneden haren vichtiene jaren’ (Rekeningen van Zierickzee,
1318). In hs A. van Melis Stoke, H, 31, lezen wij ook vichtien (Suzanne Hofker, blz. 93).
Cf. verder Zeeuwsche stukken in oorkondenboek van Holland en Zeeland van Vanden Bergh.
(2) Collega J. Jacobs doet mij opmerken dat plucht een West-Vlaamsche vorm is. Buiten de
voorbeelden door Verdam aangehaald (Despars, tweede helft, der 16de eeuw, kol. 471 en
473, - En Inventaire de Bruges, kol. 471) deelt hij mij de volgende plaatsen mede:
‘Godevaert de Bosschere, jeghen wien ghecocht geweest hebben twee roeden orduuns te
leiverne binne der Nieupoort up zijnen pluckt (= verantwoordelijkheid risico) (1448)’. Hosdey,
Essai sur le Statut du Hoop de Hazebrouck (bl. 126).
‘...wert ghehouden de voorsp. clocke... te houden gaen ende luyden... een jaer lanck
gednerende, tziinen pluchte ende up pericle’ (Weale, Doyenn. Dixmude, 2, 144).
‘Alle kindren sijn sculdich te bliven in 's vader plocht (= voogdij), of inder moeder, tote dat
si sullen hebben VII jaer...’ (1327). Hosdey, ibid., art. 24.
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regelmatig Brab. nuw schrijft (Vlaamsch niw is op enkele plaatsen nog blijven staan
vs. 4221, 5978, 5993 enz). Brab. nouwer (= nergens) voor Vl. niewer (modern nievers)
- Bijna overal Brab. tonen - en die verder in de spelling de verbuigingen en
Vervoegingen het Brabandsch volgt.
En nu een paar voorbeelden van een ander soort.
In de Lorreinen wordt ons de bloedveete verhaald tusschen het geslacht van Warijn
van Metz en dat van Fromont van Lens. Wij bezitten een reeks fragmenten van dit
gedicht, bevattende over de elf duizend verzen. Doch de vergelijking met den
Franschen origineelen tekst leert ons dat de Nederlandsche bewerking over de honderd
duizend verzen heeft geteld: een reuzenepos dus.
Welnu, zoo wij de herkomst der Lorreinen willen bepalen, laat ons het
rijmonderzoek ondernemen. Wij stellen al dadelijk vast dat hier veete nooit aan het
rijm komt, doch enkel veede.
Aan het rijm hebben wij Jonckbloet fragment(1) I, 787 vede: te lede; II, 4150 veede:
in lede; 4599 veeden: sceden.
In den tekst veede I, 793, 1354 en II 13, 22; 2084, 2338. In de
Lorreinen-fragmenten, uitgegeven door Matthes, I, 481 en II, 193.
Verder hebben wij nog als opmerkelijke rijmen: II, 3221 getoond: geloont; en I,
1575 tonen: gehonen. De Vlaming zegt togen, niet tonen.
Herhaaldelijk sen; ic ben of sin: ic bin aan het rijm. In de 13de eeuw zei de Vlaming
ic bem.
Het rijm II, 766 hoot: scoot; II, 3750 en 3903 hoot: groot. De Vlaming zegt hovet
of hoofd, niet hoot.
Het rijm II, 3324 en V, 62, 269 geslechte: rechte; IV, 116 en V, 222 geslechte:
Robberechte. De Vlaming zegt geslacht.
Verder II, 4294 stucken: gelucken; 4424 stucke: gelucke. De Vlaming zegt stic.
Gelief ook op te merken dat waar de Fransche tekst lion heeft, de vertaler dat
weergeeft door leeu en nooit door Vlaamsch tiebaert (II, 4265 ‘ende recht als een
leu geberde’).
Algader typische Brabandsche rijmen. En wanneer wij nu te gelijkertijd de bijna
totale afwezigheid van typische Vlaamsche rijmen vaststellen, dan mogen wij de
volle zekerheid hebben dat de Lorreinen een Brabandsch gedicht is, en in zijn aard
een tegenhanger vormt van dat andere reuzenepos (insgelijks over de

(1) Jonckbloet heeft in 1844 de toenmaals bekende fragmenten der Lorreinen uitgegeven onder
den verkeerden titel: ‘Karel de Groote en Zijne XII pairs’.
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100.000 verzen) den Lancelot(1), waar juist de zuiver Vlaamsche rijmen in overvloed
voorkomen en wij de specifiek Brabandsche rijmen moeten missen.
Nog een tweede voorbeeld van hetzelfde soort.
Wij bezitten een Middelnederlandsche vertaling van ‘la Chastelaine de Vergi’,
getiteld Van de borchgravinne van Vergi(2).
De vertaler is onbekend - en wij staan voor de vraag: is hij een Vlaming of een
Brabander?
De ‘minne’, zegt de dichter, moet ‘verholen bliven’, want
Want alst iement vremders weet
Dus blivet (?) die minne verraden
Ende moet met rouwen scheeden
36 Ende maect ghevriende in veeden.

In dit gedicht van 1127 verzen is er geen enkel zuiver Vlaamsch rijm te vinden.
Als Brabandsche rijmen stip ik aan dat de vertaler enkel kinnen gebruikt (Vlaamsch
kennen): vs. 19 kinnen: winnen - vs. 83 en 95 kinde: minde - vs. 109 en 257, ghekinnen
en bekinnen: minnen - vs. 387, ic kinne: beghinne - vs. 509, ic kinne: vriendinne vs. 584, kinde: ic vinde.
vs. 756 sin: ic bin (nooit Vlaamsch ic bem).
vs. 904 ghetoent: ghehoent (nooit Vl. toghen).
Conclusie: dit gedicht, dat 24 Mei 1315 voltooid werd (zoo zegt het slot) is
ongetwijfeld het werk van een Brabander - een opmerking die, voor zoo ver mij
bekend, nog niet gemaakt werd.
Nu gelieve men uit mijne gezegdens niet af te leiden dat wanneer veeden aan het
rijm komt, het gedicht daarom niet Vlaamsch kan zijn. Ik zal later aantoonen dat
liebaert in de beteekenis van leeuw, sporadisch aan het rijm staat bij Brabanders:
Wij moeten in soortgelijke gevallen altijd rekening houden met den rijmnood, welke
een dichter dikwijls dwingt buiten zijn eigen dialect een rijmwoord te zoeken.
J. van Maerlant heeft overigens die opmerking reeds in de 13de eeuw gemaakt, in
zijn Franciscus (v. 131):

(1) Het eerste boek van den Lancelot, dat over de 40.000 verzen telde, is zoo als bekend, verloren.
(2) Van een tweede vertaling van dit verhaal bezitten wij slechts een fragment.
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Men moet om de rime souken
Misselyke(1) tonghe in bouken
Duutsch(2), Brabantsch, Vlaemsch, Zeens
Walsch, Latijn, Griex ende Hebreus.

En Maerlant zelf heeft op die wijze gehandeld. Zij die zijne taal onderzochten, noemen
ze ‘zuiver’ Vlaamsch. Doch, naar mijn oordeel, is dit overdreven: zijn taal is wel in
den regel Vlaamsch (ja, zelfs bepaald West-Vlaamsch); maar zijn langdurig verblijf
in Holland is niet zonder invloed op zijne woordenkeuze en woordvorming gebleven
en zijne rijmwoorden zijn niet zelden on-Vlaamsch(3). Over Maerlant's taaleigen
handel ik een andermaal uitvoeriger. Doch nu al dadelijk een voorbeeld: veete heb
ik bij Maerlant nergens aan het rijm gevonden. Daarentegen Wapen Martijn, I, 737:
Maer des onghevals ghewelt
Dat bi ziene therte dwelt
Tyet soe des oghes gheleede:
Dus deelet soe die veede.

Verder Natueren Bloemen, V, 725, (Maerlant heeft het hier over den mugilus, een
visch):
Hie entie snoec onder hem beden
Sijn te wintre in veden

Dat Maerlant hier tegenover zijne Vlaamsche moedertaal ontrouw pleegt, meen ik
hoogerop voldoende bewezen te hebben.
En hetgeen bij hem gebeurt, zal wegens rijmnood aan andere dichters ook
voorgekomen zijn(4).
Wie nu een rijmonderzoek instelt, zal dus enkel te rekenen

(1) Misselyc (waarbij men missen kan) = problematisch, twijfelachtig.
(2) = Hollandsch.
(3) Ik dring hierop aan omdat onze Neerlandici dikwijls bij Maerlant te rade gaan om te weten
of een taalvorm of eene uitdrukking wel Vlaamsch is. En dan gebeurt het soms dat zij daardoor
van den wal in de sloot te recht komen. Maerlant is als Vlaming onbetrouwbaar... wel te
verstaan wat zijn taal betreft.
(4) Vede komt aan het rijm, met andere Brabantsche woorden, in de fragmenten van den
Borchgrave van Coetsy (Nap. De Pauw, Midd. Ned. Gedichten, Dl. II, bl. 38, vs. 158). Maar
er zijn ook een reeks Vlaamsche rijmen, zoodat het moeilijk uit te maken is of het
Coetsy-gedicht door een Vlaming of een Brabander geschreven werd. Terloops zij hier
opgemerkt dat onze dichters uit de 13de eeuw, en het begin der 14de, aan hun dialect tamelijk
getrouw blijven (sporadische afwijkingen daargelaten); zoo dat de herkomst der gedichten
in den regel geen moeilijkheid oplevert. Maar in den loop der 14de eeuw is hierin verandering
gekomen. En dan komen wij te staan voor gedichten waarin een mengelmoes van Vl. en
Brab. rijmen voorkomen - hetgeen te wijten is aan het veldwinnen der schrijftaal. De
West-Vlaamsche dichters maken hierop eene uitzondering. Het schijnt den West-Vlamingen
in het bloed te zitten, want reeds in de 15de eeuw zijn zij taalparticularisten.
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hebben met de reeksen Vlaamsche, Brabandsche of Hollandsche vormen:
Uitzonderlijke gevallen, die slechts sporadisch voorkomen, zijn van geenen tel.

Tot hiertoe heb ik mij slechts met de eerst gestelde vraag bezig gehouden: ‘In welke
streek en wanneer is de jongere vorm veete ontstaan?’ Het antwoord luidt: veete is
in Vlaanderen opgekomen; aldaar is het reeds het gewone woord in de 13de eeuw.
Van Vlaanderen uit, verbreidde het zich over de andere Nederlandsche gewesten.
Ik kom thans tot de tweede vraag: ‘Hoe en wanneer heeft de jongere vorm het
oudere veede verdreven?’
Wij hebben hoogerop gezien (Melis Stoke, Hildegaersberghe, Dirc Potter) dat er
bij de Hollanders der 14de eeuw reeds aarzeling bestond.
En dit duurt in de 15de eeuw voort: De Reinaert II (oorspronkelijk Vlaamsch
gedicht, waarvan wij slechts Hollandsche copiën en fragmenten bezitten) kent vs.
3471, 3474 en 7296 enkel veten. Doch op de correspondeerende plaatsen van den
Proza-Reinaert (alhoewel beide incunabel-uitgaven in Holland gedrukt zijn) staat
telkenmale veeden.
In het midden der 15de eeuw wordt het Brabandsch ook aangetast. Zoo lezen wij
in de Eerste bliscap van Maria (± 1444), een zuiver Brabandsch tooneelstuk, waarvan
wij een zuiver Brabandsche copie bezitten, (Belgisch Museum IX, bl. 105, vs. 1289).
De vete tusschen mi ende den mensche.

In het begin der 16de eeuw is veete de gewone vorm bij Anna Bijns, hetgeen
opmerkelijk is daar de schrijfster in den regel haar Antwerpsch dialect tamelijk
getrouw weergeeft (cf. Woordenlijst op de uitgave Bogaers van Helten).
Niettemin blijft de meerderheid der Brabandsche tijdgenooten van Anna Bijns aan
veede nog de voorkeur geven - vooral de rechtsgeleerden. Dat rechtsgeleerden eene
neiging vertoonen om trouw te blijven aan de taal van hunne wetboeken is algemeen
bekend.
Ter aanvulling van deze mijne nota, ware het van belang na te gaan hoe in de 16de
eeuw en in het begin der 17de, de verhouding tusschen beide vormen in de
verschillende dialecten is, en hoe stilaan veete veld wint... Tot dat in het tweede kwart
der
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17de eeuw aan veede den genadeslag wordt toegebracht. De veete tusschen veede en
veete had lang genoeg geduurd...
Immers, de bewerkers van den Staten-Bijbel hebben aan den Vlaamschen vorm
de voorkeur gegeven. En van dit oogenblik af, bestaat enkel veete in de kanseltaal
en bij de Bijbel-lezers. Of nu nadien het oude veede, dat voortaan dialectisch geworden
is, bij enkele schrijvers nog opduikt, weet ik niet te zeggen. Het apparaat van ons
Groot Woordenboek zal ons dienaangaande waarschijnlijk inlichten.
De lezer gelieve mij te verontschuldigen zoo ik de noodige opsporingen voor de
16de en 17de eeuw niet gedaan heb.
Ten eerste zijn navorschingen van dien aard zeer tijdroovend; en ik voeg erbij dat
onderzoekingen over het moderne Nederlandsch buiten mijn gewoon arbeidsveld
liggen.
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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 Belgischen schrijver die, in die tijdruimte, het beste werk,
zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.
ZEVENDE TIJDVAK:
1924-1925.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen Secretaris ingezonden worden.
De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop van elk tweejarig tijdvak
uitgegeven of geschreven werden.
Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van het Aug.
Beernaert=Fonds, in de Verslagen en Mededeelingen der Academie, jg. 1912, blzz.
884-885.
Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van hun werk of werken, bij
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 November 1925
Waren aanwezig, de heeren: Mr. LEONARD WILLEMS, bestuurder, Prof. Dr. L.
SCHARPÉ, onderbestuurder, en Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren: KAREL DE FLOU, Dr. L. SIMONS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan. AM.
JOOS, IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. J. MANSION, O. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE,
Prof. J. VERCOULLIE, Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE, J. JACOBS, Prof. Dr. J. PERSYN,
Prof. Dr. M. SABBE, Prof. Dr. A. VAN HOONACKER, en J. SALSMANS, werkende
leden.
Lieten zich verontschuldigen: de heeren GUSTAAF SEGERS en HERMAN TEIRLINCK,
werkende leden.

De Bestendige Secretaris leest het verslag over de October vergadering; het wordt
goedgekeurd.

Aangeboden boeken.
Door de R.K. Universiteit te Nijmegen:
Jaarboek 1924-1925.
Gids voor het studiejaar 1925-1926.
De christelijke vredesgcdachte. Rede door den rector-magnificus G. DE
LANGEN-WENDELS, O.P.
De R.K. Universiteit in 1924-1925. Rede door denzelfde.
Door de Koninklijke Bibliotheek, te Stockholm:
Sveriges offentliga Bibliotek. Accessions-Katalog 39. 1924. Utgiven av Kungl.
Biblioteket.
Door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen,
te Weltevreden:
Publicaties van den Oudheidkundigen Dienst in Nederlandsch Indië. - Deel I:
TJANDI KIDAL. - The earliest Sanscrit inscriptions of Java. - De Mintaraga-bas-reliefs
aan de Oud-Javaansche bouwwerken. Batavia, 1925.
Oudheidkundig Verslag 1924.
Oudheidkundige Vereeniging ‘Majapahit’ te Modjokerto.
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Verhandelingen. Deel LXV, derde stuk: Mythen en Sagen der Berg-Toradja's van
Midden-Selebes, vertaald en van aanteekeningen voorzien door JAC. WOENSDREGT,
Zendeling-leeraar van het Nederlandsch Zendelinggenootschap.
Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel LXIV, afll. 3 en 4,
1924.
Door den heer P.TH. JUSTESEN, te Banjoewangi. Java:
The Greek verb ‘Erepho’ and derivatives.
Three Homeric words: ‘Ephuperthe, Huperthe and Kathuperthe’.
The Greek verb ‘iaino’.
Door den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas:
Annalen. 37ste deel, 1923-1924.
Door Mr. LEONARD WILLEMS, bestuurder der Academie (vanwege den Schrijver):
Door Noord-Europa in het begin der XVIIIe eeuw. (Uit het, dagboek van een
Hollandschen avonturier) door Dr. FREDERIK LYNA. (Overdruk uit ‘De Vlaamsche
Gids’, 13n jg.)
Door de Redactie:
Mnemosyne. Jg. 1925.
Tijdschrift voor Geschiedenis, 40ste jg., afl. 4.

Aangekocht: Aesthetische Verantwoordingen, door Dr. JUL. PERSYN. Vlaamsche
Bijdragen I.

Voor den August Beernaert-Prijskamp werd ingezonden:
POLS (ANDRÉ M.). Moessogskie. Antwerpen 1924.

Mededeeling door den Bestendigen Secretaris.
Eeuwfeest van Dr. August Snieders. - Op 9 November ontving de Academie een
exemplaar van de medaille door het Gemeentebestuur van Antwerpen uitgegeven
ter gelegenheid van de honderdste verjaring der geboorte van Dr. AUGUST SNIEDERS.
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Mededeelingen namens commissien
1o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. - De Heer
Prof. J. MANSION, secretaris, brengt verslag uit over de vergadering door de
Commissie gehouden:
Waren aanwezig de heeren: IS. TEIRLINCK, voorzitter, Mr. LEONARD WILLEMS,
ondervoorzitter, K. DE FLOU, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Dr. L. SIMONS, Prof. Dr.
L. VAN PUYVELDE, Dr. L. GOEMANS, Prof. Dr. M. SABBE, leden, en Prof. Dr. J.
MANSION, lid-secretaris. Prof. J. VERCOULLIE, hospiteerend lid.
Aan de dagorde staat:
1o) Verkiezing van Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris der Commissie, voor
1926-1927 (16e Bestuur.)
Worden verkozen: tot Voorzitter: Mr. L. WILLEMS;
tot Ondervoorzitter: Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE;
tot Secretaris: Prof. Dr. J. MANSION.
2o) Over gedichten van Anth. de Roovere, van Hamme, van Frans Oisstock, van Anna
Bijns, enz. voorkomende in den Brusselschen Codex II, 270. - Lezing door Mr. L.
WILLEMS.
Mr. L. WILLEMS deelt zijne aanteekeningen mee over de Middelnederlandsche
gedichten uitgegeven door LYNA in zijn pas verschenen artikel ‘Een teruggevonden
handschrift’ (Tijdschr. voor Ndl. Taal en Letterk. 43). Hij betoogt dat een naamloos
stuk wel van de Roovere moet zijn, daar het als acrostichon te herkennen is, mits
men den naam van onder naar boven leest. Bij een ander gedicht, noopt het slot, dat
overeenkomt met het slot van een stuk van de Roovere, tot dezelfde gevolgtrekking.
De onverstaanbare woorden Seneca zot aan het einde van een vers, moeten gelezen
worden Seneca zeit en verstaan als het begin van de volgende reeks verzen, die
werkelijk spreuken uit Seneca zijn, ontleend aan den Spiegel Historiael. Verdere
toelichtingen betreffen uitspraken toegeschreven aan Fulgencius en Lucidarius,
verder gedichten van Frans Oisstock, Hamme, alsook Anna Bijns. - Eene interessante
tekstverbetering is Maniets secten in Mamets (d.w.z. Mahomet).
3o) Maerlant-Studiën. - Lezing door Mr. L. WILLEMS.
1. Spreker behandelt den bedorven passus van den Alexander waar Maerlant het
heeft over de aanhankelijkheid van ieder aan zijn geboorteland, en toont aan hoe een
zeer eenvoudige toevoeging, nl. het cijfer 1, den tekst duidelijk maakt.
2. De fragmenten uit den Spiegel Historiael door N. de Pauw uitgegeven zijn wel
van Maerlant, niet van L. van Velthem.
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3. De meening dat J. van Maerlant schepen-klerk van Damme zou geweest zijn is
als legende te beschouwen.
4. Ten slotte toont M. Willems aan de leden der Commissie een blad, afkomstig
van Brugge, van het reuzenhandschrift van den Spiegel Historiael (600 verzen).
De Commissie stelt voor deze lezingen op te nemen in de Verslagen en
Mededeelingen. (Aangenomen.)
2o) Commissie voor Onderwijs in en door het Nederlandsch. - De heer O. WATTEZ,
wn. secretaris, brengt verslag uit over de vergadering door de Commissie gehouden:
Waren aanwezig de heeren: Kan AM. JOOS, voorzitter, Prof. Dr. A.J.J.
VANDEVELDE, ondervoorzitter, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Dr. L. GOEMANS, J.
JACOBS, Dr. J. PERSYN, Prof. J. VERCOULLIE, leden, Prof. Dr. M. SABBE, hospiteerend
lid, en OMER WATTEZ, wn. secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) Verkiezing van Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris der Commissie, voor
1926-1927 (11e Bestuur.)
Tot Voorzitter wordt verkozen: Dr. A.J.J. VANDEVELDE, tot Ondervoorzitter: de
heer J. JACOBS, en tot Secretaris wordt herkozen de heer G. SEGERS.
2o) Taal- en letterkundig Onderwijs in de Lagere en Middelbare School. Lezen en
Opstellen. - Bespreking der lezing in de maand September door den heer G. SEGERS
gehouden.
Die bespreking werd tot een volgende vergadering uit gesteld.
3o) Bilderdijk Pedagoog. - Lezing door GUSTAAF SEGERS.
In afwezigheid van den heer Segers lezen Dr. L. Goemans en een paar andere
leden de ingezonden mededeeling.
Hoewel de dichter van De Ondergang der eerste Waereld eigenlijk geen pedagoog
was, in den zin dien men thans aan dit woord hecht, gaat van hem eene frissche
pedagogische strooming uit, door zijne onverdroten liefde tot het werk, en insgelijks
door zijne stelling dat slechts door de moedertaal de mensch waarlijk ontwikkeld
wordt. Ook treft men bij hem talrijke aphorismen en spreuken aan, die als echte
pedagogische voorschriften kunnen gelden.
De Commissie besluit, mits eenige besnoeiing, het werk van den heer Segers voor
te stellen ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen.
Na eenige inlichtingen van bestuurlijken aard door Dr. L. GOEMANS, bestendigen
secretaris, wordt de zitting om 12 ½ uren gesloten.
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Dagorde.
1o) Verkiezing van Bestuurder en Onderbestuurder voor het jaar 1926. - Voor
de verkiezing tot Bestuurder worden de heeren MANSION en VERCOULLIE als
stemopnemers aangewezen. - Wordt verkozen: Prof. Dr. L. SCHARPÉ, thans
onderbestuurder.
Als stemopnemers voor de verkiezing van den onderbestuurder worden aangeduid
de heeren SABBE en SIMONS. - Wordt verkozen: Prof. Dr. A. VERMEYLEN, werkend
lid.
2o) Lezing door Mr. Leonard Willems, bestuurder De Bibliotheca Belgica en
haar verdienstelijk werk.
De vergadering beslist dat de lezing van den heer WILLEMS in de Verslagen en
Mededeelingen zal opgenomen worden.
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Over gedichten van Anth. de Roovere,
van Hamme, van Frans Oisstoc, van Anna Byns enz. voorkomende
in den Brusselschen Codex II, 270
door Mr. Leonard Willems, Bestuurder der Academie.
In de laatste aflevering van het Tijdschrift van Leiden (XLIII, bl. 289-323) heeft de
hr. Fred. Lyna een uitgebreide studie laten verschijnen over den Brusselschen Codex
II, 270. ‘Een teruggevonden Handschrift’ zoo luidt de titel dezer bijdrage.
Dit handschrift was vroeger in het bezit van Jacobus Koning en daarna van Van
Voorst (beide te Amsterdam) en het werd geraadpleegd door Moll voor zijn Johannes
Brugman (1864). Doch sedert dien was het spoorloos verdwenen. En Acquoy, de
Vooys, Te Winkel (Ontwikkeling der Ned. Lett. I, 261) vermelden den codex als
‘thans zoek geraakt’.
Lyna toont aan dat het handschrift, in 1860 door A.D. Schinkel te 's Gravenhage
gekocht, in 1864 door de Coussemaker aangeworven werd en naar Frankrijk
vertrokken is. In 1877 kwam de Coussemaker's bibliotheek te Rijssel onder den
hamer en nu ging het in het bezit der Kon. Bibliotheek te Brussel over. Doch de
vroegere conservator der Bibliotheek schijnt niet geweten te hebben dat het handschrift
eigenlijk uit Amsterdam afkomstig was. En wij hebben het thans aan den hr. Lyna
te danken dat hij den codex geidentificeerd, en zijne geschiedenis opgemaakt heeft.
F. Lyna deelt ons ook zeer uitvoerig den inhoud van het handschrift mede. En
voor ieder dichtwerk krijgen wij een verzorgde bibliographie, waar alle noodige
inlichtingen verstrekt worden nopens de verschillende stukjes die hier voorkomen.
Wie belang stelt in onze 15e en 16e eeuwsche letterkundige geschiedenis zal den
Brusselschen geleerde dankbaar zijn voor al het nieuws dat hij ons medebrengt, en
zal hem met zijne merkwaardige vondst geluk wenschen.
Als aanvulling van Lyna's studie wensch ik echter de aandacht op enkele gedichten
te vestigen.
Onze codex bevat, naar hetgeen ons Lyna mededeelt, vijf
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stukjes van Anthonis de Roovere. Twee komen voor in de uitgave zijner Rhetorikale
Werken (1562): Een referein op den stok ‘Den bal verloren, tspel verloren’ (fol. 45
vo van Brussel); en een tweede referein op den stok ‘Die hem best spiegelt, zal netst
bekent zijn’ (fol. 59 verso). Daarenboven nog drie stukken, die in de Rhetoricale
Werken niet opgenomen werden: Een allegorische droom (in den vorm van eene
ballade): het akrostichon luidt: Roovere. Lyna heeft dit gedicht in extenso afgedrukt,
bl. 315-319. Een referein op den stok ‘Lof hoghe drivoudicheit onbegrepen’ (fol. 40
vo). Een ander referein op den stok ‘Lof bluetsturter voir alle creaturen’ fol. 72).
Maar er zijn geen vijf, doch wel zes stukken van de Roovere in ons handschrift.
Fol. 38 verso komt een gedichtje voor dat luidt:
Elc, die de passie Gods beweent,
Recht eist dat hem ons heer verleent
Een zuver herte, vul van minnen.
[o] Vader, die niement versmaet, vercleent,
Ontdoet mijn lippen, mijn herte reent!
Om uwer gracien te ghewinnen
Roupic met allen minen zinnen.

Lees het akrostichon van onderste boven, en gij vindt den naam van den dichter
ROOVERE, gespeld juist zooals in het bovenvermelde akrostichon.
De copiist van het handschrift die niet zag dat er een akrostichon was, schreef vers
4 ‘O vader’ maar zijn O is stellig een interpolatie.
Fol. 32 verso komt een kort nieuwjaarsdichtje voor (het sluit met de woorden ‘dits
hu nieuwe jaer’). He akrostichon luidt: ‘TES AL NIET ZONDER GOD ALLEENE’.
Zeker werd dit stuk geschreven door den zelfden rederijker, die het
nieuwjaarsdichtje schreef dat vooikomt fol. 44 verso. met de woorden ‘dits hu nieuwe
jaer’). Het akrostichon ‘MINT GODE BOVEN AL, UWEN NASTE ALS DI SELVEN’.
Lyna voegt hierbij (bl. 302): ‘Dit gedicht is geteekend Seneca Zot.’
Seneca Zot? Dit is waarachtig een zeer zonderlinge onderteekening voor een
middeleeuwsch nieuwjaarsgedicht!
Natuurlijk eene corrupteel!
Lees doodeenvoudig: ‘Seneca zeit’. En deze woorden slaan
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niet op het voorafgaande gedicht (zooals Lyna meent), maar wel op hetgeen nu in
het handschrift volgt:
Notate:
Weldoen gheleert ende niet ghedaen
Dat en mach niet in staden staen.
Weldaet bleef niet verloren mede
Berauwes hem niet diese dede.
Hoe scone waert dat werken ende woorde

Het laatste vers is in het handschrift weggesneden.
Dit zijn inderdaad spreuken van Seneca, en nog wel vertaald door J. Van Maerlant.
Het is bekend dat Maerlant in zijn Spieghel Historiael (1ste partie, boek VIII) een
zeer lange bloemlezing uit Seneca's werken heeft ingelasoht, van kap. 33 tot kap.
76.
In kap. 41, vs. 37, lees ik
Weldaet geleert ende niet gedaen
Ne mach niet in staden staen.

De variant Weldoen van het Bruss. hs. verdient zeker de voorkeur niet.
En verder kap. 45, vs. 45:
Weldaet was niet verloren mede
Vernoyes hem niet diese dede.

Berauwes, zooals het hooger klinkt, staat in de plaats van Vernoyes, dat men niet
meer verstond.
Wat nu het laatste vers van onzen codex betreft, heb ik de spreuk in den Spieghel
Historiael niet kunnen terugvinden. Is er hier eene leemte in het Amsterdamsche hs.
dat door M. de Vries en Verwys als teksthandschrift werd gebruikt? Of heeft onze
copiist die spreuk elders gevonden? ik weet het niet. Natuurlijk heeft hij niet
rechtstreeks uit den Spieghel afgeschreven; hij zal zeker zijne spreuken gevonden
hebben in eene bloemlezing in den aard van de Zedelessen, door Blommaert in zijne
Oud-Vlaamsche gedichten, III, bl. 113 gedrukt. Blommaert wist niet dat die lessen
uittreksels waren uit den Spieghel, en wel uit de Seneca-kapittels, doch dit werd later
door M. de Vries en E. Verwijs aangetoond.
Hoe het vers dat weggesneden is, hersteld moet worden, weet ik niet - maar de
zin is duidelijk: ‘Hoe schoon ware het niet zoo werken en woorden bij iemand
heelemaal akkoord zouden gaan’.
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Wat er ook van zij van de laatste spreuk, in ieder geval staat vast dat er ‘Seneca zeit’
moet gelezen worden, en niet ‘Seneca zot’.
Eenige bladzijden verder (fol. 54) staat er: ‘Lucidarius zeit’.
Lyna vergat aan te teekenen dat de 16 verzen, die hier staan, wezenlijk in den
Dietscen Lucidarius gevonden worden. Zij komen overeen met vs. 223-238 van
Blommaert's uitgave.
Nog wat verder (fol. 71 verso) staat ‘Fulgencius’.
Zeer zeker zijn deze verzen, vertaald uit Fulgentius, evenals de uittreksels uit den
Spieghel en uit den Lucidaris, ontleend aan een uitgebreid Middelnederl. dichtwerk,
maar welk dichtwerk het is, heb ik tot nog toe niet kunnen ontdekken.
De twee nieuwjaarsdichten, waarover ik hoogerop handelde, zijn, naar ik gis, het
werk van Frans Oisstoc. Van dezen laatsten komt ook in het hs. een nieuwjaarsdicht
voor (het sluit met de woorden ‘het wert hu een zalich jaer’).
En het akrostichon geeft: ‘MEESTER FRANS OISSTOC’.
Oisstoc is een heel zonderlinge naam voor een Vlaming. En hetgeen ons tot
voorzichtigheid nopen moet, is dat het gedicht in het begin het rijm-schema vertoont
abab bcbc cdcd

waaraan beantwoort MEESTER FRANS.
Dit schema is in orde, en de zin ook.
Maar waar de familienaam voorkomt, hebben wij nu verder het schema deef
fff.
Het schijnt wel dat de dichter zijn versje met eene reeks gelijkluidende rijmen
gesloten heeft, die beantwoorden aan - stoc.
Doch het veranderen van schema in de voorgaande verzen, komt mij verdacht
voor. En het zou mij niet verwonderen zoo de copiist hier geknoeid, en verzen
overgeslagen heeft.
Wij treffen verder in onzen Codex een referein aan, toegeschreven aan een 15d
eeuwschen rederijker G. Bloumaert (voor het eerst hier genoemd) en een referein
van den welbekenden Jonker Tan van Hulst (maar tot nog toe bezaten wij van hem
geene refereinen).
Daarenboven, volgens Lyna, twee gedichten van zekeren Hamme, ook een
onbekende. Heeft deze rederijker iets te maken met den schrijver van de Chyromancie
van den pape van
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Hamme? (Uitgegeven door Nap. de Pauw in zijne Middelned. Gedichten). Ik durf
hierop nog niet antwoorden - maar in ieder geval moet de vraag gesteld worden.
Zooals ik zeide, beweert Lyna dat er twee stukken van Hamme zijn: een kort
gedichtje van 31 verzen (fol. 47), waar bovenaan de naam Hamme staat. En een
allegorische droom (in ballade-vorm) [fol. 26] aan den zelfden dichter toegeschreven
door Lyna. ‘Hamme komt in acrostichon voor’, zoo zegt hij bl. 297. Dit gedicht werd
in extenso opgenomen bl. 319-322.
De laatste strophe geeft als akrostichon DDHAHMEG.
Zooals wij den tekst bezitten, komt dus de naam HAMME in het akrostichon niet
voor. En om dien in het midden der strophe te verkrijgen, moeten wij de H van het
5de vers in een M veranderen.
Dit 5de vers luidt:
Huut eendrachticheit moet welvaert leken.

Welke verandering Lyna aan dit vers wenscht toe te brengen, en hoe hij lezen wil,
is mij niet bekend. Maar ik zou aan die verzen niet durven tornen, en het voorkomen
van HAHME in het midden der strophe lijkt mij eerder louter toeval te zijn.
Wat er ook van zij, is de toeschrijving van Hamme twijfelachtig.
Lyna heeft aangetoond dat het handschrift, zooals wij het thans gebonden bezitten,
eigenlijk uit twee (zoo niet drie) verschillende handschriften is samengesteld. De
filigramen van het papier bewijzen dat het oudere handschrift uit ± 1500 dagteekent.
Het jongere hs. (fol. 1-14 en 72-120) uit ± 1530.
Ik voeg erbij dat in het oudere hs. de taal en de spelling beslist Vlaamsch zijn,
terwijl het toegevoegde Brabandsch schijnt.
In die folio's van ± 1530 vinden wij een reeks refereinen van Anna Bijns.
Volgens Lyna zouden er van fol. 105-113 vier refereinen van de Antwerpsche
schooljuffrouw voorkomen.
Bij het referein van A. Bijns, op fol. 111 verso (met den stok: Ongebonden best
weldich man sonder wijf) teekent Lyna aan: ‘uitgegeven in Belg Museum IV, bl. 83
door J.F. Willems naar een hs. in zijn bezit’.
Het ware, meen ik, niet overbodig hier bij te voegen dat dit Willems-hs. thans op
de Kon. Bibl. van Brussel berust (catal. nr 19.547). Het bedoeld referein staat aldaar
op fol. 164 recto. Overigens komt dit zelfde referein ook voor in het Gentsche hs.
(Nieuwe Refereinen, nr LXIX, bl. 257).
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Na dit referein komt in onzen Codex het volgend kwatrijn (met akrostichon) voor:
Aensiet jonste / niet de conste / tes vrouwen / werck
Neempt danckelyc / hoe cranckelyc / dat ghedicht es
Natuerlyc / puerlyc / comet uut trouwen / sterck
Aenmerckt snel / hoe wel / dat van consten licht es.
Het is, dunkt mij, niet overbodig hierbij aan te teekenen dat dit een variant is van he
kwatrijn dat in het Willems-hs. voorkomt (fol. 34):
Aenveerdt mijn dicht / slicht / al eest van consten bloot
Neemt danckelyc / ontfanclyc / uyt liefden diet riet
Niemand en laect / al eest mesmaect / want uyt jonsten sproot
Aanmerct den sin / tes vrouwen gespin / wiet siet.
Lyna zegt (bl. 308) dat dit een ‘retrograde’ van A. Bijns is. Dit zal wel, onderstel
ik, een lapsus calami zijn: een retrograde is immers een gedicht, waarvan men naar
keuze ieder vers, woord voor woord, van rechts naar links, of van links naar rechts
(retro) lezen kan(1). En dit gaat met de besproken kwatrijnen niet.
Maar er zijn in onzen Codex meer dan vier refereinen van Anna Bijns.
Het referein dat op fol. 108 verso voorkomt (met den stok: ‘veel lijdens ghebuert
mij al den dach’) en dat aldaar tusschen twee Bijns-refereinen staat, is insgelijks van
haar.
Het komt ook voor in het Willems-hs. te Brussel, fol. 45, en in het Gentsche-hs.
(Nieuwe Refereinen, nr XIV, bl. 51). De tekst van onzen Codex staat veel dichter bij
dien van het Willems-hs. dan bij den anderen.
Fol. 113 verso van onzen Codex lezen wij:
‘Copye van een missive ghesonden vanden prinche der duyvelen lucifer ter werrelt
an die Luterianen’.
Ick, lucifer, prinche der helsche natye
Ontbiede gruetenesse / te deser spatye
An u mijn vrienden ter werelt gheseten.

Lyna teekent hier aan: ‘Enkel de eerste drie verzen: de bladen 114-120 van het hs.
zijn onbescreven’. Voeg hierbij dat

(1) Zie voorbeelden van Retrograden bij Anna Bijns Ref. 18, Boek III, (uitgave Bogaers-van
Helten, blz. 280) en Soens, Onuitgegeven gedichten van A.B., bl. 318.
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dit ook een referein van Anna Bijns is: het komt voor in het Willems-hs., fol. 28
recto. De stok is: ‘Mijn helsche glorie sal uwen loon zyn’.
Het stuk werd uitgegeven door Soens. (Onuitgegeven Gedichten van A.B., bl. 236,
in de Leuvensche Bijdragen.
Het is een tegenhanger van een ander referein met den stok: ‘Mijn hemelsche
glorie sal uwen loon sijn’ (uitgegeven door Ruelens, Refereinen van Jan de Bruyne,
III, bl. 23).
Er komen ook in het handschrift een zeker getal Nederlandsche liederen voor met
muzikale begeleiding. Dan volgen eenige liederen zonder zangnoten, doch met
wijsaanduiding. Lyna, die naar Knuttel, Het Ned. Geestelijk Lied, verwijst voor de
teksten, vergat naar het standaardwerk van F. van Duyse (Het Oude Nederl. Lied) te
verwijzen voor de melodieën.
Fol. 145 - een lied op de wijze ‘Conditor alme siderum’. Dit is de melodie van het
volkslied: ‘Al die daer segt de reus die kom', zij liegen daerom’ (Liedboek van het
Willemsfonds): Cf. van Duyse, Oud-Ned. Lied, II, 1246.
Fol. 145 - Het bekende lied ‘Hoe lude sprac de leeraer opter tynnen - Cf. van
Duyse, III, 2435.
Fol 146 - lied op de wijs ‘Het reet een ridder jaghen uut’. Cf. van Duyse I, 46.
Fol. 147 - lied op wijs ‘Ik reide aen enen danse Daer ik veel vroukens vant’.
Cf. van Duyse, II, 945. De melodie is onbekend, en komt niet overeen met ‘Ick quam
tot eenen dansse daer menich joncfrouken was’ (Antwerpsch Liedboek, 1544).
Om te eindigen, nog eene tekstverbetering.
Op fol. 61 verso komt een geestelijk gedicht voor met incipit:
Maniets ende Arrius quade secten
Contrarie gods wet ende der helegher kerken.

De secte van Arius, de Arianen, is algemeen bekend. Maar de lezer zal zeker nooit
hebben hooren spreken van ‘Maniet’ en zijne secte - ik evenmin..... En zoo staan wij
voor de vraag: Wie is nu eigenlijk deze Maniet?
Het antwoord luidt: Schrap het puntje op de i, en verbind het staafje met de
voorgaande letter. Lees:
Mamets ende Arius' quade secten.

Mamet was ten onzent gedurende de middeleeuwen de gewone benaming van
Mohammed, en onze voorouders verstonden
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onder den naam ‘Secte van Mamette’, hetgeen wij thans de Mohammedanen noemen.
De eigennaam Mamet was overigens zoo gebruikelijk dat het een zelfstandig
naamwoord werd en dat dit de beteekenis van ‘afgod, afgodisch beeld’ aangenomen
heeft.
(Si) maken van den beelden mametten
Ende aenbedense voor ons heere God.
Jan de Weert, Nieuwe Doctrinael, 1617.
Elc aenbeet sinen mamet.
Leven van Ons Heeren, vs. 1174.
Fol. 89 komt een referein voor, dat begint:
Wijn bluet verandert, mijn crachten verscricken.
Lees natuurlijk: ‘Mijn bluet.....’
Deze 2 voorbeelden aan de incipit's ontleend, en de graphie Seneca zot zijn voldoende
om te bewijzen dat onze Codex, evenmin als trouwens de meeste middeleeuwsche
codices, overal zonder feilen is.
Het ware dus wenschelijk, wanneer de zeer talrijke hier voorkomende onuitgegeven
stukken in druk zullen verschijnen, dat de tekst nagezien worde door iemand die in
het Middelnederlandsch taalvast is - en dat men ons geene zoogenaamde diplomatische
uitgave opdisschen zal - het gewone redmiddel van alle menschen die geen
Middelnederlansch verstaan.
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Bilderdijk Pedagoog
door Gustaaf Segers, werkend lid der Kon. Vl. Academie.
De Ware Wijze ligt niet krank aan letterzots-zucht;
Geen zot wordt wijs door 't brein met boeken opgevuld.
Laat de ezel ze op den rug, hij, in de hersens dragen;
't Is beiden even wit; en, waar het in verscheelt,
Is: 't beest zal van de vracht, als hem vervelend, klagen.
Terwijl de schoolzots last aan andren steeds verveelt.
BILDERDIJK.
Hollands taalschat uit te storten
Is mijn glorie; niets dan dit.
BILDERDIJK.
Geleerdheid is een groote stut,
Maar wijsheid maakt haar steeds van nut.
BILDERDIJK.

't Is de kennis der taal, die 's menschen ziel en haar geheel die de geestelijke
wareld moet doen kennen en met hare volmaking moet zich noodwendig
de geest veredelen en verheffen tot boven deze wareld.
BILDERDIJK.
Vroeger heb ik in de Academie over Vondel als Opvoedkundige gehandeld. Ook van
BILDERDIJKS leven en werken gaat eene krachtige pedagogische strooming uit. Het
is waar: hij drijft den spot met de wetenschap, en veel is er in zijn leven, dat in het
geheel geene navolging verdient. Maar, hoezeer heeft deze man, wiens loopbaan
eene aaneenschakeling van tegenstrijdigheden en rampen was, zich op de studie der
meest uiteenloopende wetenschappen toegelegd! Ik denk niet, dat hij ooit door velen
in geleerdheid werd overtroffen. Hier zal het voorbeeld sterker zijn dan de leer, die
bij hem poëtische fantazij, zoo niet moedwilligheid zal geweest zijn. En, waarin
BILDERDIJK, zoowel door zijne leer als door zijn voorbeeld, ons allen tot navolging
noopt, en waardoor hij zegenrijk op den geest der leerlingen moet werken, is zijne
liefde tot den arbeid, tot onze moedertaal. Zelfs, indien hij geene enkele pedagogische
gedachte had vooruitgezet, zouden allen, die het met het onderwijs wel meenen, hem
dankbaar moeten zijn.
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Over het hooge belang, dat hij aan de moedertaal hechtte sprak ik reeds in mijne
vorige studiën(1).
Niet alleen bevat zijn werk een onuitputtelijken schat van taalvormen, waaruit wij
allen, wie wij ook zijn, veel hebben te leeren; hij heeft, en dat op meesterlijke wijze,
het innige verband tusschen den menschelijken geest en zijne moedertaal doen
uitschijnen, en er met nadruk op gewezen, dat de ontwikkeling en veredeling der taal
met de ontwikkeling en veredeling van den geest gelijken tred houdt.
Door dit gedeelte van zijn werk bewijst hij, dat hij een meester op pedagogisch
gebied mag genoemd worden.
Bataven, kent uw spraak en heel haar overvloed!
heb ik reeds aangehaald; het kan niet dikwijls genoeg aangehaald worden.
De taalstudie, de kennis van den taalschat is onontbeerlijk voor allen die aan de
volksontwikkeling hunne krachten wijden.
Zijt meester van de taal, gij zijt het van 't gemoed!
Nooit werd eene pedagogische waarheid zoo kernachtig, zoo schoon uitgedrukt. Dit
vers zou in alle leerzalen, waar de leeraars, om het even van welken graad, hunne
beroepsopleiding ontvangen, in gouden letters op de wanden moeten prijken.
Want, niet alleen is de waarheid, in dit vers besloten, van het hoogste belang voor
den redenaar en den letterkundige, maar evenzeer, zoowel voor den lageren
onderwijzer, als voor den professor van het hooger onderwijs, aangezien slechts hij,
die meester van de taal is, meester van het gemoed kan zijn.
‘Het gemoed (d.i.) het binnenste van den mensch, in onstoffelijken zin beschouwd
als den zetel van zijn geestelijk gevoel, het beginsel zijner neigingen, hartstochten,
veelal in onderscheiding of tegenstelling van zijn denkvermogen of verstand, gelijk
in figuurlijke opvatting, het hart, nevens of tegenover het hoofd gesteld wordt(2)’.
En, slechts wat tot het gemoed, tot het hart doordringt, is onze duurzame eigendom,
naar RüCKERT'S treffend woord · Nur Gefühltes bleibt im Angedenken hangen.
Doch slechts de moedertaal, de denk- en de gevoelsvorm van den mensch, heeft
het vermogen om tot het gemoed door te dringen en het te beheerschen, omdat zij
alleen het karakteristieke kenmerk van den mensch is.

(1) Zie Bilderdijk Opbouwer en Minnaar onzer Moedertaal. (Versl. en Meded. 1925, blzz.
337-352).
(2) Woordenboek der Nederlandsche Taal, IV, kol. 1429.
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Den mensch te kennen is des menschen wetenschap,
Maar nimmer kent men hem uit klaatrend schoolgeklap,
Door meesters 't ekstrenbroed in 't kooitjen voorgebrabbeld,
Terwijl 't, ontroofd aan 't nest, op d'ijz'ren tralie knabbelt,
Neen, toon hem in de Taal, die uit zijn boezem breekt,
Door d'oudren in hun kroost met d'adem opgekweekt,
't Ontvloeisel van zijn ziel, door 't lichaam uitgedreven,
Daar schuilt zijn menschheid in, zijn zelfgevoel en leven.
Zoek in u zelf de taal, en ken u zelf in haar:
Haar spiegel is ons Al, haar indruk 't eeuwig waar

Deze laatste verzen zijn geniaal: er ligt meer wezenlijke pedagogie in opgesloten
dan in tal van hooggeroemde vakboeken.
Dat BILDERDIJK zijn leven lang een noeste werker was, blijkt ten overvloede uit
zijn ontzaglijk werk, en uit den schat van wetenschappen, die hij zich had aangeëigend.
Hij, die zijne moedertaal als zijn hartebloed liefhad, en daarin zoo vele meesterstukken
schreef, kende niet alleen de klassieke talen in den grond: de meeste Europeesche
talen, zelfs meer dan eene Oostersche taal, waren hem eigen. Watal inspanning dit
den man gekost heeft, zal elkeen beseffen. Men mag daarbij niet vergeten, dat hij uit
de meeste oude en nieuwe talen heeft vertaald. Onder deze laatsten komt L'Homme
des Champs van DELILLE voor; daarin wordt over den schoolmeester en het lager
onderwijs gesproken; wij moeten er derhalve enkele oogenblikken bij stilstaan.
GUSTAAF VAN EHRING heeft in het merkwaardig werk: Mter WILLEM BILDERDIJK,
uitgegeven op machtiging van de BILDERDIJK COMMISSIE, een afzonderlijk hoofdstuk
aan den grooten dichter gewijd, waarin deze als vertaler wordt bestudeerd(2). Ik vestig
er de aandacht op, omdat de beschouwingen van den schrijver vooral op de vertaling
van L'Homme des Champs passen.
‘Bij Bilderdijk vloeien de vertaler en de dichter ineen. - Er zijn zooveel
schakeeringen in hem te vinden van meer nauwkeurige overbrenging tot zeer verre
navolging, ja, tot navolging slechts in enkele deelen van een gedicht, dat de grenzen
niet te bepalen zijn.
Doch, wat er van zij, met welken graad van nauwkeurigheid de lezer de vertalingen
van Bilderdijk bestudeere, één ding zal hij, indien hij niet te blind bevooroordeeld
is, moeten toegeven, dat Bilderdijk als vertaler een der belangrijkste dichterfiguren
is, en de schatten van verschillende volkeren geplunderd heeft(1)

(2) De Vertaler, blz. 437.
(1) Bilderdijk: De Taal.
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voor onze taal en letteren; dat hij door de schoonheden van tal zijner verzen zijn
eigen nederige uitspraak heeft te niet gedaan.
Bilderdijk zelf vertelt, dat hij die vertalingen, als ontspanning tusschen zijne andere
gedichten door, maakt. Hij bracht zoodoende verzen van een paar honderd
dichters uit tal van talen in het Nederlandsch over. - Een uitgebreide studie en
taalkennis alleen kunnen zijne verdiensten hier ten volle in het licht stellen. - Behalve
vergelijking met het oorspronkelijke is er nog een andere dankbare wijze om
Bilderdijks kunde te doen uitkomen, n. 1. door zijn vertaling te vergelijken met die
van andere hand. - Somtijds zal hij achterstaan, doch vaak ook den toets glorierijk
doorstaan. Mozes' lied vinden wij bij onze drie grootste lyrici, Vondel, Bilderdijk
en Guido Gezelle. - Reeds het vers van Vondel is hoogst verdienstelijk; bij Bilderdijk
ontmoeten wij kloeker strofenbouw, grooter kracht, grandioser zwier, bij Gezelle
eindelijk heeft het lied zijn volkomen losheid bereikt, naar iedere aandoening
luisterend van den dichter; vol majesteit als het vers van Bilderdijk en toch
eenvoudig....
‘Tegenwoordig legt men zich vooral toe op het nauwkeurige weergeven van het
oorspronkelijk; de inhoud moet bewaard blijven, en het zou buitengewoon gevaarlijk
zijn voor hem, die daarvan wil afwijken. Deze methode volgde Bilderdijk in zijne
tallooze navolgingen echter zeer zelden; hij had zijn eigen vrijheid te lief en was te
subjectief; de eerste methode brengt ons allerhoogst tot evenaring van het
oorspronkelijk, en dit is dan een buitengewoon gunstig geval, de tweede levert
ongetwijfeld groote gevaren op: uitbreiding of verandering beteekent dikwijls verlies,
verzwakking, vergrauwing, doch aan den anderen kant is het door haar soms mogelijk
dat het oorspronkelijk overtroffen wordt of er een geheel nieuwe schittering aan
wordt verleend. Dit blijkt bij Bilderdijk vooral bij het overbrengen der mindere
dichters, en bij de anderen weet hij wel vaak niet geheel den inhoud, maar juist het
karakteristieke van het vers over te brengen.’
Het Buitenleven is eer eene navolging dan eene vertaling van L'Homme des
Champs; er valt des te minder aan te twijfelen, daar de Nederlandsche dichter
Nederlandsche toestanden beschrijft, zelfs Nederlandsche personen opvoert(1).
Hier het beeld van den Schoolmeester uit BILDERDIJK's tijd: 't is eerder eene
carricatuur dan een portret.

(1) Hij schrijft dan ook: Gevolgd naar L'Homme des Champs ou les Georgiques Françoises van
den Abbé Delille.
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Daar is een tweede in t dorp, die kracht en invloed heeft,
De schoolvoogd, voor wiens plak de boersche landjeugd beeft;
Let op, wanneer hij spreekt, op wat geleerden trant
Hij elke sylbe rekt, en ieder muskel spant!
Wat moeite hij zich geeft, om met het nauwst geweten
Ons elke letter juist in d'uitspraak toe te meten.

Dat is de schoolvos, en de groote dichter stelt hem ons voor gelijk men hem ons meer
dan eens op tooneel heeft opgevoerd.
Uit dezen aanhef schijnt het dat BILDERDIJK zijnen held bespottelijk tracht te
maken, iets waarin hij gedurende gansch zijn leven genoegen smaakte. Hij beseft
echter de hooge waarde van den onderwijzer, en treedt in beschouwingen, die
bewijzen, dat pedagogische tact hem in het geheel niet vreemd was. Ook gebruikt
hij hier een woord dat dikwijls aangehaald wordt: Den Wijze is niets gering.
Daar, waar BILDERDIJK over de groote diensten spreekt, welke de onderwijzer aan
de dorpsjeugd bewijst, waar hij eerbied voor hem eischt, zouden zijne woorden in
een handboek van pedagogie niet misstaan. Vooral daar, waar hij zegt dat in het
onderwijs, in het volksonderwijs, de toekomst der maatschappij ligt, dat het de plicht
van allen is er voor te zorgen, dat de volksonderwijzer een verheven besef van zijn
ambt heeft, opdat de menschheid dit ook moge hebben, is hij waar, treffend, en
spreekt hij als een schoolman, zelfs als een staatsman van onzen tijd.
De dwaas alle veracht
Wat heilzame arbeid is voor 't menschelijk geslacht.
Den kleine is in zijn post een glans van aanzien noodig;(1)
Dat Grooten noodig zijn, de rest is overbodig.

Dit laatste is echt Bilderdijksch.
Allen weze het wel op het hart gedrukt:
Bemoedig des den man! Bedenk, dat in zijn hand
't Toekomstig lot berust van uwen Boerenstand.
Maak hem en 't meesterschap eerwaardig in zijne oogen,
Opdat zij 't inderdaad der menschheid worden mogen.

Zeer waar. Ook:
Wij weten 't, elk beroep heeft; zijn belachelijkheden,
Waar 't zulken bloot aan stelt, die 't op den duur bekleeden.
De stem, de toon, de taal, de houding, neemt iets aan
Van 't handwerk, 't ambt, de post, den rang, waarin wij staan.

(1) Den kleine is in zijn post een glans van aanzien noodig!
Dat zij, die met het bestuur van het onderwijs belast zijn, het nooit uit het oog verliezen.
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BILDERDIJK toont ons vervolgens de kinderen aan het spel. Ik hang dit tafereel hier
op: het is inderdaad kwalijk te begrijpen van den anders gewoonlijk zoo somber
gestemden dichter. Maar een groot dichter vertoont hij zich hier, gelijk op zoo vele
plaatsen van zijn reusachtig werk. Het tafereel is een meesterstuk, om de heerlijke
poëzij, om de plasticiteit der voorstelling, om den diepen blik, waarmede hij, de
dichter, het kinderhart doorpeilt. Daar, waar hij in de kinderspelen den aanleg der
kleinen ziet, waar hij voorspelt wat uit die jubelende schaar groeien kan, zullen alle
kindervrienden en opvoeders hem als een grooten pedagoog begroeten:
Wat heerlijk schouwtooneel in al dat kinderwoelen!
In 't dartelen, dat zij doen in 't door malkaar krioelen.

Dit genot bij het tafereel van het blijde kinderspel verwondert ons vanwege, den
dichter, die zulke treurige herinneringen van zijnen kindertijd had bewaard, en nooit
heeft gespeeld.
In Afscheid, een zijner verhevenste meesterstukken, verklaart hij:
Ach, in dat, wiegje alreeds, met d'eerste levenstogen,
Dus schijnt het, heeft mijn hart dien dichttrek ingezogen.
'k Bleef op deze aarde vreemd en balling op haar grond,
En zweefde een wareld door, die slechts voor mij bestond. o Lang, o haatlijk park der eerste kinderjaren!
o Kindsheid, mij zoo traag, zoo pijnlijk heengevaren;
Wat roemt u 't menschdom, dat, te onvreden met zijn staat,
Zijne oogen achterwaarts op uw genoegens slaat.
Neen, nimmer roeme ik u, nooit leerde ik uw vermaken,
Uw spelen, dartelhêen en zorgeloosheid smaken,
'k Zag smarten om mij, 'k vond ze in 't binnenst van mijn hart,
En niets dat laven kon bij 't doorstaan van die smart.

In de voornaamste leerboeken van onderwijs en opvoedingsleer wordt over de hooge
waarde van het kinderspel gehandeld; de onderwijzer heeft er eene uitstekende
gelegenheid om het karakter zijner leerlingen te leeren kennen; ook toonen dezen
niet zelden wat zij later zullen worden.
Ik zeg het nog: de toon, zoowel als de inhoud van dit kindertafereel, verwonderen
vanwege BILDERDIJK; men zou moeite hebben te gelooven dat het aan het hart van
den dichter van Afscheid is ontvloeid.
't Is heerlijk in den mensch de rijke kracht zien,
Gereed, om 't Vaderland haar krachten aan te bien;
Maar kan m'in 't hoopvol kind haar krachten uit zien schieten,
Den mensch in bloesem zien, en niets daarbij genieten?
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Dan, dan nog, zijn we ons zelf. Geen kunst of veinzerij,
Die de eerste neiging hult, natuurlijk, los, en vrij!
Dees, buigzaam en gedwee, geeft, aanstonds na 't kastijden
Bevredigd met een woord, zich over aan 't verblijden.
Fluks wischt hij met een lach het laatste traantjen af,
En denkt niet meer aan 't leed van d'uitgestane straf:
Één glimlach geeft u 't hart, hoe fel verbitterd, weder.
Een ander slaat het oog met stugge droefheid neder,
En houdt zich onverwrikt, in liefde beide en haat.
Gebeden, vriendlijkheën, geschenken, doen geen baat.
Hij wijst het dierbaarste af, waarnaar hem 't hart mag hijgen,
En pruilt hardnekkig voort in wederspannig zwijgen.
Zoo toonde een Cato reeds in kindsche hoofdigheid
Die onverzetbre ziel, die Helden onderscheidt.
Maar 't School gaat uit: treed toe, en zie de knaapjens spelen
De ontwikkling van den geest moet hier den wijze streelen,
In 't dartlen, in 't gejuich, in 't nietigste gesprek.
Wat treflijk onderscheid van aangeboren trek!
Dees, WAGENAAR van 't dorp, zit sprookjes op te halen:
Die, RAFAËL in 't klein, de muren vol te malen:
Die voert zijn kindertroep in fieren krijgsmarsch aan,
En is een andre EUGEEN of MAURITS in zijn waan.
O, sla hun inborst ga in 't kluchtige onderwinden.
Licht zult ge er inderdaad een kleine POOT bij vinden,
Licht komt er met der tijd een tweede HUYGENS uit,
Die nu zijn drijftol werpt, of op zijn rietjen fluit.
Licht ziet ge een stouten gast aan tak en boomstam hangen,
Die eens bij 't Vaderland zijn RUYTERS zal vervangen.
Licht dat ge een NIEUWLAND vindt die 't oogenblik verbeidt,
Dat hem een schrandre geest hervoort lukt en geleidt.
Zoo toeft de teedre roos, in 't knopjen nog verborgen,
Één warmen zonnestraal, één dauwdrop van den morgen.
Thans van zijn laatsten roem of grootheid niet bewust,
Verheugt zich 't kihderhart in kinderlijke lust,
Indien 't zijn steentjes slechts, na duizend oefeningen,
Het water schaven ziet, en dan weer opwaarts springen,
Of zoo 't zijn vlieger ment, gedragen door den wind,
Die voor 't verwonderd oog den weg ten hemel vindt.

't Is heel lief, heel schoon, en niet alleen als taal, als poëzie; 't is tevens echte,
wetenschappelijke pedagogie. Ook is het echt BILDERDIJKSCH werk: het zou de
moeite loonen het met den Franschen tekst van DELILLE te vergelijken; geen twijfel
is mogelijk, het overtreft het oorspronkelijk werk in alle opzichten.
Wij bezitten van BILDERDIJK Spreuken en Voorbeelden van Muslih Eddin Sadi,
getrokken uit zijn Rozengaard.
Het gelijkt wel op RüCKERT'S Weisheit des Brahmanen en is, evenals het Duitsche
Lehrgedicht, eene verzameling van korte gedichtjes, die geen onderling verband met
elkander hebben,
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en bevat tal van aphorismen en levensregels, die eene pedagogische strekking hebben;
alle zijn de uiting van de levensaanschouwing des meesters, zoodat dezelfde geest,
dezelfde leer overal doorstraalt.
In Voorafspraak schrijft BILDERDIJK:
'k Herriep me in stillen nacht den weggevloden tijd,
En 's levens wangebruik, en 'k stikte in zelfverwijt.
Mijn hart van steen werd van een zilten tranenregen,
Als, met een spitsen vlijm geopend, doorgeregen,
En 'k boezemde dus uit: bij elken ademzucht
Ontglijdt me een merkbaar deel van 't leven in de lucht.
Ga ik dit na, wat dan, wat mag mij overschieten,
Mij, trage, die me in slaap zooveel reeds liet ontvlieten?(1)

Spreuken en Voorbeelden is merkelijk minder uitgebreid dan Weishéit des Brahmanen;
ook is in het Duitsche werk meer verscheidenheid, meer afwisseling dan in het
Nederlandsche; daarbij meer wat tot de eigenlijke pedagogie behoort.
Toch moet men erkennen, dat Spreuken en Voorbeelden in zijn geheel een treffend
leerdicht uitmaakt, dat, met het oog op de volksopvoeding, op de volksontwikkeling,
veel goeds bevat. Ook is de eenheid er niet in te miskennen. Van BILDERDIJK mag
men geene consequentie, geene overeenkomst tusschen zijn leven en zijne werken,
tusschen zijne meeningen en zienswijze in de verschillende tijdperken van zijn leven,
vragen. Hij verbrandde heden wat hij gisteren aanbad. Dat staat vast. In zijne Spreuken
en Voorbeelden vertoont hij zich als een vroom man, die in God zijn volkomen
vertrouwen stelt, en in de moeilijkste omstandigheden in dit vertrouwen zijnen steun
zoekt en vindt. Dit was een karaktertrek, die hem nooit verliet, hoewel hij zijn leven
daar niet naar schikte. Toch leert hij in alles op God te vertrouwen en in dit vertrouwen
den uitslag onzer ondernemingen te zoeken. Dit grondbeginsel stond, denk ik, bij
BILDERDIJK rotsvast. Doch, daarnevens wees hij met nadruk op de noodzakelijkheid
van onverdroten, persoonlijken arbeid, en hierin, gelijk hooger werd gezeid, strekt
gansch zijn leven tot een heerlijk voorbeeld aan allen, in welk vak der menschelijke
bedrijvigheid zij werkzaam mogen zijn. De dichter predikt de leer van de
noodzakelijkheid van den arbeid, van de krachtinspanning, zonder welke men in
geene onderneming kan slagen, en wat van wege BILDERDIJK verwondert is, dat zoo
men niet onvoorwaardelijk zeggen kan, dat Spreuken en Voorbeelden kinderllektuur
is, daar niet weinig voorkomt, dat voor kinderen bevattelijk mag

(1) De Dichtwerken van Bilderdijk VII: blz: 349
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genoemd worden. Ook geeft de dichter ons tal van wenken, die in de school bruikbaar
zijn, en die den onderwijzer in zijne heerlijke taak van opvoeder des volks zullen te
pas komen. Voegen wij er nog bij, dat de zedeleer, die hier voorgehouden wordt,
zuiver is, dat zij, flink toegepast, ter verzedelijking en veredeling van ons volk,
heilzame uitslagen zou opleveren. Daarbij komt nog dit, dat de vorm, de gepaste,
kernachtige vorm, waarin deze waarheden en wenken worden voorgedragen, ze bij
uitstek geschikt maakt om met graagte te worden aanvaard: ook worden ze
gemakkelijk in het geheugen geprent, wat van het hoogste belang is.
Enkele aren uit dezen bij uitstek rijken oogst:
Een Koning zag een man in zwaren arbeid sloven,
En schonk hem huis en hof, van alles toebereid.
Ik dank u, zei de man, voor uw weldadigheid;
Maar denk niet, die zijn God des ochtends vroeg mocht loven,
Dat die zijn arbeid ooit in heel den dag beschreit.

Treffend, vooral op onze dagen, waarop de arbeid al te veel als een vloek wordt
voorgesteld. De opwekkende toon past heel goed bij den inhoud.
Het volgende is niet nieuw: ik geef het echter eene plaats, omdat het mij een woord
herinnert, dat mijn onvergetelijke onderwijzer ons in de avondschool voorhield, en
dat voor velen wel waard is overwogen te worden:
Eens klaagde ik, want ik had mijn, schoenen gansch versleten,
En geldloos wandelde ik op bloote voeten heen,
Daar zag ik juist een man op krukken, zonder been:
Toen dankte ik, en ik mocht mij zelf gelukkig heeten.

‘Niet met die het beter, maar met die het erger hebben, moet gij u vergelijken, dan
zult gij gelukkig zijn.’ Zoo sprak onze onderwijzer, en die man heeft veel goed
gedaan, en veel tot het geluk zijner medeburgers bijgedragen; sinds zeven en vijftig
jaren rust hij op ons kerkhof, en nog is zijn aandenken in onze heidorpen in zegen;
waarlijk ‘zij, van wie men het meest zou kunnen verhalen, zijn niet altijd die, aan
wie de menschheid de meeste verplichting heeft.’(1)
Het volgende past voor den volksredenaar en den volksonderwijzer:
Richt u, als ge iets verhaalt naar ieders vatbaarheid
't Is juist hetzelfde niet, waar elk om lacht of schreit
Licht strekt wat d'een vermaakt, den andren tot verveling.
Verhalenskunst ligt in verbeelings zachte streeling(2),

(1) RAUWENHOFF, Stillen in den Lande.
(2) Zeer waar.
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En deze ontvlamt in elk bij 't zelfde voorwerp niet.
't Zij welkom, 't geen ge uw gast voor mond of ooren biedt.
‘Hij lastert mij gestaâg, die hondsvod!’ Doe hem goed;
Het bitter in den mond verdrijft men best met zoet.
Spuw' 's lastraars booze tong zijn zwadderspog op mij!
Hem kleeft het eeuwig aan, en mij is 't ras voorbij!
‘Die booswicht schept in mij te lastren zijn vermaak!’
Beschaam hem door uw deugd: dat is de rechte wraak.

Schoon en waar, stellig, doch hier moet de dichter het ‘Luister naar mijne woorden
doch zie niet naar mijne werken’ wel voor lief nemen.
Ik straf u niet uit wraak, maar moet een voorbeeld geven,
Zoo schrikk' 't eenieder van gelijke misdaad af.

is eene uitmuntende pedagogische les. De onderwijzer of de leeraar straffe nooit uit
wraak om de gepleegde fout; de straf moet slechts middel zijn om voortaan feilen te
voorkomen. Dit voorschrift is ook van toepassing voor het gerecht.
Het vervolg van het vers is echter valsch, en, heel eenvoudig, spotternij en
sarcasmus.
Dus sprak een Koning, om barmhartigheid verheven.
Och, zei de schuldige: 'k heb immers reeds misdreven,
Hang zulk een op, die 't niet van doen heeft; laat mij leven,
Want ik vooral behoef te leeren door die straf.

De volgende leer is verderflijk in een pedagogisch opzicht. De onderwijzer mag nooit
wantrouwen een leerling op den weg van het leeren te brengen.:
Een Wijze ontving een kind en zou het Wijsheid leeren,
Doch bracht 't, na tijdverloop, den vader wederom,
Neen, zei hij, wat ik doe, de knaap blijft even dom,
En deugt hij ergens voor, het is tot schoenensmeren,
'k Heb met dit onderricht mijn hersenen gekraakt,
En hem niet wijs, maar hij zijn meester gek gemaakt.

De leeraar, die zulke leer zou huldigen, zou een slechte leeraar zijn. Want, er zijn
voorbeelden genoeg van leerlingen, die in het begin van hunnen schooltijd voor
domkoppen en verachterden doorgingen, later door vlijt en volharding hunne makkers
overvleugelden, die als overvliegers al de prijzen weghaalden. Al te dikwijls houdt
de leeraar zijne leerlingen voor verachterden, of hoogst begaafden: hij verwijt dit de
eersten en

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

850
prijst de anderen bovenmate; hij ontneemt aldus aan genen hun vertrouwen in eigen
kracht, maakt dezen verwaand, en verzwakt hunne liefde tot inspanning, tot groote
schade van allen.
Het gedicht toont ons overigens BILDERDIJK langs een der minst goede zijden van
zijn karakter.
Ook in het zedelijk opzicht is onze dichter pessimistisch. Aan een ondeugend mensch
helpt, volgens hem, geen pogen tot verbeteren.
't Eens doorverroeste staal en doorverroest geweten,
Wordt door geen vijlen of vermaanloog schoongebeten.

Pessimistisch is ook:
Eens menschen wetenschap is spoedig onderzocht.

Dit is in allen geval overdreven.
Maar 't hart eischt, eer men 't kent, langdurige achterdocht.

Dit laatste is verkeerd. Hadde de dichter gezegd: langdurig onderzoek, zoude men
hem, hoewel niet onvoorwaardelijk, kunnen bijtreden.
Vereer, veracht het niet, maar blijf het steeds mistrouwen.
Licht zal 't na jaren tijd zijn valschheid eerst ontvouwen.
Bevreemdt u dit? zoo vraag: ken ik mij zelven nog?
Gelukkig! zegt gij, ja; mits zonder zelfbedrog.

Niet alleen treurig, maar door en door bitter.
Insgelijks:
Men vroeg aan Lokman: ‘Waar en hoe de deugd te leeren?’
Van kwaden, zei hij, schuw al 't geen ge van hen ziet.

Slecht is deze raad op zich zelf niet, hoewel het voorbeeld van den dronken slaaf der
Spartaners weinig ter navolging wordt aangehaald. Het verkeerde als middel ter
volmaking voorgesteld, deugt niet, zoomin in een verstandelijk als in een zedelijk
opzicht. Cagographieën ter verbetering geven gebeurt niet meer, en ondeugende
makkers als gezellen aanprijzen om afschuw voor de ondeugd in te boezemen zullen
weinigen aanprijzen: neen, geef aan de leerlingen meesterwerk ter navolging, ter
bewondering, en edele karakters tot gezelschap. Eilaas, het slechte schrikt niet altijd
af; wel integendeel; terwijl het goede onweerstaanbaar zijn weldadigen invloed
uitoefent.
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Deze raad is alleszins goed te keuren:
‘Doch waarom zich niet eer tot brave lui te keeren,
Wier doen men volgen moet?’ -

Het antwoord daarop is verschrikkelijk; het woord is niet te sterk: ‘Die, zei hij, zijn
er niet.’
Het volgende is daarentegen hoogst merkwaardig: vertrouw slechts op u zelf, bedel
niet: wat gij door eigen arbeid hebt verkregen, daarop hebt gij het recht fier te zijn.
Eerbied voor zich zelf werd zelden aan ons volk zoo welsprekend voorgehouden;
voor kruiperijen zoo krachtdadig gewaarschuwd.
Een broodkorst in azijn gedoopt,
Door eigen arbeid zuur verkregen,
Is beter dan een bord met beenders opgehoopt,
Die 's rijkaards deernis schenkt, als waar 't een groote zegen,
't Veracht en walglijk overschot
Te deelen met het hondenkot.

De verzameling Spreuken welke op Spreuken en Voorbeelden - zoogezegd van
Muslih Eddin Sadi - volgt, is niet datgene wat ons minst in BILDERDIJKS werk
verwondert. Het is van den begin tot het einde practisch en door en door gezond.
Niet alleen is de stof voor de lagere school uitstekend geschikt; haast zouden
sommigen den dichter te laste leggen, dat hij meer kinderachtig dan kinderlijk is. Te
onrechte. Daar is veel bij, dat in onze volksscholen uitstekend bruikbaar is; die
rijmkens, in vloeiende taal, waar de hand des meestes duidelijk zichtbaar is, zijn,
zooals ik hooger zegde, bijzonder goed geschikt om in het geheugen der kleinen
geprent te worden. Sommigen hebben nogal veel van de kindergedichten van VAN
ALPHEN, die uit onze scholen verdwenen zijn, en waar wij zooveel genoegen aan
hadden(1). In dit opzicht doet het deugd,
(1) Ik persoonlijk, houd veel van VAN ALPHEN - VAN DER PALM - ook al voor niet weinigen een verouderde - de voortreffelijke Van der Palm, overdrijft wellicht waar hij schrijft:
‘Hieronymus Van Alphen heeft in zijne Gedichten voor Kinderen, door geen voorgaande of
volgende geëvenaard, dien waren zachten en edelen toon getroffen. die voor het kinderlijk
hart en verstand eene onwederstaanbare aantrekkelijkheid heeft.’ NICOLAAS BEETS - insgelijks
in niet weiniger oogen, vooral in zijn land, eene oude pruik, maar een dichter naar mijn hart
en een pedagoog van groot gezag, - stelt Van Alphen heel hoog. - Wel geeft hij toe, dat de
ernstige stukjes daargelaten, zijn taal over het algemeen wel wat stijf en afgemeten is, en dat
de vorm hier en daar het toch wel min of meer verklaarbaar maakt, indien bij sommige lieden
het woord pedant op de lippen of voor de pen is gekomen. (Verscheidenheden meest op
letterkundig gebied, blz. 251). Beets pleit voor Van Alphen verzachtende omstandigheden.
‘Gij moogt niet vergeten’, antwoordde CRITO - het opstel luidt ‘Over kinderboeken - Gesprek
met Crito - Eene Voorlezing’ - dat Van Alphen leefde en plein dixhuitième siècle, - de eerste
uitgaaf zijner Kleine gedichten voor Kinderen verscheen in 1784, zij zijn dus thans 144 jaar
oud - en dat de ‘lieve wichtjes’, voor wie zij eerst gezongen zijn, als uit de plaatjes der eerste
uitgave blijkt, allen jonge heertjes waren met zakpruikjes en driekante hoedjes, en jonge
juffertjes met sacs en hooge toupetten. niet te vergeten de onmetelijke regenschermen zonder
kruk.’ Id.
Wij, jongens en meiskens eener Kempische lagere school, - jongens en meiskens woonden
deze bij, - waren geene ‘jonge heertjes met zakpruikjes en driekante hoedjes noch jonge
juffertjes met sacs en hooge toupetten.’
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dat de groote dichter BILDERDIJK ons leert, dat kinderen een onderwijs moeten hebben,
dat voor kinderen past.
In mijne vorige verhandeling deelde ik eenige dezer kleinere stukjes mede, waarin
vooral op het goed gebruik van den tijd wordt aangedrongen.
Hier volgen nog enkele; commentariën zijn schier overbodig; mijne groote
bezorgdheid is aan ons onderwijzend personeel goed, degelijk, gezond materiaal te
leveren.
Het gaat over het lezen en schrijven, de hoofdvakken van het lager onderwijs;
BILDERDIJK leert er aan de vervaardigers onzer overladen programma's het belang
van:
Altijd zal hij een domoor blijven,
Die niet lezen kan of schrijven.
Die lezen en goed schrijven kan,
Wordt eindlijk een verstandig man.
Al wie niet schrijven kan of lezen,
Zal bij geen mensch in achting wezen.
Die niet schrijven kan of lezen,
Is een ongelukkig wezen.

Dit alles is thans voor velen ‘vieux jeu’, er wordt met eene zekere minachting op
neergezien; maar 't is lager, volksonderwijs, en wij, die tastbare, duurzame uitslagen
nastreven, die ons goed, dierbaar volk wezenlijk verstandelijk willen ontwikkelen,
die de werkelijkheid, de te bereiken werkelijkheid, boven onbereikbare, en tevens
gevaarlijke droombeelden verkiezen, blijven bij de meening, dat het grootelijks
hieraan toe te schrijven is, dat men van het goede spoor is afgeweken, dat

Onze onvergetelijke onderwijzer M. VAN AERTSELAER, had een gansch stel van Van Alphen's
Gedichten. Alle weken mochten wij uit dit boek luidop lezen. Een zonneschijn blonk op ons
aller gelaat, als deze boekjes met gelen omslag voor den dag kwamen. Ik zie hem nog en tal
van schoolmakkers - tal is wat overdreven, want de meesten rusten op ons kerkhofje - kennen
die gedichtjes van buiten. Dat alleen bewijst, dat zij goed waren, en nog zijn.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

853
ons volksonderwijs en onze volksopvoeding zoo deerlijk op den sukkelweg verdwaald
zijn.
Het leeren eischt ernst. Het kind moet de lessen met de grootste aandacht volgen.
Elkeen moet zijn plicht doen. Dit alles wordt weer op gepasten, op echt kinderlijken
toon voorgehouden:
Oplettendheid is de eerste plicht
In alles wat men ooit verricht.
Geen grooter plaag
Dan lui en traag.
Met lust verricht,
Is alle plicht
Den dader licht.
Een goed begin
Is groot gewin,
En, geeft het eer,
't Belooft nog meer.
Die zijn plicht
Wel verricht,
Vindt vermaak
Bij zijn taak.
Die wil leeren en ook spelen
Moet zijn dagwerk goed verdeelen.
Altijd spelen
Zou vervelen;
Maar die blijken geeft van vlijt,
Mag ook spelen op zijn tijd,
En dan is hij dubbel blijd.

Ik kom er op terug; ons lager onderwijs is van de goede baan afgeweken; zijn wezen
zelf werd ontaard; de waarde dezer aanhalingen zal daarom gewis door niet weinigen
onderschat worden. Ik zou het als een zegen aanzien, mochten zij voedsel voor onze
kinderen worden; het is voedsel dat hun past. Ik geef tevens in bedenking, dat deze
eenvoudige zaken, deze echte kinderliteratuur er niet weinig toe zullen bijdragen om
ons een beeld te vormen van den grooten dichter, die tevens De Ondergang der eerste
Wareld en Ode op Napoleon schreef.
Soms verheft hij zich meer, en is zijn gedichtje eene belangrijke historische les:
Fenicië vond eerst de schrijfkunst uit,
Die woorden schept, ontbloot van 't spraakgeluid,
En d'ademklank, vervloten in den wind,
Met pen en inkt aan 't wit papier verbindt.
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Zeer beachtenswaard:
Bij 't wel besteden van den tijd,
Verkrijgt men alles door zijn vlijt.
De vlijt ligt niet in haastigheid
Maar paart met werklust en beleid.
De liefde tot zijn plicht
Maakt allen arbeid licht.
Bedenk bij al hetgeen gij doet,
Wat uit uw daden volgen moet.
Wat iemand doe, 't is tijd verkwist,
Indien men vlijt of aandacht mist.

Dit alles is echte, gezonde volksopvoeding; 't is alsof de geest van een SMILES in den
dichter is gevaren.
In het opstellen hoeft men bedreven te zijn:
Een goede handling van de pen
Is van het nuttigst dat ik ken.

Ondankbaarheid is eene afschuwelijke ondeugd, die zeer gemeen is op onze dagen.
BILDERDIJK waarschuwt er ons tegen:
Ondankbaarheid is 't grootste kwaad
Van alles wat een mensch begaat,
En draagt ook d'algemeenen naat.
Iedereen draagt zijn gebrek
In een broodkorf op zijn nek;
Daarom kan hij 't zelf niet zien,
Maar hij toont het andre liên;
En de man, die achter gaat,
Ziet altijd des voorsten kwaad,
Daarom leer omzichtigheid,
Hoor wat. ieder van u zeit.

Ten slotte een woord, waarin de kern van alle onderwijs ligt opgesloten:
Geleerdheid is een groote stut,
Maar Wijsheid maakt haar slechts van nut.

In zake schoolboekjes verschijnt op onze dagen veel onbeduidends; mij dunkt dat
hij, die deze spreuken, welke slechts
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22 blz. octavo beslaan, zou verspreiden, nuttig werk zou verrichten. Dat de groote
BILDERDIJK aan de ontwikkeling van het taalgevoel en aan de verstandsontwikkeling
der leerlingen in ruime mate zou medewerken, zal niemand verwonderen; doch dat
de onderwijzer voor de eigenlijke opvoeding tot het practische leven in den
onpractischen man bij uitmuntendheid een krachtigen medehelper zou vinden, hadden
wellicht weinigen vermoed.
De volksletterkunde is mijn lievelingsvak. Menigmaal heb ik er op gewezen, dat ons
goed, ons arbeidend volk, recht heeft op eene letterkunde, die voor hare lezers eene
uitspanning, eene verpoozing hoeft te wezen, zonder daarom op te houden echte
kunst te zijn.
De werken van BILDERDIJK zijn geene volkskunst en zullen het nooit worden. Uit
het medegedeelde blijkt, dat in die werken wel het een en ander voorkomt, dat voor
het lager onderwijs bruikbaar is, en menige nuttige wenken zal de volksleeraar er in
aantreffen.
Dat de lezing ervan in de ruimste mate tot zijne zelfvolmaking zal bijdragen,
daaraan zal niemand twijfelen.
Doch verreweg de meeste dezer werken zijn voor het volk, voor de volksschool
ongeschikt.
Voor den student, voor den ontwikkelden man, voor het middelbaar onderwijs,
bezitten zij, naast VONDELS werken, eene weinig geëvenaarde pedagogische kracht.
Zij eischen ernstige studie, diep nadenken.
Studeeren, diep nadenken, zich inspannen, vermoeid zijn van de studie: 't is
tegenwoordig uit den booze. De leerlingen, zoowel de studenten, als de scholieren,
moeten zich amuseeren; 't getal klasse- en studieuren moet fel ingekrimpt worden,
weinig schooldagen, maandenlange vacantie, wandelingen, sport van allen aard, het
onderwijs van laag tot hoog moet gemakkelijk, aangenaam, eene uitspanning zijn.
Mijn leeren is spelen(1)!
Neen! driemaal neen! Het onderwijs is geen spel, het is geene uitspanning, het is
niet voor den student, wat de volkskunst voor ons arbeidende volk hoeft te zijn: het
hoeft belangrijk te wezen, doch het eischt inspanning, evenzeer van den leeraar als
van den leerling. Het moet belangrijk zijn, ja, doch

(1) Ik word het genoeg gewaar: ondanks mij zelven verval ik in herhalingen. De leeraar staat in
den weg van den letterkundige. Doch is het LESSING niet, die gezegd heeft: de grootste
duidelijkheid is de grootste schoonheid?
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dit belang hoeft het slechts te erlangen door de moeite, welke daartoe gegeven wordt.
Slechts door die moeite krijgt het onderwijs waarde.
Daaruit spruit het genot, het waar, het gezond genot voort; daarin liggen de
duurzame uitslagen verborgen. Een onderwijs, dat al te gemakkelijk wordt gemaakt,
dat geene moeite kost, waarbij de studenten en de leeraars geene noeste arbeiders
zijn, is waardeloos.
't Is de pest van onzen tijd: zoowel de afkeer van stoffelijken arbeid, als van
moeitevolle studie. Er wordt niet genoeg gewerkt! Ook worden de klachten over de
uitslagen, met den dag luider. Ik wil daar heden niet verder over uitweiden; maar
mijn besluit is dit: nooit werd het belang van het onderwijs zoo hoog verheven als
op onze dagen; doch inspanning, moeite, rustelooze moeite, arbeid, noeste arbeid,
en die alleen kunnen het onderwijs de vlucht doen nemen, die het kan bereiken.
Welnu, behalve den schat van poëzie en wetenschap, die in de meesterstukken
van VONDEL en BILDERDIJK liggen opgesloten, leeren wij in die prachtwerken ons
aan inspanning, arbeid en moeite gewennen; dit is een der voornaamste redenen,
waarom ik de bewondering, die ik voor deze groote dichters gevoel, in anderen tracht
over te storten.
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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 Belgischen schrijver die, in die tijdruimte, het beste werk,
zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.
ZEVENDE TIJDVAK:
1924-1925.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen Secretaris ingezonden worden.
De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop van elk tweejarig tijdvak
uitgegeven of geschreven werden.
Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van het Aug.
Beernaert=Fonds, in de Verslagen en Mededeelingen der Academie, jg. 1912, blzz.
884-885.
Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van hun werk of werken, bij
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 23 December 1925
Waren aanwezig, de heeren: Mr. LEONARD WILLEMS, bestuurder, Prof. Dr. L.
SCHARPÉ, onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren: Dr. L. SIMONS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, IS. TEIRLINCK, O. WATTEZ,
Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. J. VERCOULLIE, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof.
Dr. A.J.J. VANDEVELDE, J. JACOBS, KAREL VAN DE WOESTYNE, Prof. Dr. J PERSYN,
Prof. Dr. M. SABBE, Prof. Dr. A. VAN HOONACKER en J. SALSMANS S.J., werkende
leden;
De heeren Mr. J. MULS, Prof. Dr. A. CARNOY en J. VAN MIERLO jun. S.J.,
briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen: de heeren KAREL DE FLOU en GUSTAAF SEGERS,
werkende leden, en F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, briefwisselend lid.

Aangeboden boeken
Door de Regeering:
VERWIJS (Dr. E.) en Dr. J. VERDAM: Middelnederlandsch Woordenboek
Voortzetting door Dr. F.A. STOETT, Hoogleeraar te Amsterdam. Afl. 1 en 2 (Dl. IX,
afl. 18-19): Weic-Wert.
Bulletin des Commissions royales d'Art et d'Archéologie. LXIIIe année, 1924
(juillet-décembre).
Door de Universiteit van Amsterdam:
De volgende proefschriften:
ANDREA (G.), The dawn of juvenile litterature in England.
BEKKER (W.G.), An historical and critical review of Samuet Butler's literary
works.
BRUINS (J.G.), Observations sur la langue d'Eustache Deschamps et de Christine
de Pisan.
CARDOZO (J.L.), The comtemporary jew in the Elizabethan drama.
DOES (J.C. VAN DER), Bijdrage tot de geschiedenis der wording van de
anti-revolutionaire of christelijk-historische staatspartij.
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FROE (A. DE), Laurence Sterne and his novels studied in the light of modern
psychology.
KUIPER (T.), Philodemus over den dood.
LANGE (P.J.), Samuel Butler: critic and philosofer.
MEULEN (CHR. J.C. VAN DER), L'idéalisme de Villiers de L'Isle-Adam.
MURRIS (R.), La Hollande et les Hollandais au XVIIe et au XVIIIe siècles, vus par
les Français.
POMPEN (FR. AURELIUS) O.F.M, The English versions of the Ship of Fools. A
contribution to the history of the early French renaissance in England.
TAZELAAR (C.), De jeugd van Groen. 1801-1827.
TEERINK (H.), The history of John Bull. For the first time faithfully re-issued from
the original pamphlets, 1712, together with an investigation into its composition,
publication and authorship.
VALKS (J.A.) M.A., Klassikaal en Individueel volksonderwijs.
VEEN (H.N. TER), De Haarlemmermeer als kolonisatiegebied. Proeve eener
sociaal-geographische monographie.
APITULEY (H.D.J.), Onderzoekingen over de histiogenese van émail en membraan
van nasmyth.
ARNTZENIUS (R.H.), Bijdrage tot rangschikking der streptokokken.
BOOT (P.), De behandeling van asthma bronchiale met intraveneuze
pepton-inspuitingen.
FISCHER (H.F.), Het gehalte aan suiker van het bloed bij de experimenteele beriberi
der vogels, mede onder den invloed van toediening van vitamine B en van insuline.
FREDERIKSE (F.J.), De behandeling van de pseudarthrose en van de vertraagde
consolidatie van beenbreuken.
HILTEN (J.PH.), Over de stoornissen in de vetresorptie.
HORST (J.J. VAN DER), Bijdrage tot de kwantitatieve bepaling van den kleurenzin.
KNAPPER (C.), Over hemiacardie.
KOSTER (S.), Twee gevallen van Hypoplasia ponto-neocerebellaris.
MANDELE (L.J. VAN DER), Studien zum Problem des pulsus paradoxus mit
besonderer Berücksichtigung seiner klinischen Bedeuting.
MENDES DE LEON (CHARLES), Onderzoekingen over Keton-lichamen.
RHYN (N. VAN), Over ruptura uteri en kolpaporrhexis.
RUYS (A.CH.), De verwekker van de rattebeetziekte.
SALOMONSON (JOH. G.), Het stillen van pijn tijdens de normale baring.
SANDERS (ELISA), Over herkenning en behandeling van borstkanker.
SOESILO (R.), Vergelijkende studie van enkele pathogene lepto-
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spiren-stammen en leptospiren, afkomstig van de rattenbevolking van Amsterdam
en omgeving.
VEN (J.C. VAN DER), Substitutio vesicae.
VERAART (B.A.G.), Over antisepsis als eisch voor aseptisch wondverloop.
VRIES (E.R. DE), Over het voorkomen en de klinische beteekenis van
dwarsvernauwde bekkens.
BROEKENS (D.J.), Ueber den Stammbaum der onagraceae.
CHOUFOER (H.J.), Bijdrage tot de kennis van de disulfonzuren der xylonen en hun
derivaten.
COPPENS (A.), De invloed van kwik op de sulfoneering van anthrachinon.
GRISS (G.F.C.), Differentialinvarianten von Systemen von Vektoren.
HART (P.C.), Ueber die Entwicklung des Schultergürtels der Schildkröten.
HEYTING (A.), Intuiionistische axiomatiek der projectieve meet kunde.
HILLEN (JACQUELINE), Over de bereiding van eenige steriele geneesmiddelen,
met inachtneming van hun pharmacologische werking.
JONG (J.K. DE), Die Entwicklung der Zungenscheide bei Schlangen.
LOOR (B. DE), Die hoofstelling van die algebra van instuiionistise standpunt.
MEER (J.H.H. VAN DER), Verticillium-wilt of hebraceous and woody plants.
NOORDIJK (D.S.), Untersuchungen auf dem Gebiete der kaiserlichen
Kanzleisprache im XV. Jahrhundert.
SWEERTS (L.S.N.), Over complexen van kegelsneden.
ZWIKKER (C.), Physische eigenschappen van wolfraam bij hooge temperaturen.
BROEKE (J.M.A. TEN), Westindische Sipunculiden und Echiuriden.
ENGEL (H.), Westindische opisthobranchiate Mollusken.
RIJVOET (Mr. F.A.), Directe Volkswetgeving. Referendum en volksinitiatiefrecht.
Door de Universiteit van Groningen:
De hieronder volgende proefschriften:
ABAS (A.), Recherches de phénotique expérimentale sur l', accentuation syllabique
et phraséologique.
BENSE (J.F.), The anglo-Dutch relations from the earliest times to the death of
William the Third.
DOUMA (A.M.H.), Anna Maria van Schurman en de Studie der Vrouw.
TOIT (S.J. DU), Suid-Afrikaanse Volkspoësie.
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ERINGA (S.), La proposition infinitive simple et subjective dans la prose française
depuis Malherbe.
HEIMANS (H.E.), Het karakter van Willem III, Koning-Stadhouder. Proeve eener
Psychografie.
LIEVEGOED (A.A.W.M.), Eenige termen der stoïsche kennisleer bij Marcus Aurelius
Antonius.
ENT (W. VAN DEN), Het Fornyrdislag. Bijdrage tot de studie der metriek van het
Oudgermaansche alliteratievers.
VEN TEN BENSEL, (E. VAN DER), The Character of King Arthur in English
Literature.
SMITS (Mr. P.H.), Een critische beschouwing der handeling voor gemeene rekening.
Bijdrage tot de sudie der stille of zoogenaamde ‘Burgerlijke’ maatschap.
WAVEREN (W.F.J.), Kanoniersdoofdheid en hare voorbehoeding.
RüMKE (H.), Pharmacologie der benzylverbindingen.
FRETS (G.P.), Heredity of the cephalic index.
PAPEGAAI (J), Over pathogene huidschimmels in Amsterdam (voorkomend bij den
mensch).
WEVE (H.), Over keratitis urica en andere vormen van jichtig ooglijden.
SPUIJMAN (J.), Over de inwerking van salpeterzuur op salicylzuur, salicylzure
esters, en hunne acetyl- en benzoylverbindingen.
KALFF (J.), De refractometrie der chloorbenzolen.
BLOK (CH. J.), Methode ter bepaling van het PH-‘spectrum’ van bacteriën, met
toepassingen voor bacterium commune.
MICHELS (A.M.J.F.), Het nauwkeurig meten van isothermen.
Door den ‘Senatus Illustrissimus Studiosorum Groningae’:
Groningsche Studentenalmanak 1926.
Door de Technische Hoogeschool te Delft:
De hieronder volgende proefschriften:
LIMBURG (H.), Onderzoekingen over emulsies.
COOPS (J), De stereoisomerie der wijnsteenzuren in verband met de
complexvorming met boorzuur.
VANDER HEGGE ZIJNEN (B.G.), Measurements of the velocity distribution in the
boundary layer along a plane surface.
WESSL (W), De begrippen ‘Werkwijze’ ‘stof’ en ‘voortbrengselen’ in het
Nederlandsche octrooirecht.
ROEGHOLT (M.J.W.), Het stadsgewest. Een studie over den trek naar de steden
en zijn gemeentelijk-economische gevolgen.
ZEIJLMANS VAN EMMICHOVEN (C.P.A.), Geologische onderzoekingen in de Sierra
de los Filabres (Provincie Almeria, Spanje).
HARTMAN (H.), De verbrandingswarmte van homologe en isomere dicarbonzuren
en dicarbonzuur-anhydriden.
MEULEN (H. TER), Onderzoekingen over de bepaling van zwavel in anorganische
verbindingen.
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DORP (J. VAN), De analyse der uitlaatgassen voor de bepaling van het luchtverbruik
van een automobielmotor.
NOLEN (H.G.), Transformatorvelden. Een onderzoek der magnetische velden in
transformatoren en van den invloed dien deze op het net uitoefenen.
VOSKUIL (B.L.), Onderzoek naar de bruikbaarheid van het hoogtevliegtuig voor
verkeersdoeleinden.
Door de Universitetsbiblioteket, te Uppsala:
Uppsala Universitets Arsskrift 1924. Filosofi, Sprackvetenskap och historiska
Vetenskaper. 5: Studien zu den altniederfränkischen und altwestfälischen
Psalterversionen. Von ERIK ROOTH.
Id. 1925. 2: Eine mittelniederfränkische Uebertragung des bestiaire d'Amour, von
JOHN HOLMBERC. 3: Quantität und Intonation im zentralen Hochlitauischen, von R.
EKBLOM 5: Word-Order in Enghish verse by MATS REDIN.
De hieronder volgende proefschrifen:
NORDSTRÖM (JOKAN), Georg Stiernhielm, Filosofisca Fragment, med inledning
och komentar. I. Inledning. - II. Texter och Kommentar.
OLOVSSON (HALVAR), Etudes sur les rimes de trois poètes romantiques: Alfred
de Musset, Théophile Gautier, Charles Baudelaire.
OLSSON (BROR), Papyrusbriefe aus der früheren Römerzeit.
SÖDERSTRÖM (GUNNAR), Epigraphica Latina Africana.
Door het Historisch Genootschap te Utrecht:
Bijdragen en Mededeelingen. 46ste deel.
Werken. 3e serie. no 46: De rekeningen der Graven en Gravinnen uit het
Henegouwsche Huis, uitgegeven door Dr. H.J. SMIT. Eerste deel: Rekeningen van
Jan II en Philippine van Luxemburg, Joanna van Valois en Willem IV.
3de serie, no 47: Correspondance française de Marguerite d'Autriche, duchesse de
Parme avec Philippe II. Tome I: comprenant la correspondance de février 1565
jusqu'à la fin de 1567.
3de serie, no 48: Mémoriën en adviezen van Cornelis Pietersz. Hooft. 2de deel,
uitgegeven en toegelicht door Dr. H.A. ENNO VAN GELDER.
Door de ‘Académie des Sciences de Russie’:
Bulletin. 1925: nrs 1-11.
Door het ‘Ministerio de Relaciones Exteriores de los Etados de Venezuela’:
BOLETIN: Julio-Agosto-Setiembre 1925.
Door de stad Mechelen:
Verslag over het Stadsarchief: Geschiedkundig Archief - Bestuurlijk Archief Hedendaagsche Maatschappelijke Archieven - Oorlogsarchieven, door H. DIERICKX,
archivaris-bibliothecaris. Dienstjaar 1923.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

862
Door de ‘Société de Littérature Wallonne’, te Luik:
Bulletin du Dictionnaire wallon. 14e année, 1925: nos 1-2.
Door het Plantin-Moretus Museum, te Antwerpen:
Tentoonstelling Hugo Grotius 1625-1925.
Door den Heer P.TH. JUSTESEN, te Banjewangi. (Java.)
The Homeric ‘Phren’.
Door den Heer JOS. KLEIJNTJENS S.J. te Katwijk a.d. Rijn:
De Blokkade van Zalt-Bommel in 1574. Dagboek van GASPARUS DE L'AGARGE,
uitgegeven door Dr. H.F.M. HUYBERS en J. KLEIJNTJENS S.J. Met 3 afbeeldingen.
Arnhem, 1925.
Door den E.P. ROBERT LECHAT S.J.:
Note sur un manuscrit ascétique et hagiographique. (Overdruk uit Analecta
Bollandiana, tome 43, 1925).
Door den Heer EM. H. VAN HEURCK, te Antwerpen:
HEURCK (E. VAN), Le meirveilleux dans la Légende d'Haekendover.
ID. La thérapeutique des couronnes en fer forgé.
ID. Le contrepoisage et le Rite des offrandes substitutives et votives.
ID. Le culte de Saint Bernard à Steenockerzeel.
ID. Un drapelet Ancien de Notre-Dame d'Anvers (1728).
ID. Saint Hubert et son Culte en Belgique.
Door de Redactie:
Abendland. Heft 2-3, 1925.

Aangekocht de volgende boeken:
De humanist Joannes Custos Brechtanus. (c. 1475-1525.) door Jos. A.U.
ERNALSTEEN, Archivaris der Kathedraal te Antwerpen.
Nieuwe Geluiden, Een Keuze uit Poëzie van na den Oorlog (1918-1923).
Bijeengebracht en ingeleid door DIRK KOSTER. 2de vermeerderde druk.
VERHAMME (E.), De uitspraak van het Nederlandsch ten gerieve der
Westvlaamsche Studenten.

Voor den Aug. Beernaert-Wedstrijd werden ingezonden:
Door de Schrijvers:
KAREL DE WINTER: Pan II.
LODE OPDEBEEK: Peters Kind.
LODE OPDEBEEK: Van Roet tot Rippeke.
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WILLEM PUTMAN: De Doode Rat. Tooneelspel in drie bedrijven.
J. MEIRE: Een droomenhoofd en een wonderwereld.
ERNEST VANDER HALLEN: Stille uren bij primitieve Meesters.
ERNEST VANDER HALLEN: Sprookjes uit den Zomernacht.
ERNEST VANDER HALLEN: Begenadigden.
MARNIX GIJSEN: Het Huis. Verzen.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Te Deum op 27 November. - Brief van 16 November, waarbij de Weled. Heer
Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen de HH. Voorzitter en Leden der
Academie uitnoodigt het Te Deum bij te wonen, dat op Vrijdag 27 November, te 11
uur, in de Hoofdkerk van St-Baafs zal gezongen worden, ter gelegenheid van het
Patroonfeest van den Koning. - Hebben de plechtigheid bijgewoond, de HH. Mr.
LEONARD WILLEMS, bestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris, en Prof. Dr.
A.J.J. VANDEVELDE, werkend lid.
2o) Naamfeest van Z.M. den Koning en Zilveren Bruiloft van HH. MM. den
Koning en de Koningin. - Te dier gelegenheid werd aan HH. MM., door het Bestuur
der Academie, hieronder volgend telegram gezonden:
‘De Koninklijke Vlaamsche Academie neemt de gelegenheid te baat van het
gevierde naamfeest van Zijne Majesteit Koning Albert om haar doorluchtigen
Beschermheer de hulde te brengen van haar eerbiedigste verkleefdheid.
Tevens richt zij, uit naam van gansch de Vlaamschsprekende bevolking door haar
vertegenwoordigd, hare vurigste gelukwenschen aan Hunne Majesteiten den Koning
en de Koningin ter gelegenheid van de 25ste verjaring van Hun bruiloftsfeest. Met
diepe dankbaarheid herdenkt zij de onvergetelijke diensten door het Koninklijk
Echtpaar aan België, in vrede en oorlogsnood, bewezen en bewondert de rustelooze
toewijding van Hunne geliefde Majesteiten aan 's Lands stoffelijken en zedelijken
vooruitgang.
Zij wenscht Hunne Majesteiten - en het duurzaam heil van België is aan dien
wensch verbonden - een lang en voorspoedig leven.
Het Bestuur der Academie’.
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Als antwoord daarop ontving de Academie op 3 December het volgende telegram:
‘Zeer gevoelig aan den inhoud van het zoo warm telegram Hem door de Koninklijke
Vlaamsche Academie toegestuurd ter gelegenheid van Zijn naamfeest en van zijn
Zilveren Bruiloft, gelast mij de Koning al de Leden der Academie hartelijk in zijnen
naam te danken, alsook gansch de Vlaamschsprekende bevolking die zich bij uw
vaderlandsche hulde aansloot.
's Konings Kabinetsoverste.’

Mededeelingen namens commissien
1o) Bestendige Commissie voor middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. De heer Prof. Dr. L. SCHARPÉ, secretaris, legt verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig, de heeren: Prof. J. VERCOULLIE, ondervoorzitter, IS. TEIRLINCK,
Dr. L. GOEMANS, Dr. L. SIMONS, Mr. L. WILLEMS, leden, en Prof. L. SCHARPÉ,
lid-secretaris.
Als bijwonend lid: J. VAN MIERLO jun. S.J., briefwisselend lid der Academie.
De heer J. JACOBS liet zich verontschuldigen.
Aan de dagorde staat:
1o) Nota's over Marnix' Bijencorf. - Lezing door Mr. LEONARD WILLEMS.
Mr. LEONARD WILLEMS vestigt er de aandacht op dat de nieuwe uitgaven van den
Bijencorf ontsierd zijn door verkeerde lezingen, daar die uitgaven teruggaan op den
herdruk indertijd bezorgd door Prof. Willems; deze beschikte immers niet over den
eersten ouden druk. Een critische uitgave zou wenschelijk zijn, waarbij rekening zal
dienen gehouden met de eerste (ongedateerde, denkelijk 1570, waarvan 3 ex. bekend,
waaronder een in bezit van Mr. Willems zelf), en de uitgave van 1574 (Embden, met
het drukkers-merk, een roos, van Van Zueren) en 1599. Maar is de spelling van de
uitgave 1570 die van Marnix of die van den drukker? Het is Mr. Willems gebleken
dat (te oordeelen naar het voorkomen van den vorm ‘Sik’ = zich, en van
orthographieën als ‘ue’ = eu) de uitg. van 1570 waarschijnlijk niet die van Marnix
zelf is; terwijl de uitgave van Van Toorenenberghe genormaliseerd werd. Wie den
eersten druk als grondtekst gebruikt, bij een eventueele critische uit-
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gave, maakt het den lezer gemakkelijker de veranderingen te overzien in de
achtereenvolgende drukken. Maar de druk van 1574 heeft het voordeel de definitieve
bewerking, in Marnix' opvatting, te brengen. Doch het vraagstuk hoeft naar alle
zijden ernstig onderzocht.
Wat de datum van den Bijencorf betreft, wijst de opdracht aan Sonnius
(Drijkoningenavond 1569) er niet op dat het boek in 1569 klaar was. De Sermoenen
van Cornelis Adriaensen zijn van 1569, en door Marnix wordt er gebruik van gemaakt.
Andere argumenten meer brengen Mr. Willems er toe aan te nemen dat het werk geen vertaling naar een vroeger Fransch werk! - van 1570 is; Marnix heeft voor dat
Vlaamsch werk gebruik gemaakt van Fransche aanteekeningen.
Op voorstel van Prof. Vercoullie, wordt onder dank voor de schrandere
opmerkingen in de studie van Mr. Willems, aangenomen, deze bijdrage te drukken
in de Verslagen en Mededeelingen.
2o) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. - De heer O.
WATTEZ, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig, de heeren: Prof. Dr. A. VERMEYLEN, voorzitter, Dr. L. SIMONS,
ondervoorzitter, IS. TEIRLINCK, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Prof. Dr. L. SCHARPÉ,
Dr. L. PERSYN, Dr. M. SABBE, leden, DR.. A.J.J. VANDEVELDE, hospiteerend lid, en
OMER WATTEZ, lid-secretaris.
Na de lezing van het verslag door den secretaris neemt de voorzitter het woord om
aan te kondigen, dat hij het verslag heeft ontvangen van E.H. Joris Eeckhout over
den driejaarlijkschen wedstrijd in de Nederlandsche Tooneelletterkunde, tijdperk
1922-1923-1924.
Hij stelt voor het te laten opnemen in de Verslagen en Mededeelingen en vraagt
aan de vergadering haar oordeel over het opnemen van het verslag van den heer J.
Muls over den laatsten prijskamp in de Nederlandsche Letterkunde.
Dit voorstel wordt ondersteund door Dr. M. SABBE.
De vergadering keurt het voorstel van den Voorzitter en van Dr. M. SABBE goed.
Aan de dagorde staat:
1o) Willem Zeebots, van 1647 tot 1682 kloosterling in de abdij van Perk en daarna
pastoor te Wakkerzeel. (Voortzetting). Lezing door Dr. L. SIMONS.
Dr. L. SIMONS vraagt om zijne lezing de laatste te zien brengen op de dagorde,
daar zij nog niet werd afgewerkt en in alle geval later toch zal moeten voortgezet
worden.
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2o) Oud-Germaansche schriften. Waar ze zijn en wat er in den loop der eeuwen meê
gebeurde. - Lezing door OMER WATTEZ.
De heer WATTEZ houdt eene lezing over de geschiedenis der oudste Germaansche
schriften: de Gotische Bijbel van Ulfilas, Béowulf het Hildebrandslied, het
Lodewijkslied, de Heliand, enz.
De lezing zal in de volgende vergadering worden voortgezet. Er ontstaat onder de
leden eene bespreking over het eerste deel der voordracht, aan welke deelnemen:
Prof. VERMEYLEN, Dr. M. SABBE, Prof. SCHARPÉ en Kan. MUYLDERMANS.

Dagorde
1o) Wedstrijden voor 1926. - INGEKOMEN PRIJSANTWOORDEN en BENOEMING DER
KEURRADEN.
A. Geschiedenis en Letterkunde: De opvatting van Vondel over de beeldende
Kunsten en zijn verhouding tot de kunstenaars van zijn tijd.
Prijs: 1000 fr.
Een antwoord is ingekomen, getiteld: Een uiteenzetting van Vondels gedachten over
de plastische kunsten en zijn houding tegenover de kunstenaars van zijn tijd.
Kenspreuk: Acâryo brahmano mûrtik.
Worden tot leden van den Keurraad aangesteld: Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE, J.
SALSMANS S.J. en Prof. Dr. M. SABBE.
B. Dialectstudie: Men vraagt eene Klank- en Vormleer van het Brusselsch Dialect
met zijn plaatselijke verscheidenheden.
Prijs: 1200 fr.
Een antwoord is ingekomen met kenspreuk: Volharding.
Worden tot leden van den Keurraad aangesteld: Prof. J. VERCOULLIE, Dr. L.
GOEMANS en HERMAN TEIRLINCK.
C. 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.
Een antwoord is ingekomen, getiteld: Verklarend Nederlandsch en vertalend
Vakwoordenboek der Nijverheid van het
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vlas en de andere Bastvezelplanten. Tweede deel: Spinnerij, weverij, wasscherij,
bleek enz.
Kenspreuk: Vlasnijverheid II.
Worden tot leden van den Keurraad aangesteld: Prof. J. VERCOULLIE, Prof. L.
SCHARPÉ en FRANK LATEUR.
D. Geschiedenis: Eene kritische studie over den opstand van Gent tegen Philips den
Goede.
Prijs: 800 fr.
Een antwoord is ingekomen met kenspreuk: Hou ende Trou.
Worden tot leden van den Keurraad aangesteld: Dr. J. CUVELIER, Mr. L. WILLEMS
en Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE.
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Grotius-Herdenking
Te 2 3/4 uur opent de heer Bestuurder, Mr. LEONARD WILLEMS de openbare
vergadering, door de Academie belegd ter gelegenheid van de 300e verjaring van het
verschijnen van HUGO DE GROOT's meesterwerk De Jure belli ac pacis.
De heer Voorzitter, spreekt een woord van welkom tot de aanwezige dames en
heeren en stelt de drie sprekers aan de vergadering voor.
Voeren achtereenvolgens het woord, de heeren:
J. SALSMANS S.J., werkend lid: Grotius ‘fenix der geleerdheid onzer eeuw’
(Vondel).
Prof. Dr. MAURITS SABBE, werkend lid: Huig de Groot en de Antwerpsche
Humanisten.
Prof. Dr. J. HUIZINGA, hoogleeraar te Leiden: Grotius' plaats in de geschiedenis
van den menschelijken geest.
De drie redevoeringen worden warm toegejuicht en na een woord van dank van
den heer Voorzitter tot de aanwezigen, wordt de zitting voor gesloten verklaard.
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GROTIUS, op vijftienjarigen leeftijd, gravure van Jacob van de Gheyn, verschenen in Martianus
Capella (Plantijn Leiden, 1599).
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Grotius, ‘de fenix der geleerdheid onzer eeuw’
door J. Salsmans S.J., werkend lid der Academie.
Voor zoo een lezing over Grotius in ons letterkundig genootschap past geen beter
titel dan het eigen woord van Vondel: ‘de fenix der geleerdheid onzer eeuw’(1). Onze
fenix-dichter was een geestverwant van Huig De Groot, in opzicht van klassieke
vorming en gematigdheid der opvattingen. Hij ging heel hoog met hem op en paarde
aan zijn achting oprechte genegenheid. Zoo ontstond er drukke briefwisseling tusschen
die twee groote mannen. Voor zijn epos Konstantijn vroeg Vondel raad aan Grotius,
die hem wees op de studie van Kerkvaders en Conciliën; hij vertaalde De Groot's
Sofompaneas of Jozef aan 't hof; benuttigde Adamus exsul voor zijn eigen Adam in
ballingschap; dichtte meer dan eens ter eere van zijn vriend, tot de Uitvaart van het
‘Hollandsch Wonder’ toe; droeg aan den ‘getrouwen Hollander’ zijn Hippolytus op,
en last not least zijn Gijsbrecht van Aamstel.
Doch alvorens te bewijzen dat Vondel zich niet aan grootspraak of overschatting
bezondigde, is het nuttig aan de hoofdfeiten uit Grotius' leven te herinneren.
Huig De Groot werd geboren te Delft in 1583. Reeds op achtjarigen leeftijd maakt
hij latijnsche verzen en, twaalf jaar oud, gaat hij studeeren aan de Hoogeschool van
Leiden, waar hij in nauwe betrekking komt met den beroemden Scaliger. In 1598
reist hij met een gezantschap naar Parijs, waar Koning Hendrik IV hem begroet als
‘le miracle de la Hollande’. Hij vestigt zich als advokaat in Den Haag, tot hij, in
1613, pensionaris van Rotterdam wordt. Ondertusschen waren de politieke en
godsdienstige geschillen tot een akuut punt gestegen tusschen Gommaristen en
Arminianen: De Groot koos partij voor deze laatsten, en samen met Oldenbarneveldt,
werd hij op bevel van Prins Maurits in 1618 in hechtenis genomen. De groote
Raadspensionaris boette zijn overtuiging met het leven; Grotius werd tot levenslange
kerkerstraf verwezen en gevangen gezet op het slot Loevestein in Gelderland. Door
de vastbeiadenheid en behendigheid zijner vrouw, wist hij uit zijn kerker te ontsnappen

(1) Zie Vondels Inleiding op ‘Grotius' Testament’.
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in... een boekenkist, een echte schuilplaats voor een' philoloog. Wat Vondel, na den
dood van zijn vriend, deed rijmen:
Twee kisten bergden Huig De Groot:
De een levendig, maar de ander dood!

Over Antwerpen begaf zich de vluchteling naar Parijs, en verbleef daar een tiental
jaren, verdiept in de studie, maar ook bezorgd voor het dagelijksch brood, daar de
meeste zijner goederen waren verbeurd verklaard. In 1631 keert hij terug naar Holland,
zonder nochtans daar volle veiligheid te genieten. Het volgend jaar is hij in Hamburg,
waar hij diplomatische aanbiedingen zou ontvangen hebben van de koningen van
Denemarken, Polen en Spanje. Hij treedt echter in den dienst van Zweden en wordt
Zweedsch gezant te Parijs in 1635. Negen jaar later reist hij naar Stockholm; doch
bij zijn terugkomst lijdt hij schipbreuk op de duitsche kust der Baltische zee, en sterft
te Rostock in Augustus 1645, in den ouderdom van 62 jaren. Eerst bijgezet in de
Hauptkirche van Rostock, werd later zijn stoffelijk overschot overgebracht naar de
Nieuwe Kerk van Delft en met een grafmonument vereerd.
Om zijn vroege rijpheid heeft Huig De Groot ruim een halve eeuw lang onverpoosd
letterkundigen en wetenschappelijken arbeid geleverd. Zijn veelzijdigheid omvatte
de philologie in de ruimste beteekenis, van de dichtkunst af en de geschiedenis tot
de sterrenkunde toe; daarbij de rechtsgeleerdheid, op wijsgeerigen grondslag
gevestigd, met de staatkunde; eindelijk de godgeleerdheid. Zelfs zijn briefwisseling
is zoo ernstig en belangrijk, dat men meer dan 2500 stukken waardig geacht heeft
om uitgegeven te worden. Laten we dus niet verwonderd zijn dat Vondel zijn
hoogvereerden vriend Hugo den ‘fenix der geleerdheid noemde’. We kunnen hier al
de werken van Grotius niet eens opnoemen, doch beperken ons tot de voornaamste(1).
Alzoo wat zijn philologische bedrijvigheid betreft, in 1599, dus op zestienjarigen
leeftijd, bezorgt hij reeds een uitgave van Martianus Capella; het jaar daarop
verschijnt een ander werk, Syntagma Arateorum. Ondertusschen dicht hij, in het
latijn, kleinere stukken, doch ook drama's en treurspelen, als Sofompaneas en Adamus
exsul waarvan reeds sprake was, en Christus patiens door Vondel vermeld in zijn
Berecht voor Lucifer. Gro-

(1) Wie daar meer over wenscht, raadplege b.v. de bibliographie door Prof. Counson bewerkt
voor de Bibliotheca Belgica; of het Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek (Prof.
Blok, Moolhuyzen enz.) II, kol. 523.
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tius verzamelde ook een groot aantal grieksche Epigrammen, die echter eerst na zijn
dood in druk verschenen.
Ook op geschiedkundig gebied is hij vroeg werkzaam: pas achttien jaar oud, wordt
hij door de Staten van Holland als geschiedschrijver des vaderlands aangesteld; hij
schrijft o.a. over ‘de oudheid der Bataafsche Republiek’, en Annales de rebus belgicis.
Verder de geschiedenis der Gothen, Vandalen en Lombarden, ja zelfs een verhandeling
over de Amerikaansche volksstammen die hij langs IJsland en Groenland in de
Nieuwe-Wereld laat komen. Ik ga veel andere schriften stilzwijgend voorbij, om
enkel nog zijn uitgaaf van Tacitus te vermelden.
Zijn eerste rechtskundige werken van belang, zijn eerste proeven van internationaal
recht, zijn De Iure praedae en Mare liberum waar hij het goed recht der Nederlanders
verdedigt op vrij zeeverkeer naar Indië. Maar het standaardwerk van zijn leven,
waarvan wij de driehonderdste verjaring herdenken, is De Iure belli ac pacis, Over
het Recht van oorlog en vrede. Het verscheen te Parijs in 1625 en was opgedragen
aan den koning van Frankrijk Lodewijk XIII. Om dit boek begroeten sommigen
Grotius als den grondlegger van het volkenrecht, als een baanbreker voor de
pacifistische strevingen van onzen tijd. Onze wijsgeerig aangelegde rechtsgeleerde
tracht de internationale rechtsbetrekkingen te vestigen op den stevigen grond van
natuurrecht en zedenleer. Ueberweg in zijn Geschichte der Philosophie (uitg. Berlijn,
1914, blz. 61) erkent, dat de schrijver den invloed van S. Thomas van Aquino
ondergaan heeft. Doch meer wil ik daarover niet zeggen, daar een andere spreker
het op zich genomen heeft Huig De Groot als rechtsgeleerde te verheerlijken. Toch
moet ik nog de Inleiding tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid vermelden, die eenige
jaren later verscheen (1631).
Het hoeft ons niet te verwonderen dat Huig De Groot ook deed aan godgeleerdheid.
In zijn tijd bestudeerden ontwikkelde leeken die wetenschap aan de Hoogescholen
en bleven ze daarna beoefenen: De zucht naar veelzijdige kennis, door de Renaissance
verwekt, alsook de godsdienstige opvattingen en geschillen van de Hervorming,
gaven daar aanleiding toe. Behalve zijn aanteekeningen op de H. Schrift, schreef
Grotius(1) eenige werkjes, Opuscula b.v. over de macht van de Staatshoofden op de
geestelijke zaken, over de waarheid van den kristelijken godsdienst enz. Dit laatste,
De veritate religionis christianae,

(1) In 1641 vlg. werden de Opera Theologica nog te zamen uitgegeven. - Op den Romeinschen
Index der verboden boeken staan van Grotius: omnia opera theologica, Annales et historiae
de rebus belgicis, en zeven kleinere schriften bij name vermeld.
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werd in vele talen overgezet. De hoofdgedachte van Grotius' bedrijvigheid op
theologisch gebied is de vereeniging van al de in Christus geloovenden: zijn edel
hart betreurde de scheuring onder hen ontstaan. Met de beste bedoeling, hoewel niet
op alleszins bevredigende wijze, zocht hij naar een weg tot verzoening en kwam zelf
immer nader tot de Roomsche Moederkerk. Velen, o.a. de geleerde fransche Jezuïet
Petau, met wien De Groot lange jaren innig bevriend was, spraken de overtuiging
uit, dat hij den beslissenden stap der bekeering zou gedaan hebben, ware hij niet door
den dood min of meer verrast geworden. Die indruk is versterkt door een der laatste
schriften van Grotius, n.l. zijn verweerschrift tegen den protestantschen Leidschen
hoogleeraar Rivet, die hem zijn vermeend katholicisme ten laste gelegd had. Vondel
vertaalde heele brokken uit dit stuk(1), onder den naam: Grotius' Testament, en voegde
er een Inleiding en een Narede bij. Uiterst belangwekkend is het, daarin de laatste
gedachten na te gaan van een denker en een zoeker als De Groot, zooals die trouw
en piëteitsvol vertolkt zijn door onzen grooten dichter, zelf enkele jaren te voren tot
de Roomsche eenheid overgegaan.
We kunnen dit kort overzicht niet beter besluiten, dan met een ander woord van
Vondel, dat het eerste, ons titelwoord, bevestigt en uitbreidt, en toont hoe de dichter
de nagedachtenis van zijn vriend in eere hield. Hij schreef het, in 1654, in zijn Berecht
voor Lucifer: ‘Grotius, dat groote licht der geleerdheid en vromigheid onzer eeuw’.

(1) Zie Van Lennep's uitgaaf, IV, blz. 635.
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HUGO GROTIUS
naar een schilderij van Mierevelt, 1631.
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Hugo Grotius en de Antwerpsche Humanisten
door Prof. Dr. Maurits Sabbe, werkend lid.
Het was vooral in den loop van 1621, kort na zijn romantische ontsnapping uit het
slot Loevestein, dat er naar Hugo Grotius uit Zuid-Nederland vele blijken van warme
sympathie toegingen.
Erycius Puteanus, de destijds zoo gevierde opvolger van Justus Lipsius, wenschte
Grotius bij die bevrijding hartelijk geluk en bood hem de ruimste gastvrijheid aan
in zijn heerlijkvoornaam Muzenhof op den Caesarsberg bij Leuven.(1)
Bij die uitnoodiging voegde Puteanus een bloemig-dichterlijk betoog om te
bewijzen, dat Grotius in de Spaansche Nederlanden nog steeds in zijn vaderland zou
zijn. ‘Zoo gij het vaderland lief hebt, dan is hier reden tot liefde, schreef hij, dit is
hier uw vaderland: hier is een zoeter lucht onder den zelfden hemel, een liefelijker
vruchtbaarheid der zelfde aarde, een geruster staat van eenerlei menschen... Wij zijn
ook Nederlanders... Kom herwaarts, de weg is niet lang, en haal uw hart op en
vermaak u in mijn slot. Gij zult er zeggen, dat gij uw adem op Parnas schept’.(2)
Dit gulle gebaar van Puteanus kon gelden als de zinnebeeldige uitdrukking van
de gevoelens, die de meeste geleerden uit het Zuiden voor het slachtoffer der
Contra-remonstrantsche felheid koesterden. Vooral te Antwerpen, waar Grotius na
zijn ontvluchting een tijd vertoefde, was de vriendschappelijke belangstelling in zijn
lot bijzonder levendig.
Op zijn weg naar Parijs vond Grotius gerustheid en genegen tegemoetkoming al
dadelijk nadat hij, op 23 Maart 1621, de grenzen van Spaansch Braband overschreden
had. Het was niet meer noodig veiligheidshalve den vromen leugen vol te houden,
dat hij, onder zijn vermomming van metselaarsgast, een vluchtend bankroetier was.
Ironisch toeval! De eerste Antwerpenaar, dien Grotius ontmoette, was de Roode
Roede. Op eenige uren afstand van de stad maakte deze gerechtsofficier jacht op
landloopers en struik-

(1) Th. Simar: Etude sur Erycius Puteanus. (Leuven, 1909, p. 203).
(2) G. Brandt: Historie van het Leven des Heeren Huig De Groot (Tweede Druk). Dordrecht en
Amsterdam: Johannes van Braam, 1732, blz. 265.
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roovers, die de streek onveilig maakten, en een van zijn sergeanten bracht hem als
verdacht gevangene den niets dan naar rust verlangenden Grotius. Toen de Roode
Roede vernam wie daar voor hem stond, werd hij, tegen zijn gewoonte in, heel
vriendelijk, leende den vluchteling een paard en gaf hem een geleide mee.(1)
Bij zijn aankomst in de stad, begaf Grotius zich onmiddellijk naar de woning van
den gewezen Rotterdamschen Remonstrantschen predikant, Nicolaas Grevinchoven,
die in 1619 verbannen, zich te Antwerpen had gevestigd. Daar vond hij nog een paar
andere uitgeweken Hollanders, o.m., Simon Episcopius, Arminius' besten leerling,
en den gewezen pensionaris De Haan. Het was er een aandoenlijke ontmoeting van
land- en strijdgenooten.
Maar al spoedig kwamen de zuiver Brabandsche sympathiën ook los en niemand
minder dan één van de twee burgemeesters der stad, zeer waarschijnlijk ridder
Nicolaas Rockox, vergezeld van den raadspensionaris Jacob Roelants, meldde zich
bij Grevinchoven aan om Grotius te verwelkomen. Beiden boden hem hun woning
tot verblijf, en deden het voorstel om hem bij den aartshertog te brengen, waar hij
evenwel niet op inging.(2)
Kort daarop kwam Antwerpens roem en trots, P.P. Rubens, hem bij Grevinchoven
eveneens zijn groet en hulde brengen. Dit was niet een eenvoudige beleefdheid, maar
wel een blijk van welgemeende ware vereering. Het jaar nadien, toen Grotius te Parijs
woonde, ging immers de grootvorst onzer schilders hem ook daar bezoeken(3), en
meer dan eens liet hij zich op de hoogte brengen van Grotius' toestand in Frankrijk
door hun gemeenschappelijken vriend, den edelen maecenas Claude Fabri de Peiresc,
door wiens bemiddeling Grotius den Vlaamschen meester een exemplaar van zijn
Apologeticus of Verantwoordinghe liet geworden, onmiddellijk na de verschijning(4).
Ook

(1) G. Brandt, op. cit., blz. 251.
(2) G. Brandt: op. cit., blz. 257. In 1621 waren te Antwerpen buitenburgemeester Nic. Rockox,
en binnenburgemeester Karel de Mere. G. Gevaertius werd eerst raadspensionaris op 7
September van dat jaar.
(3) H.C. Rogge: Hugo de Groot te Parijs van 1621 tot 1625. (De Gids, 1893, Dl. III, blz. 253).
(4) Rooses en Ruelens: Correspondance de Rubens, Dl. III, blz 30. Ten onrechte werd beweerd,
dat het eerste personage rechts op Rubens' schilderij Justus Lipsius en zijn geliefkoosde
Discipelen of de Vier Philosophen uit de Piti-galerij te Florence, Grotius voorstelt. Dit
personage is Jan Woverius. Eveneens bij vergissing plaatste de graveur A. Fogg den naam
van Grotius onder een gravure van het portret van Frederik de Maerselaer naar Rubens. Zie
Max Rooses: Rubens Leven en Werken (Antw. 1903, blz. 97, blz. 205).
Zie ook: Lettres inédites de P.P. Rubens, publiées d'après ses autographes par E. Gachet
(Brussel, M. Havez, 1840, brieven IV, LIII, LVII).
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heeft Rubens later, doch te vergeefs, moeite gedaan om te verkrijgen dat Grotius in
zijn vaderland mocht terug keeren.
Al de voornaamste vertegenwoordigers van het post-Lipsiaansche humanisme,
dat destijds in de kwijnende maar nog fiere havenstad zijn laatsten bloei beleefde, de philoloog-dichter Gaspar Gevaertius; de pater Jezuïet Andreas Schottus; de ijverige
historicus, kanunnik Aubertus Miraeus; de rechtsgeleerde en stadsraad Johannes
Woverius; de Kanunnik Hemelarius(1); de oude plebaan van O.L. Vrouw en
boekencensor, Egbert Spithout en anderen meer, - hebben Grotius op zijn doortocht
te Antwerpen niet alleen mondeling of schriftelijk hartelijk begroet, maar sommigen
onder hen hebben hem geldelijk gesteund(2) en door huldedichten en andere schriften
openlijk betuigd hoe hoog ze hem schatten en hoe zeer ze met zijn wedervaren waren
begaan.
De redenen van die warme blijken van genegenheid liggen voor de hand.
Wij mogen gerust aannemen, dat ze in de eerste plaats den geleerde golden, die
door tal van uitgaven als zijn Martianus(3), (1599), zijn Syntagma Arateorum (1600)(3),
zijn Pharsalia (1614)(3); zijn eigen Latijnsche gedichten; en zijn beroemd Mare
Liberum, in 1618 voor het eerst onder zijn naam verschenen; de bewondering van
onze philologen en juristen had opgewekt.
De werken van den jongen Grotius werden ongetwijfeld onmiddellijk na hun
verschijning, te Antwerpen verspreid door de zorgen van den Plantijnschen
boekhandel. Acht van de eerste geschriften van den Delftschen phoenix werden
immers, tusschen 1595 en 1614, gedrukt in de Leidsche werkplaats, waar Silvius,
en na hem Plantin en Raphelengius, de roemvolle overleveringen der Antwerpsche
typographie naar de Sleutelstad overbrachten(4); en wat in de Leidsche vertakking
van de Plantijnsche firma verscheen; was in den regel ook in het Antwerpsche
stamhuis voorhanden.

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

P. Burmann: Sylloges Epistolarum, Dl. II, Epistola CCXXII (Grotius aan Gevaertius).
Hemelarius.
Leiden: Ex officina Plantiniana, Raphelengius.
Leiden: Ex officina Plantiniana, Raphelengius.
Leiden: Ex officina Plantiniana, Raphelengius.
Buiten de drie zooeven vermelde Raphelengius-uitgaven van werken van Grotius, verschenen
nog in de Leidsche ‘officina Plantiniana’: in 1595, Ode ad comitem Henricum Fredericum...;
en Geortum Auriacum; in 1598, Pontifex Romanus, Rex Galliarum, Rex Hisgio Melisso et
Mariae Almondianae versus Epithalamii; in 1597, Scutum Auriacum; in 1598, Pontifex
Romanus, Rex Galliarum, Rex Hispaniarum, Albertus Cardinalis, Regina Angliae, Ordines
Federati; en in 1599, Limenheuretike, sive portuum investigandorum ratio. Metaphraste H.
Grotio Batavo.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

876
Grotius kende overigens heel veel van onze geleerden persoonlijk en schatte hun
werk hoog.
Toen Lipsius hem bij de verschijning van Aratus' gedichten in 1600, en van Adamus
exul in 1601, vleiende brieven met aanmoedigingen zond en hem daarbij herinnerde,
dat vader Grotius eenmaal onder zijn discipelen had behoord, was de jonge geleerde
daar buitengewoon gevoelig aan.(1)
Met Puteanus had hij zeer vriendschappelijken omgang en door zijn tusschenkomst
liet hij presentexemplaren van zijn werken bestellen, o.a. van zijn Sylva, aan de
Belgische geleerden, die hij huldigen wilde(2).
Toen Gaspar Gevaertius na zijn Leuvensche studiën als Latijnsch secretaris van
den Franschen gezant Benjamin Aubery naar Den Haag trok, wist hij daar de
genegenheid van Grotius te winnen in zulke maat, dat deze hem hielp, evenals Daniël
Heinsius, bij het voorbereiden van de uitgave van Statius (1616),(3) en hem vereerde
met een lofdicht, dat in de Statiusuitgave gedrukt staat. Grotius verheugde zich in
den bijval van de Latijnsche verzen van Gevaertius en wakkerde hem aan om er nog
dergelijke te maken, ‘die allen bewonderden, en niemand hoopte ooit te kunnen
namaken’.(4)
Tegenover de Zuid-Nederlandsche humanistische dichtkunst van zijn tijd stond
Grotius zeer waardeerend. Zoo schreef hij in 1621 uit Parijs aan Gevaertius: ‘Als ik
het juist voor heb, dan zal België in deze kunst bij niemand achterblijven, vooral
zoolang gij daar zijt, zeer geleerde Gevaertius, wien ik van harte veel succes
toewensch in de letteren’.(5) In denzelfden brief verklaart Grotius nog: ‘Met blijdschap
heb ik vastgesteld, dat de dichtkunst bloeit bij Ulieden’, en daarbij voegt hij den lof
van Nicolaas Burgundius, den Gentschen advocaat, die later hoogleeraar werd te
Ingolstadt. Deze leerling van Puteanus had juist, in dat jaar te Antwerpen zijn
Poëmata(6) uitgegeven, waarin de versjes op den dood van Oldenbarnevelt en op de
twisten tusschen Gomaristen en Arminianen de belangstelling van Grotius wel
bijzonder zullen gewekt hebben.
Andreas Schottus, die in 1587 zijn gelofte vervulde in de Sociëteit Jesu te treden
in het geval zijn vaderstad Antwerpen

(1) G. Brandt, Op. cit., blz. 18.
(2) P. Burmann: Sylloges Epistolarum, t.a.p.
(3) Publii Papinii Statii opera omnia Janus Casperius Gevartius recensuit... (Leiden, Jacob
Marcus, 1616).
(4) M. Hoc: Etude sur Jean Gaspard Gevaerts (Bruxelles. Les Editions R. Sand, 1922, p. 189)
‘Quos mirentur omnes, imitari nemosperet’.
(5) P. Burmann: Sylloges Epistolarum, Dl. II, Ep. CCXXII.
(6) Antwerpen, G. Lesteens (Bibliotheek Museum Plantin-Moretus, A. 4016)
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terug in de macht der Spanjaards viel, mocht zich ook in Grotius' achting verheugen,
alhoewel hij hem voor 1621 nooit had ontmoet. ‘Sedert lang reeds, heb ik gebrand
van verlangen om u te zien, schrijft hem Grotius uit Parijs op 8 Juli 1621, uw
geleerdheid is mij bekend door uw boeken en uw zachtmoedigheid door de getuigenis
van Scaliger en van anderen. En dit was een van de voornaamste redenen, waarom
ik het deel van België, waar gij woont wensch te bezoeken; de oorlog heeft dit lang
verhinderd en na den wapenstilstand (weerhield mij) de vrees dat men uit
kwaadaardigheid dit kwalijk zou opnemen vermits ik geen privaat mensch meer was.
Maar waarachtig, ik ben uit den rook in het vuur gevallen. Ik was zoo bang van een
licht vermoeden en nu ben ik verzwolgen in een lastervloed’.(1)
Waar op grond dier wederzijdsche waardeering van wetenschap en kunst zooveel
sympathie ontstaan was, verwondert het dan ook niet dat Grotius hier zoo gul bejegend
werd.
Maar er is meer.
Zeker is het dat in het hart der Zuid-Nederlanders ook wel godsdienstig-politieke
drijfveeren werkten om hen zoo beslist voor Grotius partij te doen kiezen. In
verscheidene zijner theologische geschriften, die de Gomaristen zoo veel aanstoot
gaven, in zijn Defensio fidei Catholicae de Satisfactione Christi (1617) en in zijn
Vraghe en Antwoordt over den Doop (1618), had De Groot denkbeelden ontwikkeld,
die in het Katholieke Zuiden een gunstigen indruk te weeg brachten. Bovendien was
hij met Oldenbarnevelt immers het belangwekkendste slachtoffer van de vijandige
Hollandsche regeering. Het Twaalfjarig Bestand, waarvoor Oldenbarnevelt, tegen
den wil van Prins Maurits in, sterk geijverd had, en dat voor onze gewesten een
welgekomen verademing was gebleken, eindigde juist in 1621. Met de zuiver politieke
wending, die het aanvankelijk uitsluitend kerkelijk geschil tusschen Arminianen en
Gomaristen genomen had, en na de overwinning, behaald door de prinsgezinde streng
calvinistische partij, die van geen toegeving aan katholieken en van geen verzoening
met Spanje wilde hooren, kon men in Zuid-Nederland weer het ergste vreezen. Dit
was nog meer het geval na de jammerlijke mislukking van de nog steeds niet gansch
opgehelderde poging om met de Vereenigde Provincies een nieuw vergelijk te treffen,
door den aartshertog en zijn raadsman, den kanselier van Braband, Petrus Peckius,
in het werk gesteld. De ontvluchting van Grotius uit de handen van zijn vijanden
werd aldus te Antwerpen met welgevallen vernomen, krachtens het eeuwenoud
verschijnsel, dat de vijanden van onze vijanden, gemakkelijk onze vrienden worden.

(1) P. Burmann: Sylloges Epistolarum. Dl. II, Ep. CCXXI.
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In 1621 had de Contra-Reformatie zich te Antwerpen reeds lang den volledigen zege
verzekerd, die zich, niettegenstaande het economisch verval van stad en land,
openbaarde in weidschpralerige, religieuze kunstuitingen en in een krachtige
heropleving der katholieke devotie.
Wat Richard Verstegen eerst in 1641 schreef over den ‘Staet van de Stadt van
Antwerpen’, had hij even goed reeds in 1621 kunnen schrijven. Zijn kreupelvers zou
ook toen de verdienste der nauwkeurigheid hebben gehad.
‘Al ist dat deur rebelligh haet en nijdt/
De Stadts vry Zeevaert is eens-deels vermindert/
Nochtans ten is niet alle profyten quijt/
Maer noch floreert al of 't waer onverhindert/
Religie en devotie was niet meerder/
Noyt rechter gafmen recht en onrechts loon/
Noyt gheestelijckhevt was beter noch gheleerder/
Kercken en huysen waeren niet soo schoon/
Consten floreren/geusery leec kranck
Als elders oock; deur geusche twistigh stanck(1).

De regeering van Albert en Isabella was zuiver confessioneel. Vroomheid was het
zout en de zuurdeesem van het leven. Wetenschappelijke werkzaamheid buiten de
katholieke kerk was ondenkbaar. De kunst stond in haar dienst. De invloed der
kloosterorden en vooral der Sociëteit Jesu was toonaangevend. Hun congregaties en
sodaliteiten vereenigden de patriciërs en het volk in een soort van vrome militie. De
eenige literatuur, die werkelijk leefde, was die der wedergeboren mystiek, beoefend
door tientallen van geestelijken, als Makeblijde, Bolognino, Herman Hugo, Suquet,
Bourgheois, Costerus, Drexelius, David en talrijke anderen. De Norbertijner kanunnik
Wichmans kon terecht met een verrassend mondaine vergelijking de H. Maagd ‘de
marquisinne’(2) van Antwerpen noemen en Vondel fantazeerde niet toen hij als
drieledige karakteristiek voor deze stad opgaf: de Schelde, de burcht en de H. Maria.
De Hollanders waren de rebellen en de ketters, tegen wie de Sociëteit Jesu haar
missio hollandica richtte ‘in partibus infidelium’ en met wie er voortdurend moest
gestreden worden om aan de katholieken in Noord-Braband en elders boven den
Moerdijk hun rechten te verzekeren.
Die geestesgesteldheid bracht mede, dat alles wat met H.

(1) Exercitien van Verstandt in varieteyt van scherpsinnighe Epigrammen ende Epitaphien,
ghecomponeert door R.V. (Antwerpen, G. Verhulst, 1641, p. 8).
(2) F.A. Wichmans: Den Saterdach van Onse Lieve Vrouwe (Antwerpen. J. Cnobbaert, 1633.
p. 30).
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Grotius in den strijd tegen de Contra-Remonstanten gebeurd was, hier vooral uit den
godsdienstigen hoek werd bekeken, en, wat meer is, op grond van hetgeen Grotius
vroeger had geschreven was hier, evenals in andere katholieke omgevingen, de
verwachting gewekt, dat hij wellicht, bij een verder verloop der gebeurtenissen, tot
het catholicisme kon overkomen.
Onder de vooraanstaande figuren, die Grotius te Antwerpen reeds kende, lang
voor zijn komst in die stad, behoorde Aubertus Miraeus, de theoloog, die in 1622
door den aartsbisschop Boonen belast werd met het eerste onderzoek over het leven
en de werken van Ruusbroec, met het oog op een eventuëele gelukzaligverklaring.
Als particulier secretaris van zijn oom, den bisschop Jan Miraeus, als scholaster,
provisor van St. Walburgakerk en grondlegger van de eerste openbare bibliotheek
te Antwerpen, genoot Aubertus Miraeus grooten invloed.
In 1609 was hij naar den Haag gestuurd om daar bij de Staten te pleiten ten
voordeele van de godsdienstvrijheid der katholieken uit het bisdom Antwerpen, die
door de toevalligheden van den oorlog onderdanen van de Republiek waren geworden.
Miraeus' pogingen leden schipbreuk. Men paaide hem met eenige zeer onbepaalde
beloften, die nooit verwezenlijkt werden, niettegenstaande men bij de
onderhandelingen voor het Twaalfjarig Bestand die vrijheid voor de
Noord-Brabandsche katholieken wel degelijk bedongen had.
De reis had voor Miraeus evenwel één goed gevolg, namelijk zijn kennismaking
met Grotius, wiens gematigde, breede inschikkelijkheid volstrekt niet sympathiseerde
met de stellingen der Gomaristische calvinisten.
De gezant van den Antwerpschen bisschop en Grotius werden vrienden. Van hun
wederzijdsche genegenheid getuigt een belangrijke brief van Grotius,(1) gedagteekend
op Juli 1609. Hij verheugt zich over den wapenstilstand, die voordeelig zal werken,
hoopt hij, op de ontwikkeling der studiën en hun beiden de gelegenheid zal verschaffen
om elkander meer dan vroeger blijken van hun vriendshap te geven. Grotius vroeg
in dezen brief van Miraeus of het waar was, dat de hoogeerwaarde theologen van de
Leuvensche Alma mater in hun cursussen werke lijk leerden, dat katholieken, levende
onder een protestantsche of kettersche regeering, gehoorzaamheid verschuldigd
waren aan hun burgerlijke overheden en door hun voorbeeldig gedrag den naam van
goede burgers moesten trachten te verwerven. Grotius was met die opvatting ten
zeerste ingenomen, zij was wel van aard, schreef hij, om den haat van de
gereformeerden tegen de

(1) Batavia Sacra (Brussel, Foppens, 1754, Dl. II, p. 22).
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katholieken langzamerhand te doen luwen en de protestantsche overheden er toe te
brengen tegenover hen rechtvaardiger te zijn. Grotius drong aan bij Miraeus opdat
hij hem een of ander document zou bezorgen, waaruit kon blijken, dat dergelijke
leering aan de Katholieke Hoogeschool werd ontwikkeld.
Het was de Leuvensche professor Janssonius, die aan Miraeus het antwoord
bezorgde. De theologische faculteit had inderdaad de zaak opgevat zooals Grotius
ze voorstelde, doch slechts voor den duur van het Twaalfjarig Bestand.
In 1621 was Aubertus Miraeus niet meer te Antwerpen gevestigd. Hij was sedert
1615 hofkapelaan bij de Aartshertogen te Brussel, doch hij onderhield drukke
briefwisseling met zijn Antwerpsche vrienden en zocht hen daar steeds te doen ijveren
voor zijn denkbeelden in zake godsdienst en politiek. Zijn sympathie voor Arminius
en de partij, die hem aan de Hoogeschool te Leiden steunde, trachtte hij zooveel
mogelijk onder de menigte te verspreiden, ook in Holland, en daarvoor gebruikte hij
bij voorkeur ons oudste nieuwsblad de Nieuwe Tijdingen van den drukker Abraham
Verhoeven, waaraan hij rechtstreeks en onrechtstreeks meewerkte.(1)
Verscheidene nummers van de Tijdingen, verschenen tusschen de jaren 1617 en
1622, geven een buitengewoon kleurig en levendig beeld van de opschudding en het
leedvermaak, die de twisten tusschen Arminianen en Gomaristen, in de Spaansche
Nederlanden verwekten. Van al de opstootjes te Amsterdam, Schoonhoven,
Medenblik, Purmerend, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Rotterdam, Utrecht, Gouda,
enz., geven de Antwerpsche Tijdingen heel vlug, liefst sterk gedramatiseerde verhalen,
en, daarmede niet voldaan, voegt de courantier er dikwijls fel antiprotestantsche
beschouwingen en spotternijen bij, die in den beginne èn Gomaristen èn Arminianen
in gelijke mate troffen, maar allengerhand vooral tegen de Gomaristen gericht werden.
Het was de Tijdingen veel meer te doen om de Hollandsche calvinisten aan te vallen
dan om nieuws te verspreiden. De scherp polemiseerende toon en het moedwillig
stelselmatige in de voorstelling maakt van menig nummer der Tijdingen een vinnig
tendenz-pamflet. Ook komen er naast de nieuwsberichten dikwijls satirische gedichten
in voor, echt volksch van toon, naar den trant van Vondel's Rommelpot en Reyntje
de Vos. En uit dezelfde drukkerij van Abraham Verhoeven, op hetzelfde formaat en
voorgesteld net als de Tijdingen, met een naïef houtsneetje op het titelblad, werd
menig anti-calvinistisch vlug-

(1) B.C. De Ridder: Aubert Le Mire, sa vie, ses écrits. (Mémoires couronnées et mémoires des
savants étrangers. - Académie royalede Belgique. T. XXXI, p. 51).
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schrift in dicht en ondicht, te Antwerpen in de wereld gezonden. Een der knapste is
de Beclach-reden over die van Hollant ende Seelant, ‘ghemaeckt door een Boodtsman
van 't Oude Schipken van S. Peeter’, waaruit een onbewimpelde oproep weerklinkt
tot de Hollandsche gereformeerden om teug te keeren tot de oude Kerk:
‘Scheyt u af van al dit Babilonsch oneenich confuys:
Ende begeeft u vrymoedich in 't oude catholyck huys.
Daer is nu/ende heeft altoos maer een geloof en doop geweest,
Twelck is een teecken dat daer regneert den heyligen Gheest’(1).

Even gevat in zijn volksche dialectiek is nog een andere brochure, steeds uit dezelfde
bron: Jan Josepsens Droom (1619)(2). Op een zomerschen dag komt een persoon, Jan
Josepsen geheeten, ‘wesende om zijn affairen in 's Graven Haghe in Hollant’, in het
bosch aldaar. Hij gaat op een eenzaam plekje zitten en valt in slaap. In zijn droom
verschijnt hem de geest van een oud man met een ‘roode streep om den hals (oft hem
den hals hadde afghenomen gheweest) ende dat het vel weder aen een genaeyt was’.
Het is de geest van den onthoofden Oldenbarnevelt, die uit de andere wereld terug
gekeerd, nu aan den nieuwsgierigen Jan Josepsen al de gewenschte ophelderingen
geeft over de waarde van het Gomarisme en het Arminianisme. Het eerste noemt de
geest het ‘alderquaetste gheloove’ en het tweede ‘niet het alderbeste’. Het heele
geschrift is natuurlijk een warm pleidooi voor de katholieke Kerk.
Aan de onthoofding van Oldenbarnevelt wijdden de Tijdingen in Mei 1619 een
heel nummer, dat huiten het verhaal van de terechtstelling een onbewimpelde lofspraak
op den pensionaris van Rotterdam bevat. In April 1621, nog weinige dagen dus na
de gebeurtenis, wordt weer in een heel nummer met alle geuren en kleuren verteld:
Hoe subtyl en wonderlyk M. Hugo Grotius met een koffer wt zyne ghevanckenisse te
Loevesteyn in Hollant ghedraghen ende voorder ontkomen (was)(3). Uit dit verhaal
spreekt weer dezelfde sympathie.
Uit de brieven, die Miraeus over de Tijdingen en Verhoeven aan Gevaertius richtte,
leeren wij zonder eenigen twijfel, dat de gewezen secretaris van den Antwerpschen
bisschop in

(1) Bibliotheek Mus. Plantin-Moretus, Zaal XXI, nr 261.
(2) Gheschreven door zynen goeden vrient/aen den welcken hy t' selve verhaelt heeft. Gheprent
te Druckendorp, door 't bestier/van swerten inct en wit pampier. Men vintse te coop daerse
veyl zyn. Ende oock t'Hantwerpen/op de Lombaerde Veste inde gulde sonne 1619. (Museum
Plantin-Moretus. Zaal XXI, nr 261).
(3) Museum Plantin-Moretus. Zaal XXI, nr 263.
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dit alles de hand had, en misschien wel een van de bootslieden van het oude schipken
van S. Peeter was, die, enkele der pamfletten opstelde of op zijn minste inspireerde(1).
In 1624 kwam Miraeus voor goed naar Antwerpen terug, als deken der kathedraal.
Grotius' vriendschap voor hem was in 1621 nog onverzwakt, want onder de
vrienden, die hij herdenkt in een brief aan Gevaertius, uit Parijs verzonden op 25
September 1621, neemt Miraeus na Schottus de eerste plaats in, en alhoewel Miraeus'
destijds te Brussel verbleef, schijnt het ons, op grond van dezen brief, wel heel
waarschijnlijk, dat hij Grotius op zijn doortocht door België in 1621 ook ontmoet
heeft.
Een andere oud-bekende van Grotius te Antwerpen was, zooals wij reeds zagen,
Rubens' vriend, Gaspar Gevaertius. Toen de Hollandsche vluchteling te Parijs
vertoefde, ontving Gevaertius nieuws over hem door tusschenkomst van denzelfden
Claude Fabri de Peiresc, die met Rubens over Grotius correspondeerde. Op 1
September 1621 - zes maanden na Grotius' aankomst in de Fransche hoofdstad schreef De Peiresc aan Gevaertius: ‘Nous avons icy M. Grotius et M. Bertius que
nous voyons quelques foys, et lesquels se souviennent volontiers de vous. Je ne suis
marry que de ce que vous n'estes de la partie, pour rendre la conversation plus
accomplie’(2). Het was een niet te onderschatten eer voor Gevaertius zóó verlangd te
worden in het geleerde gezelschap van mannen als De Peiresc, die Bayle ‘de
procureur-generaal der letteren’ noemde, een van de merkwaardigste figuren van
zijn tijd; als Grotius, het mirakel van Holland, zooals Hendrik IV hem had betiteld;
en als die Vlaming uit Beveren, de cosmograaf en historiograaf van Lodewijk XIII,
Pieter Bertius, die, vurig Arminiaan, ook uit Holland had moeten vluchten en te Parijs
tot het catholicisme was overgegaan(3).
Buiten De Peiresc telde Gevaertius onder zijn goede vrienden te Parijs ook de
voorname bibliophielen Pierre en Jacques Dupuy, bij wie Grotius een gewilde gast
was. Aan hen was het, dat de Antwerpsche secretaris zijn brieven voor Grotius
stuurde, toen hij omtrent diens adres in het onzekere verkeerde.
Hij liet bij hen onder meer een brief voor den banneling bestellen door Johannes
Wtenbogaert, Grotius' oud-leeraar, bondgenoot in het Remonstrantisme, die zich na
den staatsgreep van Maurits eveneens genoodzaakt zag naar Antwerpen te

(1) B.C. De Ridder, Op. cit., t.a.p.
(2) Cf. M. Hoc, Op. cit., p. 175.
(3) Zie nog brieven van Gevaertius en Peiresc waarin over Grotius gesproken wordt:
Correspondance de Rubens (Rooses-Ruelens, Dl. III, p. 173, 179).
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vluchten, waar hij van 1619 tot 1621 verbleef. Wtenbogaert was dus in de Scheldestad
ook met Gevaertius in aanraking gekomen, en toen hij van daar naar Parijs afreisde,
werd hij door hem met een boodschap voor Grotius belast.
Met bedoelden brief bracht J. Wtenbogaert voor den banneling een geschenk mede,
dat hem zeker aangenaam zal verrast hebben. De dichter Jan Hemelarius, door Paus
Clemens VIII als kanunnik van O.L.V. Kerk te Antwerpen aangesteld, had op Grotius'
ontvluchting uit het slot Loevestein een uitvoerig iambisch gedicht gemaakt: Angeli
Custodis ad Hugonem Grotium super nupero eius carcere paraeneticon, uitgegeven
door Balthasar Moretus in 1621(1). Dat boek werd door Wtenbogaert naar Parijs
meegenomen om het door de gebroeders Dupuy aan Grotius te laten bestellen(2).
Ook Gevaertius had een gedicht geschreven, waarin hij opkwam ten voordeele
van Grotius. Dit stuk hebben wij evenwel niet teruggevonden. Wij weten dat het
geschreven werd, enkel door de melding die Grotius ervan maakt in een brief aan
Gevaertius: ‘Ik dank u zeer voor het gedicht, waarin gij voor mijn bevrijding pleit’.
Het Paraeneticon van Hemelarius maakte heel wat ophef.
De bedoeling van den schrijver was niet alleen hulde te brengen aan Grotius en
zich te verheugen over zijn verlossing uit den kerker. De vrome kanunnik hoopte er
mee bij te dragen om Grotius een stapje dichter te brengen bij de bekeering tot het
catholicisme, die men te Antwerpen van hem verwachtte.
Hemelarius, als calvinist opgevoed, en onder den invloed van Justus Lipsius en
van Aegidius Schoondonckius, S.J., katholiek geworden, legde er zich met
geestdriftigen ijver op toe aanhangers voor zijn nieuw geloof te winnen. In het
huldedicht, dat Anna Roemers Visscher hem later opdroeg, wordt hij om dien ijver
geroemd. Zooals Miraeus eens gehoopt had Arminius tot het catholicisme te brengen,
hoopte hij dit ook met Grotius te doen.
De bevrijding van Oldenbarnevelt's vriend werd in het Paraeneciton voorgesteld
als verkregen door de wondere tusschenkomst van zijn engel bewaarder, en dit was
dan ook een vermaning opdat Grotius elke ketterij zou verzaken en terug zou keeren
tot de belijdenis van het eenig ware katholiek geloof.
Na ontvangst van het Paraeneticon zond Grotius twee brieven (23 Juli 1621 en
24 September 1621) aan Hemelarius, waarin hij in hoofdzaak verklaarde die zaak
van de godsdienstverandering te zullen onderzoeken zonder zich maar door eenige
be-

(1) Museum Plantin-Moretus. R. 209.
(2) Cf. M. Hoc, op. cit., p. 198.
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kommering van tijdelijken aard te laten beïnvlieden. Dit antwoord gevoegd bij enkele
andere verklaringen van Grotius, bracht Hemelarius en de andere Antwerpsche
bekenden ertoe de gunstigste onderstellingen te maken. Grotius' brieven werden aan
de vrienden medegedeeld. Zoo schonk Hemelarius aan den drukker Balthasar Moretus
een exemplaar van het Paraeneticon, waarin hij op enkele opzettelijk daarvoor
aangebrachte blaadjes de twee bedoelde brieven van Grotius eigenhandig afschreef(1).
Kort daarop zond Grotius zijn boek De Veritate Religionis Christianae(2) naar
Antwerpen en onderwierp het aan de katholieke censuur. Gevaertius berichtte dit
althans aan Puteanus met onverholen vreugde: ‘Grotius heeft een dezer dagen naar
Antwerpen gezonden zijn boek over de Waarheid der Christen Religie - tegen de
Goddeloozen, de Joden en de Mohamedanen, en onderwerpt dit werk aan de
katholieke censuur; daarom begin ik goede hoop te koesteren aangaande zijn
bekeering. Hij bedankt ook zeer den heer Hemelarius voor zijn Paraeneticon’(3).
De belangrijkste brief, dien Grotius over die godsdienstvraag aan Hemelarius
stuurde, kwam uit Parijs op 7 November 1623. Hij volgde dus een paar jaren op de
twee eerste. Het is nog niet lang, dat wij dit schrijven kennen. Dr. J.F.M. Sterck, die
het uit een Italiaansche verzameling aankocht, en ten geschenke aanbood aan de
bibliotheek van het Vredespaleis, heeft er den tekst van uitgegeven in het Tijdschrift
voor Geschiedenis in 1921.
In Hemelarius' pogingen erkende Grotius een blijk van groote vriendschap. ‘Indien
het vooral den vrienden eigen is, schrijft hij, hun vrienden het beste toe te wenschen,
dan is hij een waar vriend, die zijn vriend wat waarlijk het beste is niet alleen
toewenscht, maar dit ook, zooveel het in zijn macht is, zoekt te verkrijgen. Daarom,
dewijl gij nu niet naar een oppervlakkige meening, maar met de stelligste
overeenstemming betoogt, dat buiten de gemeenschap met de Roomsche kerk geen
hoop bestaat op de eenige zaligheid, zoo volgt daaruit, dat hoe meer gij van iemand
houdt, des te meer zoekt gij hem tot deze gemeenschap te brengen.’
Daarop volgt de bekentenis, dat Grotius niet beter zou verlangen dan onder de
katholieken opgenomen te worden. ‘Ik,

(1) Mus. Plantin-Moretus, R. 205. ‘Hoc libello accepto, Grotius respondit in hunc modum; etc.’.
- Deze twee brieven komen ook voor bij P. Burmann: Sylloges Epistolarum T. II, Ep.
CCXXIII.
(2) Bewijs van den waren Godsdienst, waarnaar De Veritate... werd gemaakt.
(3) M. Hoc. op. cit., p. 193.
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verklaart hij, behoor in zooverre tot de uwen, dat ik met geheel mijn ziel verlang met
uw kerk, die zoo wijd verbreid is en zich beroemen kan op haar lange reeks van
opvolging, door billijke wetten verbonden te kunnen worden.’ Maar daar stond nog
een en ander voor in den weg, voegt hij er bij. ‘Er wordt door de uwen geëischt, gaat
hij voort, dat wij eenige punten met vast betrouwen gelooven, die wij niet kunnen
gelooven dan na vooraf overtuigd te zijn van hun waarheid. Maar deze moet ons
bewezen worden, of door grondige reden, of door het gezag van de Heilige Schrift.
Want juist dat, waarover wordt geredetwist: namelijk of het oordeel van den
Roomschen Paus, en van de door hem goedgekeurde kerkvergaderingen die zekerheid
bezit, die door velen wordt beweerd, moet door een van die twee soorten van
bewijsvoering of door beide worden uitgemaakt’. Het bezwaar van De Groot bleek
dus op dat oogenblik het geloof in de onfeilbaarheid en het primaatschap van den
Paus te zijn, waarover hij dan in zijn brief verder uitweidt.
De woorden, waarmede Grotius dit merkwaardig geschrift eindigt, zijn zeer
verheven en teekenen zoo goed het eerlijk geestelijk gehalte van den buitengewonen
man, dat wij ze hier even willen aanhalen. ‘Ik bid u, in naam van uw oprechtheid en
vriendschap, te gelooven, dat geen beletsel om mijn meening bij de beoordeeling te
veranderen voortkomt uit schaamte. Want, daar ik in de wetenschappen, waarin ik
mijn leven heb gesleten, namelijk in de schoone letteren en in het recht, dagelijks
afkeur, wat mij vroeger deugdelijk scheen, en mij niet schaam dit te erkennen, waarom
zou ik dan in deze zaken, waarin ik minder heb gewerkt, en waarin de grootste geesten
dagelijks verschillen, mij schamen een dwaling te erkennen? Niets is verder van mijn
aard dan stijfhoofdigheid; maar omdat ik geleerd heb, dat wat niet uit het geloof
wordt gedaan, dat is, volgens de stem van mijn geweten, zonde is, huiver ik iets te
doen of iets te bevestigen wat mijn geweten niet als recht en waar voorschrijft. Ik
bid God, dat wanneer mij iets overblijft te leeren voor mijn zaligheid, Hij mij dit
door Zijn groote barmhartigheid openbare, bereid zijnde Hem als leidsman te volgen,
ook door de zwaarste moeilijkheden, zooals ik dit heb gedaan en ik tot nu toe doe in
deze waarheid, waarvan het licht mij is opgegaan’.
Het is moeilijk meer geestelijken adel, meer hartstocht voor de waarheid, meer
maat, meer geweten en meer sereniteit in zoo weinig woorden te vereenigen als
Grotius het hier doet. En het is wel te betreuren dat menschen met dergelijke
hoedanigheden de leiding van hun tijd niet in handen kregen.
Nog in 1627 was Hemelarius steeds aan het pleiten om Grotius over te halen.
Brandt deelt uit dat jaar een pathetisch smeekend schrijven mede van den
Antwerpschen kanunnik, waarin
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o.a. de volgende belangrijke redeneering voorkomt: ‘Grotius moest, om een besluit
te nemen, niet zien naar het bedorven leven van vele kerkelijke en vorstelijke
personagiën, die hem in het hof te Parijs troffen, en de belijdenis van het Roomsch
katholiek geloof met het slijk van een wereldsch bedrijf bezoedelden, maar veeleer
't oog wenden op de voorbeelden dergenen, die het katholiek geloof met een heilig
leven en nauwgezetten wandel bekrachtigden’(1).
Omstreeks denzelfden tijd werd er uit Brussel ook zeer sterk aangedrongen, opdat
Grotius zich in de hoofdstad der aartshertogen zou komen vestigen en de Roomsche
geloofsbelijdenis zou willen aannemen. De bekende Antwerpenaar, Pieter Roose,
toenmalig raadsheer van Braband, ging Grotius te Parijs opzettelijk opzoeken om
hem dit aanzoek over te brengen.(2)
Die voorstellen werden telkens heuschelijk van de hand gewezen(3).
De briefwisseling, die Grotius met Andreas Schottus voerde, ging ook over
dergelijke vraagstukken.
Reeds in 1621 had Schottus den Hollandschen vluchteling bepaald uitgenoodigd
om het voorbeeld te volgen van Johannes Spondanus en van Pieter Bertius, die naar
de Roomsche kerk waren terug gekeerd.(4).
Grotius antwoordde in denzelfden geest als aan Hemelarius. Zinspelend op zijn
door de Gomaristen zoo fel bevochten schriften, verklaart hij: ‘Niet zonder gevaar
en haat van wege de machthebbers heb ik verkondigd wat ik meende waar te zijn in
de kwestie van de genade en van het “liberum arbitrium”, om ook zóó in de overige
vraagstukken, zonder om te zien naar tijdelijke dingen, de reeds gekende waarheid
of de waarheid die nog moet ontdekt worden (men mag nooit wanhopen) te volgen
en op te zoeken’. Ook over het Bewijs van den waren Godsdienst, waarvan Gevaertius
de verschijning en de onderwerping aan de katholieke censuur aankondigde, weidt
Grotius in zijn brief aan Schottus breedvoerig uit: ‘God die mij geholpen heeft, luidt
het daar, zal mij ook verlossen van de dwalingen, die mijn heil kunnen in den weg
staan’(5).
Hier wil ik eindigen, alhoewel het onderwerp niet uitgeput is.

(1) E. Brandt, Op. cit., I, blz. 374.
(2) E. Brandt, Op. cit. blz. 375.
(3) Wij weten dat Grotius zijn bezwaar betreffende het primaatschap van den Paus op het einde
van zijn leven heeft opgegeven in zijn Revetiani Apologetici pro schismate contra votum
paci facti discussio (1645). Dat heeft Vondel in Grotius' Testament voldoende in het licht
gesteld.
(4) G. Brandt, Op. cit., I, blz. 263.
(5) P. Burmmann: Sylloges Epistolarum, T. II, Ep. CCXXI.
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Het scheen mij oorbaar, bij deze Grotius-herdenking, ingericht door de Koninklijke
Vlaamsche Academie, ook even het beeld op te roepen van die menschen in
Vlaanderen, met wie de schrijver van de Inleidinghe tot de Hollandsche
Rechtsgeleerdheid persoonlijke betrekkingen onderhield.
Wat hij was als taalkundige, werd hier reeds voor jaren door Dr. A. Kluyver(1)
aangetoond; wat hij was als wijsgeer en jurist, hoorden wij heden en zullen wij nog
hooren uit bevoegder mond; - het was mijn bescheiden taak Grotius te toonen in zijn
omgang met enkele onzer vooraanstaande landgenooten, wier levensweg den zijne
heeft gekruist, en wier grootste geestelijke bedrijvigheid zich openbaarde in de stad,
die Grotius met onverholen bewondering ‘de schoonste der Nederlanden’ heette:
‘pulcherrima Belgicarum urbium Antverpia’(2).

(1) Hugo de Groot als verdediger van onze moedertaal. A. Siffer, 1901, Verslagen en
Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie.
(2) Brief van Grotius aan Henri de Mesmes, Parijs, 1 Juni 1630, komt voor als opdracht in
Grotius' Latijnsche vertaling van Euripides' Phoenissae: Euripidis tragaedia Phoenissae,
Emendata et manuscriptis, et Latina facta ab Hugone Grotio. Parisiis, Apud Jacobum Ruart
MDCXXX.
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Grotius' plaats in de geschiedenis van den menschelijken geest
door Prof. Dr. J. Huizinga, hoogleeraar te Leiden.
Men viert van de grooten van geest in den regel den geboortedag of sterfdag, bij
uitzondering het oogenblik, dat hun hoogste werk aan de wereld verscheen. Dit laatste
doen wij nu. Wij konden niet wachten tot het jaar van dat eenzaam sterven te Rostock
zou ommekomen; 1625 riep om herdenking, het jaar van De iure belli ac pacis. Want
het licht van dat boek schijnt als een baken over de woelige zee van onzen tijd. Zulk
een herdenking van een hoogtepunt in het leven van een groot man heeft bijzondere
bekoring: het wordt de blijde viering van een epiphanie. Het herdenken wordt inniger,
omdat het bewust juist datgene geldt, wat men het hoogste in hem eert.
In het geval van Huig de Groot rijst even de vraag: maar ligt ditmaal de reden van
die concentreering op 1625 niet hierin, dat de gedachte van De iure belli ac pacis
het eenige is, wat er van Grotius' geest levend bleef? - Het eenige! Alsof het niet
genoeg was, wanneer van iemand één gedachte na drie eeuwen die bleek te zijn
geworden, waar de hoop der wereld en de staatskunst van alle landen om draaiden,
in den vorm, uit zijn geest gegroeid! - Doch het is niet het eenige. Wij in Holland
althans eeren ook den schrijver van de Inleiding tot de Hollandsche Rechtsgeleerdheid,
en al lezen wij zijn geschied- en letterkundige geschriften niet meer, den philoloog,
die als schakel in de zilveren keten der Nederlandsche oudheidwetenschap niet kon
worden gemist.
Hier roept zijn eigen eeuw ons toe: maar eert gij dan niet bovenal hem, wiens
Waarheid van den Christelijken godsdienst in tallooze uitgaven, en schier in alle
talen overgezet, over de wereld ging, doordringend tot in de kringen der eenvoudigen,
die van het Recht van oorlog en van vrede nimmer hoorden?
Het antwoord op die vraag is het thema van mijn rede. Hugo de Groot is voor zijn
eeuw zonder twijfel nog meer de schrijver geweest van De Veritate religionis
christianae dan van De iure belli ac pacis. Niemand minder dan Leibniz laat zich
over De Veritate in deze woorden uit: ‘L'incomparable Grotius se surpassa soi-même
et tous les autres, anciens et modernes, dans son livre d'or qu'il fit sur le même sujet.’(1).
Om den

(1) Lettres à M. Thomas Burnet, V, Opera, ed. Genève 1768, t. VI. 1. p. 244.
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Grotius' vrouw, naar een schilderij van Bailly.
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ganschen mensch Grotius zijn plaats te bepalen in de geschiedenis van den
menschelijken geest, is dit geschrift ten minste van evenveel belang als het boek van
1625, en om te beseffen, hoe hij het recht van den oorlog en den vrede zóó kon vatten
en beschrijven, moet men den ganschen mensch kennen.
Het Bewijs van den waren godsdienst, de berijmde verdediging des Christendoms,
ten gebruike van den hollandschen zeeman, die op alle natiën voer, was op Loevestein
geschreven, en in 1622 verschenen. De latijnsche bewerking, die het boek
wereldberoemd maakte, De Veritate religionis christianae, zag het licht te Parijs in
1627. Tusschen die beide jaren in zijn te Parijs merkwaardigerwijs nog twee andere
Over de Waarheid's verschenen, in één waarvan Grotius eenigermate de hand had.
Pater Marin Mersenne (1588-1648), van de Orde der Minimen, de trouwe vriend van
Descartes, gaf in 1625 La Vérité des sciences contre les Sceptiques et les Pyrrhoniens.
Hij was het hoofd van een kring, dien men de moderne geesten van den tijd zou
kunnen noemen, waar de verrassende voortgang der natuurwetenschap met de vurigste
belangstelling werd gevolgd en verwerkt. Mersenne was de man die betoogde, dat
de Katholieke Kerk volkomen in staat en bereid was, om elke ware wetenschap te
erkennen, en die de volgers van Giordano Bruno, Vanini en Charron krachtig afwees.
De natuurwetenschap was toen nog niet, gelijk Fortunat Strowski heeft opgemerkt,
het arsenaal voor de bestrijders van den geopenbaarden godsdienst.
Aan den kring van Mersenne bleef Grotius, voor zoover bekend, in zijn Parijsche
jaren vreemd. Maar hij heeft er wel verkeerd met Lord Edward Herbert of Cherbury
(1583-1648), volgens wiens autobiografie het Grotius is geweest, op wiens aanraden
hij in 1624 overging tot het publiceeren van zijn werk De Veritate prout distinguitur
a revelatione, a verisimili, a possibili et a falso. Wel iets anders derhalve dan Grotius'
eenvoudig vertoog. Een kennistheoretische proeve: de waarheid zooals zij onderkend
wordt van de openbaring, het waarschijnlijke, het mogelijke en het onware. Het was
geen wonder, dat niet Herbert's moeilijk boek den stroom van uitgaven en vertalingen
beleefde. Doel en trant waren volstrekt verschillend.
Toch heeft men Herbert's beteekenis zoowel met die van de Groot als met die van
Descartes vergeleken. Hij trachtte voor den natuurlijken godsdienst te doen, heet het,
wat zijn vriend Grotius deed voor het natuurrecht. Beiden gaven een nieuwe
toepassing van den maatstaf Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus. Dit doende
werd Herbert de ‘vader van het Deïsme’, de opsteller van die reeks van vijf
godsdienstige beginselen, die overal aan het geloof ten grondslag lagen: het bestaan
van God, de plicht hem te vereeren, het zedelijk-prak-
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tisch karakter van alle vereering, de afkeer van de zonde, de vergelding. In de
heidensche godsdiensten vond zijn latere geschrift De religione gentilium ze met
blijde voldoening alle terug. Hij verklaart, op voetspoor van Bacon, alle
verscheidenheid van riten, ceremoniën en vormen uit de allegoriseering en
poëtiseering der natuur, of zelfs, met Charron, uit zelfbedrog, priesterbedrog en
phantasmen.
Met Descartes beschouwde Herbert alle theorieën uit vroeger eeuwen als
waardeloos en onnut.
Hoe men ook oordeele over de waarde van Herbert's denkbeelden, het valt niet te
ontkennen, dat hij het is, die hier den nieuwen geest vertegenwoordigt. Hij hoort tot
die schare van vernieuwers, die den weg opging naar een volgende eeuw: de groep
van Bacon, Descartes, Hobbes en Spinoza. Dat pad heeft Grotius bewust niet
bewandeld. Hij is als geest veel sterker verwant aan hen, die voorafgingen, dan die
volgden. En toch hebben de behoudsgezinden van zijn tijd, de Voetiussen en
Maresiussen, in hun vloek over het nieuwe licht van Cartesius en Coccejus ook de
Groot mee begrepen. Hoe dit te rijmen? Om Grotius' plaats onder de denkers der
zeventiende eeuw nauwkeurig te bepalen, moet men afzien van de brandende
verschillen van staatkundige en godsdienstige richting, die den tijdgenoot bewogen
en beheerschten, en zijn blik richten op wijder vergezicht.
De groote wending van 's menschen geest in de zeventiende eeuw was die van het
omzien naar het vooruitzien. De taak van het denkend verstand werd, in plaats van
het bewijzen van bekende waarheid, het zoeken van nieuwe waarheden. Het
onvruchtbare syllogisme scheen nu dood hout aan den boom der kennis. Zeker, ook
het vijftiende- en zestiende-eeuwsche humanisme had reeds den hartstocht van het
zoeken gekend. Doch wat zij triomfantelijk ontdekten, dat waren toch in hoofdzaak
nieuwe autoriteiten, een onbekende Oudheid, die hun strekken moest tot nieuw en
krachtig bewijsmiddel. Het klassicisme der Renaissance kluisterde evenveel intellect,
als het vrij maakte. Erasmus, met al de klaarheid van zijn geest, is geen zoeker
geweest. Wel Leonardo da Vinci en de velen, die als hij hartstochtelijk speurden in
de geheimen der natuur.
Doch eerst Bacon spreekt het duidelijk uit, dat de ware wijze een Inventor is. Zijn
Novum Organum zet onmiddellijk in met dien hartstocht van het zoeken en vinden,
dien dorst naar nieuwe dingen. Bacon acht zich voor de studie der waarheid geboren
wegens zijn groot ‘verlangen om te zoeken, geduld om te twijfelen, lust om te
bepeinzen, schroom om te verzekeren’. De ouderdom en ervaring, die rijp maakt om
te oordeelen, is aan onzen tijd, zegt hij, en niet aan de zoogenaamde Ouden. ‘De
betoo-
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vering der Oudheid en haar gezag houdt de kracht der menschen zoo gebonden, dat
zij, als behekst, met de dingen zelve niet vertrouwd hebben kunnen raken.’ En hij
ziet, dat om het vinden der waarheid te beproeven, allereerst het kenmiddel zelf, het
menschelijk verstand, moet beproefd worden. Zoo ontwerpt hij zijn schema van de
bronnen der dwaling, in die merkwaardige reeks van fantastische figuren: de idola
tribus, specus, fori, theatri.
In Descartes en in Hobbes wordt het nieuwe denken waarlijk werkzaam. Beiden
verachten, evenals Bacon, de traditie, en wantrouwen alle meesters. Zij plachten
weinig te lezen. Hobbes is afkeerig van logica en scholastiek, en bestudeert liever
kaarten, prenten, hedendaagsche reisbeschrijvingen. Hij breekt met de eeuwenoude
gewoonte van een bewijs te leveren door het beroep op een tekst. Hij is de eerste die
een organische en dynamische conceptie der menschelijke maatschappij heeft, en
daarmee den grondslag legt tot een wetenschap der samenleving. Descartes prees
zich gelukkig, dat hij zijn Grieksch geheel vergeten was, en smaadde de historie als
nutteloos tot ware kennis.
Nu moge het zijn, dat Bacon, Hobbes en Descartes, als echte brekers met het oude,
dien geest van anti-historisme, anti-classicisme, haat tegen autoriteit en traditie,
hebben overdreven. Niet hun gansche eeuw volgde juist hen alleen, weinigen volgden
hen geheel en in alles. Doch met dat al zijn zij het, wier denken naar de toekomst
leidt, de toekomst der achttiende eeuw. Ik vraag hier niet naar de absolute waarde
van hun gedachte, maar naar een lijn van ontwikkeling.
Hugo de Groot is als denker met deze drie tijdgenooten slechts in weinig verwant.
Twijfelingen aan de waarde onzer kennis hebben hem niet verontrust: Bacon's idola
verschrikten hem niet(1). Hij bezat zijn onmetelijken schat van door lectuur ver-

(1) Ten onrechte heeft men een directen invloed van Bacon op het schrijven van De iure belli
ac pacis aangenomen. Reeds het feit, dat De Groot, zoo nauwgezet in het vermelden van
allen, aan wie hij voor dat werk iets dankte, Bacon niet noemt onder de auctores laudati, is
genoeg om zulk een meening te ontzenuwen. Zij is te wijten aan een vergissing van James
Mackintosh. In 1677 schreef Pufendorf, na te hebben vermeld, dat Peiresc Grotius tot het
schrijven van het werk had aangespoord: ‘Quem (scil. Grotium) tamen monitum fuisse
crediderim iis quae a sapientissimo Bacone... super augmentis scientiarum tradita sunt’
(Specimen controversiarum circa ius naturale, 1677, cap. 1 § 5). Barbeyrac herhaalt dit in
den vorm: ‘On a lieu de croire que ce fut la lecture de [Bacon] qui inspira etc.’ (Préface op
Pufendorf § 29). H.C. Cras, Oratio qua perfecti iurisconsulti forma in H. Grotio spectatur,
Amst. 1776, zegt: ‘Vix opus est, ut vobis in memoriam revocem, ad perficiendum hoc
egregium consilium, quod acutissimus Baco Verulamius iam summe necessarium duxerat,
et ipse diu animo agitaverat Grotius, in Gallia eum... exhortatum esse ...Peirescium’. (p. 18).
In de herziene uitgave Laudatio van 1796 luidt het: ‘Vix opus est ut narrem, ad Naturae
Gentiumque ius illustrandum, cuismodi consilium Baconus Verulamius, vir acerrimo ingenio,
iam magnopere probaverat etc.’. (p. 13). Eerst Mackintosh noemt in zijn Discourse on the
Study of the law of Nature and Nations, 1799, Bacon naast Peiresc als Grotius' raadgever.
Hoewel hij in den derden druk 1800, p. 15, het herroept, bleef het staan in de fransche
vertaling, die aan de uitgave van Vattel's Le droit des gens, 1835, voorafgaat: ‘Il était réservé
à Grotius de systématiser le droit des gens. Ce fut par les conseils de Bacon et de Peiresc
qu'il entreprit cette tâche difficile.’ (I p. 13). Prof. van Vollenhoven maakte mij op dit geval
opmerkzaam.
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worven kennis als een tevreden landman den voorraad in zijn schuur. Hij gebruikte
haar naar den ouden trant, om te bewijzen, meer dan om te vinden, als teksten en
gevallen, meer dan als gegevens ter waarneming. Hij had met aloud gezag en
overlevering allerminst gebroken. In het studieprogram, dat hij als man van 32 jaar,
dat wil zeggen voor hem: volkomen gerijpt, ontwierp voor zijn vriend Benjamin du
Maurier, den franschen gezant, is Aristoteles nog troef. ‘Neque poenitebit ex
scholasticis Thomam Aquinatem si non perlegere saltem inspicere..., praesertim ubi
de iustitia agit ac de legibus’. Van een dynamische opvatting der geschiedenis is hij
hem geen sprake. Hij acht de historiën bijzonder hoog, dooh enkel als een schatkamer
van exempelen en oordeelen, die men alle zorgvuldig op hun plaats kan zetten.(2) De
geschiedenis ligt voor hem in een plat vlak. Zoo hij vooruitgang ziet, dan betreft het
zijn idealen van den vrede der Kerk, meer gedacht als voleinding dan als ontwikkeling.
Als geestelijk type behoort Grotius, bij al de onbegrijpelijke scherpte van zijn
verstand, tot de ongeschokt naïeven, tot de milden van geest, wier optimisme geen
gevaren ziet en kinderlijk vertrouwt. Ziehier een beminnelijk staaltje, dat ons aandoet
als zeer modern.
Libri an puellis dandi
Crede nihil nostris, aut omnia crede puellis.
Lectricis mores pagina nulla facit.
Quae casta est totum leget incorrupta Catullum,
Illi nil tutum est quae capit et capitur.

Van de genoemde eigenschappen spreken vooral zijn theologische geschriften, De
Veritate religionis christianae en de Annotationes op het Oude en het Nieuwe
Testament. Wat te zeggen, wanneer hij ons Bileam's ezel wil doen gelooven terwille
van Livius' prodigia en portenta betreffende sprekende dieren, of de mogelijkheid
der opstanding des vleesches betoogt(1)

(2) Ibidem en de Iure b. ac p. Proleg. 38, 46.
(1) Ep. 54. 12 Mei 1615.
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op zuiver physische gronden en het gezag van Zoroaster en de Stoa! Zijn beginsel
van uitlegging van den Bijbel is prima facie bij uitstek historisch, zoodat men hem
als een voorlooper van historische opvatting met een verdieping. Het Hooglied betreft
Salomo's liefde voor de dochter van Pharao (reeds in de middeleeuwen was deze
meening verkondigd), maar de koning heeft het lied zóó samengesteld, dat er zonder
veel gewrongenheid allegorieën op den Messias in gevonden konden worden. De
profeten hebben ongetwijfeld een bovennatuurlijke gave van voorspelling bezeten;
al hun profetieën zijn uitgekomen, doch zij betreffen in eerste instantie en naar de
bedoeling der profeten de geschiedenis van Israël zelf, hoewel deze niettemin sensu
sublimiore toch weer mag worden opgevat als de typen van Christus.
Er is in dit alles een weifeling, die voortspruit uit het ontbreken van een welbewust
kennistheoretisch systeem. Grotius slingert tusschen openbaring en rede, lichtgeloovig
jegens beide. Reeds het feit, dat hij zich in den aanvang van De Veritate beroept op
zoo ongelijksoortige voorgangers als den gevaarlijken scholasticus Raimund Sabunde
(1437), den katholieken humanist Vives en den Hugenoot Du Plessis Mornay, wenkt
bedenking. De eerste dezer drie, door Montaigne vertaald, was door het Concilie van
Trente op den Index geplaatst om zijn leer, dat de openbaring overbodig was
geworden, sedert de rede door haar geleerd had, uit het boek der natuur de waarheid
af te leiden. Hem te hebben gevolgd plaatst ook De Groot als een element in de lange
ontwikkelingsgeschiedenis van het deïsme. Wat Lord Herbert met volle verzekerdheid
leerde, den natuurlijken godsdienst, die de openbaring krachteloos maakt, dat leerde
Grotius half zijns ondanks. De rechtzinnige theologie had in dit opzicht volkomen
gelijk, hem als gevaarlijk nieuwlichter te beschouwen.
De Arminiaansche theologie leidde de bespiegeling over het geloof in de bedding
van het rationalisme, dat tegen het eind der eeuw overheerschend zou worden. De
Groot is mede een der voorbereiders van het rationalisme. Hij onderwerpt zich williger
aan de rede dan Descartes. Waar deze de waarheden van het getal voor de besluiten
Gods verklaart, meent Grotius, dat zelfs God het twee maal twee is vier niet zou
kunnen veranderen.
Het is niet te verwonderen, dat een geest als de zijne, dien het oneindige niet
preoccupeerde, en die toch vol van eerbied en ontzag was voor de majesteit van het
Christendom, vol van eerbied ook voor gezag en overlevering, met het klimmen der
jaren meer en meer zijn toevlucht moest zoeken in de gewijde vormen en den
overtuigenden consensus eener oude kerk, zooals hij zich die droomde.
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In de geschiedenis van het denken zijner eeuw staat Huig de Groot, in zijn geheel
beschouwd, als 't ware terzijde van den weg. Hij is te zeer humanist, te zwaar met
geestelijke bagage beladen, om waarlijk voortrekker te zijn. Doch met zijn kennis
en zijn methode schept hij in De Iure belli ac pacis het meester stuk en de voleinding
van het humanistisch denken: het stavenvan oude waarheid met oude bewijzen, nieuw
geschikt. Hier is geen weifeling tusschen oude en nieuwe voorstellingen, want de
eenige grondgedachte, dat oorlog misdaad is, tenzij hij strekt om recht te handhaven,
is van geen tijd. Descartes mocht de historie versmaden, omdat zij hem slechts het
bijzondere leerde, Grotius putte uit haar de steenen voor zijn bouw van het wettelijk
algemeene.
Wat doet het er tenslotte toe, of de methode oud of nieuw was! De Iure belli ac
pacis zou nog na drie eeuwen een Novum organum, een nieuw werktuig zijn. ‘Neque
ad dominium requiritur aut virtus moralis aut religiosa aut intellectus perfectio’(1).
Waarmee bedoeld wordt: de heerschappij (of de souvereiniteit) in handen van een
of ander uitheemsch volk, behoeft, om eerbiediging te verdienen, noch de erkenning
van ze delijke voortreffelijkheid bij dat volk, noch van bezit van 't recht geloof of
van hooge beschaving. Klinkt deze allerbondigste leer van staatkundige
verdraagzaamheid en internationale beschaving niet zoo klemmend en waarschuwend
als voor drie honderd jaar?
Over ruim een week keert het eeuwjaar van Bacon's dood terug. Men zal hem
herdenken, men zal zich zijn onmisbaarheid voor onze geestesontwikkeling
herinneren, maar zijn woord klinkt niet meer. De gansche tijdsidee, waarin het denken
van Descartes mondde, is overwonnen en prijsgegeven. Maar de ééne gedachte van
Grotius leeft heden onverzwakt en onveranderd, zooals hij haar als jongeling in 1607
den Vrede had toegezongen: ‘Maar gij die door een vast verbond de verstrooide
zaden dezer wereld verbiedt verloren te gaan... laat, goedertierene, hen in den krijg
winnen, die om het einde van den strijd hem voerden; laat hen, godin, smadelijk
ondergaan, die door verbonden den krijg hebben gezocht’.
At tu semina disparata mundi
Certo foedere quae vetas perire...
Illos vincere da benigna, bello
Qui belli sibi quaesiere finem;
Illos da, dea, pessime perire
Qui per foedera quaesiere bellum.

(1) De Iure B. ac P. lib. II cap. 22, 10.1.
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Verslag over den driejaarlijkschen wedstrijd in de Nederlansche
tooneelletterkunde.
(23e tijdperk: 1922-1924)(*)
Een volk dat intens leeft, bekijkt zichzelf graag in den spiegel van zijn tooneel.
Zoo natuur-getrouw en volledig tevens een beeld van een of meer zijden van zijn
gemeenschappelijk streven, biedt hem de lyriek al even weinig als de epiek. En kans
heeft dit beeld den tijd te overleven, waarvan het de uitdrukking heet, naarmate het,
met weglating van alle belanglooze bijkomstigheden, hoofdzakelijk die elementen
vertoont, welke het algemeen-menschelijke in de handeling het schelst belichten.
Tooneel wekt ten slotte onze belangstelling, niet om wille van menschen, die in
allerlei toestanden verwikkeld blijken, maar om dén mensch, wien we gedurig de
vraag stellen - en onszelf meteen! -: hoe speelt ge't klaar om uit de klem te geraken
van deze gegeven omstandigheden?
Waarom de Ouden hier gewaagden van een ‘katharsis’ is best te begrijpen.
Dat een sterke indruk zich alleen opdringt, uit een reekshandelingen, die niets
anders bedoelen te zijn, dan de veruitwendiging van psychologische motieven, is
vanzelfsprekend.
Techniek is slechts dan feitelijk knap te heeten, waar ze niet als een overtollige
luxus om haar eigen-zelf bewondering afdwingt, maar uitsluitend geldt als het
eenig-noodig middel om ons overtuigend aan te spreken. Blijkt ze doel geworden,
dan is 't door de boomen, dat we van 't woud niets bemerken, en misschien wel de
virtuositeit van den artist prijzen - gedenk hier bijv. Rostand zijn ‘Chantecler’ - maar
onszelf geenszins rijker bevinden aan emotieve waarden. En daar komt het per slot
van rekening toch op aan.
De groote nood van den na-oorlogschen tijd heeft natuurlijk ook Vlaanderen
aangegrepen.
Ging het er misschien niet zoo krachtig aan toe als elders of blijkt hier het
reactie-vermogen niet zoo spontaan als in ander landen, stellig is 't, dat bij ons het
tooneel zoo radikaal-

(*) Na herhaalde schiftingen, kwamen alleen in aanmerking, de auteurs van de hier in voetnota
vermelde stukken.
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scherp een vorm niet huldigde, als bijv. wel in Duitschland met het
expressionisme-op-de-planken gebeurde.
Op de tijdsomstandigheden werd van alle kanten en op allerlei wijze gereageerd.
Zelfs waar het behandelde onderwerp daar uiterlijk geen rechtstreeksch verband
mee vertoont, komt het nochtans voluit in het teeken van den tijd te staan, al ware 't
maar, doordat het publiek er niet langer zijn gading in vindt en om den kinema den
schouwburg voorbij loopt.
Menschen met een gewijzigde wereldbeschouwing eischen, dat ook het tooneel
naar die nieuwe levens-oriënteering heenwijze.
Wat intusschen niet wegneemt, dat tooneelschrijvers als Lodewijk Scheltjens(*) en
Alfred Bogaerd(**), blijvend werk leverden en hier een eere-saluut verdienen.
Ook deze schrijvers die de wijk namen naar 't verre verleden, blijken vooral
hierdoor kinderen van hun tijd te zijn. Want ontwijken ze dien, dan is 't alleen maar
om de woelige stede te ontvaren, bij wit-zilveren maneschijn in een ‘blauwe schuyte’.
Op zoo'n romantisch extratje - in den dubbelen zin des woords - heeft ook Lode
Baekelmans(***) zichzelf betrapt. ‘De doolaar in de weidsche stad’ heeft ‘Europa-hotel’
verlaten en is naar ‘De blauwe Schuyte’ afgezakt. Misschien heeft hij het zich reeds
beklaagd. Ons althans ging het zoo.
Na ‘Europa-hotel’ duidt ‘De blauwe Schuyte’ niet op vooruitgang.
Met feitelijk zoo dankbaar een onderwerp, ware heel wat anders te maken.
Heeft de schrijver zijn personages niet vlak in de oogen durven te staren? Deed
het idyllische element hem plots schromen voor een reëeler
werkelijkheids-uitbeelding? Hij verviel hier volop in het zeem-zoeterige!
En beters had' hij nochtans gekund; daarvoor stond vroeger werk borg.
Of behoort niet tot de karakteristiek van zijn oeuvre, het scheppen omheen zijn
personages van die specifieke atmosfeer, waardoor de ‘kredibiliteit’ van het onderwerp
zich als vanzelf opdringt? Gedenk zijn ‘Havenlichtjes’ en zijn ‘Tille’, en niet het
minst ‘Europa-hotel’.
En hoe zou de hem eigen, deernisvolle kijk op 't leven van de aan lager wal
geraakten door 't leed van den hartstocht, hem

(*) De Dochter van den Vlasboer.
(**) Boschmeezeken, De Dievegge.
(***) Lode Baekelmans: ‘De blauwe Schuyte’.
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in staat gesteld hebben sterk-aandoend tooneelwerk te leveren!
Heeten we o.m. om een te-kort aan realistische raakheid ‘De blauwe Schuyte’
minderwaardig, om een te-veel er aan, zijn we met Gaston Martens'(*) stukken niet
volkomen in ons schik. Want terwijl hier overal in Breugheliaanschen joel menschen
bewegen, blijft het innerlijke er van ons meestal verholen.
Menschen kan de schrijver vervaarlijk huis doen houden; de roerselen van hun
daden echter weet hij niet bloot te leggen; hij kent menschen, maar niet den mensch;
hij is een knap realist, maar als psycholoog moet hij nog zijn sporen verdienen.
Met den architektonischen bouw van een stuk heeft Martens zichtbaar geen moeite.
Staat het hem klaar voor de oogen, dan is het meteen ook geschreven.
Waar Martens zijn personages psychologisch wil uitdiepen, - laat hier mogen
herinnerd worden bijv. aan de ongemotiveerde bekeering van den smidsgast in ‘St
Pietersnacht’ - slaagt hij er niet in, ons te overtuigen dat uit bloot-materieele gegevens
een psychologisch besluit zou kunnen afgeleid.
Denkt men onder 't lezen van Martens' stukken even aan Plautus; aan Terentius
nooit.
Van Martens wachten we nog steeds op hét stuk, dat met zijn naam in de
geschiedenis van het Vlaamsch tooneel verbonden blijft.
Het mangelt hem immers geenszins aan talent, wel aan dieper inzicht op kultuur
en leven.
‘Poëta nascitur’ luidt het; geldt hetzelfde voor den tooneelschrijver, dan behoort
Willem Putman(**) vast en zeker tot dit soort.
Zijn scenische knapheid is verbazend; zijn vruchtbaarheid evenzeer, op 't kantjen
af zelfs van 't onrustbarende. Want, waar de hoeveelheid zoo sterk verrast, kan over
't algemeen de hoedanigheid bezwaarlijk gelijken tred houden.
Niet geringer blijkt Putman's assimilatie-vermogen. Het wordt door zijn
extra-vaardigheid in de hand gewerkt en verleidt den schrijver meer dan eens tot
onbewuste navolging. Als litterair verschijnsel bij de jongeren is dit nu heelemaal
geen unicum. Wie meester worden wil, moet eerst zelf in de leer. En daar het de
jeugd vooral mangelt aan eigen visie op 't leven, zoo wordt dit door haar meestal
bekeken door den bril van de nagevolgde auteurs.

(*) Gaston Martens: ‘Kerstmisleven’, ‘De Sterke Man’
(**) Willem Putman: ‘Marietje Hemelzoet’,
‘Jeugd’,
‘Het blijde Bezoek’,
‘Mama's Kind’,
‘Tineke’.
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Gemis aan persoonlijkheid is den jongeren dan ook maar als hun ‘péché mignon’
aan te rekenen.
Te sterker treft het, naarmate de schrijver zich, uit het te eng-bevonden alledaagsch
gevalletje, wil opwerken, tot het op een hooger plan gebracht levensverloop. Daar
schiet veelal de psychologische uitdieping te kort.
Vele schrijvers moeten daarbij te haastig werken. Het leven, immers, stelt menigeen
drakonische eischen en breekt aldus meer dan een bloem in den knop. Een artist moet
in de gelegenheid gesteld worden heel en gansch in zijn kunst te kunnen opgaan.
Alleen wie haar volkomen toewijding schenken, gunt zij den glimlach die staalt tot
het ‘scribere aeternitati’...
Het was daarom vanwege zijn Excellentie, den Minister van Wetenschappen en
Kunsten, een heerlijke ‘geste’, dien alle kunstenaars op prijs stellen en tot
dankbaarheid stemt - en dit laatste niet slechts ‘in spe futurorum bonorum!’ - ook
den talentvollen Willem Putman gul te bedenken - want ook van brood leeft de
mensch - en aldus de gelegenheid te verschaffen, voortaan vooral naar de eischen te
luisteren van een talent, dat het in zich heeft ons tooneelrepertorium niet alleen, maar
ook onze Vlaamsche dramatiek met blijvend werk te verrijken.
Ook naar tal van invloeden verwijst nog het werk van den vruchtbaren
tooneelschrijver E. Amter(*).
Dat hij liever luisterde o.m. naar Henri Ghéon dan naar Strindberg, Ibsen, Shaw
of Kaiser, kan hem geenszins te schande geweten.
Hij kon bij min-goede meesters in de leer en verkeerder strekking toegedaan.
Ook het bovennatuurlijk element kan men op het tooneel immers recht laten
wedervaren, - daar is het den bekeerling Ghéon in tal van stukken om te doen - maar
dan doe het zich nooit voor als een ‘deus ex machina’ waarbij vooral de moderne
mensch sceptisch gestemd blijft, maar als een volkomenaanneembaar, want
organisch-gegroeid levens-bestanddeel. Een sproke blijve een sproke, een kluite een
kluite, een legende een legende; is men er echter op uit een beeld te geven van 't
leven, zooals het reilt en zeilt, zoo houde men zich trouw aan waarheid of
waarschijnlijkheid in toestanden en karakter-uitbeelding.
Van ‘De Legende van den Jood’ ware stellig iets goeds

(*) E. Amter: ‘Het Avontuur van Bertrand’,
‘De Man van Liefde’,
‘Vier van diverse Pluimage’,
‘De Heilige op de Dijle’,
‘De Legende van den Jood’,
‘De Soudaen had een Dochterkijn’.
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te maken; daarin leeft een ironische gemoedelijkheid, die tot verrassende uitkomst
leidt.
Ook bij Amter is de gave er, onloochenbaar, maar laat hij zijn onderwerpen wel
voldoende rijpen? En die onderwerpen zelf, konden ze niet met meer bate, want met
meer kans tot inslaan bij ons modern publiek, ontleend aan den tijd, waarin we leven?
Was er inderdaad ooit éen, zoo rijk aan dramatische konflikten als de na-oorlogsche?
Waarom die dan zoo karig uitgebuit? Staan velen er te dicht bij, die er zich blind op
staren?
Tot dezen behoort voorzeker Dirk van Sina(*) niet. Zijn cyklus ‘De Deemstering
der Zielen’ is zwaar gezwollen van 't levenswee van dezen tijd. 's Schrijvers bedoeling
vind ik als volgt - en zeer gelukkig - omschreven: ‘Na de romantische jeugdperiode
van “De Dood der Chimera's” waarin Geerten Gossuit, de hoofdfiguur uit “De
Deemstering der Zielen”, al zijn jeugd-idealen zag ten gronde gaan, heeft hij zich in
een zelfzuchtig en bloedloos esthetisme teruggetrokken (II Lenore), waaruit hij echter
door het werkelijk leven wordt opgejaagd.
Door de nieuwe levensvoorwaarden die hem duidelijk werden, wordt zijn verdere
evolutie afgeteekend.
Hij zal zich nu aan de werkelijkheid aanpassen; zijn droom, verkleinen naar de
mate van zijn leven.
Van liefde zal hij niet meer begeeren dan ze geven kan. Maar op die maat
teruggebracht door een burgerlijk gelukkig huwelijk erkent zijn ziel er het doel niet
meer in van haar verlangen; zijn zielsheimwee kan zich niet meer rond die liefde
cristalliseeren.
Door te leven in de daad zal hij aan dit zeurend zielstorment trachten te ontsnappen.
Liefde kan immers het levensdoel van den man niet zijn; ook zijn vroeger droomleven
heeft hij verwijfd gevonden. (III De Daad).
In strijd en krachtsontplooiing, in een hoogmoedig oorlogsleven, dat hij als de
oeroude bestemming van den man aanvoelt, zal hij het weeke sentimentalisme
overwinnen dat hem blijtf kwellen.
Die overwinning wordt bezegeld door een onzinnigen moord, en nu breekt in
afschuw en ontzetting over zijn daad, zijn geweten door...; zóó neemt zijn zielsleven
opnieuw de leiding en dit zal hem voeren, door wanhoop en vertwijfeling, tot de
bevrijding der boete in den grooten cirkelgang van reddende solidariteit die het
katholieke dogma der “gemeenschap der

(*) Dirk van Sina: ‘De Deemstering der Zielen’:
I ‘De Dood der Chimera's’,
II ‘Lenore’,
III ‘De Daad’,
IV ‘De Eeuwige Verlossing’.
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heiligen” uitmaakt. (IV De Eeuwige Verlossing). Hij begint een nieuw leven van
ascese en heiliging; van streven tot één worden met God, wat hij als het eenig
blijvende en bevredigende levensdoel van den mensch heeft bevonden’.
Moet bij vele jongeren gewezen op een ontstentenis van interessanten inhoud,
door geen uiterlijke knapheid hoegenaamd ook weg te moffelen, bij Dirk van Sina
stoort vooral gemis aan vertrouwd-zijn met de scenische knepen van het ‘métier’.
Zijn stukken schijnen niet geschreven met het oog op gebeurlijke opvoering; het
zijn vooral leesdrama's. Ook zulke mogen er zijn. De geschiedenis der
wereld-dramatiek trouwens zou ons hier naar heel wat stukken van dien aard
verwijzen. Gedenk bijv. Renan's ‘Abbesse de Jouarre’ en Thomas Mann's ‘Fiorenza’.
Al blijkt dit hybridisch genre intusschen lager te staan dan het drama, dat op de
planken zijn volle levenskracht uitviert en aldus een ruimer publiek dieper weet te
treffen.
Van niet gewone kunstenaarsgaven getuigt deze cyklus op schier elke bladzijde.
Scherp is van Sina's kijk op 't leven en diep tevens; in de meest-verschillende kringen
beweegt zich de auteur met een kennis van menschen en toestanden, die zelden faalt.
Laat hij van de meesters-in-'t-vak nu even afkijken, hoe zij 't aan boord leggen om
scenisch zoo flinke prestaties voor 't voetlicht te brengen.
Een model in dit genre is ongetwijfeld Ernest W. Schmidt's(*) ‘De Giftmenger’.
Een uiterst-eenvoudig Strindbergiaansch gegeven leidt hier van verrassing tot
verrassing. De spanning verzwakt geen oogenblik, maar wordt tot het einde toe strak
volgehouden. Uiterst-knap werk, zij het dan ook maar klein-kunst.
Deze een-akter staat o.i. hooger dan ‘De twee Vrienden en de Vrouw’, een
tooneelspel, dat over vijf bedrijven zijn trage verwikkeling moeizaam en vermoeiend
voortsleept. Men kan er gerust een paar wegdenken, ook evenveel personages.
Het stuk zou er alleen bij winnen, ware 't vaster ineengedrongen.
Met ‘Tilly's Tribulaties’ heeft Ernest Schmidt bewezen, te weten wat het tooneel
van een kunstenaar vergt; waar vroegere prestaties borg staan, kan gerust een wissel
getrokken op de toekomst.
Een zeker gemis aan konstruktief evenwicht vertoont ook nog het werk van Anton
van de Velde(**), al blijkt het onge-

(*) Ernest W. Schmidt: ‘De Giftmenger’,
‘De twee Vrienden en de Vrouw’.
(**) Anton van de Velde: ‘De Zonderlinge Gast’,
‘Christoffel’.
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twijfeld een hoogst-interessante poging om ons tooneel te redden uit de
gemeenplaatselijke halfheid van het alledaagsche.
Den dood op het tooneel als zonderlinge gast, dien hebben we al meer, en onder
steeds wisselende gedaante, in de wereldlitteratuur ontmoet. Van af de Middeleeuwen
tot in den laatsten tijd. Gedenk ‘den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc’ en ‘Les
Flaireurs’ door Charles van Lerberghe. Om nu niet te gewagen van de jongste Duitsche
dramatici.
Bij dergelijke stukken vindt een ruggesteun, de theorie, volgens dewelke,
tooneelspel van dien aard, niets anders zijn zou, dan een verdere faze in den
ontwikkelingsgang van de ballade.
Ook ‘Christoffel’ zou deze hypothese niet beschamen.
Uit den reus Anfors - een ballade-held zonder weerga - is de typische
vertegenwoordiger gegroeid van de velen, die midden 't geestelijk geharrewar van
dezen tijd, zoeken naar den vrede in God.
Heel wat jongeren, - vooral onder de Duitsche, gedenk bijv. Dietzenschmidt en
Weismantel - hebben dit thema aan gedurfd; niet allen evenwel weten het uit te buiten
met het fantastisch brio, waarmee van de Velde het tot zoo'n sterk-dramatische hoogte
opvoert!
Fantasie is er bij van de Velde; van de beste en de weelderigste, en die hij de
werkelijkheid aanleunt; zijn symboliek - en hierin slacht deze trouwens van de Velde's
talent - heeft diepe wortels in den grond.
Eenzelfde levensernst vervult de stukken van Delbeke-Walschap(*).
Aan het ‘renouveau’ in de katholieke tooneel-litteratuur willen ook deze beide
jongeren meewerken. Het is hun echter niet te doen, om zooals Ghéon, oude stof op
moderne wijze op te frisschen, en 't aandeel van 't bovennatuurlijk element in 't leven,
zoo maar ‘ex abrupto’, blik-rammelend, te laten losdonderen; zij willen menschen
uitbeelden van dezen tijd, wier heele levensgang de innerlijke leegheid vertoont juist
aan die elementen, welke hun geestelijken honger verzadigen zou.
Men kan zich afvragen, welk specifiek karakter, elk van beider aandeel in de
Gesammt-kompositie vertoont en dan misschien geneigd zijn het
zwaarwichtig-redeneerende op rekening van Delbeke, het jeugdig-losse vooral op
deze van Walschap te zetten. Waarbij dan natuurlijk de kans tot vergissingen niet
uitgesloten blijkt.

(*) Frans Delbeke: ‘De Terugkeer’,
‘De Vrek’.
Delbeke-Walschap: ‘Dies Irae’,
‘Flirt’,
‘Lente’.
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Al zou men dadelijk voor zijn meening steun vinden bij Delbeke's ‘De Vrek’, wiens
minste verdienste het zeker niet is, dat in verband ermee gewaagd werd van Molière's
‘l'Avare’ en Hooft's ‘Warenar’.
Personen als ‘de Vrek’ zijn niet met de gewone menschelijke maat te meten; hij
behoort immers tot de abnormalen van een tyrannischen drift. Hij kan niet anders
zijn dan hij zich voordoet. En, beweert Lalo: ‘dans la mesure où certains traits nous
font soupçonner une fatalité de la passion profonde, de l'instinct ou de la maladie
mentale, l'harmonie n'est pas troublée dans le même sens, et la comédie confine au
conflit tragique’(*).
Geldzucht is het fatum dat op zijn leven weegt; evenals de helden uit de Grieksche
treurspelen wordt hij door dit noodlot verpletterd.
Met Léon Bloy niet alleen, maar ook met tal van Duitsche jongeren van dezen
tijd, meenen Delbeke en Walschap, dat de taak van den modernen artist als een
apostolaat dient opgevat. Als boetpredikers dienen ze zich echter niet aan; de smaak
van het volk, vooral in dezen tijd, is daarop trouwens niet gesteld.
Zij willen het modern leven uitbeelden zooals het reilt en zeilt, om dan door het
publiek in overweging te laten nemen, de konklusie, die zich als vanzelf uit het
uitdiepen van sommige toestanden opdringt.
‘Tooneelwerk-à-thèse?’ Niet meer dan de romans van Bourget of de kreaties van
Alex. Dumas zoon; maar wel: ‘tooneelstukken-à-idées’, die nopen tot overweging.
En wie zal het beneden zijn waardigheid achten, even te peilen naar den zin 't
leven?
Ook van deze beide jongeren, die van het ‘métier’ alle de knepen onder den duim
hebben, wordt nog heel wat verwacht op tooneelkundig gebied.
Bij het overschouwen van de tooneel-prestaties uit het tijdperk, dat hier in
aanmerking komt, wordt men in eerste instantie getroffen door het feit, dat er thans
in grooter getal dan vroeger, jongeren aan de beurt kwamen, die werkelijk weten hoe
voor het tooneel dient geschreven. Men kan in alle waarheid er van getuigen, dat ze,
in het bouwen van hunne stukken, buitengewoon knap blijken; haast al te knap!
Hun tooneel wemelt van leven, en niet het minst, doordat er een taal klinkt, die
niets gemeen heeft met de stijve boeken-dito van vroeger.
Alleen dient opgemerkt, dat misschien bij dezen of genen auteur het dialoog
gevoerd wordt in een taal, die wel frisch luidt, maar toch te onzent zal gehouden
worden voor Hol-

(*) Charles .Lalo, Esthétique, Paris, '25. Blz. 62.
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landsch, en boven-Moerdijk vrij kans heeft op een moeilijk-te-onderdrukken
glimlachje onthaald te worden.
Dat we met jong tooneel te doen hebben, blijkt niet het minst uit den aard der
verwerkte gegevens. Dat deze rechtstreeks onder den invloed staan van groote
voorgangers of machtige tijdgenooten, dus meer ontleend zijn aan de boeken dan
aan de doorleefde werkelijkheid, is opvallend en... zelf-begrijpelijk tevens.
Hun kunst is veelal nog te cerebraal.
De stormen des levens hebben de meeste jongeren nog aan den lijve niet gevoeld!
Er wordt ook te veel geproduceerd, dus te haastig gewerkt.
Sommigen schudden om het jaar minstens een half dozijn stukken uit hun mouw.
Daarbij is bezinking natuurlijk uitgesloten, en nochtans, zonder deze, komt geen
stevig kunstwerk tot stand.
In het Europeesch tooneel-kapittel heeft de Nederlandsche litteratuur uit de 19e
eeuw en het eerste kwartaal der 20e, heelemaal geen stem. Gedurende dien heelen
tijd, werden de wereld door Fransche stukken ten tooneele gebracht; Noordsche,
Italiaansche, Spaansche, Duitsche, Russische, Engelsche om de beurt op luid applaus
onthaald.
Zijn, naast een Dumas zoon, een Augier, een Ibsen, een Strindberg, een
D'Annunzio, een Pirandello, een Benavente, een Echegaray, een Hauptmann, een
Wedekind, een Tchekhov, een Shaw, ook enkele Nederlandsche tooneelschrijvers
in één adem te noemen? Vooral in Vlaanderen zijn we niet rijk aan degelijke
tooneellitteratuur.
Waar we thans echter het ‘custos, quid de nocte’ uitzenden, wordt ons heilspellend
teruggeroepen!
Er worden immers pogingen aangewend, die het in zich hebben ons tooneel te
verjongen niet alleen, maar tevens te verrijken.
Er bleek in onze schouwburgen geen akoustiek meer te zijn, doordat ze ledig
bleven.
Nu lokken ze weer volle zalen; de akoustiek is er uitstekend!
Herman Teirlinck(*) is de man, die niet slechts verkondigde dat ons tooneel langs
nieuwe banen diende geleid, - zoo hebben wel meer anderen gesproken! - maar zelf
den weg wees en dezen een heel eind ver reeds betrad! En met volkomen succes!
Ten getuige: zijn invloed op de jongere tooneelschrijvers,

(*) ‘De Vertraagde Film’,
‘Ik dien’,
‘De Man zonder Lijf’.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1925

904
die zich in onbewusten navolgingsdrang om hem scharen. Op Teirlinckiaansche
zetten is al meer dan een te betrappen!
Het was den veelzijdig-begaafde te doen, het tooneel tot een ruime
gemeenschapskunst om te scheppen, - daardoor knoopte hij aan bij onze
middeleeuwsche traditie - en vooral te bewijzen, dat dramatische kunst moet geven:
‘een verrassend beeld van 't leven’, ‘een beeld dat zich in actie ontwikkelt’. ‘een
beeld dat gebeurt’, een beeld dat hoofdzakelijk ‘spel’ is.
Ook de Duitsche Hasenclever wees op de heilzame les, die voor de
tooneelschrijvers van den kinema uitgaat.
Mooie theorieën wist Teirlinck in heerlijke praktijk om te tooveren. Zijn
tooneelkundige kreaties zijn inderdaad ‘spelen’. In spel werd zelfs omgezet het
bliksemsnel-verzwindende laatste bewustzijns-oogenblik bij den drenkeling.
Dit gebeurde in ‘De Vertraagde Film -’.
Daar bereikte Teirlinck dan ook een hoogtepunt, waar hij alleen staat.
Geen ander in Vlaanderen kan op zoo eigenaardige verdiensten bogen.
Vinding en uitwerking zijn heelemaal oorspronkelijk. Door de eenvoudigste
middelen wordt hier tot de hoogste spanning gestegen.
Getuige: ‘Ik dien’ met zijn doorzichtige, uiterst-expressieve symboliek.
Een enkelen keer slechts, in ‘De Man zonder Lijf’, - een stuk, dat als motto het
Raciniaansch: ‘Je sens deux hommes en moi’, kon dragen - dreigt de symboliek in
scholastieke spitsvondigheid te verduisteren. Zonder kommentaar zou men allicht
de kluts kwijt geraken.
Maar, naast deze schaduwvlek, - hoe schitterend de weelde van een buitengewone
kunstenaarsgave, in haar evolutiegang, onder steeds wisselende vormen, altijd weer,
blijvende schoonheid scheppend!
Zetten als de hier volgende samenspraak tusschen Vader-Zaliger en Moeder-Zaliger,
in ‘De Man zonder Lijf’, behooren tot het heerlijkste bezit van om 't even welke
letterkunde.
‘(Moeder-en Vader-Zaliger werden zichtbaar in den gloed. De hemel ruischte.)
Vader-Zaliger. Een rustig huis en rustige bezigheden. Een rustig gedacht en rustige
zinnen. Nooit uit zichzelf treden, maar binnen de hagen blijven van zijn menschelijk
bestek. God zien in alles wat gebeurt, en dankbaar voor elk uur dat komt en gaat, het
uiterst uur bereiden, waar 't leven van deze moeizame aarde zich oplost in de
volmaaktheid van het eeuwig leven. O vrouw, schoone dienstmaagd in simpelheid,
gii waart langs mijne dagen een krans vol sterken bloei en verkwikkende geuren.
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O vrome lofmuziek, ik heb door u geleerd met eenderlijk gemoed te leven en te
sterven.
Moeder-Zaliger. Ik heb mijn zaligheid aan uwen blik gevoed. Ik draaide vredig
rond uw wezen. Mijn heele wereld was de cirkel, vol met een fijnen glans, waar gij
te midden stondt. Zoo heb ik uur aan uur mijn licht van u gekregen. En uur aan uur
heb ik gesponnen 't schoon gewaad, dat het allerlaatst gebed van onze handen zal
besluieren. Getrouwe man, mijn kloek en stil vertrouwen, de klaarte die thans deze
eeuwigheid beschijnt, heeft me uit uw gansche leven toegeblonken.
Ik juich dat ik u groeten mag in weerwil van den dood, - en offervaardig zijn.
Vader- en Moeder-Zaliger. Ik dank u om uwe aandacht, en om uwen moed, en
uw verdraagzaamheid. Ik dank u om den vrede van ons leven. Ik heb aan uwe zij
geen ouderdom gekend’.
Ook van zulk proza kan men in waarheid getuigen, hetgeen geldt voor zoo menig
mooi vers, nl. ‘que la musique en prolonge le sens et enveloppe les mots d'une brume
dorée’.
Herman Teirlinck heeft het aanzien van onze Vlaamsche litteratuur, en vooral van
ons tooneel, ook en niet het minst in het buitenland doen stijgen.
In Holland hebben naast zijn schouwburg-spelen, ook de openlucht-dito's den
grootsten bijval genoten. Zij wisten een totaal-indruk te maken, ‘van een niet licht
uit het geheugen en het gemoed te wisschen diepte’.
De dramatiek, beweert ergens Herman Teirlinck, staat buiten de litteratuur.
De jury heeft de eer Zijne Excellentie, den Minister van Wetenschappen en
Kunsten, te verzoeken, die triomfantelijk de litteratuur weer binnen te voeren, met
aan den Heer Teirlinck, voor zijn gezamenlijk tooneelwerk over de periode 1922-'24,
den prijs voor tooneellitteratuur toe te kennen. Zoo beleeft aan die litteraire bekroning
de gelauwerde Heer Teirlinck een experiment, dat in aardigheid voor de vorige
ongetwijfeld niet onderdoet!
Door Koninklijk Besluit van 30n April 1925, werd de jury, belast met het
beoordeelen van den driejaarlijkschen wedstrijd in de Nederlandsche
tooneelletterkunde voor het 23ste tijdperk (1922-24), samengesteld uit de Heeren:
Sabbe, Maurits, letterkundige te Antwerpen, werkend lid van de Koninklijke
Vlaamsche Academie; van de Woestijne, Karel, letterkundige te Zwijnaarde, werkend
lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie; Eeckhout, Joris, letterkundige te Gent;
De Gruyter, Oscar, bestuurder van het Nederlandsch tooneel te Antwerpen; Verbaere,
Prosper, publicist te Brussel.
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De jury werd in haar werkzaamheden met de meeste dienstwilligheid bijgestaan door
den Heer Firmin van Hecke, letterkundige, onder-bestuurder bij het Ministerie van
Wetenschappen en Kunsten; hij leze hier haar besten dank.
De Leden: KAREL VAN DE WOESTIJNE,
Dr O. DE GRUYTER,
PROSPER VERBAERE.
De Voorzitter,
MAURITS SABBE.
De Sekretaris-verslaggever,
JORIS EECKHOUT.
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Register(1)
Maandelijksche Vergaderingen
21 Januari

Blz. 5

18 Februari

41

18 Maart

69

22 April

131

20 Mei

233

17 Juni

327

15 Juli

Blz. 393

5 Augustus

587

30 September

615

21 October

699

18 November

827

23 December

857

28 Juni: Plechtige Vergadering, blz. 555.

I. - Zaken.
A
Aanwezigen op de Plechtige Vergadering. 555.
Academia Regia Disciplinarum Neerlandica. Mededeeling van het Programma
van den wedstrijd ‘Ex Legato Hoeufftiano’ voor 1926. 235.
Academie, Accademia, Akademie. Zie op Amsterdam, Bologna, Leipzig,
München, Praag, Rome, Russie.
Amsterdam: Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Schenkt boeken. 70.
- Universiteit. Schenkt boeken. 70, 72, 857.

Antwerpen: Schoolmuseum. Schenkt boeken. 6.
- Provinciebestuur. Schrijft een prijsvraag uit voor het opstellen van
een practisch vakboek voor den metselaar. 7.
- Plantin-Moretus Museum. Schenkt een boek. 862.
(1) Samenstellingen als Koninklijke Vlaamsche Academie, Kleine Verscheidenheden,
Letterkundige Mededeelingen, enz. worden enkel vermeld onder het naamwoord; dus onder
Academie, Verscheidenheden, Mededeelingen, enz.
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BEERNAERT. Het Minister AUG. BEERNAERT-FONDS (BEERNAERT
PRIJS). Om de twee jaar prijs van 1000 fr. Zie Jaarboek 1919-'20, blzz.
179-183; Id. 1921, blzz. 101-102. - Jaarlijksch verslag. 81.
- ZESDE TIJDVAK: 1922-1923. Verslag van de Jury. 77 en 82-83.
-

ZEVENDE TIJDVAK: 1924-1925. Ingezonden boeken. 42, 616, 828,
862.

BESTUUR DER ACADEMIE. Verkiezing van Bestuurder en Onderbestuurder voor
1925. Bekrachtiging bij Koninklijk Besluit van 17 December 1924. 5.
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ID. Verkiezing van Bestuurder en Onderbestuurder voor 1926. 831.
Bibliotheek. Zie op Bremen, Rotterdam, Stockholm, Uppsala.
BOEKEN (Aangeboden). 5, 41, 70, 131, 233, 328, 393, 587, 615, 699, 827, 857.
BOEKEN (Aangekochte): 74, 588, 828, 862.
BOEKERIJ DER ACADEMIE. Jaarlijksch verslag. 44 en 47.
Bologna: R. Accademia delle Scienze. Schenkt boeken. 328.
Brecht: Tweede Geschied-Oudheidkundig Congres en Tentoonstelling der
Kempen. De Academie uitgenoodigd. 589. - De heer SEGERS als
vertegenwoordiger aangeduid. 589. - Zijn verslag. 619.
Bremen: Stadtbibliothek. Schenkt een boek. 41
Brugge: Congres (XXVe) voor Geschiedenis en Oudheidkunde. - Verslag over
het Congres door K. DE FLOU. 703-706. - Een woord dienaangaande door Prof.
L. VAN PUYVELDE. 706.
Bruiloft (Zilveren) van HH. MM. den Koning en de Koningin. 863-864.
Brussel: De Morgenstar. Zendt een vragenlijst met het oog op het samenstellen
van een Geschiedenis van het Vlaamsch Tooneel. 7.

C
Carton de Wiart. Zie op Prijs.
Commissie. Zie op 's Gravenhage.
COMMISSIËN bij de Academie. Bestendige en andere Commissiën.
I. - Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en
Letterkunde.
- Verslagen uitgebracht door L. SCHARPÉ, secretaris, over
de vergaderingen der Commissie. - Vergadering van 18
Febr. 42. - Id. van. 22 April. 133. - Id. van 17 Juni. 331.
- Id. van 5 Aug. 589. - Id. van 21 Oct. 700. - Id. van 23
Dec. 864.
-

Bestuur der Commissie voor 1926-1927. Verkiezing.
700.
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II.

- Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde.
- Verslagen uitgebracht door O. WATTEZ, secretaris, over
de vergaderingen der Commissie. - Vergadering van 18
Febr. 43. - Id. 22 April. 134. - Id. van 17 Juni. 333. - Id.
van 5 Aug. 591. - Id. van 21 Oct. 702. - Id. van 23 Dec.
867.
-

III.

IV.

Bestuur der Commissie voor 1926-1927. Verkiezing.
702.

- Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en
Bibliographie.
- Verslagen uitgebracht door Prof. Dr. J. MANSION,
secretaris, over de vergadering der Commissie. Vergadering van 21 Jan. 7. - Id. van 18 Maart. 76. - Id.
van 20 Mei, 236. - Id. van 15 Juli. 397. - Id. van 30 Sept.
618. - Id. van 18 Nov. 829.
-

Lidmaatschap. Voordracht van twee candidaten tot
vervanging van Prof. AD. DE CEULENEER. 7. - Verkozen:
Dr. J. CUVELIER. 45.

-

Bestuur der Commissie voor 1926-1927. Verkiezing.
829.

- Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het
Nederlandsch.
- Verslagen uitgebracht door G. SEGERS, secretaris, over
de vergaderingen der Commissie. - Vergadering van 21
Jan. 10. - Id. van 18 Maart 77. - Id. van 20 Mei. 236. Id. van 15 Juli.
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398. - Id. van 30 Sept. 619. - Id. van 18 Nov. 830.

V.

VI.

-

Lidmaatschap. Voordracht van twee candidaten tot
vervanging van Prof. AD. DE CEULENEER. 10. Verkozen: Mej. E. BELPAIRE. 45.

-

Id. Voordracht van twee candidaten tot vervanging van
Mej. M.E. BELPAIRE, die ontslag neemt. 237. Verkozen: Prof. J. VERCOULLIE. 334.

-

Bestuur der Commissie voor 1926-1927. Verkiezing.
830.

- Commissie voor Rekendienst.
- Benoeming der Commissie voor 1925. 11.

- Commissie voor Prijsvragen. Benoeming. 399.

Congres. Zie op Brecht en Brugge.

D
Delft: Technische Hoogeschool. Schenkt boeken. 73, 860.
Deventer: Gemeente Deventer. Schenkt een boek. 5.
Dienst (Geneeskundige) bij het leger. Een driedubbele lijst van candidaten op
verzoek van den heer Minister voorgesteld. 74. - Dr. TERLINCK tot werkend lid
benoemd. 133.

E
Eeuwfeest van Dr. August Snieders. - De Academie door de stad Antwerpen
met de medaille van het Eeuwfeest vereerd. 828.

F
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Fédération archéologique et historique de Belgique. Noodigt de Academie uit
zich te laten vertegenwoordigen op het Jubelcongres der ‘Fédération’. De
vertegenwoordigers aangeduid. 133.
Feestvergadering August Snieders op 22 April 1925. 136. - Aanwezigen.
136. - Verontschuldigingen. 137. - Rede van G. SEGERS. 136 en 198-208. - Rede
van Dr. J. PERSYN. 137 en 209-231. - Telegram van Z.M. den Koning. 394.
Fonds gesticht ter gelegenheid van de 25ste verjaring van het huwelijk van HH.
MM. Storting door de Academie. 618.
FONDSEN BIJ DE ACADEMIE. Jaarlijksch verslag. 44 en 48-49.

G
Genootschap. Zie op 's Hertogenbosch. Leeuwarden, Middelburg, Rotterdam,
Utrecht, Weltevreden.
Gent: Hoogeschool. Schenkt een boek. 74.
Gent: Willemsfonds. Schenkt boeken. 234.
's Gravenhage: Commissie voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Schenkt
een boek. 328.
Groningen: Rijksuniversiteit. Schenkt boeken. 73, 859.
- Senatus Illustrissimus Studiosorum. Schenkt een boek. 860.

Grotius-herdenking. 868. - Uitgesproken redevoeringen. 869-894.

H
Haarlem: Programma van Teyler's Tweede Genootschap. 74-76.
Hasselt: Leesgezelschap. Schenkt boeken. 132.
's Hertogenbosch: Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in
Noordbrabant. Schenkt een boek. 73.
Hoogeschool. Zie op Delft, Gent, Leuven.
Hulde aan de afgestorven leden op de Plechtige Vergadering. 559.
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K
Klasse: Voorstel tot het stichten van een Vlaamsche Klasse van Wis-, Natuuren Geneeskundige Wetenschappen. Bespreking. 46. 78.
Kopenhagen: Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Schenkt boeken. 234.
Kring. Zie op Sint-Niklaas.
Kristiania: Videnskapsselskapet. Schenkt boeken. 393.
Kroonorde (Ilaliaansche). Benoeming. 699.

L
Leeraarsbond (Vlaamsche). Schenkt boeken. 234.
Leesgezelschap. Zie op Hasselt.
Leeuwarden: Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde.
Schenkt een boek. 131.
Leiden: Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Schenkt een boek. 73.
Leipzig: Sächsische Akademie der Wissenschaften. Schenkt boeken. 41, 587.
Leopoldsorde. Benoemingen en bevorderingen. 587.
Leuven: Katholieke Hoogeschool. Schenkt boeken. 615.
Lezingen in de Academie.
MAANDELIJKSCHE VERGADERINGEN.
- Vlaamsche invloeden op het werk van Watteau. Lezing
door Mr. J. MULS. 27-40.
-

Bijdrage tot de studie der Werken van den
Geneeskundige Cornelis Bontekoe (1647-1685). Lezing
door Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE. 78 en 84-129.

-

Dr. Aug. Snieders 1825-1925. De Mensch en de
Volksschrijver. Lezing door G. SEGERS. 136 en 198-208.

-

August Snieders. Rede door Dr. J. PERSYN. 137 en
209-231.
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-

Upnophanes. Lezing door AL. WALGRAVE. 238 en
288-326.

-

De Plaatsnamen van de Brusselsche Omgeving. Lezing
door Prof. Dr. A. CARNOY. 336 en 364-392.

-

Eenige karaktertrekken van Bilderdijk - Bilderdijk
tegenover Vondel. Lezing door G. SEGERS. 400 en
527-554.

-

De benaming Amerika. Lezing door Mr. LEONARD
WILLEMS. 561-568.

-

Herinneringen van Lectuur en Leven. Lezing door
JOHAN DE MEESTER, buitenlandsch eerelid. 569-586.

-

Of Vondel onbekend blijven mag aan ons Volk? Lezing
door J. SALSMANS S.J. 593 en 610-614.

-

Rubens in de Pinakotheek te München. Lezing door Mr.
J. MULS. 621.

-

Constantijn Huygens en Zuid-Nederland. Lezing door
Dr. M. SABBE. 707 en 775-799.

-

Het Grafschrift van Achiram te Byblos. Lezing door
Prof. Dr. A. VAN HOONACKER, 707 en 800-807.

-

De Bibliotheca Belgica en haar verdienstelijk werk.
Lezing door Mr. L. WILLEMS. 831.

-

Grotius ‘fenix der geleerdheid onzer eeuw’ (VONDEL).
Lezing door J. SALSMANS S.J. 869-872.

-

Huig de Groot en de Antwerpsche Humanisten. Lezing
door Prof. Dr. M. SABBE. 873-887.

-

Grotius' plaats in de Geschiedenis van den
menschelijken geest. Lezing door Prof. Dr. J. HUIZINGA,
hoogleeraar te Leiden. 888-894.
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IN COMMISSIEVERGADERINGEN:
- COMMISSIE VOOR MIDDELNDL. TAAL.
Tekstkritiek op de Oud-Vlaemsche
Gedichten uitgegeven door Kan. Carton.
Lezing door Mr. L. WILLEMS. 42, 331.
De Migratie der Plaatsnamen. Lezing door
K. DE FLOU. 134 en 138-148.
Het fragment ‘Van den Bere Wisselauwe’
en de toespelingen op het gedicht. Lezing
door Mr. L. WILLEMS. 236 en 239-249.
Een belangrijke ontdekking van
Middelnederlandsch proza. Lezing door
Mr. L. WILLEMS. 236.
Over de regeering der voorzetsels in het
Middelnederlandsch. Slot. Lezing door J.
JACOBS. (Zie Versl. en Med.: 1922, blz.
967-984; en 1924, blz. 83-91.) 590 en
601-607.
Tekstverbeteringen: Lucidaris, enz. Lezing
door Mr. L. WILLEMS. 700.
Toponiemen uit de provinciën Antwerpen
en Brabant. Lezing door K. DE FLOU. 701
en 708-753.
Lexicographische Sprokkelingen. Nr 14:
Veete en Veede. Lezing door Mr. L.
WILLEMS. 808-825.
Nota's over Marnix' Byencorf. Lezing door
Mr. L. WILLEMS. 864.

-

COMMISSIE VOOR NIEUWERE TAAL EN LETTEREN.
‘Snideriana’, bijzonderheden over Snieders.
Dorp, geboortehuis en voorgeslacht. Lezing
door Dr. J. PERSYN. 43 en 50-67.
Vlaamsche teksten in meerstemmige
liederen uit de 16e en 17e eeuw. Lezing door
Mr. L. WILLEMS. 43.
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De edele Familie Cuypers te Mechelen in
de 17e en 18e eeuw Lezing door Kan. Dr. J.
MUYLDERMANS. 135 en 149-164.
Over eenige handschriften der brieven van
Antoni van Leeuwenhoek, 9e Bijdrage tot
de studie over de werken van den Stichter
der Micrographie. Lezing door Prof. Dr.
A.J.J. VANDEVELDE (in medewerking met
Dr. W.H. VAN SETERS, Leiden). 135 en
165-197.
Bilderdijk, Minnaar en Opbouwer onzer
Taal. Lezing door G. SEGERS. 332 en
337-352.
Kleinigheden op het gebied van de
Geschiedenis der Letterkunde. Lezing door
Dr. M SABBE. 332 en 353-363.
Tweede bijdrage tot de studie der werken
van Stephanus Blankaart. Lezing door Prof.
Dr. A.J.J. VANDEVELDE. (Zie Versl. en Med.
1924, blz. 453-494.) 591 en 677-697.
Willem Zeebots. Lezing door Dr. L. SIMONS.
592, 702, 865.
De Antwerpsche Vriendenkring van Anna
Roemers Visscher. Lezing door Dr. M.
SABBE. 703 en 754-769.
Oud-Germaansche schriften. Waar ze zijn
en wat er in den loop der eeuwen meê
gebeurde. Lezing door O. WATTEZ. 866.

-

COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS, BIO- EN
BIBLIOGRAPHIE.
Critische bijdragen aangaande Ruusbroec.
Lezing door Mr. L. WILLEMS. 8, 76.
Derremonde. Lezing door Prof. Dr. J.
MANSION. 397 en 401-404.
De bijnaam van Lambert le Bègue. Lezing
door Dr. J. VAN MIERLO, jun. S.J. 397 en
405-447.
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Nieuw ontdekt Werk uit de vroege
Vlaamsche Schilderkunst. Lezing door Prof.
Dr. LEO VAN PUYVELDE. 618 en 664-676.
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Hoe stond Benedictus Arias Montanus
tegenover de leeringen van Hendrik Jansen
Barrefelt (Hiël)? Lezing door Prof. Dr. M.
SABBE. 618 en 622-644.
Over gedichten van Anth. de Roovere, van
Hamme, van Frans Oisstock, van Anna
Bijns enz., voorkomende in den
Brusselschen Codex II. Lezing door Mr. L.
WILLEMS. 829 en 832-839.
Maerlant-Studiën. Lezing door Mr. L.
WILLEMS. 829.

-

COMMISSIE VOOR ONDERWIJS.
Eenige wenken voor de woorden en
uitdrukkingen in de gevoelstaal. Lezing door
Kan. AM. JOOS. 10, 77, 237, 398 en
448-492.
Sprokkelingen op het gebied van 't
onderwijs in de 17e en 18e eeuw. Lezing
door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS. 77, 398
en 493-527.
Schilderen, Schrijven, Onderwijzen Lezing
door G. SEGERS. 77, 237 en 250-271.
Taal- en Letterkundig Onderwijs in de
Lagere en Middelbare School. Lezen en
Opstellen. Lezing door G. SEGERS. 620 en
645-663, 830.
Bilderdijk Pedagoog. Lezing door G.
SEGERS. 830 en 840-856.

Lidmaatschap der Academie. STAAT DER ACADEMIE. 1925. Werkende en
briefwisselende leden. Binnenen buitenlandsche eereleden. (Zie Jaarboek voor
1925, blzz. 13-17.) - Openstaande plaatsen. 136. - Benoeming der Commissie
tot voorstelling van candidaten. 136. Voorstelling der candidaten. 238. Verkiezing. 335 en 558. - Bekrachtiging door. Z.M. den Koning. 589.
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-

Vervanging van Prof. AD. DE CEULENEER als werkend lid: Prof.
Dr. A. VAN HOONACKER verkozen. 11.

-

Vervanging van Minister van State JORIS HELLEPUTTE als werkend
lid: J. SALSMANS S.J. verkozen. 136.

Luik: Société de Littérature Wallonne. Schenkt een boek. 700, 862.

M
Maatschappij. Zie op Leiden.
Maestricht: Société historique et archéologique dans le Limbourg. Schenkt een
boek. 131.
MECHELEN. Schenkt boeken. 861.
Mededeelingen (Letterkundige). over aangeboden boeken:
- Door Dr. L. GOEMANS, over Litteraire Profielen van JORIS
EECKHOUT, 588.
-

Door Dr. M. SABBE, over De Humanist Joannes Custos Brechtanus
(c. 1475-1525), van Jos. A.U. ERNALSTEEN. 617.

Metselaar. Zie op Antwerpen: Provinciebestuur.
Middelburg: Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Schenkt een boek.
73.
Morgenstar. Zie op Brussel.
München: Bayerische Akademie der Wissenschaften. Schenkt boeken. 393.

N
Naamfeest van Z.M. den Koning. Telegram der Academie. 863. - Antwoord
van Z.M. 864.
Nijmegen: Universiteit. Schenkt boeken. 827.
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O
O.M.O. Zie op Leeraarsbond.

P
Plantin-Moretus Museum. Zie op Antwerpen.
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Praag: Académie Tchèque des Sciences et des Arts. Schenkt boeken. 234.
Prijs Carton de Wiart. Koninklijke besluiten dienaangaande. 328-330. - Dubbele
lijst van candidaten voor de Jury van het tijdvak 1919-1925. 333-334.
Prijsvragen. Zie op Wedstrijden.
Proeve. Zie op Talen.
Provinciebestuur. Zie op Antwerpen.

R
Rechtspersoonlijkheid. Koninklijk Besluit dienaangaande. 395-396.
Regeering. Schenkt boeken. 5, 70, 131, 233, 328, 393, 615, 699, 857.
Rekendienst. Zie op Commissie V.
Rome: Reale Accademia dei Lincei. Schenkt boeken. 73.
Rotterdam: Bibliotheek. Schenkt boeken. 131, 615.
- Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte.
Schenkt boeken. 615.

Russie: Académie des Sciences. Schenkt boeken. 861.

S
SALSMANS-FONDS. Jaarlijksch verslag. 44 en 49. Zie verder op PRIMS. (Reg.
van Personen).
Schoolmuseum. Zie op Antwerpen.
Selskab. Zie op Kopenhagen en Kristiania.
St-Niklaas: Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Schenkt een boek.
828.
Société. Zie op Luik en Maestricht.
Spellingstelsel. Mededeeling dienaangaande. 590.
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Sprokkelingen (Lexicographische). Nr 14: Mnl. Veete en Veede. Lezing door
Mr. L. Willems. 808-825.
Stichting (Eventueele) eener Wetenschappelijke klasse in de Kon. Vl. Academie.
706. - Aangenomen beslissing. 706.
Stockholm: Koninklijke Bibliotheek. Schenkt een boek. 827.

T
TALEN (MODERNE): Proeve over de moderne talen (wet van 12 Mei 1910). Jury
1925. De heer Minister verzoekt de Academie candidaten aan te duiden voor
het voorzitterschap van de Jury. Aangewezen candidaten. 333.
Te Deum. Op 21 Juli. 396. - Op 27 November. 863.
Tooneel. Zie op Brussel: De Morgenstar.

U
Universiteit. Zie op Amsterdam, Gro-Groningen, Nijmegen.
Uppsala: Universitets-Bibliothek. Schenkt boeken. 6, 131, 861.
Utrecht: Historisch Genootschap. Schenkt boeken. 861.

V
Venezuela: Ministerio de Relationes exteriores. Schenkt boeken. 393, 861.
VERGADERING (JAARLIJKSCHE PLECHTIGE). Vaststelling van den dag. 11. - Id.
van het Programma. 237. - Verslag. 401-422. - Telegram van Z.M. den Koning.
394.
Verhandelingen ter uitgave aangeboden. - Kroniek der Luiksche Oorlogen
in de XVe eeuw. 8.
- a) De Keure van Colmont (1170); b) Een Luiker Ordonnancie in
het Vlaamsch, door Dr. JAN GESSLER. (Zie Versl. en Med. 1924,
blzz. 567 en 726.) - Verslagen. 8-9. - Opgenomen. 13-26.
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Verslagen. 8-9. - Opgenomen. 13-26.
-

Bibliographische Aanteekeningen, door C. DEBAIVE. - Aangeboden
592. - Verslagen. 703. - Opgenomen. 770-774.

Verkiezingen: Tot werkend lid: 11, 74. Tot briefwisselend lid: 335-336.
Verontschuldigingen op de Plechtige Vergadering. 556.
Vlasnijverheid. Zie op Wedstrijden voor 1925.

W
WEDSTRIJD (DRIEJAARLIJKSCHE) voor Nederlandsche Tooneelletterkunde. 23e
tijdvak (1922-1924). - Voordracht van candidaten. 11. - Voordracht van een
aanvullende lijst. 77. - Benoeming van de jury. 235. - Verslag opgenomen. 865
en 895-906.
WEDSTRIJDEN VOOR 1925.
- VERSLAGEN DER KEURRADEN:
1o) 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. - Verslagen door de heeren VERCOULLIE,
SCHARPÉ en DE FLOU. 272-275. - Mededeeling over de
verslagen: Bekroond. 334 en 558.
2o)

Letterkundige geschiedenis: Een onderzoek naar de
bronnen van ‘De Biencorf der H. Roomsche kercken
van Isaac Rabbotenu’. - Verslagen door de HH.
WILLEMS, SABBE en MANSION. 275-287. - Mededeeling
over de verslagen: Niet bekroond. 335 en 558.

WEDSTRIJDEN VOOR 1926 en volgende jaren. Benoeming der Commissie voor
Prijsvragen. 399, 592 en 594-600.
- Ingekomen Prijsantwoorden voor 1926 en Benoeming der keurraden.
866.
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Weltevreden: Kon. Bataviaansch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
Schenkt boeken. 6, 827.
Willemsfonds. Zie op Gent.

II. - Personen
B
BELPAIRE (Mej. M.E.), werkend lid.
- Neemt onslag als lid der Commissie voer Onderwijs. 237.

BLOK (Dr. P.J.), buitenlandsch eerelid. Schenkt een boek. 6.
Bom (Emmanuel de). Zendt aan de Academie een artikel over Dr. Aug. Snieders.
588.
Bosmans (H.) S.J. Schenkt een boek. 6.
Buysse, bestuurder van het St.-Amandsgesticht, te Gent. Schenkt een gedicht
in handschrift. 588.

C
CARNOY (Prof. Dr. A.), briefw lid.
- Lezing: De Plaatsnamen van de Brusselsche Omgeving, 336 en
364-392.
-

Schenkt een boek. 42.

CUVELIER (Dr. J.), briefw. lid.
- Verslaggever over het ter opne ming aangeboden werk van E. ming
aangeboden werk van E.H. JAN PAQUAY. 8
-

Lid van een der Keurraden voor de wedstrijden van 1926. 867.
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D
DAELS (Prof. Dr. FRANS), briefw. lid.
- Voorgesteld als jury-lid voor den Geneeskundigen Dienst bij het
leger. 74.

Debaive (C.). Biedt ter uitgave aan Bibliographische Aanteekeningen over de
Horae Belgicae van HOFFMANN VON FALLERSLEBEN. 592. - Verslagen 703. De studie opgenomen. 770-774.
Decker (Th. de), vrederechter te Temsche. Mededeelingen nopens oude
Nederlandsche handschriften en wiegedrukken te Buda-Pest. 331.
Delpire (L.). Schenkt boeken. 132-588.

E
EECKHOUT (JORIS). Lid van de Jury voor den driejaarlijkschen wedstrijd in de
Nederl. Tooneelletterkunde. 235. - Zijn verslag opgenomen. 865 en 895-906.
- Schenkt een boek. 588.

EYMAEL (Dr. H.J.), buitenl. eerelid.
- Schenkt een boek. 42.

F
FLOU (K. DE), werkend lid.
- Lezing: De Migratie der Plaatsnamen. 134 en 138-148.
-

Lezing: Toponiemen uit de provinciën Antwerpen en Brabant. 701
en 708-753.

-

Zijn verslag over de prijsvraag Van het zaad tot den draad. 274.

-

Verslag over het XXVe Congres voor Geschiedenis en
Oudheidkunde. 703-706.
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-

Aangeduid als vertegenwoordiger der Academie op het congres der
‘Fédération archéologique et historique de Belgique’ 133.

G
Geerebaert (A.) S.J. Schenkt boeken. 74, 132, 235, 328, 616.
GESSLER (Dr. JAN). - Zijn ter uitgave aangeboden verhandelingen opgenomen:
a) De Keure van Colmont (1170); b) Een Luiker Ordonnantie in het Vlaamsch
over de Kaart van Ferraris. 13-19; 20-26. - Schenkt boeken. 6, 394.
Godelaine (C.). Schenkt boeken. 132.
GOEMANS (Dr. L.), bestendig Secretaris. - Letterkundige mededeeling over
Litteraire Profielen door JORIS EECKHOUT. 588.
- Lid van een der Keurraden voor de wedstrijden van 1926. 866.
-

Schenkt boeken. 132.

Gouverneur van Oost-Vlaanderen. Schenkt een boek. 42.
Gruyter (O. de). Lid van de Jury voor den driejaarlijkschen wedstrijd in de
Nederl. Tooneelletterkunde. 235.
Gunzburg (Mr. Nico). Schenkt een boek. 235.

H
HELLEPUTTE (J.). Minister van State, werkend lid der Acadedemie.
- Zijn afsterven te Leuven op 22 Febr. 1925. 69. - Aanwezige leden
op de begraving. 69. - Hulde hem gebracht door den Bestuurder.
71. - Lijkrede door Prof. Dr. L. SCHARPÉ. 70 en 79-81. - Hulde op
de Plechtige Vergadering. 559.

Heurck (Em. H. van). Schenkt boeken. 862.
HOONACKER (Prof. Dr. A. VAN).
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Verkozen tot werkend lid. 11. - Bekrachtiging. 74.
- Lezing: Het grafschrift van Koning Achiram te Byblos. 707 en
800-807.
-

Candidaat voor het voorzitterschap van de Jury voor de Proef over
de moderne talen. 333.

-

Schenkt een boek. 700.

Huysmans (C), Minister van Wetenschappen en Kunsten. Woont de Plechtige
Vergadering bij. 557.
HUIZINGA (Prof. Dr. J.), hoogleeraar te Leiden.
- Lezing: Grotius' plaats in de geschiedenis van den menschelijken
geest. 888-894.

J
JACOBS (J)., werkend lid.
- Lezing: Over de regeering der voorzetsels in het
Middelnederlandsch. Slot. (Vervolg op Versl. en Med.: 1922,
967-984; 1924, 83-91.) 590 en 601-607.
-

Verkozen tot ondervoorzitter der Commissie voor Onderwijs. 830.

-

Lid der Commissie tot voorstelling van candidaten. 136.

-

Candidaat voor het voorzitterschap van de Jury voor de Proef over
de moderne talen. 333.

JOOS (Kan. AM.), werkend lid.
- Lezing: Eenige wenken voor de woorden en uitdrukkingen in de
gevoelstaal. 10, 77, 237, 398 en 448-492.
-

Lid der Commissie voor Rekendienst. 11.

-

Lid der Commissie tot voorstelling van candidaten. 136.

Justesen (P.Th.). Schenkt boeken. 828, 862.
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K
Kleijntjens (J.) S.J. Schenkt boeken. 42, 328, 394, 862.

L
Lantschoot (J. van). Schenkt een boek. 616.
LATEUR (FRANK). Bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. 587.
- Lid van een der Keurraden voor de wedstrijden van 1926. 867.

Lechat (Rob.) S.J. Schenkt een boek. 862.
Lindemans (Dr. J.). Schenkt boeken. 74.
Lyna (Fred.). Schenkt een boek. 828.

M
Man (M.G.A. de). Schenkt een boek. 394.
MANSION (Prof. Dr. J.) werkend lid.
- Lezing: Derremonde. 397 en 401-404.
-

Zijn verslag over de prijsvraag Bronnen van den Biënkorf. 287.

-

Verkozen tot ondervoorzitter der Commissie voor Mnl. taal. 700.

-

Herkozen tot Secretaris der Commissie voor Geschiedenis. 829.

-

Candidaat voor het voorzitterschap van de Jury voor de Proef over
de moderne talen. 333.

MEESTER (JOHAN DE), buitenlandsch eerelid. Aanvaardt als feestredenaar op te
treden op de plechtige vergadering van 1925. 133.
- Lezing: Herinneringen van Lectuur en Leven. 569-586.

MIERLO (J. VAN) jun. S.J., briefw. lid.
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-

Lezing: De bijnaam van Lambert le Bègue. 397 en 405-447.

-

Verkozen tot briefwisselend lid. 336. - De verkiezing goedgekeurd.
589.
Schenkt boeken. 588, 616.

-

MULLER (Dr. J.W.), buitenlandsch eerelid. Schenkt een boek. 394.
MULS (Dr. Joz.), briefw. lid.
- Lezing: Vlaamsche invloeden op het werk van Watteau. 27-40.
-

Lezing: Rubens in de Pinakotheek te München. 621.

-

Zijn verslag over den laatsten prijskamp van Nederlandsche
letterkunde zal in de Verslagen en Mededeelingen opgenomen
worden. 865.

-

Candidaat tot samenstelling van de Jury voor den Prijs Carton de
Wiart. 333.

MUYLDERMANS (Kan. Dr. J.), werkend lid.
- Lezing: De edele Familie Cuypers te Mechelen in de 17e en 18e
eeuw. 135 en 149-164.
-

Lezing: Sprokkelingen op het gebied van onderwijs in de 17e en 18e
eeuw. 77, 398 en 493-526.

-

Verslag over het ter uitgave aangeboden werk van den heer FLORIS
PRIMS. 399.

-

Vestigt de aandacht der Academie op art. 2 van de Wetten der
Academie, dit naar aanleiding van de eventueele stichting eener
Wetenschappelijke Klasse. 706.

-

Schenkt boeken. 41, 132, 234, 394, 587.

N
Nuffel (P. van). Schenkt een boek 133.
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O
OEVER (KAREL VAN DEN). Bekroond in den Aug. Beernaert-Wedstrijd: 6e tijdvak
(1922-1923). 77 en 82-83.
Oye (Paul van). Schenkt boeken. 42, 700.

P
PAQUAY (JAN). Biedt ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen aan
Kroniek der Luiksche Oorlogen in de XVe eeuw. 8.
PERSYN (Prof. Dr. J.), werkend lid.
- Lezing: ‘Snideriana’, bijzonderheden over Snieders: Dorp,
geboortehuis en voorgeslacht. 43 en 50-67.
-

Lezing: August Snieders. Rede gehouden den 22n April 1925, 100n
gedenkdag van Snieders' geboorte. 137 en 209-231.

-

Zijn verslag over den Aug. Beernaert-Wedstrijd: 6e tijdvak
(1922-1923). 77 en 82-83.

-

Candidaat voor het plaatsvervangend voorzitterschap van de Jury
voor de Proef over de moderne talen. 333.

-

Candidaat tot samenstelling van de Jury voor den Prijs Carton de
Wiart. 334.

Prims (Dr. Floris). De Academie beslist dat het Limburgsch Gebedenboek uit
de XVe eeuw, door hem ter uitgave aangeboden, op kosten van het
Salsmans-Fonds zal gedrukt worden. 399. Verslagen van den Keurraad. 399-400.
- Schenkt een boek. 133.
PRINSEN (Dr. J.), buitenlandsch eerelid. Schenkt een boek. 328.
PUYVELDE (Prof. Dr. L. VAN), werkend lid.
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-

Lezing: Nieuw ontdekt Werk uit de vroege Vlaamsche Schilderkunst.
618 en 664-676.

-

Een woord aangaande het XXVe Congres voor Geschied- en
Oudheidkunde. 706.

-

Benoemd tot officier in de Italiaansche Kroonorde. 699.

-

Verkozen tot ondervoorzitter der Commissie voor Geschiedenis.
829.

-

Candidaat tot samenstelling van de Jury voor den Prijs Carton de
Wiart. 334.

-

Lid van twee der Keurraden voor de wedstrijden van 1926. 866,
867.

-

Schenkt boeken. 234.

Q
QUICKE (ACH.), rustend bestuurder aan de Middelbare Scholen, te Antwerpen.
- Bekroond in den wedstrijd Vlasnijverheid. 334 en 558.

R
Roosbroeck (Gust. L. van). Schenkt boeken. 6, 235.

S
SABBE (Prof. Dr. M.), werkend lid.
- Lezing: Kleinigheden op het gebied van de Geschiedenis der
Letterkunde. 332 en 353-363.
-

Lezing: Hoe stond Benedictus Arias Montanus tegenover de
leeringen van Hendrik Jansen Barrefelt (Hiël)? 618 en 622-644.
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-

Lezing: De Antwerpsche Vriendenkring van Anna Roemers Visscher.
703 en 754-769.

-

Lezing: Constantijn Huygens en Zuid-Nederland. 707 en 775-799.

-

Lezing: Huig de Groot en de Antwerpsche Humanisten. 873-887.

-

Letterkundige mededeeling over De Humanist Joannes Custos
Brechtanus van Jos. A.U. ERNALSTEEN. 617.

-

Zijn verslag over de prijsvraag Bronnen van den Biënkorf. 286.

-

Lid van een der Keurraden voor de wedstrijden van 1926. 866.

-

Lid van de Jury voor den driejaarlijkschen wedstrijd in de Nederl.
Tooneelletterkunde. 235.

-

Candidaat tot samenstelling van de Jury voor den Prijs Carton de
Wiart. 334.

-

Schenkt een boek. 132.

SALSMANS (J.) S.J., werkend lid.
- Lezing: Of Vondel onbekend blijven mag aan ons Volk? 593 en
610-614.
-

Lezing: Grotius ‘fenix der geleerdheid onzer eeuw’ (VONDEL).
869-872.

-

Verslag over het ter uitgave aangeboden werk van den heer Floris
Prims. 400.

-

Benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. 587.

-

Tot werkend lid verkozen. 136. - Bekrachtiging der verkiezing. 328.

-

Lid van een der Keurraden voor de wedstrijden van 1926. 866.

-

Schenkt boeken. 327.

Sano (Dr.). Voorgesteld als jury-lid voor den Geneeskundigen Dienst bij het
leger. 74. - Zijn benoeming tot plaatsvervangend lid. 133.
SCHARPE (Prof. Dr. L.), werkend lid. - Bekrachtiging zijner verkiezing tot
onderbestuurder voor 1925. 5.
- Verkozen tot Bestuurder der Academie voor 1926. 831.
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-

Zijn verslag over de prijsvraag
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Van het zaad tot den draad. 273.
-

Lijkrede van JORIS HELLEPUTTE, werkend lid. 79-81.

-

Herkozen tot secretaris der Commissie voor Mnl. taal. 700.

-

Lid van een der Keurraden voor de wedstrijden van 1926. 867.

-

Candidaat voor het plaatsvervangend voorzitterschap van de Jury
voor de Proef over de moderne talen. 333.

Schelden (A. van der). Schenkt een boek. 616.
SEGERS (G.), werkend lid.
- Lezing: Dr. August Snieders 1825-1925. De Mensch en de
Volksschrijver. 136 en 198-208.
-

Lezing: Schilderen, Schrijven, Onderwijzen. 77, 237 en 250-271.

-

Lezing: Bilderdijk, Minnaar en Opbouwer onzer Taal. 332 en
337-352.

-

Lezing: Eenige karaktertrekken van Bilderdijk. - Bilderdijk tegenover
Vondel. 400 en 527-554.

-

Lezing: Taal- en Letterkundig Onderwijs in de Lagere en Middelbare
School. Lezen en Opstellen. 620, 645-663, 830.

-

Bilderdijk Pedagoog. 830 en 840-856.

-

Verkozen tot ondervoorzitter der Commissie voor Nieuwere taal.
702.

-

Herkozen tot secretaris der Commissie voor Onderwijs. 830.

-

Afgevaardigde der Academie op het ‘Tweede Geschied- en
Oudheidkundig Kempisch Congres’, te Brecht. 589. - Zijn verslag.
619.

-

Candidaat voor het plaatsvervangend voorzitterschap van de Jury
voor de Proef over de moderne talen. 333.

Seters (Dr. W.H. van). Zie op VANDEVELDE (Dr. A.J.J.). 45, 135 en 165-197.
SIMONS (Dr. L), werkend lid.
- Lezing: Willem Zeebots. 592, 702.
- Verkozen tot voorzitter der Commissie voor Nieuwere taal. 702.
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Snieders (Aug.). Zie Register van Zaken op Feestvergadering August Snieders
en op Eeuwfeest.

T
TEIRLINCK (HERMAN), werkend lid.
- Lid van een der Keurraden voor de wedstrijden van 1926. 866.

Terlinck (Dr.). Voorgesteld als jury-lid voor den Geneeskundigen Dienst bij
het leger. 74.
- Zijn benoeming tot werkend lid. 133.

TIMMERMANS (FELIX.) - Verkozen tot briefwisselend lid. 336. - De verkiezing
goedgekeurd. 589.

V
VANDEVELDE (Prof. Dr. A.J.J.), Werkend lid
- Lezing: Bijdrage tot de studie der Werken van den Geneeskundige
Cornelis Bontekoe (1647-1685). 78 en 84-129.
-

Lezing: Over eenige handschriften der brieven van Antoni van
Leeuwenhoek, 9e Bijdrage tot de studie van de werken van den
Stichter der Micrographie (in samenwerking met Dr. W.H. VAN
SETERS). 135 en 165-197.

-

Lezing: Tweede bijdrage tot de studie der werken van Stephanus
Blankaart. (Zie de 1e lezing, Versl. en Med. 1924, 453-494.) 591
en 677-697.

-

Mededeeling nopens de ontdekking, dank zij Dr. W.H. VAN SETERS,
van drie onuitgegeven
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-

handschriften van Antoni van Leeuwenhoek. 45.
Verkozen tot voorzitter der Commissie voor Onderwijs. 830.
Lid der Commissie voor Rekendienst. 11.
Schenkt een boek. 394.

Verbaere (P.). Lid van de Jury voor den driejaarlijkschen wedstrijd in de Nederl.
Tooneelletterkunde. 235.
VERCOULLIE (Prof. J.), werkend lid.
- Zijn verslag over de prijsvraag Van het zaad tot den draad. 272.
-

Verkozen tot voorzitter der Commissie voor Mnl. taal. 700.

-

Lid der Commissie voor Rekendienst. 11.

-

Lid der Commissie tot voorstelling van candidaten. 136.

-

Lid der Commissie voor Prijsvragen. 399.

-

Lid van twee der Keurraden voor de wedstrijden van 1926. 866,
867.

-

Candidaat voor het voorzitterschap van de Jury voor de Proef over
de moderne talen. 333.

VERDEYEN (Prof. Dr. R.), briefw. lid.
- Candidaat voor het plaatsvervangend voorzitterschap van de Jury
voor de Proef over de moderne talen. 333

VERMEYLEN (Prof. Dr. A.), werkend lid.
- Verkozen tot Onderbestuurder der Academie voor 1926. 831.
-

Candidaat tot samenstelling van de Jury voor den Prijs Carton de
Wiart. 333.

-

Candidaat voor het voorzitterschap van de Jury voor de Proef over
de moderne talen. 333.

W
WALGRAVE (AL.), briefw. lid.
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-

Lezing: Upnophanes. 238 en 288-326.
Schenkt een boek. 132.

Walter (Franciscus). Schenkt een gedicht in een en twintig zangen (Hs.). 700.
WATTEZ (OMER), werkend lid.
- Lezing: Oud-Germaansche schriften en wat er in den loop der
eeuwen meê gebeurde. 866.
- Herkozen tot Secretaris der Commissie voor Nieuwere taal. 702.
- Lid der Commissie voor Prijsvragen. 399.
- Schenkt boeken. 132, 234.

WILLEMS (Mr. L.), werkend lid.
- Bekrachtiging zijner verkiezing tot Bestuurder voor 1925. 5.
-

Lezing: Vlaamsche teksten in meerstemmige liederen uit de 16e en
17e eeuw. 43.

-

Lezing: Critische bijdragen aangaande Ruusbroec. 8, 76.

-

Lezing: Het fragment ‘Van den Bere Wisselauwe’ en de toespelingen
op het gedicht. 236 en 239-249.

-

Lezing: Een belangrijke ontdekking van Middelnederlandsch proza.
236.

-

Lezing: Tekstkritiek op de Oud-Vlaemsche Gedichten uitgegeven
door Kan. Carton. 42, 331.

-

Lezing: De benaming Amerika. 561-568.

-

Lezing: Tekstverbeteringen: Lucidaris enz. 700.

-

Lezing: Lexicographische Sprokkelingen. Nr 14: Mnl. Veete en
Veede. 808-825.

-

Lezing: Over gedichten van Anth. de Roovere, van Hamme, van
Frans Oisstock, van Anna Byns enz. 829 en 832-839.

-

Lezing: Maerlant-Studiën. 830.
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-

Lezing: De Bibliotheca Belgica en haar verdienstelijk werk. 831.

-

Lezing: Nota's over Marnix' Bijencorf. 864.

-

Zijn verslag over de prijsvraag Bronnen van den Biënkorf. 275.

-

Verwelkomt J. Salsmans, S.J., nieuw verkozen briefwisselend lid.
327.

-

Aangeduid als vertegenwoordiger der Academie op het congres der
‘Fédération archéologique et historique de Belgique’. 133.

-

Verslaggever over het ter opneming aangeboden werk van E.H. Jan
Paquay. 8.

-

Verkozen tot voorzitter der Commissie voor Geschiedenis. 829

-

Lid van een der Keurraden voor de wedstrijden van 1926. 867.

-

Candidaat tot samenstelling van de Jury voor den Prijs Carton de
Wiart. 333.

-

Candidaat voor het plaatsvervangend voorzitterschap van de Jury
voor de proef over de moderne talen. 333.

Witteryck (J). Schenkt een boek. 394.
WOESTYNE (Prof. KAREL VAN DE), werkend lid.
- Lid van de Jury voor den driejaarlijkschen wedstrijd in de Nederl.
Tooneelletterkunde. 235.

Erratum.
Op blz. 705, regel 18, moet gelezen worden, dat de verhandeling over het Boek der
Ambachten, enz. gehouden werd door den heer D. JAN GESSLER, leeraar te Hasselt,
en niet door Pater CALLAYE, die alstoen afwezig was.
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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 Belgischen schrijver die, in die tijdruimte, het beste werk,
zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.
ZEVENDE TIJDVAK:
1924-1925.
Mededingende werken mogen bij den Bestendigen Secretaris ingezonden worden.
De wedstrijd is beperkt tot de werken, die in den loop van elk tweejarig tijdvak
uitgegeven of geschreven werden.
Voor de verdere voorwaarden, zie men het Reglement van het Aug. Beernaert-Fonds,
in de Verslagen en Mededeelingen der Academie, jg. 1912, blzz. 884-885.
Belanghebbenden worden verzocht, twee exemplaren van hun werk of werken, bij
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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