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Vergadering van 18 Januari 1928
Waren aanwezig: de HH. J. JACOBS, bestuurder, Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE,
onderbestuurder, en Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de HH. Dr. L. SIMONS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, IS. TEIRLINCK, FRANK LATEUR,
Prof. Dr. J. MANSION, O. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPÉ,
Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof.
Dr. M. SABBE, Prof. Dr. A. VAN HOONACKER, en J. SALSMANS S.J., werkende leden;
de HH. Prof. Dr. FRANS DAELS, Dr. J. CUVELIER, AL. WALGRAVE, Prof. Dr. R.
VERDEYEN, en Dr. J. VAN MIERLO jun. S.J., briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen, de HH. Dr. K. DE FLOU, G. SEGERS, Mej. M.E.
BELPAIRE en Dr. FRANS VAN CAUWELAERT, werkende leden; F.V. TOUSSAINT VAN
BOELAERE, briefwisselend lid.
***

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

Bestuur der Academie. - Bij brieve van 3 Januari laat de heer Minister van Kunsten
en Wetenschappen aan de Academie een dubbel afschrift geworden van het Koninklijk
Besluit van 17 December 1927 (Staatsblad van Vrijdag 6 Januari 1928), waarbij de
verkiezing wordt goedgekeurd van de heeren J. Jacobs, tot bestuurder, en Dr. A.J.J.
Vandevelde, tot onderbestuurder der Academie voor het jaar 1928.
De heer Vermeylen neemt als aftredend Bestuurder het woord en dankt de leden van
de Academie en in 't bijzonder zijn collega's van het Bestuur voor hunne vriendelijke
medewerking tijdens het afgeloopen jaar. Hij wenscht den nieuwen Bestuurder geluk
met zijn aanstelling en drukt zijn overtuiging
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uit, dat onder zijn wijs beleid de Academie zal voortgaan de meest verheugende
blijken te geven van haar letterkundige en wetenschappelijke werkzaamheid.
De heer J. Jacobs, bestuurder, dankt den heer Vermeylen niet alleen om de gulle
wenschen daar even uitgedrukt, maar ook om de zorg en de toewijding, waarvan hij
in de bestuursvergaderingen immer blijk heeft gegeven.
‘Onder het bestuur van den heer Vermeylen, zegt hij, zagen we de toelagen ten
voordeele der Academie eenigzins op peil gebracht; talrijke nieuwe boeken werden
aangekocht; de catalogi der bibliotheek werden op fiches overgeschreven; het bedrag
der prijzen aan de laureaten toe te kennen werd aanzienlijk verhoogd. Daarvoor weze
hier den heer Vermeylen hulde betuigd.’
Daarna dankt de heer Jacobs de leden der Academie om het vertrouwen, dat zij
hem geschonken hebben door hem tot bestuurder te verkiezen. ‘Een nieuw
programma, zegt hij, breng ik niet mede; de werkzaamheden der Academie worden
door haar Statuut geregld. Toch zag ik graag, dat het Jaarboek en de Verslagen der
Kon. Vla. Academie voortaan wat spoediger verschenen; maatregelen zullen te dien
einde eerlang getroffen worden. Nog altijd moeten sommige uitgaven verdaagd
worden, omdat onze instelling geen behoorlijken phonetischen druk kan bekomen.
Daaraan ook zou zoo dra mogelijk een einde moeten komen. De Academie zal, indien
de geldmiddelen zulks toelaten, op den ingeslagen weg voortgaan wat betreft het
aankoopen van boeken en handschriften.’
Hij wijst verder op het gebrek aan stelsel en samenhang bij het opgeven van
prijsvragen. ‘De lijst onzer prijsvragen is thans een bont allegaartje. Waarom zouden
we geen reeksen inzetten, die, wanneer zij eenmaal afgewerkt zijn. telkens een
wetenschappelijk geheel zouden uitmaken, waarmede de Academie alhier en in den
vreemde eer en roem inleggen zal. Zulks kan gedaan worden b.v. voor de toponymie,
voor de folklore, voor de klankleer der moderne en der zeventiende-eeuwsche
Zuidnederlandsche dialecten, voor de studie der dialectgeographie, voor de
geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in België.’
‘Ik uit ook den wensch, dat in de Commissiën meer samenwerking onder de leden
tot stand kome. We weten wat de seminariën aan de hoogeschool kunnen
voortbrengen. Welnu de Academie telt veel beslagen en werkzame vakmannen, die
al te
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dikwijls op eigen hand kwestinen bespreken, waarbij de hulp van hun Collega's hun
uitstekende diensten zou kunnen bewijzen. In de Commissie voor
Middelnederlandsche Letteren, en in de Commissie voor Nieuwe Letteren zijn in de
laatste tijden vraagstukken besproken, welke dank zij de medewerking van Collega's
heel wat dichter bij een oplossing zijn gekomen. Het lijdt geen twijfel dat opzoekingen
in overleg met andere vakmannen op één zelfde gebied gedaan vrij wat rijker uitslagen
kunnen opleveren’.
De heer Jacobs besluit zijn aanspraak met een beroep te doen op den ijver en den
goeden wil van al de leden. ‘Op den steun en de hulp van heer Goemans, bestendig
secretaris, en van den heer Van de Velde, onderbestuurder, meen ik te mogen rekenen.
De heer Dr. Goemans, onvermoeibaar werker, organisator van eerste gehalte, man
vol tact en rijk aan ondervinding, is de welwillendheid in persoon. En de heer A.J.J.
Van de Velde, die ons haast elke maand op een wetenschappelijke lezing vergast,
zal mij zijn onmisbare medewerking zeker niet onthouden.’
Uit naam van den heer Van de Velde, die in November 11. de leden der Academie
zijn medewerking als onderbestuurder toezegde, deelt de bestuurder nog mede dat
deze op dit oogenblik nog altijd in dezelfde edelmoedige gevoelens verklaart te
volharden.

Aangeboden boeken.
Door de Regeering:
Revue belge des Livres, Documents et Archives de la Guerre 1914-1918. Troisième
série, nos 1 et 2.
Revue néo-scolastique de philosophie. XXXIIIe année, 1927.
Door de Universiteit van Amsterdam:
MAASLAND, J.H.: De Pseudotyphus.
SIEBURGH, G.: De Triple-Centrifugatie-Methode in de Diagnostiek van Trypanosen
en Spirochaetosen.
HEIJMANS, H. De Diathermie- en Lichtbehandeling bij gynaecologische
ontstekingsprocessen.
TIO TJWAN GIE: Over Leukaemie bij dieven en over een overentbare Cavia-leukose.
DE ROOK, H.: Parijsch groen als anopheleslarvendoodend middel
KOUSEMAKER, P.G.: Rigide slagaderen bij Kinderen.
HONIG, C.J.: De beteekenis van het kunstmatig bieken der vliezen bij de baring.
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MOCHTAR, ACHMAD: Onderzoekingen omtrent eenige Leptospirenstammen.
DE WIJN, A.H.: Partus Arte Praematures.
QUERIDO, ARIE: Over de werking van Veratrine op dwars-gestreept spierweefsel.
RAS, G.: Borne en Heine als politische Schriftsteller.
DEUSCHLE, M.J.: Die Verarbeitung biblischer Stoffe im deutschen Roman des
Barock.
GROEN, N.: Lexicon Anthimeum.
RAMECKERS, J.M.: Der Kindesmora in der Literatur der Sturm- und
Drang-Periode.
DE LIEFDE, C.L.: Le Saint-Simonisme dans la Poésie française entre 1825 et 1865.
VAN AMERONGEN, J.B.: The Actor in Dickens.
HOMMES, T.: Holland im Urteil eines Jungdeutschen.
DE BOER, F.: Nauwkeurige metingen der K-Röntgenabsorptiespectra van het
Cobalt en zijn verbindingen.
DE BUCK, A.: De variatie bij Anopheles Maculipennis in verband met het
‘Anophelisme zonder Malaria’.
REESINCK, J.J.M.: Onderzoekingen over Delta Cephei en over het
Cepheidenprobleem.
VAN KOL, J.W.A.: Over Congruenties en Complexen van kubische mimtekrommen.
CLAASSEN, A.F.P.J.: De Kristalstructuur van roo-Mercuri-Jodide onderzoekingen
over verstrooiende vermogens, in het bijzonder van zuurstof.
KLEENE, PAUL: Wet en Geweten.
WAGENAAR, H.M.J.: De vertegenwoordiging der Gemeente bij overeenkomsten
van geldleening.
STOOP, A.: Analyse de la Notion du Droit.
Door de Technische Hoogeschool te Delft:
MOM, C.P.: De Coagulatie der Kolloide klei bij de zuivering van Indisch
rivierwater.
WEELDENBURG, J.G.: De inwerking van Natroonloog op zwavelkoolstof.
BAHLER, W.Th.: Theorie van het electro-magnetische telefoonrelais.
DEN DOOREN DE JONG, L.E.: Bijdrage tot de kennis van het miniralisatieproces.
REIJNHART, A.F.A.: Studies in de chemie der peroxiden, tevens een bijdrage tot
de kennis der katalyptische verschijnselen.
DONKER, H.J.L.: Bijdrage tot de kennis der boterzuur-, butylalcohol- en
acetongistingen.
VAN DEN LEE, G.: Orderzoekingen over het vanadiumpentoxydesol.
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VAN BEMMELEN, R.W.: Bijdrage tot de geologie der Betische ketens in de provincie
Granada.
LANGEDIJK, S.L.: Bijdrage tot de kennis der photochemische alcoholoxydatie.
BENDIEN, W.M.: Bestendigheid en electrische lading in mengsels van lyophobe
en lyophile kolloïden.
STRÜTT, M.J.O.: Skineffect en temperatuurverdeeling in electrische geleiders
FABER, F.J.: Bijdrage tot de geologie van Zuid-Angola (Afrika).
VERSCHUUR, R.: De verandering van de rotatie en van het geleidend vermogen
van enkele suikers in waterige oplossing met en zonder boorzuur.
Door de-Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden:
Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, 45e deel en Eerste afl. 46e
deel
Door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Middelburg:
Archicf. Vroegere en latere mededeelingen, voornamelijk in betrekking tot Zeeland
1927.
Door de gemeente Rotterdam:
Catalogus. Lijst nr 23, November 1927: Aanwinsten op verschillend gebied. Januari
1928: Grieksche dichters.
Door het Bataviaasch Genootschap en Rechtshoogeschool, te Weltevreden (Java):
Lijst van Aanwinsten. Oct. 1927.
Door de ‘Société historique et archéologique dans le Limbourg à Maestricht’:
Publications. T. LXIII. 3me série, tome VIII: 1927.
Door de ‘Sächsische Akademie der Wisschenschaften zu Leipzig
(Philologisch-historische Klasse)’:
Abhandlungen. No III, des XXXVIII. Bandes.
Berichte über die Verhandlungen. 79. Band. 1927. I. Heft.
Door de ‘Académie Tchèque des Sciences et des Arts’:
Rozpravy. Trida I, 72-73; Trida II, 63.
VAJS, JOSEF: Evangelium Sv. Marka.
Sborník Fr. Pestyho.
Door ‘The Smithsonian Institution’:
Annual Report of the Board of Regents for the year ending June 30, 1926.
Door de Leuvensche Universiteit:
GROULT, P.: Les mystiques des Pays-Bas et la littérature espagnole du seizième
siècle.
Door de Gentsche Afdeeling van het Davidsfonds:
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Door het Willemsfonds:
Bijdragen tot de Geschiedenis en de Oudheidkunde van Vlaanderen, door ALFONS
VAN WERVEKE, conservator van de Museums van Oudheden en van de historische
monumenten der stad Gent.
Door Kan. Dr. J. Muyldermans, werkend lid:
NOYER, P.: Jacqueline de Bavière. Drame en cinq actes.
G.D. en E.D.K.: Martelaar. Drama in vier bedrijven.
CULP, E.S.: Pierre de Galeiboef of De veroordeelde onschuld. Drama in vijf
bedrijven.
DRIJVERS, LODEWIJK: Van Student tot Boer, of Uit de school het leven in. Een
drama uit den Vlaamschen taal- en kultuurstrijd, in 4 bedrijven en een slotbedrijf.
PAUWELS, JEF: Een wildstrooper. Drama in een bedrijf.
DEFREYN, R.: Ook een held. Drama in drie bedrijven.
Aprilvisch of Die eenen put delft voor een ander valt er zelf in.
DEFREYN, R.: Naar den afgrond. Drama in vier bedrijven.
M.X.: De priester. Drama in zes bedrijven. Naar het Fransch van H.S.
J. et E.: Louis de Male, grand opéra en quatre actes. Musique d'A. DE BEFLLAERT.
Door Prof. Dr. J. VERCOULLIE, werkend lid, namens de Commissie voor Toponymie'
en Dialectologie:
Handelingen van de Commissie. I. 1927.
Door Prof. Dr. M. Sabbe, werkend lid, namens de schrijvers:
Tos. A.U. ERNALSTEEN, Archivaris der Kathedraal te Antwerpen: Joannes Stadius;
Leonnouthesius. 1527-1579.
Katharina Boudewyns. Het Prieelken der Ghestelyker Wellusten. Met inleiding
en aanteekeningen van Dr. HERMANCE VAN BELLE.
De waarachtige geschiedenis van Op-Sinjorken op rijm verteld door HENDRIK
VAN TICHELEN en van aanteekeningen voorzien. Penteekeningen van EDMOND VAN
OFFEL.
De Oorlog van Mijnheer Cobbé, door F. PRIMS Met teekeningen van M.
PAUWAERT.
Door den heer JOSEPH SIEMIEXSKI:
Les Symboles Graphiques dans les éditions critiques de textes. Projet d'unifications.
Tome I, fasc. 1 B (Traduction du fasc. I.A.) des Annales de la Commission d'Histoire
de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie. (4 exx.)
Door den Schrijver:
Le dialecte wallon de Liège (1re partie). Dictionnaire des rimes ou Vocabulaire
Liégeois-Français groupant les mots d'après la prononciation des finales, par JEAN
HAUST, chargé de cours de Dialectologie wallonne à l'Université de Liège.
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Door de Redactie:
Société des Nations. Bulletins de l'Institut International de coopération
intellectuelle: Bulletin des relations scientifiques. IIme année, no 4, déc. 1927.
Tijdschrift voor Geschiedenis. 43e jg. afl. 1.

Aangekochte boeken
GUILLIAM OGIER: De Gulsigheydt, herdrukt, ingeleid en aangeteekend door Dr.
WILLEM VAN EEGHEM en versierd met houtsneden door HENRI VAN STRATEN.
JUSTUS DE HARDUYN: De weerlicke liefden tot Roose-mond.
KAREL BROECKAERT: Borgers in den Estaminé, met inleiding en aanteekeningen
van Dr. A. JACOB.
KAREL BROECKAERT: Den jongen Tobias, met inleiding en aanteekeningen van
Dr. A. JACOB.
Passietooneelen uit FRANS VERVOORT'S Die Woestijne des Heeren (1551), met
een inleiding door PROSPER VERHEYDEN.
JOAN DE GRIECK: Drie Brusselsche Kluchten uit de zeventiende eeuw, ingeleid,
van aanteekeningen en woordenlijst voorzien door Dr. PAUL DE KEYSER, en met
houtsneden verlucht door VICTOR STUYVAERT.
Stichtilyck ende vermakelyck proces tusschen diy edellieden, den eersten eenen
dronckaert, den tweeden eenen hoereerder, ende den derden eenen speelder (1658),
met een voorwoord en enkele woordverklaringen van Prof. Dr. MAURITS SABBE.
KATHERINA BOUDEWIJNS: Het Prieelken der Gheestelvker wellusten, met inleiding
en aanteekeningen van Dr. HERMANCE VAN BELLE.
CONST. H. PEETERS: Nederlandsche Taalgids. Woordenboek van Belgicismen, 8e
afl., tekst.
Deutsche Literaturzeitung. Heft 1, 1928.
Voor den Aug. Beernaert-Prijskamp (8ste tijdvak: 1926-1927) werden ingezonden:
MUSSCHE, A.J.: De Twee Vaderlanden.
BOGAERTS (THEO): Het Oog op den Heuvel.
DE PILLECIJN, FILIP: De Rit.
DE PILLECIJN, FILIP: Hugo Verriest.
DE PILLECIJN, FILIP: Pieter Fardé.
DE PILLECIJN, FILIP: Pastoor Denys.
ZIELENS, LODE: Het jonge Leven.
KIROUL, PAUL: De Elfe van het Sprookjeshof.
KIROUL, PAUL: Fikke spring in 't veld.
KIROUL, PAUL: Prulleken.
KIROUL, PAUL: Prinses Zonnestraal en Tierelafijntje.
KIROUL, PAUL: Van 'n Kabouter die wilde een mensch worden.
KIROUL, PAUL: Van zeven reuzen en een dwerg.
Drieluik. Ingezonden onder kenspreuk Post tenebras spero lucem.
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VERVOORT, C.: Kardinaal Mercier. I-II.
EECKELS, CONSTANT: De Bruidschat.
EECKELS, CONSTANT: St. Franciscus wereldvaart.
EECKELS, CONSTANT: Drie bloempjes uit den St. Franciscus-tuin.
EECKELS, CONSTANT: De gelukzalige Anna van den H. Bartholomeus.
VAN DE VOORDE, URB.: Guido Gezelle.
VAN DE VOORDE, URB.: Het meisje Lea.
SCHMIDT, ERNEST W.: Georges Fries.

Voor den Tweejaarlijkschen Tooneelwedstrijd (1e tijdvak: 1926-1927) werden
ingezonden:
YSABIE, REINIER: Teriadeva. Treurspel in 5 bedrijven.
YSABIE, REINIER: Zannekin. Treurspel.
PUTMAN, WILLEM: Looping the Loop.
PUTMAN, WILLEM: Het Masker.
PUTMAN, WILLEM: Van twee Coninxkinderen.
EECKELS, CONSTANT: De Bruidschat.
EECKELS, CONSTANT: St. Franciscus wereldvaart.
EECKELS, CONSTANT: Drie bloempjes uit den St. Franciscus-tuin.
ARENTS, PROSPER: Zooals Pilatus.
DE PRAETERE, MAURITS: Als de bodem begeeft.
SPEELMANS, DIRK en MATTHYS, EDMOND: Ouwe en Nieuwe Menschen.
DE MONT, PAUL: Smidje Smee.
DE MONT, PAUL: Het geding van Onze Heer.
DE MONT, PAUL: Bartel, de sterke vent.
SCHMIDT, ERNEST W.: Georges Fries.
VAN DE VELDE, ANT.: Tijl.
VAN DE VELDE, ANT.: Lotje.

Letterkundige mededeelingen
1o Door Prof. Dr. R. VERDEYEN:
Namens mijn collega J. HAUST heb ik het genoegen aan de Academie een
exemplaar aan te bieden van zijn Dictionnaire des rimes ou Vocabulaire
Liégeois-français groupant les mots d'après la prononciation des finales (Liège,
Vaillant-Carmanne 1927).
Dit rijmwoordenboek is in de eerste plaats bedoeld als gids voor de talrijke
Luiksche dichters, doch van den philoloog Haust, die reeds zooveel uitstekende
bijdragen tot de Waalsche dialectologie leverde, was het niet te verwachten, dat hij
het bij een eenvoudige lijst van rijmende woorden zou laten. Zijn werk is gegroeid
tot een echt woordenboek van het Dialect van Luik en wordt dan ook den lezer
aangeboden als het eerste
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deel van een uitgebreider geheel Le Dialecte Wallon de Liège, waarvan het tweede
deel zal bevatten een alphabetische Luiksch-Fransche en het derde een alphabetische
Fransch-Luiksche Woordenlijst.
De bewerking van het Dictionnaire des rimes is zoo opgevat, dat men ook hierin
zeer gemakkelijk het woord terugvindt waarnaar men zoekt en levert dit voordeel
op, dat het woord telkens wordt aangetroffen bij de groep, waarbij he phonetisch,
naar den slotklank, thuis hoort. Daardoor vindt ook de phoneticus er zijn gading en
krijgt de linguist eveneens een rijk en direct te verwerken materiaal te zijner
beschikking.
Dat dit nieuwe boek van Prof. J. Haust een kostbare aanwinst is voor de
Romaansche philologie hoeft geen betoog. Ik wil er evenwel op wijzen dat ook de
Nederlandsche dialectologen het met voordeel zullen raadplegen; opmerkelijk is
inderdaad het aantal Vlaamsche bekenden, dat men in het dialect van Luik aantreft.
Uit de eerste bladzijden teekende ik de volgende voorbeelden op:
Pîpa = halètement (cf. ‘de piep af zijn’,; birå = civière (berrie); baf = soufflet;
wafe = gaufre (wafel); fes'dag = faire sa besogne, sa journée de travail (nog = zijn
dag niet verloren hebben); èsse po l' capot-mak = être fichu plak-madame = capitule
de bardane (plakmadametje); blinkant = brillant; plakant = collant, obséquieux;
stopant = constipant; want = gant; man = homme, individu, steeds in pejoratieven
zin, b.v. on drole di man; yan = gaillard (Jan); dank = merci, en dire dank = remercier;
franke (vrouwelijk) = sincère, effrontée; kipkap = capilotade, espèce de ragoût; clap
= claque, tape; slap enz.
Waar al die woorden precies vandaan komen, is zoo maar niet dadelijk uit te
maken; toch mag, meen ik, wel met eenig recht in vele gevallen inzonderheid gedacht
worden aan een Vlaamsche inzijpeling. Omgekeerd vindt men in het dialect van Luik
Romaansche woorden, die ook in de aangrenzende Vlaamsche gewesten bekend zijn.
Die wijst op een interessante wisselwerking(1), die aan beide zijden van de taalgrens
sporen heeft nagelaten en heel wat meer aandacht verdient, dan tot dusver het geval
was.

(1) Cf. Dr. L. GROOTAERS, Quelques emprunts entre patois flamands et wallons. Leuvensche
Bijdragen XVI (1924), 1/2.
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Voor de studie van die wisselwerking zal het boek van Professor J. Haust, dat op
stevigen philologischen grondslag gebouwd is, alle belangstellenden bijzonder
welkom zijn.
2o) Dr. MAURITS SABBE biedt aan de Academie, uit naam van den schrijver E.H.
FLOR. PRIMS, archivaris te Antwerpen, een exemplaar aan van De Oorlog van
Mijnheer Cobbé (Koloniaal Historische Reeks, nr 2), Antwerpen, N.V. Leeslust,
1927.
Na De Reis van den St. Carolus, waarin de E.H. Flor. Prims ons, met behulp van
het handboek van den kapitein en talrijke andere bescheiden, de tragische lotgevallen
vertelt van een der eerste schepen, die voor de Generale Indische Compagnie
uitvoeren, brengt hij one nu een ander werk, dat voor de geschiedenis van de
kolonisatiepogingen onzer voorouders in de 18e eeuw al even belangwekkend is.
Het geldt hier het verhaal van de laatste particuliere zeevaartonderneming die de
oprichting van de Generale Indische Compagnie voorafging, nl. den tocht van den
Carolus Sextus naar Bengalen, in 1723, en de zeer avontuurlijke wederwaardigheden
van J.A. Cobbé in het rijk van den Nabab. De Oorlog van Mijnheer Cobbé vertelt
ons dit alles voor de eerste maal met de gewenschte uitvoerigheid en stevige
documentatie.
Alleen Prof. Huisman in zijn bekend werk La Compagnie d'Ostende (1902) had
totnogtoe enkele regels aan dit geval gewijd. De heer F. Prims heeft het thans tot in
de minste bijzonderheden onderzocht en uiteengezet met gebruik van totnogtoe totaal
onbenuttigde bronnen uit het archief van het handelshuis De Pret en uit dat van de
Generale Indische Compagnie.
De aard van de stukken, die zich daar bevinden, copijboeken, journalen,
dagregisters, brieven, enz. lieten den gevatten en volijverigen historicus toe niet
alleen de gebeurtenissen te vertellen en te verklaren, maar met hun vele
psychologische elementen stelden zij hem ook in staat om van J.A. Cobbé en de
andere menschen, in dit buitengewoon dramatisch avontuur betrokken, een trouw
en sprekend levensbeeld te teekenen.
Wij kunnen best begrijpen, dat hij met den schat pittige bijzonderheden, waarover
hij beschikte, den boeienden vorm van het doorloopend historisch verhaal boven de
synthetisch samengetrokken behandeling van het onderwerp heeft verkozen. Zelfs
buiten de redenen van stoffelijken aard - ruimere mogelijkheden voor deze uitgaaf
-, die de E.H. Prims opgeeft om zijn keuze van den doorloopenden historischen
verhaalvorm te
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verklaren, kunnen wij hem slechts gelukwenschen met het gebruik van die
voorstellingwijze zijner stof. Er is aldus een levendigheid en een boeiende kracht in
zijn werk gekomen, die niet in het minste schaadt aan zijn
historisch-wetenschappelijke waarde en er zeker de grootste bekoorlijkheid van
uitmaakt.

Mededeelingen. door den Bestendigen Secretaris
1) Aug. Beernaert-Prijs. - Brief van 9 Januari 1928, waarbij de heer Minister aan
de Academie bericht, dat hij den heer AD. HERCKENRATH, letterkundige te Gent,
heeft aangeduid om, als vijfde lid, deel uit te maken van de Jury van den Aug.
Beernaert-Prijskamp (8e tijdvak: 1926-1927).
2) Groote jaarlijksche prijs voor letterkunde. - Ministerie van Kunsten en
Wetenschappen.
ALBERT, Koning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.
Herzien Ons besluit van 10 Maart 1914 tot inrichting van de driejaarlijksche
wedstrijden voor letterkunde en voor tooneelletterkunde in de Fransche en in de
Vlaamsche taal;
Gezien Onze besluiten van 17 Augustus 1925 tot instelling van de groote
jaarlijksche prijzen voor Fransche en Vlaamsche letterkunde;
Overwegende dat er aanleiding bestaat om de twee bovenvermelde wedstrijden
in overeenstemming te brengen,
Op de voordracht van Onzen Minister van Kunsten en Wetenschappen,
Wij hebben besloten en Wij besluiten:
A.tr Ons besluit van 10 Maart 1914 is ingetrokken.
1.
A.tr De groote jaarlijksche prijs voor letterkunde (zoowel Fransche als Vlaamsche)
2. zal om de beurt worden toegekend aan het tooneelwerk, den roman, de vertelling
of novelle, aan den verzenbundel welke de beste zal geoordeeld worden onder
diegene welke verschenen zijn gedurende het tijdvak van drie jaren dat het
toekennen van den prijs voorafgaat.
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A.tr Geen enkel werk van een schrijver om 't even welken aan wien de groote
3. prijs werd toegekend mag voor de volgende groote prijzen in aanmerking komen
gedurende de vijf jaren welke volgen op het jaar waarin de prijs hem werd
toegekend.
A.tr De groote prijs voor Fransche letterkunde zal in 1927 worden voorbehouden
4. voor de Tooneelschrijvers, in 1928 voor de romanschrijvers en de vertellers, in
1929 voor de dichters en zoo voort.
A.tr De groote prijs voor Vlaamsche letterkunde zal in 1927 worden voorbehouden
5. voor de romanschrijvers en vertellers, in 1928 voor de tooneelschrijvers, in
1929 voor de dichters en zoo voort.
A.tr Onze Minister van Kunsten en Wetenschappen is belast met de uitvoering
6. van dit besluit.
Gegeven te Brussel, den 12 October 1927.
ALBERT.
Van Koningswege: De Minister van Kunsten en Wetenschappen, CAM. HUYSMANS.

Mededeelingen namens commissien.
1o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. - Prof. Dr.
J. MANSION, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de HH. Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, voorzitter, Prof. Dr. M.
SABBE, ondervoorzitter, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Dr. L. SIMONS, IS. TEIRLINCK,
Mr. LEONARD WILLEMS, Dr. L. GOEMANS, Dr. J. CUVELIER, leden, en Prof. Dr. J.
MANSION, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1. Chroniek der Luiksche oorlogen, door E.H. PAQUAY. Deze bijdrage, vroeger
al ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen aangeboden, zal opnieuw
onderzocht worden door de HH. CUVELIER en L. WILLEMS.
2. Brabantsche Strijdgedichten. - Lezing door Prof. Dr. M. SABBE.
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Gedurende de eerste helft der XVIIe eeuw werden ten onzent talrijke gedichten
uitgegeven, die de belangstelling onzer voorvaders voor de politieke gebeurtenissen
van den tijd doen uitkomen. Prof. Sabbe heeft het vandaag over de spotgedichten
betreffende den Paltsgraaf Frederik V, den ‘winterkoning’ van Bohemen, en het
begin van den dertigjarigen oorlog. Het eerste daarvan, de ‘Postillon’ bestaat ook in
het Fransch en is waarschijnlijk eerst in het Fransch geschreven. Een ander
welgeslaagd vers is het ‘Koningfeest’. De Belgische veldheeren die in Spaanschen
of Oostenrijkschen dienst stonden worden niet vergeten. Van Olivier De Vree uit
Brugge hebben we een loflied over Bucquoy, den held van den slag bij den Witten
Berg in Bohemen die als een nationale held bezongen wordt. De staaltjes uit de
gedichten door Spr. aangehaald staven zijne meening dat die niet alleen historische,
maar ook letterkundige waarde bezitten.
De Commissie stelt voor deze lezing op te nemen in de Verslagen en
Mededeelingen.
3. Nationale Poolsche Commissie voor intellectueele samenwerking. - De
Commissie vraagt de meening der Academie aangaande het werk van Prof.
SIEMIENSKI, Symboles graphiques dans les éditions critiques de textes. Als
verslaggevers worden aangewezen: de HH. CUVELIER, VAN MIERLO en WILLEMS.
De zitting wordt ten 1/2 twaalf gesloten.
2o) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch.
Waren aanwezig: de HH. J. JACOBS, voorzitter, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan.
Am. Joos, Dr. L. GOEMANS, O. WATTEZ, Prof. Dr. A.J.J. VERCOULLIE, Prof. Dr. L.
VAN PUYVELDE, Prof. Dr. J. VERCOULLIE, leden.
De heer SEGERS afwezig zijnde, neemt de heer O. WATTEZ het ambt van secretaris
waar.
Aan de dagorde staat:
1. Al smedende wordt men smid, toegepast op het spreken. - Lezing door Kan.
AM. JOOS.
Kan. Joos begint met vast te stellen dat ons volk sedert een twintigtal jaren groote
vorderingen heeft gemaakt in het beschaafd spreken, wat hem doet hopen dat er in
de naaste toekomst op plechtigheden en vergaderingen niet anders meer dan beschaafd
zal worden gesproken. Leeraars en onderwijzers kun-
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nen er veel toe helpen om die hoop tot werkelijkheid te maken door hun leerlingen
zooveel mogelijk te doen spreken.
Steller onderzoekt dan in welke taaloefeningen er allerbeste spreekgelegenheden
te vinden zijn. Hij eindigt met den wensch uit te drukken dat leeraars en onderwijzers
van hun ziende en hoorende leerlingen articuleerders zouden maken.
Door den Voorzitter der Commissie wordt voorgesteld de lezing van Kan. Joos
op te nemen in de Verslagen en Mededeelingen.
Op die lezing volgt eene bespreking van hetzelfde onderwerp. Al de leden nemen
er deel aan.

Dagorde.
1o) Plechtige openbare Vergadering van 1928. - De vergadering zal gehouden
worden den Zondag 30 Juni, te 11 uur. De Bestendige Secretaris zal de noodige
schikkingen nemen.
2o) Lezing door F.V. Toussaint van Boelasre, briefwisselend lid. - Het Wezen
der Romantiek. - De heer TOUSSAINT was door ongesteldheid verhinderd de
vergadering bij te wonen; hij had echter zijn studie ingezonden die dan door Prof.
Dr. SABBE voorgelezen werd.
De Bestuurder wenschte Steller en Lezer geluk, en op zijn voorstel werd beslist
het stuk in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
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Brabantsche en Vlaamsche Strijdgedichten
door Prof. M. Sabbe, werkend lid.
I. - Spotzangen tegen den Pfalsgraaf Frederik V, koning van Bohemen.
In de jaren der Contra-Reformatie-beweging, waarvan de Zuidelijke Nederlanden
een van de voornaamste geestelijke brandpunten waren, ging de belangstelling onzer
voorouders ver over de grenzen van hun land naar alles wat met dien strijd in verband
stond.
Zoo werden al de stadiën van den dertigjarigen oorlog in Duitschland en Oostenrijk
hier gevolgd met de hartstochtelijkheid, die men gevoelt bij gebeurtenissen, waarin
men zelf betrokken is, en van wier gunstig of ongustig verloop de verwezenlijking
of de instorting van een eigen ideaal afhangt.
De Antwerpsche courantier Abraham Verhoeven, uit de Gulden Sonne op de
Lombaerdevest, en zijn medewerkers, waaronder vooraanstaande figuren als Aubertus
Miraeus(1) e.a., zorgden er voor dat hun landgenooten over alles wat in het destijds
zoo fel bewogen centraal Europa voorviel, spoedig en volledig op de hoogte gebracht
werden. Van het jaar 1620 af bracht A. Verhoeven, met kerkelijke goedkeuring,
onder naam van ‘gazette’ of ‘nieuwe tijdingen’, over de internationale gebeurtenissen
regelmatig allerlei berichten, die tevens onverholen strijdschriften waren(2). ‘Gazette
van Blyschap’ heetten die mededeelingen als ze gunstig luidden voor de Roomsche
kerk en den Spaanschen koning(3). Ook officiëele stukken, copijen van politieke
brieven enz. werden in Verhoeven's tijdingen opgenomen en tal van bespiegelende
satirische gedichten werden er tusschen ingelascht om de gebeurtenissen in
Spaansch-katholieken zin te commenteeren.
Onder de vele dramatische episoden uit den dertigjarigen oorlog is er een, die in
de Spaansche Nederlanden meer weerklank dan eenige andere schijnt gevonden te
hebben.
Wij bedoelen de avontuurlijke wederwaardigheden van den

(1) C.B. de Ridder: Aubert Le Mire, sa vie, ses écrits (Mém. couronné, Académie royale de
Belgique).
(2) Zie over A. Verhoeven: Bibliotheca Belgica. V. 244.
(3) 19 April 1621; 27 April 1621.
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Pfalsgraaf Frederik V (1596 † 1632), wiens kortstondig koningschap van Bohemen
zoo jammerlijk eindigde.
Hij bevond zich aan het hoofd van de protestantsche Unie en werd in die
hoedanigheid aanzocht om de kroon van Bohemen te aanvaarden. De Boheemsche
Staten, in opstand gekomen tegen hunnen heer, Ferdinand II, keizer van Oostenrijk,
plaatsten hem aan het hoofd van hun land. Frederik aarzelde eerst om die taak te
aanvaarden, doch liet zich overhalen door de hoop dat de Unie en zijn schoonvader,
Jacob I, koning van Engeland, hem zouden steunen. Hij besteeg den troon op 4
November 1619 te Praag en sloot met den weinig betrouwbaren Bethlen Gabor, prins
van Transsylvanië, een bondgenootschap, dat hem niets dan misrekeningen bracht.
Keizer Ferdinand II besloot dadelijk den nieuwen koning te bestrijden. Hij zond
het leger der Katholieke Liga tegen hem, onder het bevel van de twee
Zuid-Nederlandsche veldheeren Tilly en Bucquoy. Op 8 November 1620 werden
dadelijk de Boheemsche troepen volledig verslagen en op de vlucht gedreven bij den
Witten Berg, in de onmiddellijke nabijheid van Praag. Te zelfder tijd werd Frederik's
erfland, de Pfals, door de Spaansche en de Beiersche troepen overrompeld en
verwoest.
De Winterkoning, zooals men Frederik noemde wegens zijn korte regeering, werd
in den rijksban geslagen, zocht een toevlucht in Holland, waar hij als protestantsche
vorst en zoon van Louise Juliana van Oranje-Nassau op den steun van den stadhouder
mocht rekenen. Hij genoot er ook de gunst van de bevolking, die, als wij J.J. Starter
gelooven mogen, nog steeds hoopte hem terug op den troon te Praag te zien komen(1).
In een lustig Drinck-liedeken zingt de Friesche dichter, luchthartig prophecijend op
de wijze der Balleti Espagnole:
Vive le Roy de Bohemen
Met syn Elisabeth,
Die nimmer wou vervremen
Van Godt noch Godes Wet;

(1) Verscheidene volksliederen getuigen van deze populariteit. Zie b.v. H.J. VAN LUMMEL:
Nieuw Geuzenliedboek (Utrecht, H. Honig, 1892, p. 463): Een nieuw Liedeken, van de wreede
Justitie des Keysers binnen Praghe. De Hollandsche pamflettenliteratuur over den
Boheemschen oorlog in 1619-21 is ook buitengewoon rijk. (Zie: L.L. PETIT: Bibliotheek van
Nederl. Pamfletten 's Gravenhage. M. Nyhoff, 1882, I Dl. p. 140 e.v.).
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Godt sal syn macht doen blyken.
Ter eeren van syn naem,
En helpen in hun Rycken
Haer beyde weer te saem(2).

Die voorspelling werd echter niet vervuld. Frederik dacht da de overwinning van
Ernst van Mansfeld op Tilly te Wieslach (1622) weder in het bezit van zijn land te
komen, maar de nederlaag van den hertog Christiaan van Braunschweig te Höchst,
die daar kort op volgde, noodzaakte hem andermaal de vlucht te nemen. Zijn verzoek
om genade werd niet verhoord door den keizer, die de Pfals aan den hertog
Maximiliaan van Beieren schonk. Pas in 1648 werd de zoon van Frederik in het
vaderlijk erfland hersteld.
Verscheidene episoden uit die bewogen lijdensgeschiedenis hebben
Zuid-Nederlandsche dichters aangezet tot spotdichten en berijmde bespiegelingen,
waarop soms uit Hokand werd geantwoord en waarover wij wat uitvoeriger willen
handelen. Eens te meer zal hieruit blijken, dat de Zuid-Nederlandsche berijmde
zeventiendeeuwsche pamfletten, die zeker niet geschreven werden met het doel om
schoonheid te scheppen, toch de belangstelling van den beoefenaar der letterkundige
geschiedenis in ruime mate verdienen. Al zijn ze dikwijls zakelijk dor, zeurig en
zonder verheffing, toch geven ze in menig geval zooveel voor de volksziel teekenende
trekken, zooveel geestige, pittige, echt-menschelijke bijzonderheden, zooveel
hartstochtelijkheid, zooveel sappige, beeldrijke staaltjes van levende volkstaal, dat
het wel noodzakelijk blijkt om er, van een literair standpunt uit, meer aandacht aan
te wijden dan zulks totnogtoe het geval was.
I. Een gedicht, dat zeker veel bijval moet genoten hebben, is de Postillioen
wtghesonden om te soecken den veriaegden Coninck van Praghe, 1621. Wij vonden
het op drie plaatsen te gelijk: 1o in de gazette van Abraham Verhoeven(1) te Antwerpen,
onder dagteekening van Januari 1621, nr 7 (Lezing A); 2o in de handschriftelijke
Chronyk van Nederlant (Lezing B) (1523-1636), op de Koninklijke Bibliotheek te
Brussel; en 3o in Het Mengelmoes, het handschrift van 1696, toebehoorende aan

(2) Friesche Lusthof. (Uitg. Van Vloten, p. 385).
(1) Zie KNUTTEL: Catalogus van de Pamfletten verzameling berustende in de Koninklijke
Bibliotheek 1486-1688. 's Gravenhage 1889-95. Nr 3147.
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den heer Em. Van Heurck te Antwerpen (Lezing C).(2) De drie teksten wijken
eenigszins van elkander af. De eerste heeft 17 str., de tweede slechts 12 en de derde
16. Op enkele kleinigheden na komen de strophen in de 3 lezingen met elkander
overeen. De tekst uit Verhoeven's gazette is de oudste en lijkt over het algemeen de
gaafste. Wij laten hem verder volgen met de voornaamste varianten der andere
lezingen in voetnota.
De dichter fantazeert op de fictie, dat een postiljon uitrijdt met de opdracht Frederik
van de Pfals, na zijn vlucht uit Praag, op te zoeken. Waar kan hij thans wel schuilen?
Verstopt met zijn soldaten om aan het zwaard van de keizerlijke troepen te
ontsnappen? Bij de boeren in bosch of spelonk? Bij Bethlen Gabor in Transsylvanië?
Bij de Duitsche protestanten? Bij de prinsen, die hem aanwakkerden om de kroon
van Bohemen te aanvaarden? Bij Jacob I, zijn schoonvader, te Londen? Bij degenen,
die omgang hadden met den hertog van Bouillon en prins van Sedan(3) (Henri de la
Tour-d'Auvergne), door de Fransche Calvinisten tot hun aanvoerder gekozen? In de
Duitsche rijksen hansasteden, die hem geld voor zijn onderneming hadden
voorgeschoten? De postiljon rijdt in alle richtingen en onderviaagt iedereen: de
pelgrims langs de baan en de Duitsche Joden, die Frederik van de Pfals misschien
een kleed leenden om zich te vermommen; de rectors der hospitalen, waar de
vluchteling wellicht een onderkomen zocht; de sergeanten der politie, en den
Hannekenuyt op zijn nachtelijke ronde. Alles te vergeefs. De Palatijn is spoorloos
verdwenen en de postiljon geeft het zoeken op. Zijn paard is moede en moet nu rusten
gaan.
Dit gedicht is in een aangenamen luchtig-populairen toon gesteld, waar meer dan
eens een echo uit het volksleven in doorklinkt. De Heidelbergsche predikanten houden
den Palatijn wellicht verborgen, spot de dichter, om hem op het eerstvolgende
Driekoningenfeest, met Dertiendag, tot ‘koning lappeken’ uit te roepen. Dit
folkloristisch thema werd, in verband met de lotgevallen van den Palatijn, tot een
volledig gedicht uitgewerkt, waarop wij straks zullen terug komen.

(2) Het komt ook voor bij Willem Baudartius: Memorien ofte kort verhael der
Ghedenckweerdighste geschiedenissen van Nederlandt ende Vranckeryck principalyck;
alsook van Hooghduytschland. - enz. van 1603 tot 1624. (2e Uitgave: Arnhem, Jan Jansz.
1624).
(3) De Fransche lezing van den Postillon, waarover straks sprake, schrijft Esdan in de plaats
van Sedan.
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II. De vraag is echter of wij dit gedicht voor oorspronkelijk mogen houden. Er bestaat
inderdaad een Fransche lezing van: Postillon pour chercher le Roy déchassé de
Prague, met achteraan de volgende melding: Jouxte la copie imprimée à Anvers,
Chez Abraham Verhoeven, sur la Lombarde Veste, au Soleil d'or. Avec Grace &
Privilege(1). Wij hebben geen middel gevonden om met zekerheid te bewijzen welk
eene van de twee lezingen de prioriteit heeft.
De Nederlandsche tekst bij A. Verhoeven is gedagteekend op Januari 1621, twee
maanden dus na de nederlaag bij den Witten Berg. De Fransche tekst, dien wij vonden,
draagt geen dagteekening. Daar hij echter gedrukt heet te zijn ‘jouxte la copie
imprimée chez A. Verhoeven’ mogen wij aannemen, dat er bij den Antwerpschen
courantier een andere uitgaaf van verschenen is. Wij hebben ze echter totnogtoe niet
aangetroffen.
Wanneer wij den Nederlandschen tekst met den Franschen vergelijken, krijgen
wij den indruk, dat deze laatste waarschijnlijk de oorspronkelijke is. Zeer veel
uitdrukkingen zijn in de Fransche lezing raker, stipter en pittiger dan in de
Nederlandsche. Waar het Fransche b.v. zegt:
Avez-vous rencontré à la rue
Un jeune homme à teste nue?

lijkt dit ons in zijn natuurlijken eenvoud veeleer de oorspronkelijke tekst te zijn dan
het Nederlandsch:
Hebdy ghy nerghens een ontmoet
Die gheen bant hadde om den hoet?

En zoo zijn er meer tegenstellingen in de uitdrukkingswijze, die onzesdunkens pleiten
ten voordeele van de prioriteit der Fransche lezing. Nochtans geven wij gaarne toe,
dat zulk een indruk geen afdoende bewijs is, zoodat de vraag, die wij stelden,
voorloopig open blijft.
Wij nemen den Franschen tekst van den Postillon naast den Nederlandschen in
onze bijlagen op.
III. De Postiljon werd niet alleen in de Zuidelijke Nederlanden verspreid, maar
geraakte ook de Noordelijke grenzen

(1) Zie Knuttel, nr 3147.
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over en werd daar waarschijnlijk gretig gelezen, zoodat een Hollandsch dichter het
geraadzaam oordeelde er op te antwoorden. Dat werd weer een polemiek in verzen
tusschen Noord en Zuid. Het Hollandsche stuk, is in denzelfden schimpenden trant
als het Brabantsche.
Waarschijnlijk werd het op een los blad in omloop gebracht en de samensteller
van Het Mengelmoes, het door ons reeds herhaaldelijk aangehaalde handschrift,
schreef het af achter den tekst van De Postiljon (blz. 209).
Lacht niet te vlug, zegt de dichter tot de Spaansche Nederlanders. Alles kan
verkeeren. De nacht verandert in den dag, de sterren verdwijnen om weer te
verschijnen, de wolk die de zon verduistert schuift voorbij, de maan wijzigt haar
grootte en glans volgens de kwartieren, het rad van fortuine brengt naar boven wat
onder lag, zoo ook zal het lot den Palatijn niet ongunstig blijven. De dichter ziet een
‘ster idoone’, die aan den hemel rijst ten teeken, dat de Heer zich over den
protestantschen vorst gaat ontfermen. Hij raadt de katholieken aan de geschiedenis
even te raadplegen en na te zien hoe dikwijls het geluk van vorsten en landen keeren
kan. Hij wijst op de vroegere successen der gereformeerden in Bohemen, op de
overwinningen van prins Maurits in Zuid-Nederland, op de nederlaag van den
aartshertog Albert te Nieupoort, en op de tegenslagen van Bucquoy een jaar te voren
bij Weenen, waar de graaf van Thorn hem versloeg. Hij zinspeelt op de macht van
de Vereenigde provintiën, die zoo groot geworden was, dat de Spaansche vorsten
thans zeer verlangend waren om vrede te sluiten. Dat alles zou de Zuid-Nederlandsche
schimpdichters bescheidener moeten maken. De Palatijn zal zich wel vroeger
vertoonen dan zij het wenschen. Dan zullen zij hem terug gevonden hebben, maar
tot hun groot verdriet. De hemel heeft een comeet vertoond, die den ondergang van
den antichrist voorspelt en de herstelling van Frederik V in de Pfals en in zijn
koninkrijk.
Dit laatste is een zinspeling op een der menigvuldige astrologische voorspellingen,
die toen nog zoo ernstig opgenomen werden. In de Ghedenckwaerdighe Voorsegginge
ende Prophecye van dese loopende tyden, ende insonderheyt van het voorgangen
1619 Ende naervolghende 1620, 1621, 1622, 1623... door Johannes Capistranus,
een Slesier, met prophetische gaven vercien, en tot dien tyt een wytberoemden
Astronimus, Ao 1460, als voor 159 Iaren voorseyt en gepropheteert is... Wt het Hoogh-
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duytsch in de Nederlandtsche Tale ghetranslateert door C.V.S. (Amsterdam, W.
Jansz Cloppenburgh, 1621)(1), lezen wij wat er den Pfalsgraaf voor het jaar 1622
voorspeld werd: ‘Dezen Nabuer den P.G. by den Ryn/ sal veel hopen/ welck hem
oock sal ghelinghen. Godt sal hem zynen sin wonderlyck verkeeren: In corten tydt
sal hij een Heylandt der Rijcks werden/ dan die waerheyt wert hem vry maecken/
aen zyner bekeering werden hun veel verwonderen/ sonderlyck die hem nu liefde
toonen/ ende hem ghenegen ende gonstich aenbellen/ die onschult wert den grooten
verdocht aflegghen/ ende hem ter eeren brenghen’(2).
Dit spel van prophecijen werd in de beide vijandige kampen als een geschikt
strijdmiddel gebruikt: In het Lofdicht ter eeren van dat edele Huys van Oostenryck(3),
wordt hoog opgegeven van een andere voorspelling gedaan in 1485 door Johannes
Liechtenberger en voor den Pfalsgraaf zeer ongunstig.
In verscheidene Zuid-Nederlandsche politieke gedichten, die wij in de 17e eeuw
over allerlei andere gebeurtenissen nog aantroffen, wordt van dien astrologischen
waan gewag gemaakt.
De zeer gezochte prognosticaties van Antonio Magino, professor in de wiskunde
te Bononia(4), werden door de eenen geloofd en door de anderen bespot(5).
Het gedicht De wonder-voorzeyde Victorie der Hollanders ende Francoysen,
beschreven in twee Maenden door den onvervalschten Italiaenschen Waer-zeggher
op het Jaer M. DC. XXXV, in folio plano uitgegeven naar aanleiding van den mislukten
veldtocht van Frederik Hendrik in Zuid-Nederland, is niets anders dan een bespotting
van Antonio Magino's voorspellingen, die heelemaal verkeerd uitvielen. De
interpretatie der hemelteekenen, die hij had gegeven, werd door de feiten gelogenstraft,
en den astroloog wordt den raad verstrekt voortaan ‘beter in zijn sterren te brillen’(6).

(1) Zie Knuttel, nr 3152.
(2) Id. id., p. 11.
(3) Id. id., nr 3153.
(4) Knuttel; nr 3303. Den Italiaenschen Waerseggher/Dat is een Prognosticatie op het Jaer onses
Heeren 1622, ghepractiseert door Antonio Magino
(5) Knuttel: nr 3304: Optocht der Pruisen, alles voorseyt inden Italiaenschen Waersegger.
(6) Recueil de pièces relatives aux Pays-Bas, Koninkl. Bibl. Brussel, nr 5060, stuk nr 2.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

26
IV. Al evenveel succes als De Postiljon schijnt een ander gedicht te hebben gevonden,
uitgegeven onder den titel: Den Spiegel voor den Palsgraef gheschreven wt Bohemen
in de Stadt Praghe 1621. Het bevindt zich in de gazette van Abraham Verhoeven,
Januari 1621, nr 11, en ook in het Hs. Chronyck van Nederlant, blz. 140. De twee
teksten zijn, op een paar woorden na, gelijkluidend. Het gedicht, in opgeschroefden
smakeloozen rederijkersstijl, overvloedig van bastaardwoorden voorzien, begint als
een refereyn, maar het vers: ‘Hoe hooger verheven, hoe meerder val’, dat als de oude
‘stok’ in de twee eerste strophen herhaald wordt, komt verder niet meer voor. De
laatste strophe wordt integendeel weer als in een refereyn, aan den ‘prince’, hier
Keizer Ferdinand van Oostenrijk, opgedragen.
De dichter herinnert den Pfalsgraaf tot een stichtend voorbeeld de episode van de
troonopvolging van Marcus Aurelius, zooals hij die verteld vond in Herodianus'
geschiedenis der Romeinsche Keizers(1).
Marcus Aurelius, zijn ‘ootmoedicheyt, soberheyt en goedertierentheyt’, de ‘schoone
leeringen’ die hij overal volgde, ‘al was hij een Heydens man geboren’, werden door
iedereen geprezen. Comodus, de zoon van M. Aurelius, was daarentegen vol ‘vilenye,
gulsicheyt, hoerderye’ en hoovaardigheid. Hij werd door zijn eigen vrouw gedood.
Om zijn opvolging werd er gestreden door drie prinsen, die daartoe niet bevoegd
waren: Juliaan uit Italië, die de Romeinsche rebellen zocht om te koopen; Nigres uit
Syrië, die door zijn nalatigheid de kroon verloor; en Albino uit Engeland, die insgelijks
afgewezen werd. Wat zij ook deden om hun eerzucht te bevredigen, alle drie
mislukten. Severus, echter, vroom en deugdzaam, won de algemeene genegenheid.
Hij liet Juliaan onthoofden ‘met alle zijn rebellen’; verjoeg Nigres uit zijn land en
vervolgde ‘tot in Engelandt’ den ‘prince Albino’, die er ook het leven bij inschoot.
Zooals deze drie eerzuchtige prinsen over Rome, meende ook de Pfalsgraaf over
Bohemen te heerschen; maar evenals zij werd hij gestraft. Hij viel als een ‘spieghel’
voor ‘alle rebellen, die haer moetwilligh tegen haer princen stellen’.

(1) Herodianus: Historiae de Imperio post Marcum: vel, de suis temporibus libri VIII. Angelo
Politiano interprete. Antw. Chr. Plantin, 1566.
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De laatste strophe is een hulde aan den ‘prince’ Keizer Ferdinandus, die wijs en
edelmoedig regeert als Marcus Aurelius en Severus.
V. In denzelfden refereyntoon, doch eenigszins knapper en zuiverder van taal, troffen
wij in de Cronycke van Nederlant (p. 144a) nog een gedicht aan over hetzelfde geval.
Het draagt als opschrift het volgende verzenpaar: Dat 's palsgraven dwaesheyt niet
en is te verschoonen/ Sullen wij den vromen leser int cort gaen verthoonen.
De auteur mengt met zijn afkeuring over het gedrag van Frederik V, allerlei
zedelijke en godsdienstige beschouwingen. De pfalsgraaf heeft verraderswerk verricht.
Hij heeft slechten raad gevolgd en naar zijn eergierigheid geluisterd. Zich zelf en
zijn geslacht heeft hij daardoor onteerd. God zal hem straffen. Hij dacht het huis van
Oostenrijk te doen vallen, maar het tegenovergestelde gebeurde. Keizer Ferdinand
domineert. Strijden tegen hem is strijden tegen God. ‘Denkt er om, pfalsgraaf,
vermaant de schrijver. Gij maakt verbonden met Turken en Atheïsten, maar 't is alles
vruchteloos. Voert gij uwen opzet verder uit, dan verraadt gij Christus, die u straffen
zal’. Musketten, pijken en zwaarden zullen den Pfalsgraaf niet kunnen helpen als de
wagen van Gods gramschap hem zal verpletten. - 't Zijn verdoolde en eerzuchtige
menschen, die de ketters gelooven en volgen. God moet niet ver zoeken om de
geeselen te vinden, waarmede hij ze treffen zal. - Het treurig avontuur van den
Pfalsgraaf herinnert den dichter de Aesopusfabel van den hond, die met een stuk
vleesch in zijn muil over de brug loopt en het los laat voor de schaduw in het water,
die hem grooter schijnt. De laatste ‘prince’-strophe richt zich tot de hoofden der
rebellen, die verbonden sluiten met Turken en heidenen. Zij hebben God tegen en
zullen met hun hoofd op zijnen muur te pletter loopen. Dat zij niet obstinaat blijven
en zich door penitentie hun boosheid doen vergeven. Zooniet wacht hen de eeuwige
foltering der hel.
VI. Het thema van den gewaanden koning op het Driekoningengeest, dook reeds op
in een strophe van den Postillioen, doch in het spotdicht getiteld Coninck-feest van
den Palatin, voorkomende in de gazette van A. Verhoeven (Januari 1621, nr 8), wordt
het behandeld in een reeks strophen, die als evenveel koningsbriefjes zijn vol ironische
zinspelingen op den Pfalsgraaf en zijn vrienden.
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De rollen worden verdeeld als bij het vroolijke gelag op Driekoningenavond. De
Pfalsgraaf is ‘Coninck Lappeken van corte rijcken’; en de graaf Mathias Van Thurn
een van de voornaamste hoofden van den Boheemschen protestantschgezinden adel,
ingever van de Praagsche defenestratie, verschijnt als de kamerling, die het bed van
den koning slecht bereid had. De raadsman is de protestantsche Unie, wier dwaze
en ongegronde wenken Frederik volgde; de koning van Engeland, Jacob I, is de
hofmeester, die nu inziet dat de heele huisdienst niet deugt. De graaf Ernst van
Mansfelt, door den hertog van Savoye met eenige duizenden soldaten ter hulp van
de Boheemsche opstandelingen gezonden, treedt op als de voorsnijder. Hij sneed
zulke groote stukken dat de koning zich verslikte. De koning van Frankrijk speelt
voor portier en sluit de poorten van zijn land voor de protestanten uit vrees, dat zij
naar zijn kroon mochten staan. De hertog Maximiliaan van Beieren, met Tilly zijn
veldheer, vertoont zich als speelman, die den koning van Praag zulk een noodlottigen
dans speelde. Graaf Maurits van Nasseau is de kok, die den koning een spijs klaar
maakte, die hem nu op de maag ligt. Keizer Ferdinand II wordt voorgesteld als de
biechtvader, die vergiffenis schenken kan als de pfalsgraaf leedwezen voelt. De
koning van Spanje, Philips III, fungeert als geneesheer. Hij had immers aan Ferdinand
II groote geldtoelagen en veel troepen gezonden onder bevel van Spinola om den
palatijn van zijn ‘croonziekte’ te genezen. Venetië krijgt de rol van secretaris wegens
haar schriftelijke tusschenkomst in het voordeel van den Pfalsgraaf. De functie van
rentmeester is voorbehouden aan de Duitsche rijkssteden, die hun geld aan den
Pfalsgraaf schonken en er zulke averechtsche intresten uit trekken. De Markies
Spinola, die met zijn Spaansche troepen de Pfals terug moest brengen onder het gezag
van den keizer, doet dienst als schenker. Al kon hij geen Bacharacher wijn meer
aanbieden, toch zal hij Heidelberger schenken, - allegorische toespeling op een paar
van de steden, die Spinola in de Pfals veroverde. De Graaf van Bucquoy, een van
Ferdinands veldheeren, wordt bode geheeten omdat hij het nieuws uit Bohemen
dadelijk naar Schlesiën en Moravië droeg, d.w.z. dat hij die beide gewesten er in
zeer korten tijd toe bracht om zich aan den keizer te onderwerpen. De hertog van
Saksen, Jan Joris, komt op als zanger, die met den ‘speelman goed accoort’ maakte,
wat een zinspeling is op zijn toetreden tot de keizerlijke macht op belofte van zekere
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verdraagzaamheid tegenover de protestanten. Bethlen Gabor wordt de nar van het
koningenspel. Hij heeft zijn marot verloren en moet nu zijn poetsen laten.
Met den Postillioen behoort het Coninck-feest tot de beste dier politieke
schimpliederen. In de vinding en uitwerking valt de frissche volkstoon en het rake
van de scherts te waardeeren.
VII. De strijd van Ferdinand V wordt andermaal door een Zuid-Nederlander in
Roomschen zin besproken in het Lofdicht ter eeren van dat edele huys van
Oostenryck(1), uitgegeven in folio plano, zonder naam van plaats of drukker, maar
wegens de letters V.C.D.W.A., onderaan het stuk gedrukt, voor een Antwerpsche
uitgaaf te houden. Die letters zijn de verkorting van Vidit C. D(e) W(itte)
A(rchidiaconus), den Antwerpschen censor, die verscheidene uitgaven van A.
Verhoeven op dezelfde wijze met goedkeuring voorzag. De drukletters van deze
uitgave wijzen ook op haar afkomst uit Verhoeven's werkplaats.
Er bevindt zich boven het gedicht een anonieme satirische prent, (29 cm. × 10,3
cm.) waarvan wij in der bijlagen een verkleinde reproductie geven. De Pfalsgraaf en
zijn bondgenooten in de Boheemschen oorlog worden er voorgesteld als een
zevenkoppigen draak, waartegen de hertog Maximiliaan van Beteren zegevierend
den kamp heeft aangevat. Een kop is afgehouwen en ligt op den grond met een
gevallen koningskroon er naast - zinspeling op de onttroning van den Pfalsgraaf.
Verder zien wij o.a. legers van den Keizer en van den Hertog, den Graaf van Bucquoy,
vluchtende protestanten, die een duivel te vergeefs poogt te weerhouden, enz. Onder
het gedicht bevindt zich de verklaring van de prent met letterverwijzingen.
Deze prent is naar de opvatting zeer verwant met een tamelijk onbeholpen
houtsneetje, dat zich op het titelblad bevindt van A. Verhoeven's tijding, nr 4, Januari
1621: Een cort verhaal van eenen nieuwen draek ende afgoden van Hollant. Daar
zien wij ook een draak met zeven koppen, die het verbond der protestanten voorstelt.
Een van de koppen is afgeslagen en stelt den koning van Bohemen voor.
De dichter zingt den lof van Keizer Ferdinand, wiens troepen Praag hebben
ingenomen, en vraagt hem geen ‘Calvinisten’ in zijn rijk meer te laten wonen. De
hertog van Beieren en de Graaf van Bucquoy worden eveneens met geestdrift
gehuldigd.

(1) Knuttel, nr 3153.
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Het keizerrijk was in nood. De Paus noodigde de christenen uit om eendrachtig te
bidden opdat God bijstand zou verleenen. Onmiddellijk heeft de ‘hoochste
Gouverneur’ uit den hemel de kansen doen keeren, de opstandigen verslagen, den
Boheemschen koning verjaagd en hem zijn kroon en goed ontnomen.
Door de opsomming van de krachten, die de Pfalsgraaf had bijeengebracht om
den Keizer te bevechten, wil de dichter de groote beteekenis van die overwinning
doen uitschijnen. Geen krachten der hel kunnen den vorst deren, die op God betrouwt.
Meer dan honderd jaren geleden, vertelt het gedicht, had Johannes Liechtenberger,
de bekende eremijt uit Lichtenberg in den Elzas, op grond van astrologische
beschouwingen voorspeld wat er met den Pfalsgraaf zou gebeuren. Alles heeft zich
nu verwezenlijkt. Hier worden evenwel onnauwkeurige dingen beweerd. ‘Syn
huysvrou die is doot’, schrijft de Brabantsche dichter, wanneer de geschiedenis ons
leert, dat Elisabeth haren man verscheidene jaren overleefde. De Pfalsgraaf stierf in
1632, zijn echtgenoote eerst in 1662.
Na de nederlaag bij Praag kwam de oneenigheid onder Frederik's bondgenooten.
De allegorie van de satirische prent overnemend, schrijft het gedicht, dat de hoofden
van het beest tweedrachtig worden.
De Moraviërs en de Slesiërs willen zich onderwerpen. Bethlen Gabor kan niet
meer helpen. De Duitsche vorsten en de Hansa-steden worden door Spinola geslagen.
Het was de schuld van Holland en zijn valschen raad, dat de Pfalsgraaf in een zoo
treurigen toestand kwam en nu ontvalt hem Hollands hulp. Het heele kerstenrijk
vereenigt zich om het ‘calf’ (d.i. het calvinisme) te verdrijven en te verplichten naar
Holland te vluchten om daarna in de hel, ‘Plutonis duyster Huys’ terecht te komen.

II. - Heldenzang van Olivier de Wree ter eere van den Graaf van Bucquoy.
- Het ‘Kinder-coningh-spel’.
De krijgsondernemingen tegen den Pfalsgraaf Frederik V ontleenden in onze gewesten
een deel van hun populariteit aan het feit, dat veel onzer landgenooten als oversten
of soldaten in de regimenten van den Graaf van Bucquoy aan die krijgsverrichtingen
deel namen. De Graaf van Bucquoy zelf, geboren te
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Atrecht in 1571, was een kind van dit land, algemeen gekend en geacht, en drager
van de Belgische krijgsfaam in het verre Oostenrijk. T' Serclaes, graaf van Tilly, die
aan het hoofd stond van de legerbenden van den keurvorst Maximiliaan van Beieren,
bondgenoot van den Keizer in dezen strijd, was overigens ook een Belg. Naast die
twee eerste-plan-figuren staan daar nog Willem Verdugo, Huyn van Geleen, Jan
Altringer, Ernst de Suys, Ernst van Mansfeldt, Philips van Merode, Jan de Werth,
Willem de Melun, Karel de Croy, Gillis de Haes, Albert van Arenberg, Jan van Lede,
Willem de Lamboy, Graaf Hennin Littard en andere kapiteinen meer van Waalschen
of Vlaamschen oorsprong, die met hun dappere Belgische troepen de zaak van den
Keizer en den katholieken godsdienst hebben voorgestaan.
Vooral de Graaf van Bucquoy gold te onzent in de 17e eeuw als een soort van
nationale held, - met dien verstande, dat zijn landgenooten prat gingen op zijn
militairen roem. Men vertelde hoe de hertog van Parma hem naar Frankrijk meenam,
nauwelijks dertien jaren oud, om ginder deel te nemen aan allerlei krijgsverrichtingen.
Men bewonderde hem als zes-en-twintig-jarig kolonel, reeds met wonden bedekt en
met roem beladen. Hij was de held van de belegeringen voor Kales en Ardres en de
dappere gouverneur van Atrecht. Hij onderscheidde zich onder don Francisco de
Mendoca, in Holland; te Nieupoort; te Oostende; te 's Hertogenbosch; onder Spinola
te Wachtendonck, Krakau, en Rheinberg; en zijn loopbaan kreeg een echt heroïsch
karakter gedurende den dertigjarigen oorlog.(1)
Toen hij in dienst trad van Keizer Mathias om Bohemen te bedwingen en ginder
zijn Belgische troepen meebracht, die zich bij het beleg voor Oostende onderscheiden
hadden, was hij daar, zooals de keizer zelf zegde, de hoop en het vertrouwen van de
goeden en de schrik van de boozen.
Na Bucquoy's heldhaftigen dood voor de vesting Neuhäusel (1621) werd hij in
zijn vaderland algemeen gevierd.
Niemand minder dan Rubens schilderde zijn portret in een buitengewoon rijke,
decoratieve omlijsting van allegorische en mythologische figuren, zooals Hercules,
de Eendracht, de Zekerheid, Bellona, en allerlei krijgsatributen, die als het ware de

(1) Zie: Charles Rahl: Les Belges en Bohême ou Campagnes et Négociations du Comte de
Bucquoy (Brussel, C. Muquardt, 1850).
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apotheose uitmaken van zijn heldhaftige loopbaan en van zijn overwinningen ten
voordeele van Keizer en Kerk.
Vernulaeus, de gevierde professor der Leuvensche hoogeschool schreef Bucquoy's
Laus Posthuma(1). Lambert van Vlierden bezong hem als den ‘Belgischen Hercules’
in Latijnsche verzen(2). En de Brugsche dichter, Olivier de Wree, licentiaat in de beide
rechten, schreef: De vermaerde Oorlogh-Stucken van den Wonderdadighen Velt-heer
Carel de Longueval, ridder van 't Gulde Vlies, Grave van Busquoy, Baron de Vaux,
enz., hoofdzakelijk gesteund op het werk van Vernulaeuslaeus.
Wij meenen in elk geval dit gedicht voor een werk van Olivier de Wree te mogen
houden, ofschoon het later, in 1679, door J. Bapt. en M. Clouwet voorgesteld en
uitgegeven werd als een werk van den ‘soet-vloyenden Poëet Lambertus Vossius,
tot Brugghe op-ghequeeckt ende gheoeffent in de letteren door de mildtheyt ende
Sorghe vanden vermaerden Wredius.’(3) De eerste uitgave van De vermaerde
Oorlogh-stucken van Grave van Busquoy verscheen inderdaad vier en vijftig jaren
vroeger, in 1625, kort na Bucquoy's dood, met de vermelding op den titel: ‘Gedicht
door Olivier de Wree’(4). Ook in het ‘Cort begryp van het Privilegie’, dat op de laatste
bladzijde van deze uitgave gedrukt staat, bevestigt Olivier de Wree tot tweemaal toe,
dat hij de auteur van dit werk is. Wij meenen dus, dat het van wege de Clouwet's een
vergissing was het gedicht aan De Wree's leerling, Lambert de Vos, toe te schrijven.
Zij deden hetzelfde voor de Menghel-Dichten; Fyghesnoeper; Bacchus-Cortryck en
voor Venus-Ban, twee andere werkjes van Olivier de Wree, in 1625, bij denzelfden
uitgever, Nicolaus Breyghel, te Brugge, verschenen. Zelfs het proza-epistel, waarbij
De Wree zijn Venus-Ban opdraagt aan Dionysius Christophorus, bisschop van Brugge
en de Brugsche wethouders Floris vanden Eechoute, Roelant de Gras, en Nicolaas
de Schietere, onder dagteekening 29 Wintermaand 1614, wordt letterlijk herdrukt,
doch ditmaal met Lambertus Vossius' naam eronder, in de uitgave

(1) Leuven, Dormalius, 1622.
(2) In handschrift bewaard.
(3) Alle de Wercken van Lambertus Vessins (Brugge, Wed. en Erfgenamen van J Clouwet,
16791. Opdracht aan Mr. Pieter van den Driessche. (Bibl Univ. Gent, H. 631)
(4) Brugge, By Nicolaus Breyghel, inde Noortsantstrate, 1625. (Universiteitsbibliotheek te Gent:
B.L. 57490-2).
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van Alle de Wercken van dezen laatste, door de Wwe Clouwet in 1679 bezorgd.
Zonder verder bewijs van het tegenovergestelde, beschouwen wij dus De
Vermaerde Oorlogh-stucken als een voortbrengsel van Olivier de Wree's Muze.
De heldendaden van den Graaf van Bucquoy werden verheerlijkt in het Fransch,
Latijn en Spaansch. Waarom niet in de Vlaamsche taal? Olivier de Wree meent, dat
het ‘Nederduytsche lant’ meer redenen heeft dan andere landen om Bucquoy te
bezingen, immers
‘Daer d'ander spreken veel alleen van hooren seggen;
En sou den Vlamingh dat niet alsoo wel uyt-legghen
Die veel heeft self be-ooght?’(1)

Het ware ‘onbeleeft’, zoo Vlaanderen Bucquoy niet huldigde. En Vlaanderen is niet
onbeleefd, integendeel, het is ‘van beleeftheyt een waere winckel’, verzekert De
Wree. Zoo het totnogtoe aan dien plicht te kort kwam, dan was het uit louter
nederigheid. De Vlaamsche muze vreesde, dat haar ‘luyster niet klaer ghenoegh en
blonk’ om een held als Bucquoy te bezingen. Maar sedert ‘dien Tael-gheleerden
Heins’, ‘dien Ghentschen Nachtegael’, ‘nu korts’ door ‘Phoebus en al de Musen syn
Dichten in het Vlaems’ had doen lezen, achtte De Wree die taal nu ook waardig om
de daden van Bucquoy te vereeuwigen en hij zou zich daarmee belasten.
De Wree teekent Bucquoy eerst als een echt edelman, wiens opvoeding hem
heelemaal voor den handel der wapenen en der strategie had voorbereid. Hij stelt
hem tegenover de vele edellieden van zijn tijd, die ‘sonder vroomigheyt (zijn) gheerne
vroom ghenoemt’ en geeft bij die gelegenheid een weinig vleiend beeld van de
levenswijze dier edele ‘stratenpronckers’. Zij dobbelen en ‘verkeeren’; houden op
met studeeren nog vóór de twaalfde maand schoolgeld betaald is; ‘wapperen achter
straet, moy met een poprappier’; hun schermschool is meest bij hun ‘hayr-barbier’;
zij ‘quisten den schoonen tijdt met springhen en met dansen’; houden de wacht voor
't huis ‘van eenigh Venus-dier’; klagen maar steeds van m'amie liggen den heelen
tijd in hun ledikant op zachte pluimen, of ‘rinkelrooien’ langs de baan. Bucquoy
daarentegen studeert,

(1) Blz. 1.
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is bedrijvig op het slagveld, wakkert de strijders aan, slaapt in open lucht op de
‘zwarte eerd’, en in zijn leven is elke daad een les.
Daarop schetst De Wree tal van roemrijke episoden uit de militaire loopbaan van
Bucquoy. Hij toont hem bij Atrecht en prijst er zijn heldenmoed; bij Hulst, dat hij
helpt innemen, op 18 Augustus 1596; en bij Oostende, gedurende het berucht beleg
in 1601. Hij beschrijft ons zijn deelneming aan den tocht van Spinola in Friesland,
en somt al de voordeelen op die zij daar samen bevochten:
‘... Bey te saem (hebben) als leeuwen onversaeght
Gantsch Hollandt op het lijf een koude korts ghejaeght:
Het welcke (soo men meynt) kreegh dan een achterdincken,
En liet van doen af aen den hooghen moedt wat sincken;
Wanneer 't vrywillighlijck den Coningh gaf de handt,
Om voor twaelf jaeren tijdts te maken wapen-standt.
O wenschbaer oorloghs-end, dat voor-komt uyt het vechten!
O kloecken Capiteyn die 't soo weet uyt te rechten,
Dat al des vyandts landt door sijne stappen beeft,
En liever tot verdragh hem selven ondergheeft!’(1)

Nu bezingt De Wree de heldendaden, die Bucquoy verrichtte in den dienst van den
keizer van Duitschland; het ontzet van Weenen; de verovering van verscheidene
steden in Bohemen en Moravië; veldslagen allerlei in samenwerking met den hertog
van Beieren; zijn dapperheid en zachtmoedigheid bij de inneming van Prachadits en
Pisec; en vooral zijn merkwaardig gedrag in den slag bij Praag in 1619.
Hier wordt uitvoeriger schildering gegeven dan bij de vorige episoden. Men merkt
duidelijk, dat de gebeurtenissen bij Praag voor den Vlaamschen dichter een grooter
belang hadden dan de andere even roemrijke feiten uit Bucquoy's leven.
Bij het beschrijven van den slag bij den Witten Berg wordt al dadelijk den lof
gemaakt van Bucquoy's Belgische troepen:
‘De Walen dringhen op, de kloeck-ghemoede Walen:
Wat hun de plaets beneemt, dat kan den moedt betalen.
Al 't Nederlandsche volck ter rechter-handt ghestelt
Heeft af-ghebeten kloeck het eerste strijds-ghewelt.’(2)

Wat volgens De Wree het aandeel was van die troepen en den slag bij Praag, blijkt
verder uit hetgeen hij zegt over

(1) Blz. 13.
(2) Blz 34.
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Bucquoy's laatsten kamp tegen den vorst van Transsylvanië, Bethlen Gabor, en over
het gevecht bij Emmerich, waar de held het leven verloor.
‘Hy gaet; maer hy gemist de Vlaemsch' en Walsche kracht
Waer op hy inden noodt altijdt te steunen placht:
Syn Nederlandsche volck, de moedighste soldaten,
Die had hy inden slagh voor Praghe meest ghelaten;
Iae door 't gansch Bemen-rijck was uytgestort hun bloet
Twelck brocht den Keyser weer syn beste Beemsche goet.
Syn meeste Legher-deel dat waren Duytsche gasten,
Kleynhertigh, en vervaert den vijant aen te tasten.’(1)

Een niet onverdienstelijk gedeelte in De Vos' gedicht is dat waarin hij de korte
regeering van den Pfalsgraaf als koning van Bohemen vergelijkt met een kinderspel
op school, dat enkel duurt tot de meester komt.
‘Doen heeft het gantsche volck den Pals-graef af-ghesworen.
En voor den huerlingh, den echten Heer verkoren:
Het Palsche jock was hun al langh te voor verleedt;
Sy sweiren Keysers wet met eenen nieuwen eedt.

(1) Blz. 46.
(Guillaume: Histoire des Gardes Wallones au service d'Espagne. Bruxelles F. Parent, 1858,
blz. 15).
De zoogenaamde Waalsche infanterie-troepen waarin ook veel Vlamingen dienden, werden
voor het eerst min of meer regelmatig ingericht door de hertogen van Burgondië. Ten tijde
van Keizer Karel hadden zij reeds een goede faam van dapperheid verworven. De gouvernante
Margaretha van Oostenrijk liet drie Waalsche regimenten samenstellen, die zij onder het
bevel plaatste van graaf Gillis van Berlaymont, Jean de Croy, graaf van Roeulx, en graaf van
Mansfeldt. De hertog van Alva licenciëerde echter deze regimenten zoodra hij in de
Nederlanden kwam. Korten tijd nadien liet hij door den graaf van Berlaymont een nieuw
regiment van 2000 man inrichten. Dit aantal steeg zeer spoedig. Toen Alva onze gewesten
verliet waren er meer dan 20,800 Belgische soldaten bij de Spaansche troepen ingelijfd.
In 1603 werden die regimenten omgezet in tercios en hun aanvoerders namen den titel van
mestres de camp.
De faam van strijdvaardigheid dier eenheden was algemeen verspreid, en werd nog grooter
ten gevolge van hun schitterende medewerking bij het beleg voor Oostende. Bij het sluiten
van het twaalfjarig bestand gingen deze troepen oorlog voeren in Italië en kort daarop
overlaadden zij zich met roem gedurende den dertigjarigen oorlog onder het bevel van den
Graaf van Bucquoy. In 1631 waren er zestig compagniën, verdeeld in tien tercios van 1,800
man ieder. Hun voornaamste aanvoerders waren burggraaf Andriny, Charles Stassin, Jacques
de Hennin, graaf Fresin, Frans Stoppelaer, graaf Cruyquenborg, e.a.
Op het einde van de 17e eeuw waren de Waalsche benden heelemaal in verval geraakt. De
officieren zelf moesten uit bedelen gaan.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

36
Ghelyck als inde school tot kinderlycke saken,
De kinders onder hun een Koningh omtydts maken;
Sy passen op sijn wet, sy buyghen hunne knien,
En sweiren al te doen hetghen' hy sal ghebien.
De croon staet op het hooft, den scepter is in d'handen,
Als of hij meester waer van steden en van landen:
Hij smijt een fel ghesicht op d'heele kinder-schaer:
Het is al Koningh voor, het is al Koningh naer.
Maer komt den meester dan in sijne school ghetreden,
Soo is hij Koningh af, men hoort daer niemant spreken;
S'en vreesen dan niet meer den kinder-koningh-staet,
Maer hebben d'oogh alleen op 's meesters handt-palmaet.
Soo gaet het met den Pals, en met die van Bohemen;
Sij hebben sonder recht een Koningh willen nemen,
En hun onwijselijck ghestelt in sijn bevel,
En zoo ghespeelt een jaer het kinder-coningh-spel.
Maer als den rechter Heer komt tot sijn ondersaten,
Dan wordt den Pals veracht, versteken en verlaten;
Syn jaerigh koninghrijck en dunckt hem gheenen tijt;
Hy wordt behalven dit, noch al het sijne quijt.
Den radeloosen Pals was hoogher op-gheresen,
Omdat hem sijnen val te swaerder soude wesen;
Hy stont nu op den top met d'hoogste tack in d'handt,
En is van boven-neer ghevallen in het zandt.
Hy meende tot in t' nest des Arents soo te klemmen,
En heel het Duytsche-Landt met eenen voet te temmen:
Busquoy met eenen slagh heeft hem ter aerd' gedruckt,
En heel het Christenrijck uyt sijn ghewelt gheruckt.’(1)

(1) Bl. 40.
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Bijlagen.
1. Postillioen
Wtghesonden om te soecken den veriaegden Coninck van Praghe, 1621.
(Lezing A, uit Abraham Verhoeven's ‘Nieuwe Tydinghe’ Januari 1621, nr 7).
I.
Ick moet alomme gaen loopen soecken
In alle canten in alle hoecken:
Den Beemschen Coninck /wiens volck voor Praghen/
Onlancx deerlijck is verslaghen/
Die heeft sonder vele gherucht
Ghenomen heymelijck de vlucht/
Seght eens hebdy niet ghesien
Den verloren Palatin?(1)
II.
Ghy Soldaten die ghinckt loopen/
Hier/ ende daer met groote hoopen/
Om t' ontcomen het dangier/
Van het Keysers volcks rappier/
Ghy ligt verstopt(2) aen eenen cant
Oft zijt ghevloden wt het Lant:
Segt eens hebdy niet ghesien/
Den verloren Palatin?
III.
Hoort ghy Borgers oock van Praghen
Antwoort eens op mynder vraghen
Onder 't cryschvolck datmen sach:
T'uwaerts vlieghen naer den slach
D'een die spronck hier over t' boort/
D'ander die is daer versmoort.
Seght eens hebdy niet ghesien/
Den verloren Palatin?

(1) Lezing C: (Hs. Het Mengelmoes, 1696).
‘Weet gij niet waer nu magh sijn Den verloren Palatijn’. In al de strophen.
(2) Lezing B: (Hs. Chronyk van Nederlandt 1636). Verstroyt.
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IV.
Seght oock eens ghy arme boeren/
Die u qualijck oock derft roeren/
Slaept in Bosschen/ in Speloncken/
In Cavernen holle troncken:
Soud' hy niet zijn comen schuylen/
Bij u inde doncker cuylen.
Seght eens hebdy niet ghesien/
Den verloren Palatin?
V.
Bethlem Gabor die in als/
Compaignon zijt van den Pals/
Ick meyne dat ghy hebt (verstaen)
Hoet met hem al is vergaen:
Hebdy van hem niet vernomen/
Is hy tot u niet ghecomen.
Seght eens hebdy niet ghesien/
Den verloren Palatin?
VI.
En ghy duytsche Protestanten/
Die opt hooft hem wilde planten:
Die Croone van het Beemsche rijcke/
Teghen reghel ende practijcke/
Heeft hy u niet comen claeghen/
Hoe hy is ghecrauwt voor Praeghen.
Seght eens hebdy niet ghesien/
Den verloren Palatin?
VII.
Ghylieden(1) om wiens raet/
Hy aenveerde dien(2) staet:
Meynde dat u Ruyterijen/
Hem van alles souden bevrijen/
Hebdy noch gheene nieuwe maeren/
Waer hy mach ween vervaren(3)?

(1) Lezing C: En gij princen door wiens raedt...
(2) C: desen.
(3) C: Waer hij immers is gevaeren...
B: Waerhenen hy mach syn gevaren...
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Seght eens hebdy niet ghesien/
Den verloren Palatin?
VIII.
Cooplie die versch comt van Londen/
Hebdy hem daer niet ghevonden/
Heeft den Coninck(1) gheen verlanghen/
Om aldaar weder 't ontvanghen/
Onsen(2) nieuwen verloren Sone/
Ballinck van de Beemsche Croone.
Seght eens hebdy niet ghesien/
Den verloren Palatin?
IX.(3)
Alle de gheene die hebt te doen/
By den Hertoghe van Bulloen/
Oft aldaer zijt ghepasseert/
Hebdy niet gherencontreert/
Een Jonck man met vrouwe en kint/
Die niet seer wel en was ghesint.
Seght eens hebdy niet ghesien/
Den verloren Palatin?
X.(4)
Ghy Hans- ende Rijck-steden seydt/
Hebdy ghy hem wech gheleydt/
Tot dat hy het gheleende gelt/
U wederomme heeft ghetelt:
Want daer fortuyne is door ghegaen/
Daer is die vrientschap al ghedaen.
Seght eens hebdy niet ghesien/
Den verloren Palatin?
XI.(5)
Pelegrims die d'weers door het Lant/
Met u Palsters in de hant/

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

B: Heeft koninck Jacob...
C: synen.
In de lezing B ontbreekt deze stroof.
Deze stroof ontbreekt in de lezing B.
Deze stroof ontbreekt in de lezing B
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Hier en daer compt te verkeeren
Schuylt hy niet onder u cleeren/
Hebdy nerghens onderweghen/
Een compaignon ghecreghen/
Seght eens hebdy niet ghesien/
Den verloren Palatin?
XII.(4)
En ghy nieuwe Hooch-duytsche Ioden/
Is hy by u niet ghevloden/
Om te manghelen zijn habijt/
Om daer deur te zijn bevrijt/
Ende niet te zijn bekent/
Van het Crijsch-volck daer omtrent.
Seght eens hebdy niet ghesien/
den verloren Palatin?
XIII.
Ghy Calvinische Predicanten
En ghy Heydelberchsche quanten/
Houdt ghy hem oock niet verborghen/
Om te roepen heden oft morghen/
Op derthiendach als men singht/(1)
Coninck Lappeken die drinckt.
Seght eens hebdy niet ghesien/
den verloren Palatin?
XIV.
Ghy mans/ Huysmeesters(2) altemael
En Rectoors van het Hospitael/
Is tot u niemant ghekomen/
Die zijn goet was afghenomen/
Hebdy niemant by der hant/
Die veriaecht is wt zijn lant.
segt eens hebdy niet ghesien/
den verloren Palatin?

(4) Deze stroof ontbreekt in de lezing B.
(1) C: Drinckt.
(2) B: Ghy gasthuysmeesters...
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XV.
Sergianten ende andere gasten/
die veel Vremdelinghen aentasten/(1)
Hebdy ghy nerghens een ontmoet/
die gheen bant hadde om den hoet/
Zijne caussen hielen niet meer(2) allen/
den Caussebant was afghevallen(3).
seght eens hebdy niet ghesien/
den verloren Palatin?
XVI.(4)
Hannekenuyt die gaet by nachten,
Wilt hier naer doch oock wel trachten
Met uwen stock ende hondt
Oft gij hem oock erghens vondt.
Weghloopers men te vinden placht
Meer bij nacht als wel bij dach.
segt eens hebdy niet ghesien/
den verloren Palatin?
XVII.
Ick ben moede van soo te soecken/
Hoort ghy al die schuylt in hoecken/
Ghy en derft niet comen voor den dach/
Seght waer toch hy wesen mach:
Condy my hem erghens toonen/
Bucquoy salt u rijckelijck loonen.
Seght eens hebdy niet ghesien/
den verloren Palatin?
XVIII.(5)
Al wat ick rey en waer ick soeck
Het is al soe ick meyn verloren moedt
Ick keer naer myn huys, ick heb gedaen
Ick en myn perdt moet rusten gaen.
F.I.N.I.S.
V(idit) C(ornelius) D(e) W(itte) A(rchidiaconus).

(1) B: Roode roe en provostgasten.
Die de loopers placht aen te tasten...
(2) B en C: met.
(3) B: hem ontvallen.
(4) Deze stroof komt alleen in lezing C voor. Ook in den Franschen tekst ontbreekt ze.
(5) Deze vier verzen komen alleen in lezing B voor.
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2. Postillon pour chercher le Roy déchassé de Prague.
Je suis le grand Postillon,
Qui en boste et esperon
Est depeché toutes les foy
Pour chercher le nouveau Roy,
Qui vaincu s'en est enfuy
De Boheme sans faire bruit:
Dites n'avez vous pas veu
Le Palatin qui est perdu?
Vous soldats de Moravie
De Boheme & Hongarie,
Qui plus viste que le pas
Courriez chargez de coutelas,
De Bucquoy, & ses gens d'armes
Quant on sonnoit à l'arme,
Dictes n'avez vous pas veu
Le Palatin qui est perdu?
Bourgeois de Prague la grande
Respondez à ma demande
Entre les soldats que l'on dict
Apres le chocq estre enfuis,
Dont l'un franchissoit les fossez,
Les autres y demeuroint noyez,
Dites n'avez vous pas veu
Le Palatin qui est perdu?
Et vous pauvres paysans,
Qui enchassez de vos champs
Donnez 'es boys & rochers,
Es montagnes & huylliers,
Seroit il bien pres de vous
En voz cavernes & trous?
Dites n'avez vous pas veu
Le Palatin qui est perdu?
Bethleem Gabor qui trop fin
Compagnon de ses desseins,
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Je croy qu'aurez entendu
Ce qu'il sera devenu,
Ne vous at on pas compté
Où qu'il se soit retiré?
Dites n'avez vous pas veu
Le Palatin qui est perdu?
Et vous princes protestans
Idoles des Allemans,
Quoy contre toute partie
La coronne luy donnez,
Ne s'est il pas plainct à vous
De cest infortuné coup?
Dites n'avez vous pas veu
Le Palatin qui est perdu?
Vous Messieurs qui avez esté
Ses principaux Conseillers
Pour l'induire à l'entreprise,
Pensans par vostre cavallerie
Maintenir la mutinerie,
Nen avez vous pas des nouvelles?
Dites n'avez vous pas veu
Le Palatin qui est perdu?
Marchans qui pour voz affaires
Retournez de l'Angleterre,
Ce Roy sage en son terroir
N'a il pas desir de veoir
L'enfant perdu qui va
De Boheme ça & là?
Dites n'avez vous pas veu
Le Palatin qui est perdu?
Vous qui passez par Esdan
On seiournez là dedan,
N'avez vous pas rencontré
Un ieune homme accompagné
De sa femme & son enfant
Qui n'estoit pas bien content,
Dites n'avez vous pas veu
Le Palatin qui est perdu?
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Et vous Villes Hansatique
Pretendue Republique,
N'est il pas en vostre arrest
Pour vous payer l'interest
Des Rix dallers & doublons
Qu'il a reçu sans caution?
Dites n'avez vous pas veu
Le Palatin qui est perdu?
Pelerins qui par le monde
Sainctement faites la ronde,
Voyez vostre compagnie
S'elle ne s'est pas grossie
D'un huguenot converty
Qui auroit changé son haby,
Dites n'avez vous pas veu
Le Palatin qui est perdu?
Vous Iuifs gens de trafficque
N'est il pas en voz bouticque
Pour y changer des cassaques
Et eschapper les Cosaques,
Les Wallons & Italiens
Qui le cerchent à bon escient?
Dites n'avez vous pas veu
Le Palatin qui est perdu?
Ministres & senieurs
De Hedelbergh & ailleurs,
N'est il pas chez vous caché?
Ne l'avez vous pas logé,
Pour chanter comme on souloit
Au iour des Roys, le Roy boit
Dites n'avez vous pas veu
Le Palatin qui est perdu?
Curateur de l'hospital
Aumosniers de Franckendal,
N'avez vous pas un passager,
Qui trop las de cheminer
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A perdu une chance,
Sa couronne & sa chevance(1)?
Dites n'avez vous pas veu
Le Palatin qui est perdu?
Sergeants & autres officiers
Qui arrestez les estrangers
Avez vous rencontré à la rue
Un ieune hommea à teste nue,
Les basses chausses mal liees,
Les Iartieres estant tombees?
Dites n'avez vous pas veu
Le Palatin qui est perdu?
Je suis las de tant checher,
Tant randir(2) & tant crier,
Je me trouve hors d'aleine,
Pour Dieu soulagez ma peine:
Monstre moy donques le galan,
Vous en aurez le blan guan.
Dites n'avez vous pas veu
Le Palatin qui est perdu?
Iouxte la copie imprimée
A Anvers,
Chez Abraham Verhoeven, sur la
Lombarde veste, au soleil d'or,
avec grace & Privilege

3. Dit is de antwoort van den Palatijn op het voor verhaelde Schimpdicht.
(Zie Het Mengelmoes, blz. 209).
1.
Doet geen moeyte om te soecken
In bosschen cloven en in hoecken
Om te weten waer magh sijn
Den verloren Palatijn

(1) Bezit.
(2) Geweldig draven.
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Want gij sult eer langh ervaeren
Waer hy henen is gevaeren
Haest niet laet spot want gewis
Nogh niet allerdagh avont is.
2.
Weet gij niet dat dagh en nachten
Dickwils te veranderen plachten
Hoe de sterren die klaer schijnen
Hun verthoonen dan verdwijnen
Van 't occident daer sy daelen
Gaense naer d'orientsche paelen
Haest niet laet spot want gewis
Nogh niet allerdagh avont is.
3.
Hebt gij oock noyt sien verschieten
Onder d'Horisonts lemiten
Off met eene wolcke duijster
Bedecken al den sonne luijster
Die met haer straelen heel plaisant
Verwermt verlicht 't kout doncker laut
Haest niet laet spot want gewis
Nogh niet allerdagh avont is.
4.
Wilt aensien der maene cloot
Off hy schijnt altyt even groot
Hij verandert sijn bestier
Als men siet in elck quaertier
Is den hemel van veranderen
Niet vrij veel min wij en andere
Haest niet laet spot want gewis
Nogh niet allerdagh avont is.
5.
Siet men niet 't rat van fortune
Tot voordeel winst off tot ruine
Dick van d'een off d'ander draeyen
D'onderst opperst? Ende waeyen
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Uyt het werelts woest gewest
Oost en noordt dan weder west.
Haest niet laet spot want gewis
Nogh niet allerdagh avont is.
6.
'k Sien van verr' een sterr' idoone
Een kleyn strael der sonne schoone
'k Weet niet in wat hemels teken
't Is alleen den Heer gebleken
'k Sien des Heeren hulp vaillant
Opgaen tot onsen bystant
Haest niet laet spot want gewis
Nogh niet allerdagh avont is.
7.
O gij catholiecke geesten
Tiert dogh niet als botte beesten
Maer wilt dogh met ernst versinnen
D'ou historien vant' beginnen
Hoe der princen, vorsten, heeren
Staet en hoogheyt haest verkeeren.
Haest niet laet spot want gewis
Nogh niet allerdagh avont is.
8.
Leest dogh de beemsche cronycke
En meer ander diergelycke
Gij sult vinden dat Godts raet
Nimmermeer te rugh en gaet
Noyt en is 't onder gebleven
Die godt heeft tot vorst verheven
Haest niet laet spot want gewis
Nogh niet allerdagh avont is.
9.
Heught u niet dat klijne machten
Groote legers t' onderbrachten
Maer gij hebt alree vergeten
Dat gij dick sijt uijt gesmeten
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Als prins Maurits met heirscracht
Uwe steden t' onderbracht.
Haest niet laet spot want gewis
Nogh niet allerdagh avont is.
10.
Tschijnt dat gij altijt victori
Hebt bevochten met een glori
Hoe de g'unieerde staeten
Uwe spaensche potentaten
Desperaet van iet te winnen
Brachten tot een vreê gesinnen
Haest niet laet spot want gewis
Nogh niet allerdagh avont is.
11.
Had ick eenen roomschen paepe
Die een van de helsche knaepe
Kon besweiren, 'k soude wel
Imant roepen uyt de hel
Om de memori te verversschen
Uwe steden t' onderbrasschen (sic)
Haest niet laet spot want gewis
Nogh niet allerdagh avont is.
12.
Laberlotte wilt vertellen
Dese uwe medghesellen
Hoe t' gestelt was in den slach
Voor Nieupoort alwaer men sagh
U heir breken dootslaen vluchten
Met seer groot getier en suchten.
Haest niet laet spot want gewis
Nogh niet allerdagh avont is.
13.
Deerelyck van syn peert gevelt
Stont int Spaensche bloedigh velt
Hertogh Albert die nogh leeft
Wie 't gedenckt syn herte beeft

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

49
Men socht hem een lange stont
Eer dat men hem weder vont
Haest niet laet spot want gewis
Nogh niet allerdagh avont is.
14.
Vraeght Bucquoy hoe voor een iaer
Den slagh van Weenen hij wirt gewaer
Als van Thorn de graeff cloeckmoedigh
Syn heir versloegh seer mismoedigh
En de rest liet sien de lappen
Door het sablen slaen en kappen
Haest niet laet spot want gewis
Nogh niet allerdagh avont is.
15.
Daerom gij al die verder niet
Als wat voor ooghen is en siet
Wilt dagh vorsten heeren croonen
Met u schim (p) reden verschoonen
Wat naeckend is gij niet en weet
Sijt tot vreught niet te gereet
Haest niet laet spot want gewis
Nogh niet allerdagh avont is.
16.
Mij dunckt iae sien met ooge klaer
Dat gij den Paltin hier en daer
Soeckt maer hij haest eer gij 't begeert
Verthoonen sal gij sult verneert
Dan roepen ach waer hy dogh niet
Gevonden tot ons groot verdriet.
Haest niet laet spot want gewis
Nogh niet allerdagh avont is.
17.
Denckt dat Godt die door een comeet
Heeft g'openbaert sijn groot secreet
Sal storten met grootter gedruys
Den Antechrist met syn gespuys
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En sal Fredrick tot iders spijt
Stellen weer in Pals en ryck
Haest niet laet spot want gewis
Noch niet allerdagh avont is.

4. Den Spiegel voor den Palsgraef geschreven wt Bohemen in de Stadt
Praghe (1621).
(Zie: Nieuwe Tydinghe Abraham Verhoeven Januari 1621, Nr 11 en de Chronycke
van Nederlant, p. 140).
1.
Och Edele Palsgraef die eens was verheven
Tot wat ellende hebt ghy u selven begeven
Dat ghy soo qualijcken en snoode waert bedacht
Dat ghy u selven in dit lijden hebt gebracht/
Daer ghij vante voren waert in grooter estimacie/
Daer syt ghij nu ghecomen, tot grooter blamacie/
Dat heeft alleen ghedaen u groote vilannije/
U sedicieus herte en groote hooverdije
Daer mede den helschen Lucifer oock was besmet
Daerom is hij eeuwich wt Godts Rijcke ghesedt/
Daerom zijt ghij geschreven in dit ghetal/
Hoe hooger verheven hoe meerder val.
2.
Ghij en hebt niet onthouwen in uwe memorie/
Bij experientie die schoone Historie/
Van Herodianus eenen vermaerden Schrijver/
Die u als eenen Spieghel, bewijst met goeden yver
Van die Romeynsche Keysers haere leven/
Haeren opganck waer door zij zijn verheven/
Oock haeren onderganck door quaey opinie,
Daer mede zij als een rechte linie/
Haere gemeynten altijt s' wilden regeren/
Maer int leste sachmense consumeren/
Daerom zijn zy geschreven/in dit ghetal/
Hoe hoogher verheven hoe meerder val.
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3.
Herodianus beschrijft een seer schoone sententie/
Van Marcus Aurelius zijn goede intentie/
Van zijn ootmoedicheyt/ende beleeftheyt/
Van zijne soberheyt/ende goedertierentheyt
Van alle zijn goede manieren en schoone leeringen/
Die hij gebruijckte in alle zijn regeringhen/
Al hoe wel dat hij was een Heydens man geboren
Alle deuchdelijcke wercken hadde hy verkoren/
Tot den quaden was hij redelyck in Iusticie
Ende tot den goeden redelijck van conditie/
Om haer noch meerder dan int goede te onderwijsen
Ick segge sulcken man was weerdigh om te prijsen.
4.
Voorder schrijft Herodianus voor waerachtigh
Van Comodus/ een Roomsch Keyser seer prachtigh
De welcke een soone was/ in synen leven/
Van Marcus Aurelius, Rooms keyser verheven/
Desen Comodus door eenen valschen raedt/
Heeft voor ghenomen een boos leven seer quaedt/
Want zijn herte was vol alder vilenye/
Te weten in Gulsicheyt/ ende Hoerderije/
Hij was hooveerdigh en daer bij oock wraecgierigh
Met zijn arme Gemeynte leefden hy bloetgierigh
Int lest is hij seer ras door zijnder vrouwen handen/
Levendigh gheworcht/ t'welck was een doodt tot zijnder schanden.
5.
Doen desen Comodus nu was overleden/
Doen heeft het Roomsche Rijc noch meer gestreden/
Door drije diversche Princen seer onbequaem/
Die van Rooms Keyser oock wilden hebben den naem
En zy hebben haer selven teghen natueren/
Met groot gheweldt hier inne willen vueren/
Den eersten was een Italiaen/ ghenaempt Iuliaen
Die sonder eeren met giericheyt was bevaen/
Doen het Roomsche Rijck door de Rebellen was te coopen/
Doen sachmen desen Iulaen/ eerst daer na toe loopen
Want hij hadde schatten groot/ omt' Roomsche ryc te betalen/
Daerom dees rebellen snoot/ wilden hem eerlijck inhalen.
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6.
Als den Raet van Roomen Iuliaen hebben verkreghen/
Als Rooms Keyser/ zy en hebben niet lange geswegen
Maer hebben ontboden een ander Prince seer valliant
Een Lantsaet geheeten/ Nigres wt Syrien Lant/
Desen Nigres als voornaempt voor een man van weerden/
Was wel gheresolveert t'Roomsche Rijck te aenveerden/
Maer desen Nigres door zijn groote negligentie/
En quamp noyt tot Roomen in haere presentie/
Om dese Croone te ontfanghen met verclaeren/
Voor de Gemeynte gelijck zy ghewoone waeren
Dit was den tweeden Heer als Rooms Keyser geheeten/
Maer deur gulsicheyt seer heeft hem selven vergeten.
7.
Doen isser noch eenen op gheresen/
die wilde oock den Roomschen Keyser wesen/
desen Prince was gheheeten Albino/ een Engelsman
Een goet rijcker Edelman zijnde van grooten stam
die van Roomen hebben zijn meyninge wel verstaen
Maer en hebben hem noch voor Rooms Keyser ontfaen
dit was den derden Prins die Rooms Keyser woude zijn
doen quamp daer noch eenen Prins wt Hongheren seer fijn
Een goede man geheeten Severus met zijnen naeme/
desen Prins was tot den Roomschen Rijcke seer bequaeme/
door zyn loflycke vroome deuchden weerdich gheeert
daerom is hij tot Roomen als Rooms Keyser aenveert/
8.
Desen Keyser Severus dede een schoone Oratie/
Aen de Ghemeynte tot Roomen tot haerder consolatie/
doen is Iulianus binnen Roomen zijn hoofdt afgehouwen/
Met alle zijn Rebellen die hem voorstaen souwen/
doen heeft den Keyser Severus zijn macht getoont/
Over Nigres die in Syrien was ghecroont/
Hij heeft hem zijn Landen afghewonnen ende nae doen iaeghen/
Hij heeft hem doen vanghen ende zijn hooft afgheslaeghen/
doen den Keyser Severus Nigres hadde verwonnen seer vailliandt/
doen is hij ghetrocken naer den Prince Albino in Enghelandt/
desen Albino is in eenen strijt aldaer oock doot ghebleven
Soo is gheeyndicht seer subijt/dees drije Princen haer leven
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9.
Och Palsgraef hier siet gij een experienci/
Spieghelt u vry, ghy brenght mede u eygen sentenci/
Gelijck dees drije Rebelsche Princen meynden te floreren/
Over die Romeynen om den Keyser te persequeren
Alsoe meynden Palsgraef over Ferdinandus verheven
Met u rebelsche Princen moetwillich noch te leven
Maer onsen Keyser Ferdinandus door zijn oprecht ghemoet/
Heeft u och palsgraef deerlijck ghetreden onder de voet
Ende dat tot eenen Spieghel van alle Rebellen/
die haer moetwillich teghen haer Princen stellen/
Alsoo moeten zy vaeren/ die zijnen Prins wilt ruwineren
dat zy selfs comen int beswaren tot schanden en oneeren.
10.
Prince.
Oorlof Prince Keyser Ferdinandus machtich/
die ghestelt is door Godes handen seer crachtich/
Om te regeeren uwe ghemeynte goedertierich/
Niet als eenen valschen Comodus seer bloetgierich
Maer als eenen Marcus Aurelius seer aengenaeme
Ende eenen Keyser Severus in grooter fame/
de welcke zijn gestorven inde Heydensche tijden/
door droefheijt was hare ghemeynte in groot lijden/
Om dat zij soo goedertierichlijck hadden gheleeft/
Met haer gemeijnte die een goet Prins van doen heeft
daerom Prince Ferdinandus rijck/ edel en verheven
Godt sal u overvloedelijck nu zijn Gratie geven.
GhelVck, keIIser ferDInanDVs, rVstICh, als een Vallant
Hebt ghII nV LUstICh oVer
VVonnen, VWen VIIant.
Ferdinandus heeft den voghel af gheschoten//
t. welck den palstgraef heeft verdroten(1).
V(idit) P(etrus) C(oens) C(anonicus) A(ntverpiensis).

(1) Zinspeling op een plaatje uit een boek geknipt en op het handschrift geplakt. Een knaap schiet
met kruisboog naar de gaaipers. Een ander spant zijn boog. (Cirkelvormig met omlijsting).
Deze twee verzen komen niet voor in de Nieuwe Tydingh van Verhoeven.
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5. Dat's palsgraven dwaesheyt niet en is te verschoonen//
sullen wij den vromen leser int cort gaen verthoonen//
(Zie: Chronijcke van Nederlant, p. 144).
1.
O paltsgraef van den rhijn wat hebdije gemaeckt?
U woort hebdije versaeckt, ontrau sydij gebleven.
Ghij hadt ferdinand verklaert, wilt dit doorgronden,
coninck van bohemen, maer daer naer hebdij saen
u eere verloren, oneer heeft u verslonden
en hebt het coninckrijck selver aengeslaen.
Dunckt u niet, dat ghij een verraders stuck hebt gedaen?
Wat lof kanmen u hier van doch geven?
Haddij in u landt gebleven, en u woort hauwen staen
soe saude in rust en peys moghen leven,
maer quaden raedt hebdij gevolght in dit aen cleven,
eer gierich sydij geweest, dwelck ghij bekennen moet.
De glorie van u huijs hebdij voorwaer doen sneven
ende oneer gedaen, aen u edel vorstelijck bloet.
Oorsaeck sydy van allen het quaet, dat men nu doet,
en van d onnoosle bloet, datter wort vergoten.
Om u boosheijt laet godt toe, seg ick u dit bevroet,
datmen u lant in neempt met steden ende sloten,
u inwoonders heb ghy verlaten, en syt gaen troten
om u met meerder boosheyt te versaden,
maer godt sal ten eynd straffen u boose daden,
2.
Ghij meynden het edel huys van oostenrycke,
met uwe valsche practycke, inden gront te ruineren,
maer godt salt verheffen, en de rebellen verneren,
die haer daer tegen stellen, wilt dit wel sporen,
ferdinand lofweerdigh prins, sal domineren,
want godt heeft hem tot het keyserryck uijtverkoren,
Daerom ist te vergeefts, dat ghij blaest uwen horen,
om hem strijt te leveren. Hoort ketters, verkilt,
godt sal ferdinandus bijstaen, ick seght u te voren,
want tegen godt te stryden, en helpt pijck, swerdt oft schilt,
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sal godt u doen sneven, met allen u assistenten
en verherden u hert, dat van nydt, en boosheijt swilt;
straffen sal hij u als pharao, met uwe adherenten,
u oorloghs getuijch met u groote canons en tenten,
sal godt vernielen, om u schroomelycke misdaet
ghelijck hy gedaen heeft, wilt in u dit wel prenten
die tegen moijses gerebelleert hebben, door nijt en haet
tsal u eyghen schult sijn, ist dat ghij verloren gaet
siet toe, en laet godts straffen, over u niet komen,
maer wilt syn stenge oordeelen vreesen en schromen 3.
Ghij maeckt verbonden, met turcken en atheisten
om tegen de papisten uwen boosen moet te vreken,
maer het sal u hert syn teghen den pickel te steken,
want godt sal syn kerck, die hij heeft uijt gelesen,
verlossen van allen des vijants boose treken
die er door de calvenisten sijn op geresen,
daerom en wilt u, o paltsgraef, niet moyen met desen
ist dat ghijt doet, sult een verrader van Christum wesen
die u sal straffen, in synen vreesselijcken dach doet open u ooghen en siet, want godt den heer vermach
teghen u aerdt wormken, seer kleyn van weerden
hij kan u ter aerden slaen, met eenen subyten slagh
ist dat ghij hem resisteert, ghij armen worm der aerden,
wat sullen u dan helpen musquetten pijcken en swerden
als den wagen van godts gramschap over u loopen sal
en u sal vernielen, wilt dit vermaen aanveerden
met uwe aenhangers, en rebellie hoop en al,
wil dij ontcomen dit toe commende misval,
soe moet ghij u boosheijt, en ketterije laeten,
en de roomsche kerck, nemen tot uwer baten,
4.
Tsyn al verdoolde menschen, die ketters gelooven,
want sy berooven, den mensch van allen syn sinnen;
princepalijck, die eere ende glorie beminnen
soecken sy tot haerder syen te trecken;
met beloften van groote staten syse verwinnen,
daer sy haer dan lichtelijcken toe verwecken;
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sy beloven veel, maer luttel daer op stecken.
haer beloft streckt soe verr alst wel gaet voor niet,
gaet het qualijck, dan treckense in haer necken,
en laeten die sy verleydt hebben int verdriet,
sulckx en diergelycke acten men dagelyckx siet.
In landen en steden, te lanck om te verhalen,
als godt een lant wilt plaghen, dit wel bespiet,
dan en heeft hij syn geeslen niet verre te halen,
om mutmaeckers te straffen, die Christus doen qualen
en verdervers syn van steden en landen,
ghelijck den palts, die verlaten heeft syn erffenis en palen,
om een meerder te becomen, maer tsynder schanden,
godts straffen syn wonderlijck, en menigherhanden,
die wel is, en grooter met onrecht wilt (verkiesen)(1)
sal door syn giericheyt deen met het dander verliesen 5.
Hier compt ons ijsopus fabel wel te pas
die seyt datter was eenen hont, die quam geloopen
met een stuck vleesch in syn backhuys, wilt dit ontknoopen.
Over een brughstock loopende, sach hij in waterschyn
de schadu vant stuck dat hij had, hoort kettershoopen,
het welck veel grooter was, alst syn scheen te syn,
dus heeft hij 't syn laten vallen, op dat termeijn,
en heeft naertgeen hij int waeter heeft gevat
meynende een grooter stuck, te krygen maer ten fyn
wert hijt quyt tgeen hij tevoren had gehadt
soe sullense al varen, die daer loopen desen padt,
de schaduwe der giericheijt salse bedrieghen’
om datse niet matigh en syn, maer van eergiericheyt sadt,
daer om sal haer eer, met schand en roock wegh vliegen
het welck wel overcomen mochte sonder lieghen,
den palts graef vanden rhijn, int cort oft int lanck
hij heeft hem van de ketters soe laeten wieghen,
dat syn eer wel mocht verandren, in eenen stanck,
syn ooren hebben geluystert, naer het ydel geklanck
om te komen tot konincklijke eeren,
hoe hoogher geclommen, hoe den val is swaeder int keeren -

(1) Dit woord is met een strookje papier overplakt.
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6.
prince
Ghij princen en vorsten, hoofden der rebellen,
die cristenrijck quellen en stellent al in reuren,
meijnde eijt te winnen, vraegh ick met u mermure
oft met turcken en heyden verbont te maecken,
die godt tegen heeft, loopt met syn hooft tegen de mure’
en die aen haar hulp soecken, slickense in haer kaecken,
o ellendighen mensch, die niet en let op syn saecken,
maer boosheijt hanteert, met valsche practijcken,
meyndij dat godt aen u niet kan geraecken,
om u met u landen te straffen, in allen wijcken,
als syne groote gramschap sal beginnen te blycken,
dan meughdij wel omsien, ghij ketters opstinaet
om u boosheijt door penentenci afte trijcken;
doet ghijt niet, tsal mogelijck int lesten syn te laet,
dus wilt den tydt waernemen, en volghen desen raet,
want dit sal voorwaer alsoe geschieden,
godt en sal met u niet hauwen, geen lanck gepraet,
maer sult van syn aenschijn, eeuwelyck moeten vlieden
roepen sult dije, maer niemand sal u hulpe bieden,
om u te verlossen, vande duijster helsche schemen,
wilt dit over dencken, en van mij in danck nemen,
Als de peerden gevoelen der sonnen brandt
gaense loopen en dat sonder verstandt -(1)

6. - Coninck-feest van den Palatin, 1621.
Zie: ‘Nieuwe Tydinghe’ van A. Verhoeven. Januari 1621 - Nr 8

Coninck.
Den Palatin.
Coninck Lappeken van corte rijcken/
Ben ick ghevallen in Boheemsche lant/
Aen mijnen staet (eylaes) cant claerlijck blijcken/
Want men my ras wederom helpt van cant

(1) Zinspeling op een plaatje uit een boek geknipt en op het handschrift geplakt. (Men ziet er
een wagen door vier hollende paarden getrokken; de zon praalt er boven in hevigen
stralenglans. (Cirkelvormig met sierlijke omlijsting).
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Camerlinck.
Den Graef van Turn.
Ick heb het Conincxken een bed bereyt/
Hy heeft er qualyck op connen slapen/
De pluymen zijn in het velt wt verspreyt/
Wie salse by een wederom gaen rapen?

Raetsman.
Die Protestanten.
Onsen raet was sonder eenich fondament/
Wij hadden seecker niet wel ghestudeert/
Daerom zijt ghy met recht in dasch ghewent/
En in alle costen ghecondemneert.

Hoof-meester.
Den Coninc van Enghelant.
Ick moet het huys heel reformeren/
Want zijn volck (alst blijckt) docht niet met allen/
Wij souden hem gheheel ruineren/
En iamerlijck doort bedt strop doen vallen.

Voorsnyder.
Den Graeve van Mansfelt.
Ick hadde mijn mes niet wel doen slijpen/
Ick maeckte veel te groote stucken/
Den Coninck en conste niet begrijpen/
Hy moester hem wel deerlijck aen versliecken.

Poortier.
Den Koninck van Vranckrijck.
Ick wil in tijts de poorten toesluyten/
Want die Geusen stellent al opt rooven/
Sy ligghen onder malcanderen en muyten/
Sy mochten oock eens myn croone berooven.

Speel-man.
Den Hertoch van Beyeren.
Ick heb den Coninck een speelken ghespelt/
daer hy qualijck toe wiste de passen:
T' was doen hy danste voor Praghe int velt/
Men sach hoe haest hy daer viel in d'assen.
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Cock.
Graef Maurus van Nassouwen.
Ick en Bullioen hebbent te heet ghecockt/
Den Coninck heefter pijn van in zijn maeghen:
Wij hebbent oock al wat te dick ghebrockt/
Ghelijck hy aen/ en van ons gaet claeghen.

Biecht-vader.
Den Keyser Ferdinandus.
Sydt ghy teghen u hooft op gheresen/
Door vals bedroch om uwen eyghen baet/
Knielt/ en seght my doch eens u leetwesen/
Ick can u vergeven u groot misdaet.

Medecijn.
Den Coninck van Spaignien.
Als ick sach/ dat u croonpijn was soo sterck/
Seyd' ick wech Calenus/ dit 's Paracelsus werck/
dies gaf ick u goutdranc uit Walssant wel verstaelt
dat u haest de croonsieckt wt t'hooft heeft ghehaelt.

Secretaris.
Den Venetiaen.
Onse secrete brieven en correspondentie/
En heeft den Coninck niet connen bevrijen/
Wy moeten soecken een ander inventie/
En ons penne subtijlder besnijen.

Rentmeester.
Die Rijcx Steden.
Wy hebben onse rekeninghe niet wel ghestelt/
Als wy ons gelt aen u hebben ghehanghen/
Want alsment wel insiet/ en overtelt/
T'is veel ghegeven/ luttel ontvanghen.

Schencker.
Den Marquis Spinola.
Schenckt/ drinckt/ en wilt u nu vry verheughen/
al quam den Baccherach ons t'ontbreken:
Laet daerom niet te drincken groote teughen/
Ick sal t'Heydelberchs Wijn-vat wel ontstecken.
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Bode.
Den Grave van Bucquoy.
Die Beemsche tijdinghe sonder dralen/
Droegh ick de Sleesische/ en Moravische Heeren/
Sij sullen my mijn port naer wil betalen/
Eer ick te rugghe sal wederkeeren.

Sangher.
Den Hertoch van Saxen.
Met den Speel-man maecke ick goet accoort/
Wij moeten t'saemen confereren!
Alle quaede noten seynden wy voort/
Sy souden ons musicke turberen.

Slot.
Bethlem Gabor.
Als den Sot zijn marot heeft verloren/
Dan is al zijn vreughde seer naer ghedaen:
Dan en comender gheen boetsen meer te voren/
Maer moet dan weder cot-waerts druypen gaen.

7. Een clare en warachtighe afbeeldinghe van die met den Palts
aenghespannen ende ghesworen hebben den Keyser wt zijn rijck te dryven/
afghebeelt door dit beest met seven hoofden ter eeren van den alder
doorluchtigsten ende groot machtigsten Ferdinandus Keyser van Roomen/
tot allen tijden vermeerder des rijckx in Germanien/ Hongaryen/ Bohemien/
Dalmatien/ Crouatien ende Sclavonien etc. Coninck Eerts-hertoch van
Ooslen-rijck/ Hertoch van Borgondien/ Steyr-karnten ende Wurtenberch/
Grave van Tyrol. etc.
En den Doorluchtichsten Hertoch van Beyeren, en zijn Excellentij den Graef
van Bucquoy als Capiteynen Veltheeren Campyoenen ende voorvechters
van Godt en den Keyser om de heylighe Kerck te beschermen en te
deffenderen teghen den duyvel en dit seven hoofdighe beest, ghelyck hier
onder aengewesen sal worden, door de letter A.B.C.
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(Verklaring van de prent.)
A. Die Catholijcke Apostolijcke Roomse Kercke
B. Den Hertoch van Beyeren
C. Het Sweert van den Heylighen Gheest
D. Den schilt des gheloofs
E. Den Grave van Bucquoy
F. Het beest met seven hoofden aenwysinghe wat die seven hoofden int particulier beteeckenen ten
eersten
G. Het Palssen hooft en die croon van Bohemen
H. Het rijck van Bohemen
I. Betleem Gabor en die rebellen van Hongarijen
K. Die Staten van Hollant
L. Die Protestanten Voorsten
M. Slesien en Moravien
N. Die Calvinisse Hense-steden
O. Die Leghers van den Keyser, en den Hertoch van Beyeren
P. Don Baltazaer
Q. Don Giliarmo Verdugo
R. Belier den Prince van die Calvinisten
S. Die Calvinisten gaen loopen in den slach van Bohemen.
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Lofdicht ter eeren van dat edele huys van Oosten-Rijck.
Siet hier des Arents macht/ den Keyser Christen helt
Met Christen Princen cracht/ cloec moedich comt int velt
Prijst Ferdinandus lof/ die altijd moet vermeerren
Vant Christelijcke Hof/ den vyant af te keeren
O onverwachte daet/ en dat int Christen rijcke
Siet wie den vyant slaet/ tis Godt van Hemelrijcke
Sy zyn op eenen dach/ verslaghen en gaen loopen
En Praegh met groot beklach/ de oock haer poorten open
Daer is gheen grooter stadt/ in al Europa paellen
Als Praegh ick seght u pladt/ soo wy u doen verhaellen
Den slach en Coninckx ryck/ heeft Godt ghenadich gheven
Den Hemel van ghelijck/ den vyant oock doet beven
O edel Keysers bloet/ en Oostenrijckx gheslachte
U lant u Croon u goet/ neemt weer het is u machte
Augustus hooch gheacht/ Carolus lof ghepreesen
Sijn beyde op eenen nacht/ ia in een vyr verreesen
In Ferdinandus beelt/ het schijnt sy zijn heerbooren
Om Satan ketters weelt/ in Bemer lant te smooren
Ick weet niet datmen leest/ van Keysers ooit bevonden
Dat Keysers zijn gheweest/ hoort wel na mijn vermonden
Die met soo grooten vlijdt/ haer vyant daer bestreeden
En in soo corten tydt/ Godts Kerck ghestelt in vreden
Den Keyser wint voorwaer/ dat Satans helden vroom
Verschricken nu aldaer en crijghen eenen schroom
O Christen Keyser groot/ wilt u kloek-moedich toonen
Laet Calvinisten snoot/ in u rijck niet meer woonen
Den Beyer vorst vermaert/ doorluchtich in zijn wercken
Hem selven nu niet spaert/ om Christus rijck te stercken
Bucquoy den vromen helt/ Godt sal hem oock beminnen
Met Beyeren in het velt/ den vyant doet verwinnen
Sy vechten nu met kracht/ om Christus kerck in weerden
En die met al haer macht/ beschermen op der eerden
Den Keyser was in noodt/ hij riep aen Godt almachtich
Den Paus terstont gheboot/ die Christenen eendrachtich
Te bidden met ootmoet/ dat Godt haer wilde sparen
En van het hels ghebroet/ bermhertelyck bewaren
Die Christenen verbaest/ haer stemme lieten clincken
Soo dat het metter haest/ daer al de Sterren blincken
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Is opghedronghen stout/ al voor den hooghen deur
Waer binnen hem onthoudt/ den hoochsten Gouverneur
Die daer tot onderstant/ wt s'hemels hooghe saelen
Al met zijn stercke hant/ victory heeft doen haelen
Want door die groote kracht/ die Godt liet van hem gaen
En conde helsche pracht/ en vuylheyt niet bestaen
Soo dat Calvinus schaer/ moest buyghen ende s.ijcken
Den Palts heeft ooc van daer/ met schande moeten wijcken
En vluchten met onneer/ en laten daer met schanden
Den Keyser wesen Heer/ al van de Beemsse Landen
Den Keyser wint zijn Hof/ Zijn Rijck zijn Lant zijn Stadt
En heeft een groote lof/ voor die overhandt ghehadt
Waer wt wy cunnen sien/ waer wt wy cunnen mercken
Die goetheyt Godts alleen/ in sijne wonder wercken
Die nemmermeer verlaet/ die nemmermeer in noodt
Het Oostenrijkse saet/ maer vrijdet van den doodt
Wy sien hoe grooten macht/ en hoeveel cloecke knechten
Den Palts daer by een bracht/ den Keyser te bevechten
Om die te roepen wt/ en dryven wt zijn landt
Maer speelt nu op een flut/ loopt wech met grooten schandt
Petrus ghy zijt den steen/ sprack Christus goedertieren(1)
Op u en anders gheen/ sal ick mijn kerck fondeeren
Die poorten der hellen/ en sullen u niet deyrren
Hoe seer sy u quellen/ en wilt u niet verveyrren
Ick sal by u blijven/ soo langh die werelt staedt
Sy sullen niet bedrijven/ op my u vry verlaedt
Laet ons dan totter doodt/ op dese gront-steen bouwen
En Godt in onse noodt/ voor seeker steunsel houwen
Die propheci is claer/ den Palts mach nu wel beven
Tis meer dan hondert iaer/ van Lichten Berch beschreven(2)
Dat daer een Paltssen Graeff/ zou Coninck zijn van staten
Maer dat hy als een slaef/ het rijck sou moeten laten
Hij heeft noch meer vertelt/ al van den swarten raven
Als dat men hem int velt/ met esels sal begraven
Hy loopt nu achter landt/ die croon is hem afschoren
Heeft oock met groote schant/ zijn vaders lant verloren

(1) In den rand: ‘Die beloften van Christus aen syn H. Kerck gedaen Math. 16’.
(2) In den rand: ‘De prophecy van Joannes Liechtenberger over 136 iaer vanden Palts
ghepropheteert hoe hy Coninc van bohemen sal zijn en van Godt gestraft worden het welke
nu vervult is’.
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Sijn huysvrou die is doot/ een doode vrucht ghebaert
Den Paltssen rou is groodt/ hij wordt noch meer beswaert
Die hoofden van dit beest/ die worden nu tweedrachtich
Tsweert van den Heyligen Geest/ dat is haer al te krachtich
Dat van den Paus aldaer/ van Roomen is ghesonden
Waer door die helsche schaer/ ontfanghen heeft veel wonden
Die Moravyters wreet/ begosten oock te beven
Zy hebben soomen siet/ haer selven over gheven
Slesien is verveert/ sy willen accorderen
Men sal oock haer begheert/ goetwillich consenteeren
Den Bedthlem Transilvaen/ is in die honghers rijcken
Hij can niet meer bestaen/ met schande moet hij wijcken
Die Vorsten Protestant/ en al die Hense-steden
Spinola wint haer lant/ zy zijn niet wel te vreden
Zy waeren daer zeer starck/ hoochmoedich in haer wapen
Maer loopen wt haer perck/ siet hoe sy nu staen gapen
Haer hoop haer toeverlaet/ van wiens hulp sy oock snaecken
Die vadt haer metter daet/ al met syn scherpe baecken(1)
Zij loopen nu verbaest/ door noodt en groote last
Haer eyghen Prins met haest/ hout haer van achter vast(2)
Den Arens pluymen snel/ daer Palts mee was ghevlooghen
Die zijn nu wt zijn vel/ en wt zijn vlees ghetooghen
Zyn eyghen pluym en huydt/ moet hij nu oock verlaten
En loopen als een guydt/ wt lant en achter straten
Den Keyser door Godts kracht/ heeft Beemer lant in nomen
Spinola is met macht/ in Paltssen lant ghecomen
En wint daer met ghewelt/ die Steden en Castellen
Die Vorsten ruyment t'velt/ en laeten sien haer hielen
Den helssen Luciphaer/ wilt hem als Godt verheven
Den Palts die volcht hem naer/ men sietse beydt nu sneven
Hij is door Hollants raet en al haer valssche mallen
Ghecomen tot dit quaet/ zijn hulpers hem afvallen
Sy meenden door den Palts/ de Christenen te dwinghen
Den kans die is nu vals/ siet hoe sy nu om springhen
Hollanders mal en licht/ met al haer guytssche spotten
Waers nu haers vals ghedicht/ haer schellems rommel-potten
Den Paus sidt in sijn stoel/ triomphelyck in vreden
Hy sal dat hels ghewoel/ met voeten overtreden

(1) In den rand de letter R, verwijende naar een verklarende nota van de plaat: ‘Belier (een
duivel) den Prince der Calvinisten’.
(2) Id. id
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Den Arent vlieght int velt/ zijn vyant moet nu schromen
Hy heeft nu met ghewelt/ zijn rijcken weer in nomen
En Spaenien toont zijn macht/ om satans ryck te stooren
Soo dat men van sijn kracht/ in corten tijdt sal hooren
Den Beyer Vorst vermaert/ Churvoorsten soo wy marcken
Veel volck by een vergaert/ omt Keyser rijck te starcken
Dat Edel duytsch bloet/ in Saxsen hooch verheven
Hy spaert gheen gelt noch goedt/ het calf(3) moet zijn verdreven
Den Coninck van Vranckrijck/ wil oock die calver plaghen
Den Pool oock van ghelyck/ helptse wt duyts-lant iaghen
Wilt dit nu wel bevroen/ ghy calvers wilt niet beyden
Wt alle Landen groen/ met schande moet ghy scheyden
En loopen nae Hollant/ al met een groot ghedruys
En dan met groote schant/ naer Plutonis duyster Huys.

(3) De Calvinisten
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Al smedende wordt men smid
toegepast op het spreken
door Kan. Am. Joos, werkend lid.
Indien een oudere van dagen, die belang stelt in de cultureele opleiding van ons volk,
terug wil denken aan de Vlaamsche vergaderingen uit zijn jonkheid, zal hij met
vreugde vaststellen dat wij in 't beschaafd spreken met reuzenstappen zijn
vooruitgegaan. Immers in ieder vereeniging, zelfs van boeren en werklieden, komt
er meer dan één man vooruit die voor de vuist en zonder veel haperen zijn belangen
in een gezuiverde taal weet te verdedigen. Meer en meer voelt het volk zijn achting
klimmen voor een verzorgd spreken, en de redenaar die plat dialect zou gebruiken,
zou in veel vergaderingen zonder genegenheid aanhoord worden.
Wij mogen dus hopen dat in de naaste toekomst het beschaafde spreken regel zal
zijn, ten minste in elke plechtigheid, zelfs in ieder vergadering van eenig belang; des
te meer:
1) dat de onderwijzers door de wet op het verplicht onderwijs de kinderen langer
dan vroeger in spreken en lezen kunnen oefenen;
2) dat in de nieuwe programma's en examens een grooter plaats werd ingeruimd
voor de mondelinge oefeningen;
3) dat de gedachten van de taalkundigen over schrijven en spreken in 't voordeel
van het laatste grondig gewijzigd zijn.
Wat moeten de onderwijzers en leeraars in hun lessen nastreven, willen zij ons in
de uitgesproken hoop niet teleurstellen?... Zij dienen hun leerlingen zoo vroeg
mogelijk er toe te brengen goed en tevens vlug te spreken.
Wat staat er hun daarvoor te doen?
1) In hun betrekkingen met hun leerlingen altijd zuivere taal spreken en die zoo
vroeg mogelijk doen spreken, wat hier reeds herhaaldelijk gezeid werd.
2) In ieder les, waar 't kan, de leerlingen doen spreken. Want, zooals men al
smedende smid wordt, zoo is 't al sprekende dat men leert spreken.
En spreken de leerlingen genoeg?
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Voorafgaandelijk moet ik zeggen dat alle cacologie volstrekt uit het onderwijs zou
moeten verbannen worden. Dat zij even onpaedagogisch is al de cacographie, kan
niet betwist. Men veroordeelt de cacographie, omdat zij een verkeerd gezichtsbeeld
geeft en voor 't schrijven verwarring stichten kan. Maar doet de cacologie niet
hetzelfde voor het spreken?... Ja maar, werpt men tegen, wat andèr middel hebben
wij om, in dictaten, geen fouten te doen begaan in woorden, zooals menschen en
almachtige, waarvan de uitspraak sommige letters weglaat of anders klinken doet?....
Welk middel?.... Maar men schrijve zulke woorden volledig op het bord en
onderstrepe de letters waarvoor er twijfel kan opkomen. Zoo zullen bovendien de
scholieren zien en ondervinden dat men niet altijd schrijft zooals men spreekt. De
cacologie dagteekent van in den tijd dat de onderwijzer in zaken van taal den hoogsten
vogel afgeschoten had, als zijn jongens daaromtrent zonder fouten konden schrijven
en tamelijk vlug lezen. Schrijven en lezen dus! Maar aan deftig spreken werd weinig
of niet gedacht, behalve hier en daar in de antwoorden die de leerlingen in de
verschillende vakken op de vragen van den meester gaven. Toen was het
rechtschrijven het voornaamste vak: het levend gesproken woord waarvan het
geschreven enkel het dood en onvolmaakt portret is, onderging de wet van het
geschreven en mocht, ten dienste van dit laatste, door de cacologie mishandeld
worden.
Nog een tweede algemeene opmerking. Wellicht zijn er nog altijd menschen die
meenen dat de leerling voor het goed en vlug spreken voldoende gewapend is, als
hij van de woorden het schrijfbeeld door 't zien, en het gehoorbeeld door 't hooren,
spreken of lezen, klaar in de verbeelding heeft. Is dit wel zoo?.... Als men een woord
bekijkt, kan men er een gezichtsbeeld van hebben; als men het hoort, een gehoorbeeld.
En wat is er noodig om het woord later goed en vlug uit te spreken? Niet het
gezichtsbeeld, want het dient omgezet in spierbeweging, wat tijd en inspanning kost.
Heeft men enkel het gehoorbeeld, dan ook moet het weer omgezet, met dezelfde
bezwaren.
Dan, daar men in veel gevallen niet spreekt gelijk men schrijft, zal, door den
schrijfvorm, de uitspraak soms gebrekkig zijn of ten minste naar 't geschreven rieken.
Haastig voeg ik er bij dat sprekende zieners licht verstrooid zijn en daarom dikwijls
met gesloten oogen spreken, wat aan hun voordracht veel leven ontneemt.
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Alleen door het articulatiebeeld is men vroegst en volkomen bediend. Dan volgt men
de vertragende baan niet langs gezichtsen gehoorbeeld. Dan neemt men den kortsten
weg; dan immers, gansch onafhankelijk van allen anderen vorm, bezigt men het
beeld der beweging die in de passende spreekorganen als gebonden kracht bewaard
ligt en die men enkel door den wil te versterken heeft, om het woord goed en vlug
uit te brengen.
En voor ons, Vlamingen, heeft het vlug verschijnen van het gewenschte woord
een grooter belang dan voor andere volkeren, waarvan het dialect en de beschaafde
taal veel van malkander verschillen. Ons dialect dat in veel opzichten gelijk is aan
de beschaafde taal, zit diep in ons geheugen en de aangeleerde woorden of vormen
van de beschaafde taal mogen niet dralen om naar voren te komen, anders liggen de
dialectische eerst op de lippen. Vandaar veel aarzelingen en misslagen bij hen die
veel dialectisch en zelden beschaafd spreken.
Men zorge er dus voor, de verbeelding der leerlingen met veel articulatiebeelden
van woorden te voorzien, wat alleen door spreken en lezen gebeurt.
Laten wij nu in de voornaamste taaloefeningen voor alle scholen onderzoeken
waar er door de leerlingen kan gesproken worden.
Dictaten. - In veel scholen spreekt de meester eens de te schrijven woorden uit,
de leerlingen zeggen hem na en schrijven dan. In andere scholen herhaalt de meester
twee -, zelfs driemaal de woorden, en de leerlingen spreken niet. Kan de eerste manier
niet gevolgd worden, in veel scholen en klassen waar zij nu niet bestaat? Het ware
een spreekgelegenheid te meer voor de leerlingen.
Geheugenoefening. - Wie kan er aan 't groot nut van de geheugenoefening twijfelen,
reeds van in de lagere school? En toch zijn er veel klassen zoo van lager als van
middelbaar onderwijs, waar wel lessen van buiten geleerd worden, maar nooit een
eigenlijke geheugenoefening opgelegd wordt. Al te dikwijls ook heeft men hierin
enkel op 't oog den woordenschat te verrijken. Maar denkt men er aan, de woorden
te onderzoeken van de van buiten te leeren regels? Want, indien er in de oefening
veel stadhuis- en boekenwoorden voorkomen, doen zij zooveel minder den leerling
in 't spreken vorderen: hij zal die immers later zelden of niet gebruiken. Gedichten,
al leeren die door maat en rijm gemakkelijk van buiten, gaan dikwijls aan het be-
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sproken euvel mank. o 't Ware, dunkt me, niet te veel twee geheugenoefeningen ter
week op te leggen in de vijf hoogste jaren van de lagere school en in al de klassen
van het middelbaar onderwijs.
Declamatie. - Ook het nut van de declamatie vermindert door buitengewone
woorden. En hoe zijn de volzinnen er van? Zijn zij niet te lang? Zijn 't geen perioden
op zijn Van der Palms?... Zoo spreekt niemand, 't zijn dus geen oefeningen die
geschikt zijn om goed en vlug te leeren spreken. Anders is de declamatie een
behartigenswaardige oefening, en 't spijt mij zeer dat er nog altijd meesters en leeraars
zijn die ze als tijdverlies bestempelen.
Zang. - De zang, nuttig in veel opzichten, leert o.a. met heele longen inademen en
tevens volle, krachtige en vlugge spierbewegingen doen, waardoor de klanken
gezuiverd, de woorden klaar uitgebracht en de bewegingsbeelden diep ingeprent
worden. Zou die oefening mogen achtergelaten of verwaarloosd worden?
Letterkundige uitleg. - Gebeurt het nog dat de leeraar gedurende een heel uur uitleg
geeft, zoodat gansch die tijd voor de leerlingen niets anders is dan een schrijf- of lu
sterles, die weinig of niets tot hun spreken bijdraagt? Nuttiger schijnt het ons voor
't spreken en voor de ontwikkeling van de leerlingen, over een stuk dat nog niet
verklaard is, een reeks practische vragen te stellen, die de leerlingen bij zich zelven
zullen oplossen en in de volgende les mondeling voordragen. Uit hun antwoorden
zal 't dan nog den leeraar blijken hoeverre het met hun letterkundigen smaak gestaan
is. Nog een andere spreekmogelijkheid: Ieder uitgelegd stuk zal, nog eens mondeling,
volg als zijn inhoud door de leerlingen naverteld of samengevat worden.
Spraakkunstlessen. - Bijna overal waar de spraakkunst afzonderlijk wordt
aangeleerd, bestaat die les uit twee deelen: verklaring van den regel, met enkele
voorbeelden als toepassing, waarna, ook als toepassing, een schriftelijke oefening
waarvan men de opgave, gesneden en genaaid, zal vinden in het boek: Oefeningen
op de spraakkunst. o! Ik veroordeel zulke verzamelingen niet, maar betreur toch dat
zij zoo uiterst zelden mondelinge oefeningen opgeven. Waarom dat schrijven, dat
eeuwig schrijven, dat niet onmiddellijk tot het spreken helpt? Al wat men duidelijk
hoort, en dit is menigvuldig, is door de uitspraak genoeg gekend: dit alles nog
schrijven, is dikwijls louter tijd-
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verlies en dient soms alleen om de jongens bezig te houden. Spreken bovendien is
alleen geschikt om in de punten waar het dialect van de algemeene taal afwijkt, den
passenden vorm in staat te stellen, om triomfantelijk te strijden tegen dien van de
bestaande innerlijke taal, door het dialect in den geest geprent en door 't herhaald
gebruik gedurig versterkt. Doet b.v. op het gebruik van dan na den vergelijkenden
trap door een leerling 10 oefeningen schrijven, wat lang duren zal, en door een
anderen leerling enkel opzeggen, wat weinig tijd zal vragen, en ik meen te mogen
verzekeren dat de tweede later veel minder fouten zal begaan dan de eerste. De
spraakkunst leere ook spreken!
Lezen. - Lezen is onmiddellijk nuttig voor 't spreken, alleen dan als men
articuleerend leest. En toch hoeveel wordt er, door de leerlingen uit haast om den
inhoud te kennen of louter uit gemakzucht, alleen met de oogen gelezen? Dit brengt
niets anders op dan een zeer zwak gezichtsbeeld van de gelezen woorden. En wat
gezeid van de lezingen in de klas door één leerling gedaan, terwijl al de gezellen er
zich mee vergenoegen min of meer in het boek te volgen en min of meer naar den
lezer luisteren?... Alleen voor den lezer is zulke oefening vruchtbaar, de andere doen
er niets méér op dan onvolledige, duistere gezichtsen gehoorbeelden, die zelfs niet
middellijk hun goed en vlug spreken zullen bevorderen.
Dus, de leeraar die zijn jongens in 't spreken vooruit wil helpen, moet, terwijl er
één voorleest, van allen eischen dat zij, tegen hun gemakzucht in, stil mee articuleeren.
Dan, dan alleen is de oefening nuttig voor heel de klas. Vindt men bij het esthetisch
lezen er bezwaar in al de leerlingen samen luide te doen lezen, omdat sommige
stemmen te weinig omvang hebben en dus niet in staat zijn om de vereischte stijgingen
en dalingen uit te voeren, dan toch is 't mogelijk nu en dan, zelfs vóór de verklaring,
een stuk op één en denzelfden toon zachtjes door heel de klas te doen lezen.
Ieder onderwijzer en leeraar doe zijn best om van zijn ziende en hoorende leerlingen
articuleerders te maken. Hij spore ze dikwijls aan, om al lezend of leerend met het
gemak dat zij vinden in niet te articuleeren, een grooter gemak te koopen door altijd
te articuleeren. En dit gemak bestaat hierin dat zij vlugger dan ooit hun gewone lessen
en geheugenoefeningen zullen kennen en langer onthouden.
Uiterst nuttig zal 't nog zijn dat zij, terwijl zij hun opstel-
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len maken, bij zich zelf articuleerend spreken. Veel zwakheden en stroefheden zullen
zij daardoor in hun opstellen ontdekken en kunnen verbeteren.
Maar daarom moeten zij van tijd tot tijd een uitdrukkelijke les op de verschillende
accenten krijgen en, zelfs affecteerend, volgens die les eenige regels lezen.
In zake van kracht komt meest de groote onvolledigheid van het schrijfbeeld uit.
Niet de minste aanduiding van woordof van zinsaccent. Enkel wordt nu en dan het
emphatisch accent aangewezen. Sterke, half sterke en zwakke lettergrepen staan
zonder eenig onderscheidingsteeken nevens elkander, al ontstaat door hun verschil
van kracht het rythme, dat zoo innig tot het wezen van de taal behoort.
Hoe beter de leerlingen de krachtaccenten waarnemen, hoe vlotter hun constructies
zullen zijn. En, zoo zij al sprekende schrijven, dus de chromatische bij de dynamische
accenten voegen, zullen zij niet alleen alle moeilijke zinnen voelen en afwijzen, maar
ook lichter gedachten krijgen, omdat zij, dichter bij de werkelijkheid staande, ook
een krachtiger suggestie zullen ondergaan.
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Over functioneele Asymmetrieën in het Dierenrijk(1)
door Dr. M.C. Schuyten.
Inleiding
1. Het overzicht der Literatuur van dit onderwerp heeft ons den indruk gegeven dat
Johannes Theel(2) het Zoologisch standpunt der symmetrie, alvast in het tegenwoordige
Duitschland, vertegenwoordigt. Namelijk, omdat zijn synthese rekening houdt met
nagenoeg al het gekende op dit terrein. Om deze reden willen wij eerst aan zijn
opvattingen eenige aandacht schenken.
Hij betreurt het dat de Leerboeken, ook de Plantenkundige, de
symmetrieverschijnselen stiefmoederlijk behandelen, als deze toch een opbouwend
element van eersten rang zijn. De meetkundige grond van het vraagstuk ter zijde
gelaten, is het princiep der symmetrie eigentlijk te behandelen op het gebied der
oorzakelijke Morphologie. Maar... om tot een physische verklaring te komen is het
toch een noodzakelijkheid toevlucht te nemen tot afgetrokken Meetkunde. En nu
volgt een rein abstracte uiteenzetting van de verschillende symmetrisch-gebouwde
diervormen die er alle een ‘biologische’ symmetrie op nahouden. Goed.
Maar waarom zegt dan verder de schrijver dat alle dieren welke snelle bewegingen
uitvoeren (loopen, zwemmen, vliegen), streng bilateraal-symmetrisch zijn? Een
‘tatsache’ van mechanische noodwendigheid want, het lichaam van een looper (paard,
struis, loopkever) rust niet op den bodem met breede

(1) Voorafgegaan door:
Over functioneele Asymmetrieën bij het Schoolkind. Hygien. u. Biolog. Abhandl. 1925.
Fee.tschrift Hermann Griesbach. Verlag Alfred Topelmann in Giessen.
Over functioneele Asymmetrieën in het Plantenrijk. Koninklijke Vlaamsche Akademie voor
Taal en Letterkunde. Verslagen en Mededeelingen 1927 - Samenwerkende Maatschappij
‘Volksdrukkerij’, Gent 1927.
(2) Bij de namen der schrijvers zie verder de Litteratuur.
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basis, maar wordt door beenen in de hoogte geheven om door deze voorwaarts te
worden bewogen. Nu zou de geringste afwijking van de symmetrie, met betrekking
tot de op het lichaamsvlak uitgeoefende zwaarte- en bewegingskracht, een
draaiingsmoment verwekken dat een blijvende bedreiging zou zijn voor het algemeen
evenwicht. En de meest gevoelige aan een overbelasting rechts of links zijn zeker
de zwemmers, maar bovenal de vliegers. En deze gevoeligheid voor asymmetrie
neemt dan nog met de lichaamsgrootte snel toe, vermits bedoelde draaiingsmomenten
in de vierde macht der lengtetoenamen wassen.
Deze niet-biologische beschouwing maakt het duidelijk dat Theel in zijn physische
afleidingen vanzelf tot een geometrische symmetrie verplicht is heen te varen, er dus
rekening mede te houden, en te doen alsof deze in de levende Natuur werkelijk
bestond. Al wil hij zich, in den, aanvang van zijn betoog, hier voor behoeden.
Zoo krijgt de lezer een gevoel alsof er tegenstrijdigheid in den gedachtenloop van
het stuk zou zijn te bespeuren, gevoel dat dan nog zou versterkt worden door zekere
bemerkingen die men er in ontmoet, als deze:
zooals bekend zijn alle dieren in hun inwendigen bouw asymmetrisch;
vliegers zijn steeds streng symmetrisch gebouwd, en hoe sneller hun beweging
hoe gewichtiger deze symmetrie wordt van uit een mechanisch oogpunt en hoe sterker
zij is uitgesproken.
Dus in werkelijkheid toch symmetrie, maar zuiver afgeleid uit de theorie, zonder
meer.
2. Deze zonderlinge wetenschappelijke opvatting wordt even zonderling gerugsteund
door de leerboeken, en niet de minste, alwaar (b.v. in Hertwig) loopend de
morphologische grondvormen volgenderwijze zijn ingedeeld:
a. Asymmetrische grondvormen, of anaxone, onregelmatige of amorphe
(Lophocalix philippinensis);
b. Alzijdige symmetrie, homaxone, spherische grondvormen, zooals bij Hallomma
erinaceus;
c. Radiaal symmetrische, monaxone grondvorm (Anteomorphe elegans);
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d. Tweestralig symmetrische, heteraxone grondvorm (Chrysaora hysoscella, Actinia
equina).
e. Bilaterale symmetrie of dubbel-heteraxone grondvorm (dwarsdoorsnede van
een visch).
Een dergelijke klasseering brengt natuurlijkerwijze in het brein van den student
de gevolgtrekking te weeg dat alle dieren symmetrisch zijn gebouwd, behalve een
kleine groep amorphe wezens in het begin van de dierenladder, en die vermoedelijk
de evolutionnistische overgang zijn tusschen planten en dieren. Juist de verstandigste
leerlingen komen tot deze afleiding, en zijn aangelegd om later het begrip nog verder
uit te breiden.
Zoo wordt ruim inbreuk gemaakt op de wetenschappelijke degelijkheid van de
waarheid in de Natuur, die wij vermoedelijk niet kunnen omvatten in haar geheel,
maar die wij toch niet mogen vervangen door een andere die gegrond zou zijn op
onze phantastische verbeelding.
3. Noch werkelijk spherische (Bouhier), noch radiale, noch tweestralige, noch
bilaterale (Plate) symmetrieën zijn ergens aan te toonen. En zoo er mechanische
wetten zijn die de beweging en het evenwicht der dieren twijfelloos regelen, zijn wij
nog verre af om uit te maken welke die wetten zijn of hoe degene die wij kennen
door het levende wezen met zijn ingewikkeld zenuwcomplex en verbazende
psychologie in toepassing worden gebracht. Hoe te verklaren b.v., in het licht van
de Theel'sche mechanica, de groote beweeglijkheid van Crangon (de garnaal) - zwemt
pijlsnel op den rug - waarvan verder 5 exemplaren volledig voor hun 4 groepen van
aanhangselparen worden onderzocht en volledig asymmetrisch bevonden? Wordt
hij in zijn voorwaartsche beweging door zijn asymmetrieën gestoord? Naar de
mechanische wet zou hij gedurig een kring moeten beschrijven. Evenals zoovele
andere dieren. En dit is nu eenmaal niet.
Ze zijn dan symmetrisch naar de theorie, omdat de mechanische wetten door de
menschen opgesteld het zoo eischen, en zij zich gedragen alsof zij aan die wet
gehoorzaamden. Als in werkelijkheid zij alle asymmetrisch zijn, zooals wij zullen
aantoonen, en zich toch symmetrisch bewegen.
Heeft men niet den indruk dat de wetten die het verschijnsel van het dierlijk
evenwicht en der dierlijke beweging be-
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heerschen, anders zijn dan algemeen wordt gedacht, en wij nog in het duister tasten?
4. Misschien zou eenig licht hierover worden verspreid als wij denken aan het
kringloopen van in oerwouden, prairieën of woestijnen verloren reizigers, en dat
voor grond zou hebben hun natuurlijke rechts- of linkshandigheid (v. Hasselt). Ook
het door de Indianen wel bekende kringloopen naar links van achtervolgde wilde
paarden, damherten, elanden e.d. zou een morphologischen grond hebben. Daarom
niet noodzakelijk en alleen in de ledematen, maar tot zelfs in het binnenoor zou te
vinden zijn, zooals door proeven op varkenskonijnen werd aangetoond (Streich),
maar blijkbaar niet algemeen wordt aangenomen (Reisinger). De mogelijkheid van
dit alles is echter niet uitgesloten, en dan mag worden gezegd dat diezelfde reizigers
en wilde dieren, op bekende paden of ongestoord niet afwijkende, onbewust
psychologisch en spierkrachtig reageeren tegen hun asymmetrische neigingen, en
aldus in staat worden gesteld om rechtlijnig hun doel te bereiken, dan ditmaal
niettegenstaande de mechanische wet der symmetrie die gecompenseerd wordt door
een andere. Nu is het veranderlijk algemeen automatisme een bewijs van veranderlijke
hooge ontwikkeling, principe dat in psychologie zeer in aanzien staat, en mooi is
waar te nemen bij mensch en dier. Hoe grooter het onderscheidingsvermogen voor
weerstanden - motorische, sensorische, verstandelijke - hoe grooter ook het aantal
automatismen die in toepassing komen en hoe hooger de ontwikkeling.
Maar als wij nu weer teruggaan tot Crangon, hiervoor vermeld en die, zooals
gezegd, asymmetrisch is gebouwd en in zijn element, de zee of de rivier, bliksemsnel
een rechte baan doorloopt, wat moeten wij dan weer afleiden als wij den graad van
automatisme - die niet gering schijnt te zijn - dus den graad van ontwikkeling, mee
in rekening nemen?
5. Intusschen is het al een zekere tijd dat men zich graag door mathematische
verklaringen omtrent de levende stof op sleeptouw laat nemen. Dus Bois-Raymond
ging daar zeer verre mee, als hij zelfs het dierlijk lichaam aan een geometrisch gebouw
trachtte te vergelijken. En het duurde niet lang of hij had navolgers die nog veel
verder gingen dan hijzelf (Emch, Francé). En zij die ernstig het vraagstuk aan de
feiten wilden toetsen, zonder vooringenomenheid, werden toch ook, in menig
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geval, medegesleept (Tattersall, Magnan), ja, vonden bij sommige diersoorten weefsels
die duidelijk een kristalvorm in herinnering brachten (van de regelmatig-octaedrische
groep, Schulze). Dan ontmoet men nog geleerden die een asymmetrie enkel schijn
noemen en ze in symmetrie willen omzetten (de Nabias), ten rechte of ten onrechte,
of geconstateerde asym-Nabias), ten rechte of ten onrechte, of geconstateerde
symmetrieën te ontdekken en ze niet vinden (Puffer). Ja Plate, die in bewondering
staat voor het mooi bilateraal-symmetrisch lichamelijk gebouw der Chitonen
(Keverslakken), en zich bezorgd afvraagt waarom echter hun geslachtsorganen en
woonhuisjes toch asymmetrisch zijn, houdt er een ‘theoretische’ type op na die ‘moet’
bestaan hebben en aan al zijn ingebeelde symmetrieëischen voldeed. Ook Steiner
wil voor zijn Nematoden (Draad- of Koordwormen) een oertype symmetrisch
opbouwen... met zijn verstand alleen.
6. Maar er zijn ook weer nuchtere onderzoekers die de zaken benoemen zooals het
hoort, de asymmetrieën als dusdanig aantoonen, en hoogstens ze trachten te verklaren
(Scott, Herrick, Kukenthal, Kofoid, Markowski, v. Brandt, Kornfeld, Ludwig,
Friedmann e.a.). Terwijl het ook zou beginnen door te dringen, langs de baan der
Physiologie,
‘dass fast regelmassig Ungleichkeiten der Gliedermassen vorkommen’ (v.
Hasselt),
hetgeen wijzelf reeds in 1900 aantoonden, aan de hand van systematische nauwkeurige
spierkrachtmetingen op schoolkinderen (Paedologisch Jaarboek). Tevens gewaagt
men nog al dikwerf van ‘oorzaken’ der asymmetrieverschijnsels, die echter reeds in
het embryo hun oorsprong zouden hebben (v. Brandt, Kornfeld, Ludwig, König),
feit van het hoogste belang dat bij de Kip, het menschelijk geraamte en de Mol zou
zijn aangetoond. König en Kornfeld zeggen wel dat de embryonale asymmetrieën
zich tegen de geboorte van het kind herstellen, symmetrieën worden, omdat hun
metingen deze gevolgtrekking zouden rechtvaardigen. Maar zij bepaalden enkel
‘lengten’, nooit breedte- of diktedoormeters.
Wij bevestigen nogmaals dat voor verdere nauwkeurigheid dan mm/10e,
König-Kornfeld's zienswijze niet zou vol te houden zijn, zoomin als wanneer zij tot
andere afmetingsbepalingen zouden overgaan, in den zin van b.v. de door Duerst
aangegeven metingen. Daarbij is het niet zonder interest te verwijzen naar
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Weiss die de schrijvers in hun litteratuuroverzicht zelf aangeven.
Hierop zullen wij bij het einde terugkomen.
Er is ook een uitgebreide Literatuur over de menschelijke asymmetrieën, met de
algemeene bekendheid dat 2.6% linkshandig, 97.4% rechtshandig zijn, bij niemand
ook maar geen spoor van symmetrie, reeds voor de ledematen alleen, is aan te treffen.
Hetgeen dan tevens nog aan den dag komt als men de functies (spierkracht,
warmteuitstralingsvermogen, huidgevoeligheid e.d.) vergelijkend rechts en links
meet. En reeds bij kinderen is die algemeene eigenschap sterk uitgesproken
(Lueddeckens, Joteyko, Paedologisch Jaarboek, e.a.).(1)
Even merkwaardig is het te vermelden dat deze menschelijke asymmetrieën altijd,
van in de vroegste tijden, over het algemeen kwantitatief dezelfde zijn gebleven.(2)
7. De bedoeling van deze Verhandeling ligt dus voor de hand. Het komt er in de
eerste plaats op aan te weten of de asymmetrie ook in het dierenrijk een algemeen
verschijnsel is, als wij toch in het plantenrijk en voor den mensch tot een bevestigend
antwoord zijn gekomen.
De arbeidsmethode die wij volgden was dezelfde als voor de planten. Wij
beschrijven verder een centraal hoofdonderzoek op dieren opzettelijk voor hun
schijnbare symmetrie hiervoor uitgekozen. Wij namen de Lamellibranchiata
(Plaatkieuwigen), met als hoofdtype Mytilus edulis (gewone mossel). Dit
hoofdgedeelte doen wij voorafgaan door een groote reeks metingen uitgevoerd zoowat
op alle toegankelijke dierengroepen, eveneens min of meer uitgekozen voor hun
mogelijken symmetrischen bouw.
De proefondervindelijke indeeling is zakelijk de volgende:
A. Inleidende metingen op in de Literatuur voorkomende afbeeldingen.

(1) Zeer uitgebreide Lit. in het bijzonder voor kinderen, vindt men in ‘De Paedologle, synthetisch
opgebouwd’ (Paedol. Jrb. VIII, 1913), en het boek van den schrijver in de Bibliothèque
biologique en sociologique de la femme van Toulouse, getiteld ‘L'éducation de la Femme’,
hoofdstuk IV, ‘La Droiterie’. Octave Doin, Paris 1908.
(2) In het boek der Richteren, over ± 3000 jaren geschreven, berekent men naar Hoofdstuk XX,
verzen 15-16. dat er onder de strijdbare mannen van de kinderen Benjamins 2.62%
linkshandigen waren (voor het behandelen van den slinger), precies het hedendaagsch cijfer.
Ook David, voor zijn strijd tegen den reus Goliath, wordt in kunstwerken steeds voorgesteld
met den slinger in de linker hand.
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B. Metingen gedaan op de geraamten van Elephas indicus, Canis Lupus, Canis
familiaris, Filis catus, Lepus cuniculus, Fringilla domestica, Gallus domesticus, Grus
communis, Giocoma alba, Rana esculenta, Gadus morrhua, Gadus aeglefinus;
Verschillende typen van Lepidorptera, Diptera, Hymenoptera, Coleoptera,
Orthoptera;
Verschillende Aranea, Decapoda, Isopoda;
Een reeks Lamellibranchiata-soorten;
Een reeks Uraster rubens.
C. Uitgebreid massaonderzoek op Mytilus edulis, voorafgegaan door een
nauwkeurige analyse van Cardium edule.
Nota:
De opgestelde geraamten verdanken wij aan het Museum van den Koninklijken
Dierentuin, de meeste Lepidoptera- en Lamellibranchiata-soorten aan dat van den
Kruidtuin, beide te Antwerpen.

De metingen.
A. Voorafgaandelijke proeven op vertrouwbare afbeeldingen.
1. Wij namen eerst een gekend leerboek in de hand, met de bedoeling de Insekten
eens na te kijken, omdat alhier, naar onze opvatting wel geen asymmetriën zouden
te bespeuren zijn.
Het eerst troffen ons de mooie vlinders, en wij bewonderden een poosje de Papilio
machaon (Koninginnepage), toen wij er aan dachten de vleugels eens te meten, en
wij vonden:
Bovendste vleugels
Links
Rechts
Lgte
Bdte
Lgte
42

21.5

41

Bdte

Onderste vleugels
Links
Rechts
Lgte
Bdte
Lgte

Bdte

23

38.7

19

19

40

met een overdwarsche rechtlijnige doorsnede
linker onderste - rechter bovenste
vleugels:

85

rechter onderste - linker bovenste
vleugels:

86

Alles in mm.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

79
Hiervan uitgaande namen wij nog de maten van Sphinx pinastri (Dennenpijlstaart),
Catocala nupta (Roode Weeskind), Hibernia defoliaria (Groote Watervlinder),
Ephemera vulgata (Geldersche Haft), met nog eenige andere, en bekwamen analoge
uitkomsten, d.i. nergens een denkbare symmetrie. Ook voor typen van Culex (Mug),
Bombilius (Hommelvlieg), Gastrus (Paardenhorzel), Coccus (Schildluis), konden
wij niets ontdekken dat ook maar gelijkenis had met morphologische gelijkvormigheid
in den bilateralen bouw.
2. Toen zouden wij de oorspronkelijke Literatuur eens naslaan, en kozen hiervoor
uit de Zoologische Jahrbücher, Abth. f. Anat. u. Ontol., een Tijdschrift (oorspronkelijk
van Spengel) waarvan de Platen als degelijkheid van uitvoering moeilijk zouden
kunnen worden overtroffen. En bij het overbladeren; toen wij tevens de Literatuur
voor ons onderwerp verzamelden, bleven wij staan bij de volgende onderzoekingen:
(Zie de Lit. bij de geciteerde namen).
Plate (Dr. L.). Zijn studiën over Protozoen, op Acinetoides greeffii en Zoothamni,
Laganophrys aperta en aselli, Epistylis simulans, Heliochona sessilis, Aegyria oliva,
Noctiluca miliaris, Parameccium putrinum, alle met afmetingen in natura van de
orde der μ, lieten nergens een morphologische symmetrie vaststellen, hoezeer wij
ook ons best deden om iets in dezen zin te ontdekken.
Seeliger (Ostwald) vergelijkt de anatomiën van duiven met Didunculus als type. Wij
schonken bijzonder aandacht op den schedel van Plaat 11, en het Os sacrum van Pl.
12. De asymmetriën zijn reeds zichtbaar op het bloote oog.
von Wissel (Curt.). Voor zijn studie over de Chitonen (Keverslakken) uit een rijke
verzameling, geeft de schrijver op I1. 21 verschillig gekleurde voorbeelden weer, 10
prachtexemplaren. Hier moet men goed toekijken, maar toch vonden wij op elk
exemplaar minstens één asymmetrie.
Zimmer (A.) geeft een studie over het Reegewy. Geen spoor van gelijkvormige
ontwikkeling.
Enderlein (Gunther), bij het onderzoek van Actenotarsus hispanicus, voorgesteld op
Pl. 19, besluit tot een nieuwe Copeognatensoort. Onze metingen van de pooten gaven
goed uitgesproken asymmetrie.
Tage Lakjer vergelijkt Hagedissen met Anamieren en primi-
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tieve typen door de studie van de verhemeltestreek. Op al de Platen met de mooiste
verhemeltevlakken van Iguana tuberculata, Phrynosoma cornutum, Agama stellio,
enz., kan men op het bloote oog, zonder meten, duidelijk telkens één morphologische
asymmetrie vaststellen.
En zoo konden wij voortgaan met nog andere voorbeelden van goed uitgevoerde
en verzorgde beelden van typische bilaterale dieren of gedeelten van dieren, ook in
bepaalde ontwikkelingsstadiën, zonder ook maar éénmaal tot algeheele symmetrie
te mogen besluiten.
Wil dit nu zeggen dat tijdens de (photographische) opname der voor clicheering
geschikte voorwerpen niet gedacht werd aan de noodzakelijke axiale richting der
lichtstralen? Dan zouden al de zoo mooie en met zooveel kosten uitgevoerde Platen
in den grond foutief zijn weergegeven, althans voor het onderwerp dat wij hier in
behandeling hebben genomen. Wij hebben redens om aan deze veronderstelling
weinig vertrouwen te schenken. Maar toch is daaromtrent geen zekerheid voorhanden,
en mogen wij aan deze metingen geen overwegend, of zelfs geen doorslaand, belang
hechten. Dat doen wij ook niet. Alleenlijk hadden wij het recht deze gegevens als
een vingerwijzing te beschouwen, die ons leiden zou tot verder onderzoek in de
Natuur.
Onze uitslagen hieromtrent zijn samengevat in B. en C. die nu gaan volgen.

B. Gemengd onderzoek op verschillende vertegenwoordigers van de
Dierenladder.
1. Geraamte van Elephas Indicus (Indische Olifant).(1). Kophoogte 2.75 m.
Links (cm)

Rechts

Omtrek, ongeveer in 't
midden

38.5

40.

- onderste verbreeding

59.5

58.5

- bovenste
gewrichtsknokkel

66.

70.5

Humerus

(1) Op het Museum-naambord staat in 't Fransch geschreven dat het dier te Antwerpen aankwam
uit Akyab den 26 Sept. 1852 met het stoomschip ‘De Schelde’, door zijn nieuwe meesters
Jacqueline (Jakoba) werd geheeten, en dat het stierf in den Dierentuin den 31 Januari 1880.
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Radius
(gekruisd op het voorvlak door den Cubitus)
Omtrek, ongeveer in 't midden

27.

26.2

- bovenste achterknokkel van het gewricht

40.

42.

14.

15.

Omtrek, ± midden

32.5

30.8

- bovenste gewrichtsknokkel

75.

75.5

- Rotula

33.

32.

32.5

30.8

8.

8.5

Cubitus
Omtrek, ongeveer in 't midden
Femur

Tibia
Omtrek, ± midden
Perone
Omtrek, ± midden
Ribben
Omtrekken gemeten op 10 cm. afstand van het vrije (buik-) uiteinde, te beginnen
met het eerste (voorste) paar.
Ribbenpaar 1

20.5

20.6

-2

16.

14.

-3

12.2

10.6

-4

11.5

11.4

-5

12.9

11.5

-6

12.4

11.8

-7

11.9

11.2

-8

11.

10.8

-9

10.1

8.4

- 10

8.5

8.5

11

8.7

8,

- 12

7.7

8.3

enz. tot ribbenpaar
19.
Schouderblad
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Afstanden in rechte lijn van het Ravenbeksuitsteeksel
(Caracoide) tot het nevenliggende punteinde der plaat

30.

29.3

het Ravenbeksuiteinde tot den uitersten punt van het
schouderbladshoofd (Acromion)

28.

28.
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het Acromionpunt tot het einde van de
Scapula

72.

69.5

het einde van de Scapula tot het begin

59.6

59.5

het Acromion tot het overhoeksch einde 55.3
van de schouderplaat

55.4

Bekken
Lengteafstand
Illium

63.

61.5

Omtrek ± midden verlengsel Illium

35.

34.3

Omtrek ± midden
Pubis

21.8

20.5

Kop
Omtrek bovenste gedeelte onderkaakbeen 62.5

61.

- Jukboog (Jugal)

11.

10.8

- onderste gedeelte bovenkaak

39.

38.6

- afgezaagde slagtanden (tweemaal
gemeten)

11.

10.7

Afstand Jukboogrand - middellijn
bovenkaak

15.

15.

Bemerkingen. De aangegeven cijfers stellen enkel maten voor die met een zekeren
graad van nauwkeurigheid konden worden gemeten. Graag hadden wij er nog andere
genomen, maar de bovenste gedeelten van het reusachtig gestel konden enkel met
een trapladder worden bereikt, terwijl zijn linkerflank, naar den muur gekeerd, sterk
was beschaduwd. Ook doet men met een opgetuigd beenderengestel niet precies wat
men wil als het dan nog wegens zijn omvang en zwaarte noch omgedraaid noch
verschoven kan worden.
In sommige gevallen was het heel moeilijk scherp belijnde afstanden te bepalen;
vandaar dat wij hier enkel tot op een halven centimeter nauwkeurig konden meten.
Voor de omtrekken ging het natuurlijk beter, hoewel wij voor deze maten eveneens
op zware moeilijkheden moesten stuiten (Schouderblad).
De linkshandigheid is nogal algemeen en opzichtens de weinige gevallen van
symmetrie mag worden volgehouden dat ook deze geen symmetrieën zouden blijken
te zijn, ware verdere meetnauwkeurigheid mogelijk geweest. Hiervan is de omtrek
der slagtanden, die konstant uitvalt tot op 1 mm. nauwkeurig, een treffend bewijs.
Geraamte Canis Lupus (Wolf). Kophoogte 60 cm.
Kop
Boogafstand
Jukbeen-middellijn

Links
60 mm.

Rechts
60.
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Afstand rand oogholte-middellijn

27.

26.

- randen achterhoofdsbeen-middellijn

26.

24.

Opstaande doormeter gewricht Onderkaaksbeen

60.6

60.

Verschillende afstanden neusbeenrand
tot de middellijn

a/

4.

4.

b/

4.

4.8

c/

5.

5.7

d/

6.

6.5

Afstand buitensten rand dwarsuitsteeksels
tot middenpunt wervellichaam

43.

42.

Buitenste randlengte dwarsuitsteeksels

33.5

34.

Grootste buitenste gewrichtsdoormeter
(Glénoide)

33.2

32.4

Lengte doornvormig uitsteeksel (kam)

135.

137.

Grootste breedte rechthoekig op den
bovenrand

66.3

66.

Een dikte van den bovenrand

1.7

2.

Een omtrek in de voorste helft

55.

51.5

Doormeter voorste gewrichtsknokkel

33.7

32.3

- onderste -

37.3

37.3

Een middenomtrek

47.

47.

Doormeter onderste gewrichtsknokkel

34.3

34.2

Grootste lengtedoormeter Rotula

17.8

17.8

Grootste breedtedoormeter Rotula

11.

11.

Overhoeksdoormeter gewrichtsknokkel

33.3

34.8

Lengtedoormeter voorste gedeelte Ilia

49.8

48.2

- midden - Ilia

18.4

18.5

- achterste rand - Ilia

39.1

39.1

Lengte Pubishelften, in het midden

9.5

9.5

Eerste Halswervel

Schouderblad

Humerus

Femur

Bekken
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Calcaneum
Doormeter vrij gedeelte knokkel

14.5

15.

- - - overhoeks

14.1

14.7
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Schedel Canis familiaris (Huishond). ± 105 × 68 mm. ♀.
Een zeer mooi stuk waarvan het algeheel symmetrieuitzicht treffend is.
We zouden meten met bijzondere aandacht.
- De afstand tusschen de omtrekken der twee Jugalbogen bedroeg in 5 succ.
bepalingen:
68.42 68.48 68.45 68.47 68.43 gemidd. 68.45 mm.
- Toen werd de middellijn van de verhemeltebeenderen (de samenvoeging der twee
helften), ook als middellijn van den afstand tusschen de twee Jukbeenbogen aanzien,
en de aldus verkregen helften R en L gemeten, We kregen:

1 maal

Rechts
34.8

Links
33.9

Som
68.70

2e maal

34.5

33.8

68.30

e

Gem. 68.50 mm.
Gezien de moeilijkheden van de bepalingen is de overeenkomst met het gem.
68.45 van hierboven zeer goed. En we mogen zeggen: De rechterhelft van den schedel
neemt een grooteren omvang dan de linker.
- Helften L en R van de gehemeltemiddellijn tot eenige opeenvolgende
Bovenkaakbeengolvingen:

1e punt

Rechts
18.5

Links
17.3

2e punt

21.

20.

3e punt

22.

20.5

4e punt

17.

16.

- Afstanden R en L tusschen de middellijn van de verhemeltebeenderen en den
buitensten rand van de bovenkaakbeenderen op de hoogte der neusholten: R = 8. L
= 7.5 mm.
- Afstand R en L tusschen de achterhoofdsknokkelspits (pointe du Condyle occipital)
en het para-achterhoofdsuitsteeksel:

1 maal

Rechts
11.80

Links
12.40

2e maal

11.85

12.45

3e maal

11.85

12.40

e

- Als men nu bijzonder goed toekijkt ontdekt men op het oog nog vele andere
asymmetrieën die echter voor meten niet altijd toegankelijk zijn. Ook eenige
beendervormen links en rechts geven den indruk paarsgewijs niet hetzelfde te zijn.
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- De maten die wij konden nemen geven wij aan zonder een bepaalde orde te volgen.
Meestal kwamen die maten het eerst aan de beurt die het best toegankelijk schenen
te zijn.
Deze bemerking is ook toepasselijk op onze andere metingen van de geraamten
die overigens alle, behalve Lepus, op voet staande ineengezette exemplaren waren,
en die wij bijgevolg niet konden behandelen zooals wij het wel wenschten.
Geraamte Filis Catus (Wilde Kat). Hoogte ± 31 cm.
Kop
Afstand Jukbogen-middellijn
voorhoofdsb.

Links mm.
29.5

Rechts
31.5

- Schedelgrens-middennaad

22.

20.

- buitenrand bovenste slagtanden tot
Kinnebaksmiddellijn

10.5

11.5

- binnenrand oogholte-middellijn
voorhoofdsbeen

9.

9.6

a/ in projectie
voorhoofdsuitsteeksel
(bovensten rand
oogholte)
-middellijn

24.5

24.5

27.5

27.5

- onderste slagtanden-kinnebaksmidd.

9.

9.5

- buitenste achterhoofdsbeenrand tot
middellijn

13.5

12.8

Lengte van het doornachtig uitsteeksel

85.

84.5

Afstand bovensten punt tot uiteinden
hoofd (Acromion)

24.8

23.3

b/ gebogen lijn

Schouderblad

Afstand Ravenbeksuitst. (Coracoide) tot 20.3
den buitensten rand van het uitgeholde
vlak (Glénoide)

20.

Grootste breedte van het blad rechthoekig 46.3
op den bovenrand genomen

47.

Radius
Lengte

117.

116.

129.5

130.

Fenur
Lengte
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Lepus Cuniculus (Konijn, geraamte)

I.

♂

Hiervan hadden wij de bijzondsterste beenderen afzonderlijk en was het ons
bijgevolg gegeven de meetnauwkeurigheid verder te drijven dan bij een opgesteld
dier. Wij namen al de maten
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3 maal, met afwijkingen die de 5 honderdste mm. zelden overschrijden.
Wij geven hiervan een voorbeeld voor het Schouderblad, en dan verder vergenoegen
wij ons de gemiddelden der 3 metingen aan te geven.

Links
59.14

59.16

59.15

Schouderblad
Rechts
57.50
57.49

32.60

32.62

32.63

31.28

31.30

31.32

Gr. doorm. 3.10
gewrichtsholte

3.10

3.10

3.01

3.00

3.02

Lengte
5.04
Acromion

5.04

5.04

4.80

4.80

4.78

Dikte
2.70
uiteinde
binnenrand

2.70

2.70

2.60

2.61

2.60

Grootste
lengte
Grootste
breedte

57.47

Uit deze maten blijkt voldoende de nauwkeurigheidsgraad der bepalingen en
kunnen wij in het volgende ons vergenoegen, zooals wij zeiden, met de gemiddelden.

Humerus grootste lengte

Links
67.44

Rechts
66.75

- bovenste gewr. knokkel, 13.93
doorm.

13.81

- onderste - -

10.07

10.09

Radius, grootste lengte

64.13

64.02

- - buiging

9.71

9.47

- een doorm. op zijn smalst 3.00

2.90

Cubitus, grootste lengte

50.24

50.35

- - buiging

11.55

11.49

- een doorm. op zijn smalst 3.66

3.54

Bekken, grootste lengte

80.01

81.01

- doorm: Bekken-gewr.
knokkel

6.95

6.87

Bekken, middelste dikte
Darmbeen

3.96

4.35

Femur, lengte

88,71

88.71
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- doorm. Bekken-gewr.
knokkel

6.95

6.87

- kleinste doorm. been

6.17

6.29

Tibia-Perone, grootste
lengte

90.87

90.44

- doorm. kniegewr. been

13.29

13.32

- doorm. been op zijn
smalst

6.15

6.18

- doorm. gewr. kn.
voetwortel

13.75

13.77

Onderkaak, grootste lengte 61.74

61.50
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- breedte tandbeen, tanden 17.69
incl.

17.73

- - bovendeel kaakb.

24.83

25.08

- dikte midden kaakbeen

1.42

1.44

Schedel, afstand
Jugalbogen - middell.

21.58

18.41

Het verschil 3.17 mm. tusschen de twee helften is zeer groot, maar juist, en kan
gemakkelijk gecontroleerd worden door rechtstreeksche bepalingen van den afstand
tusschen de twee Jugalbogen:
Som der twee
bepaalde helften

39.99

Bepaalde totale
afstand

40.00

Achterpooten, middelteen, 1e kootje
Lengte

33.45

-, middelt., 1e k., dikte gewrichtsknokkel 5.10
vóor

32.26
4.75

- -, 2e k., lengte

16.20

17.12

- - - dikte gewr. kn. v.

5.20

5.00

- -, 3e k., lengte

10.14

10.20

- - - dikte gewr. kn. v.

3.85

3.70

- -, Nagels, lengte

8.05

8.20

- - -, dikte gewr. kn.

4.16

4.04

- - -, Hoornkap, lengte

12.70

12.70

- - - - buiging

4.39

4.45

- 1e Kootje, lengte

19.60

19.45

- -, dikte, gewr. kn. vóor

3.56

3.60

- 2e Kootje, lengte

9.50

9.41

- -, dikte, gewr. kn. vóor

3.60

3.55

- 3e Kootje, lengte

6.15

6.05

- -, dikte, gewr. kn. vóor

2.81

2.74

- Nagel, lengte

6.27

6.23

Voorpooten, middelteen
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- -, dikte gewr. kn.

3.15

3,10

- -, hoornkap lengte

9.80

9.80

- -, - buiging

3.03

2.83

15.11

15.10

Eenige wervels
Atlas, helften
-, totale breedte

30.20

-, breedte dwarsuitsteeksels

11.20

11.55

Epistropheus, helften

7.25

7.75

-, totale breedte
4e Halswervel, helften
-, totale breedte

15.05
5.80

6.40
12.15

Hiermee eindigen wij de bepalingen van ons ex. Lepus. De verschillen zijn meestal
niet groot, maar ze zijn konstant, en
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dus werkelijk. Zoodat zij asymmetrieën aangeven, zoowel als de verschillen in tienden
of anderszins uitgedrukt.
Toch vonden wij het noodig deze vooruitzetting nog nader te bevestigen, zoo
mogelijk, en namen hiervoor de vier pooten van een tweede exemplaar Lepus aan
de bereiding van dewelke wij bijzondere zorg besteedden.
Wij vereenigden de uitslagen in een Tafel hieronder aangegeven.
Lepus Cuniculus II.
A. Lengte Teenen (T) voorpooten in hun succ. Kootjes (K) en Nagels voor been
(Nb) en hoorn (Nh)
Teen 1
L
R
1e K. Afwezig
2e K

-

3e K.

5.91

Nb

8.44

Nh

Teen 2
Teen 3
Teen 4
Teen 5
L
R
L
R
L
R
L
R
22.37 22.37 33.63 33.66 18.45 10.50 12.57 12.50
11.80 11.75 10.88 10.90 10.34 10.70 8.46

8.54

5.91

6.50

6.47

6.80

6.90

6.20

6.22

4.90

4.98

8.50

7.34

7.71

6.83

6.63

7.03

7.20

6.27

6.24

12.35 12.42 11.38 11.34 9.51

9.28

10.50 10.50 8.20

8.40

B. Lengte Teenen (T) achterpooten in hun succ. Kootjes (K) en Nagels voor been
(Nb) en hoorn (Nh)

1e K

Teen 1
L
R
Afwezig

Teen 2
Teen 3
Teen 4
Teen 5
L
R
L
R
L
R
L
R
41.79 41.90 39.55 40.00 37.83 37.77 34.20 34.10

2e K.

-

17.90 17.92 18.10 18.17 18.95 19.03 14.80 14.89

3e K.

-

10.82 10.75 11.77 11.87 11.91 11.86 8.50

8.37

Nb

-

10.40 10.70 9.98

8.10

Nh

-

14.40 14.80 14.00 14.00 14.00 14.00 10.05 11.00

9.94

10.29 9.60

7.94

Er komen ook in deze lengtematen verschillende symmetriegevallen voor, althans
tot op 1/100e mm. Dit wil echter niet zeggen dat nu de betr. pootdeelen volledig
symmetrisch zijn gebouwd. Nemen wij b.v. eenige absoluut symmetrisch uitge-
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vallen nagelhoorns en bepalen wij nog hun buigingen L en R:

1. Hoorn A. T 4

Buiging
Links
3.12

Rechts
3.40

2. - B. T 4

4.72

4.63

3. - B. T 4

4.77

4.70

Een tweede meting voor 2. en 3. gaf nog:
2.

4.72

4.65

3.

4.77

4.70

Er mag van konstans (vaste uitslagen) worden gesproken, zoodat er werkelijk
asymmetrie in de buigingen is aan te toonen. Voor 1. is de toestand duidelijk.
Onze gewenschte bevestiging in L.C.I, op het einde der metingen voorgebracht,
is hier dus positief uitgevallen.
Fringilla domestica (Huismusch).
Hier stelden wij ons voor eenige typische veders voor hun lengte te meten, en
kozen hiervoor uit de staartpennen, ten getalle van 6 aan de linker- en 6 aan de
rechterzijde; dan de slagpennen der vleugels, groote en kleine, saam 17 voor elken
vleugel.
De uitslagen hieronder werden telkens 3 maal genomen, met onveranderlijke
uitslagen. De breedte kon, wegens haar wankelbaarheid, niet in aanmerking komen.

1. Staartpennen, van voor naar achter gemeten
Links

52.5

54.8

56.8

57.0

58.0

57.0

Rechts

52.3

54.7

57.0

57.2

58.0

56.8

De verschillen aan de beide zijden overschrijden niet de 0.2.

2. Slagpennen (groote en kleine) van voor naar achter gemeten
Links

62.0

63.8

64.4

63.5

59.5

56.5

55.8

55.0

54.3

53.2

52.3

51.4

49.8

46.0

38.0

28.2

Rechts 62.3

63.8

64.8

63.5

59.3

57.0

56.0

55.0

53.7

53.0

54.0

52.5

51.4

49.0

46.0

37.0

54.0
54.0

De groote vergelijkende verschillen die wij voor de laatste slagpennen waarnemen
zijn wellicht toe te schrijven aan den
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ruiftijd (midden September). want niet alleenlijk was het beestje nog iets geel aan
de mondhoeken, maar aan de basis der goed gevormde slagpennen waren er reeds
kleine nieuwe ontstaan. Maar dit alles heeft niets te maken met ons onderwerp, omdat
het dier vloog, natuurlijk in rechte lijn, zooals alle musschen. Zelfs vallen deze
bijzonderheden mooi in het kader van onze overwegingen op het einde (Slot).
Dus de vlerken, reeds voor één enkele maat, zijn asymmetrisch gebouwd; de
vlerken, de bij uitstek motorisch-evenwichtige elementen der vogels.
Ei van Gallus domesticus (Huishoen of Kip).
Wij vonden het belangrijk ook eens na te kijken of het voor zijn meetkundigen vorm
zoo beroemde Kippenei - eivorm of ellips - werkelijk geometrische omtrekken heeft.
Wij meenden het niet noodig te onderzoeken of zijn projectie naar de lengteas iets
van den idealen ellipsvorm zou te kennen geven. Op het oog ziet men duidelijk dat
er over het algemeen - wij hebben er geen ontmoet - van deze meetkundige figuur
niets is te ontdekken. Alvast is de ‘eivorm’ geen ellips, en gaat het beslist niet op in
meetkundige beschouwingen, in elliptischen zin van het ‘ei’ te gewagen.
Maar misschien kon het rechthoekig plan op de lengteas een cirkel zijn, een
volmaakte cirkel wellicht niet, maar iets dat er dicht bij zou komen.
Hiervoor plaatsten wij in een schaaltje van voldoende cirkelvormige constructie
een ei, wel loodrecht op een waterpas vlak en trokken, met een fijn potlood, strijkend
den bovensten rand van het schaaltje, al draaiend den omtrek van het ei. Daarna werd
deze omtrek nauwkeurig gemeten en verdeeld in 10 gelijke deelen die door
potloodstrepen werden aangeduid. Aldus waren de elementen voorhanden om 5
diameters op gelijke afstanden op den cirkelomtrek te meten, namelijk voor de
genummerde punten van 1-10, de diameters 1-6, 2-7, 3-8, 4-9, 5-10.
De uitkomsten voor drie eiers I, II, III staan hieronder. Elke diameter werd drie
maal bepaald.
Er waren nogal technische moeilijkheden die wij misschien niet alle voldoende
hebben overwonnen. Maar de uitslagen schijnen ons toch bevredigend.
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I
2e
44.04

3e maal
44.03

Gemiddeld

1-6

1e
44.03

2-7

44.20

44.20

44.19

44.196

3-8

44.06

44.06

44.06

44.060

4-9

43.85

43.85

43.85

43.850

5-10

44.00

44.00

44.00

44.000

1-6

40.90

40.90

40.90

40.900

2-7

40.86

40.86

40.87

40.863

3-8

40.90

40.90

40.91

40.903

4-9

40.80

40.80

40.81

40.803

5-10

40.90

40.90

40.91

40.903

1-6

41.77

41.77

41.77

41.770

2-7

41.76

41.76

41.75

41.756

3-8

41.77

41.77

41.77

41.770

4-9

41.75

41.75

41.75

41.750

5-10

41.80

41.80

41.79

41.796

Diameters

44.033 mm.

II

III

Het feit dat de opeenvolgende metingen voor éénzelfden diameter verschillen
aangeven die niet hooger zijn dan één honderdste mm., laat toe rekening te houden
met de verschillen tusschen de lengten der opeenvolgende diameters van eenzelfde
ei en die hooger zijn dan minstens 2/100en; en dan bemerkt men dat voor een gegeven
ei steeds een diameter voorhanden is die meer dan sterk van de andere diameters
afwijkt, de verschillen gaande voor onze nummers I, II, III, van 346 tot 46 duizendsten
(in de gemiddelden).
Wij zijn niet overgegaan tot het meten van andere diameters omdat er geen reden
voorhanden is die zou kunnen doen veronderstellen dat wij dan betere
bouwregelmatigheden zouden te boeken hebben.
Wij besluiten gerust tot morphologische asymmetrie van het Kippenei.
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Grus communis (Kraan). Geraamte. Kophoogte ± 118 cm.
Kop
Frontalis, helften onder

L.
7.

R.
8. mm.

- - boven

12.

12.

Wortel neusbeenderen,
doormeter

8.

8.

Ondersnavel, lengte

178.5

177.5

41.

41.6

Vleugels
Humerus, doorm.
zijdelinks gewr. Kn.

- doormeter in het midden 14.

14.

- omtrek -

47.

47.

Cubitus, doormeter
midden, op de breedte

10.3

10.3

- - - op de dikte

5.

5.

Middelvinger, lengte
onderste koot

40.

40.

- - bovenste koot

48.8

49.

Kleine vinger, lengte

21.

21.

Middelhand, dikste been
doormeter midden

6.6

7.

- dunste - - -

2.3

2.2

Femur, doormeter midden 11.

11.

- omtrēk -

38.8

40.

Tibia, doormeter midden

11.

11.3

- omtrēk -

36.

36.5

Voeten, duim of groote
teen, 1e koot doorm.

5.

5.

- - 2e - -

4.4

4.3

- - 3e - -

4.2

4.2

- - 4e - -

3.3

3.3

- tweede lid 1e koot -

6.3

6.3

Pooten
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- - - 2e - -

4.1

4.3

- - - 3e - -

4.3

4.3

- derde lid 1e koot -

5.2

4.2

- - - 2e - -

4.

4.1

Doormeter midden

11.

11.

Omtrek -

33.5

32.5

Loopbeenderen

Ciconia alba (Witte Ooievaar). Geraamte. Kophoogte ± 91 cm.
Bemerking. Door den hr Conservator van het Museum werd ons medegedeeld dat
de aanwezig zijnde geraamten, vooral van
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pluimvee, niet noodzakelijk van den Dierentuin afkomstig zijn, sommige exemplaren
door specialisten-opzetters aan het Museum worden verkocht; en er dan tevens
mogelijkheid bestaat dat in een bepaald geraamte beenderen van verschillende dieren
derzelfde soort worden saamgebracht. Dit zou vooral het geval kunnen zijn voor de
vleugels, die door de jagers het meest worden getroffen, en waardoor
vleugelbeenderen voor Museumgebruik vervangen moeten worden.
Wij hebben aandachtig nota gehouden van deze omstandigheid.
Toen wij nu merkten dat onze cijfers - men onderzoeke ze nauwkeurig - precies
uitvielen als die van verzekerd oorspronkelijke exemplaren, meenden wij het niet
heelemaal noodzakelijk, wegens een mogelijkheid, afstand te doen van onze
meetvoorwerpen. Wij deelen dan ook onze cijfers onbeschroomd mee.
Vleugels
Radius, lengte

24.7

25. cm.

- doormeter midden

11.6

11.4 mm.

- omtrek op
dezelfde plaats

44.

43.3

Cubitus, aantal
verhevenheden (V)

12.

10 + 2

- omtrek vlak voor V1

37.5

35.

--

V2

34.5

33.5

--

V3

33.

32.3

--

V7

30.4

30.

- doormeter op

V1

12.5

12.5

--

V2

11.2

11.

--

V4

10.5

10.3

--

V8

10.

10.

V is het teeken voor de verhevenheden, met in den kop een holte, waarin de kleine
slagpennen zijn ingeplant. Voor Ciconia zijn er zoo 12 heuveltjes, bij andere vogels
meestal 9, en rechts zijn er hier twee bijna onzichtbaar, vandaar de boven gebruikte
schrijfwijze 10 + 2.
Sacrum
Op de rugzijde werden op plaatsen, telkens twee maal met denzelfden uitslag, de
helften op de middellijn gemeten:
Eerste plaats

34.5

35. mm.

Tweede plaats

33.

33.5
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Pooten
Femur, doormeter

12.8

12.2

- omtrēk

42.

42.

Tibia, doormeter

10.3

10.2

- omtrek

33.

33.

Voorste Sleutel- of Vorkbeen
Doormeter

8.5

8.4

Omtrek

22.

22.5

Geraamte Rana Esculenta (Groene Kikvorsch) I

Humerus, lengte

Links
16.30

Rechts
16.40

- dikte gewrichtsknokkel

2.82

2.82

- buiging

3.52

3.61

Cubitus-Radius vergroeid, 10.70
lengte

10.73

- dikte gewrichtsknokkel

1.48

1.59

- buiging

3.24

3.20

Femur, lengte

31.04

31.20

- platte dikte
gewrichtsknokkel

1.68

1.64

- buiging

3.10

3.23

Tibia-Perone vergroeid,
lengte

27.75

27.77

- platte dikte
gewrichtsknokkel

1.74

1.59

- buiging

2.73

2.94

Voetwortel
De twee zeer sterk verlengde voetwortelbeenderen komen in aanmerking.
Grootste been, lengte

15.15

15.18

- dikte grootste gewr. kn.

2.20

2.50

- buiging

2.22

2.47
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Kleiner been, lengte

14.10

14.17

- dikte grootste gewr. kn.

1.90

1.90

- buiging

1.89

1.88

Bekken
Bestaat uit den centralen staartwervel (heiligbeen) en 2 zijdelingsche gebogen
beenderen die de vergroeiing zijn van het darm-, zit- en schaambeen.
Zijdelingsche beenderen,
lengte

24.20

24.23

- - doorm. gewr. kn.

6.89

6.89

- - buiging

6.70

6.52
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Geraamte Rana Esculenta (Groene Kikvorsch) II
Dit mooi opgemaakt museumexemplaar was ons bijzonder welkom, omdat wij hier
gelegenheid zagen de achterste pooten met de teenen en een gedeelte van de
werveluitsteeksels te meten.
Femur (zonder den kop in het bekken),
lengte

26.

25.2

Tibia-Perone, vergroeid, lengte

30.3

30.3

Voetwortel, buitenste been -

15.4

15.

Voet, 1e (groote)
teen.

Kootjes 1 -

7.

7.

- 2e teen

-1-

10.8

10.8

--

-2-

5.6

5.6

- 3e teen

-1-

12.3

12.3

--

-2-

7.

7.

--

-3-

5.

5.

- 4e teen

-1-

13.5

13.4

--

-2-

8.

8.

--

-3-

6.8

6.5

--

-4-

4.7

4.5

- 5e teen

-1-

12.3

11.8

--

-2-

6.8

6.6

--

-3-

4.7

4.5

Verlengde werveluitsteeksels
(gemeten vanaf de ruggegraatsmiddellijn (dwarsuitsteeksels) tot de buitenwaartsche
uiteinden of zijdelingsche uitst.)
A. 4e paar, afstand in rechte lijn, van uiteinde
tot uiteinde

5.8

5.3

5e

-

-

5.7

5.5

6e

-

-

5.3

5.6

7e

-

-

5.

5.3
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B. 4e paar, afstand in rechte lijn, van uiteinde
tot
middellijn

6.

5.6

5e

-

-

5.8

5.8

6e

-

-

5.4

5.4

7e

-

-

5.

5.3

Andere afmetingen waren niet toegankelijk.
Voor het nemen van de lengten A, plaatsten wij den dubbelen dm. van het een
uiteinde tot het andere en lazen de maten op de middellijn.
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Voor de maten B werd de richting van elk zijdelingsch uitsteeksel tot de middellijn
met den dubbelen dm gevolgd.
In A wordt dus voorgesteld de grondlijn van den driehoek verder gevormd door
de absolute lengte tot de middellijn van de ribbe, en een gedeelte as van het lichaam
(hoogte)
In B bedoelde absolute lengte alleen.
Schedel Gadus Morrhua (Kabeljauw) 195 × 90 mm.
Het voorwerp, dat wijzelf met zorg hadden gepraepareerd, van boven bekeken,
vertoont op de middellijn een kam (Os interparietalis) die van het Os ethmoideum
(Neusbeen) tot het Os frontalis (Voorhoofdsbeen) zich stijgend verheft, om in het
Os occipitale superius (bovenste achterhoofdsbeen) vlagvormig naar onder het
achterste gedeelte van de schedelholte te helpen vormen.
Aldus is een goede gelegenheid voorhanden om op verschillende punten de
schedelhelften links en rechts te bepalen.
De onderzijde van den schedel bleek ons, om technische redenen, de gunstigste
meetvoorwaarden aan te bieden.
Hij werd dan met de bovenzijde op een wit blad papier gelegd zoo, dat zijn
middellijn voor en achter samenviel met een fijn getrokken haaklijn.
Vervolgens werd links en rechts een vertikaal (stalen) vlak rechthoekig tegen de
voor afstandsmeting uitgekozen zijdelingsche eindpunten aangeschoven, een zeer
fijne lijn getrokken aan de basis van het vertikaal vlak, de afstanden gemeten van
deze lijnen tot de middellijn.
De succ. uitgekozen punten links en rechts staan in de volgende Tafel aangewezen.
Uiterste puntenAfstanden tot de middellijn
van
Links
Rechts
Os Vomer
14.30
13.80

Geheele afstand of som
Berekend
28.10

Gemeten
28.08

Os Frontale

29.23

29.15

58.38

58.35

Os Parietale

29.59

32.40

61.89

61.81

Os
Occip-extern.

45.60

44.73

90.33

90.36

Het Os dentale of Onderkaadbeen, 75 × 85 mm.
Het been, van voor in het midden door verdroogd kraakbeen saamgehouden, plat
gelegd met de tanden omhoog, kon langs de binnenzijde op een koordinatenvlak met
een fijnen
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punt worden gevolgd en op verschillende hoogten vanaf de middellijn worden
gemeten. Wij kregen, van voor naar achter:

1e punt

Links
21.9

Rechts
19.3 mm.

2e

25.8

23.5

3e

29.5

27.5

4e

32.7

30.3

Deze groote verschillen zouden misschien kunnen worden toegeschreven aan de
ongelijkmatige verdroging van het bovenvermeld kraakbeen, hetgeen dan voor gevolg
moet hebben een ongelijkmatig inkrimpen van de verhoudingen der beenderen tot
malkander.
De Oorsteenen (Otolithes)
Wij namen hun grootste lengte en breedte, in rechte lijn, zonder rekening te houden
met de tamelijk sterke golving naar boven en de uitgeholde onderzijde.
Wij weten niet beslist aan welke zijde van den schedel zij thuis hooren, zij vielen
dooreen uit de binnenholten bij de reiniging. We rangschikken ze overeenkomstig
de vorige uitslagen naar L. en R.:

Lengte

Links
18.48

Rechts
18.10 mm.

Breedte

9.70

9.50

Zeer goede mogelijkheden voor afmetigen.
Schedel Gadus aeglefinus (Schelvisch) 115 × 55 mm.
Wij namen dezelfde meetpunten als hiervoor bij G. morrhua, omdat de bouw
nagenoeg volledig dezelfde is. Een onderscheid is aan te merken voor Os Basilare.
Zoo het voor G.M. een stevig stuk is dat den ganschen schedel steunt, bemerkt men
hier voor G.A. drie uiteenschuivende deelen die succ. dragen het Os ethmoideum,
het Os frontale anterius, en het Os frontale, telkens met bijbehoorten.
Wij hebben dan ook dezelfde Tafel saam te stellen:
Uiterste puntenAfstand tot de middellijn
van
Links
Rechts
Os Vomer
5.51
5.60

Geheele afstand of som
Berekend
11.11

Gemeten
11.10

Os Frontale

18.43

18.86

37.29

37.35

Os Parietale

23.59

23.60

47.19

47.25

Os Occip-ext.

25.80

26.10

51.90

51.88
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Os dentale
Uiterste punten van den tanddragenden boog tot de middellijn:
Links
15 10

Rechts
14 05

Som ber.
29 15

Som gem.
29 14

Zou ook hier niet van een onregelmatige opdroging van de kraakbeenweefsels
moeten gesproken worden?
De Kieuwbogen
Het is niet gelukt ze bij de bereiding op hun plaats en bijeen te houden. De twee
laatste (kleinste) verdwenen. Wij rangschikken de 5 overige in de orde hunner
uiterlijke grootte en dikte:
Links
Rechte lengte

Buiging

Rechts
Rechte lengte

1e paar

32.0

7.2

31.0

7.1

2e -

44.0

7.7

42.0

6.3

3e -

43.0

8.5

45.0

7.8

4e -

44.5

7.4

42.0

6.1

5e -

31.8

7.1

31.2

7.3

Buiging

Eenige beentjes van het Kinbakken
Beentjes

Breedte
10.00

Rechts
Lengte
21.35

Breedte

Os maxillare
32.52
(bovenstekinnebaksb.)

8.50

32.27

8.79(2)

Os
quadrajugale
(Jukbeen)

25.00

22.56

25.20

22.13

Os palatinum
(Kraagbeen)

22.15

8.90

22.30

8.82

Os temporale
(Slaapbeen)

37.98

20.20

38.80

20.08

Os
intermaxillare
(tusschenkinnebaksb.)

Links
Lengte
21.35

10.18(1)

(1) Lengte techthoekslijn neergelaten van den gewrichtsknokkel op de driehoekslijn die de
uiteinden der gewrichtsarmen verbindt.
(2) Buiging.
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Os linguale
(Tongbeen)

47.60

14.89

47.94

14.80
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Oorsteenen (Otolithes)
Lengte

19.57

18.48

Breedte

7.20

7.13

Weer zijn deze uitslagen konstant.
Vlinders
Van deze Arthropoda-zoologische groep waarin wij hoopten zeer benaderende
symmetrieën te ontmoeten - onderzochten wij eerst een groot aantal
museumexemplaren, voor de afmetingen die ons toegankelijk waren. Wij laten ze
hier volgen.
Namen
Lengte

Bovenste vleugels
Links
Rechts
17.6
17.8

Onderste vleugels
Links
Rechts
13.0
13.2

Breedte

8.3

8.0

10.2

10.0

-

19.0

19.0

14.2

14.3

-

9.3

9.0

10.3

10.3

-

24.9

24.9

16.3

16.0

-

10.8

10.8

11.7

11.4

Gonopteryx rhodocera

29.8

30.0

23.5

23.0

-

17.2

17.7

20.2

20.0

-

22.0

23.0

18.2

18.2

-

12.5

13.0

13.2

13.5

Luceria
virens

Jaspidea
cetsia

Protolomia
meticuloso

Araschnia
levana

Op dezelfde wijze en met dezelfde uitslagen namen wij nog de maten van Tritheunis
rubrinerois, Picris rapae (4 exempl.), en vonden toen dat onze lengteopnamen niet
nauwkeurig genoeg van stapel liepen, omdat de aanhechtingspunten niet altijd, wegens

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

de haren, scherp genoeg konden worden vastgesteld. Zoo besloten wij ons tevreden
te stellen met de breedte alleen.
Mimas
tiliae.

Breedte

1.

17.7

18.6

16.1

16.5

-

-

2.

14.8

15.0

14.2

14.0

-

-

3.

13.3

13.8

12.0

12.0

Drie exemplaren. Zoo namen wij ook drie ex. van buitengewoon mooie Sphinxen,
waarvan de succ. afmetingen voor het lichaam en het vleugelspan in lengte werden
gemeten: 50 en 120 mm., 45 en 105, 48 en 110 mm. Ziehier hun cijfers:
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Protoparce Breedte
convolvuli.

1.

20.2

20.2

13.2

13.2

--

-

2.

17.6

17.7

10.2

10.8

--

-

3.

17.7

17.3

12.6

12.3

Verder werden nog gemeten:
Deilephila galii (3 ex.), D. euphorbiae (3 ex.), Pechipogon barbalis, Acidalia
tribineata, Argynnis?, Melitaea aurinia (3 ex.), M. cinxia (3 ex.), M. didyma (3 ex.),
M. athalia (3 ex.), M. arelia (2 ex.), M. parthenje (3 ex.), M. dictynna (3 ex.),
Argynnes selene (3 ex.), A. euphrosyne (3 ex.), A. pales (3 ex.), A. dia (3 ex., A.
amathusia (3 ex.), A. ino (3 ex.), A. daphne (3 ex.), A. latania (3 ex.), A. aglaja (3
ex.), A. adippe (3 ex.), A. paphia, Vanessa antiopa (3 ex.), Vanessa io.
Alle gaven veranderlijke uitkomsten goed vergelijkbaar met de hierboven vermelde.
Het was echter ook noodzakelijk frissche vlinders te onderzoeken die wij in
behandeling konden nemen zooals wij het verlangden, zonder te moeten beducht
zijn ze te beschadigen. En wij zouden tevens de pooten in hun onderdeelen mee in
rekening nemen. Hiervan geven wij twee voorbeelden
Agrotis pronuba. (28 mm.).
Pooten
Onderdeelen 1e paar

2e paar

3e paar

L

R

L

R

L

R

Dij

6.0

6.0

4.5

4.5

5.4

5.6

Scheen

5.2

5.2

4.5

4.5

7.4

7.7

Voet

7.8

7.8

3.5

3.5

9.3

9.3

Vleugels
Bovenste

Onderste

Lengte

Breedte

Lengte

Breedte

Links

25.5

10.3

19.6

13.2

Rechts

25.5

10.2

19.6

13.2

Voor den graad van nauwkeurigheid (mm/10) is dit dier merkwaardig gelijkvormig,
maar toch niet in zijn volledigheid voor alle afmetingen.
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Tined granella (Koornmot)
Pooten
Onderdeelen 1e paar

2e paar

3e paar

L

R

L

R

L

R

Dij

3.8

3.8

3.7

4.5

3.6

4.6

Scheen

2.0

2.0

4.8

4.3

4.7

4.5

Voet

4.4

4.4

6.2

5.8

6.3

5.5

Bovenste vl.

Onderste vl.

L

R

L

R

Lengte

20.7

20.3

15.5

15.0

Breedte

8.7

8.2

9.3

8.7

Lengte Sprieten L = 10.0. R = 10.4

Muggen(1)
NamenOnderdeelenPooten
1e Poot
L
R
91
Tipula Dij 92
oleracea
(Langpoot)
16
mm.

e

e

2 Poot
L
R
94
93

3 Poot
L
R
102
91

Scheen 114

114

101

99

122

122

Voet 128

132

126

120

130

133

Dij

135

90

90

90

93

99

90

93

98

104

130

Tidula Scheen 95
paludosa
17
mm.

Vleugels
Lengte
Breedte
L
R
L
R
151 156 37 37

143 147 38

39

70

17

Voet Wegens hoosheid mislukt
Ramphidia Dij
longirostris
5
mm.

67

60

60

65

67

67

Scheen 67

70

70

65

70

69

73

17

(1) Om redens van schikking zijn de uitslagen gezet in mm/10. In den Voet is de ‘Klauw’
begrepen.
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Id

Voet 55

65

65

55

53

45

Dij

52

54

60

60

62

61

Scheen 63

65

60

62

65

70

Voet 57

60

60

50

48

45

70

-

15

16

Van deze soort Ramphidia kwamen nog drie andere ex. tot meting en gaven
vergelijkende uitkomsten.
Culex Dij
pipiens
(Steekmug)
5.5
mm.

26

27

24

24

25

25

Scheen 30

30

26

26

27

28

Voet 45

44

36

36

68

67

Dij

55

55

60

60

62

64

Limnobia Scheen 63
tripunctata

67

61

60

65

65

Voet 57

60

53

50

50

47

Dij

53

53

60

57

63

63

Scheen 58

58

56

57

60

59

Voet 54

57

50

50

48

49

Id.

Niet bepaald

70

70

18

20

Niet bepaald

Nog drie andere ex. Limnobia werden gemeten.
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Vliegen(1)
NamenOnderdeelenPooten
1e Poot
L
R
Dij 26
28

e

e

2 Poot
L
R
34
34

3 Poot
L
R
37
34

Musca Scheen 27
vomitoria
10
mm

27

30

31

32

33

Voet 28

27

30

30

32

32

Vleugels
Lengte
L
R
95
97

Breedte
L
R
39
40

Uit telkens 4 bepalingen, op den Palmer, van de dikte der vleugelweefsels, kregen
wij als gemiddelden met afwijkingen in de 1000e mm, succ. voor L. 0.0150 en R.
0.01075 mm.
Dij

24

25

30

32

33

33

Id. 13 Scheen 25
mm.

23

28

27

28

28

Voet 30

26

30

30

33

33

Dij

20

25

31

33

33

33

Id 12 Scheen 24
mm.

23

27

30

30

28

Voet 28

26

36

33

33

31

Dij

28

30

34

37

35

40

Id, 14 Scheen 30
mm

29

33

37

35

42

Voet 32

31

38

40

40

35

Dij

30

30

36

35

34

35

Id. 12 Scheen 28
mm

29

34

35

34

32

Voet 30

32

38

37

39

37

86

86

37

36

96

98

40

40

105

110

52

50

103

100

45

44

Hymenopteren(1)
(Vliesvleugeligen)
NamenOnderdeelenPooten
1e Poot

e

2 Poot

e

3 Poot

Vleugels
Lengte

Breedte

(1) Maten uitgedrukt in mm/10.
(1) Maten uitgedrukt in mm/10.
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L
Dijring 70

R
70

L
67

R
55

L
64

R
65

L
R
L
163 160 60

R

75

75

47

55

65

67

115

115

33

34(3)

Scheen 40

42

44

47

40

45

Voet 55

50

43

46

54

53

Dij

15

15

19

20

30

30

97

97

38

38

Hylotoma Scheen 17
rosea
10
mm.

21

22

18

35

35

73

73

36

33

Voet 24

26

25

27

29

33

Bombus Dij
terrester
(aard
hommel
20
mm.

60(2)

(2) Groote vleugels.
(3) Kleine vleugels.
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Coleoptera
(Kevers of Torren)
NamenOnderdeelenPooten
1e Poot
L
R
Dij 27
27

e

e

2 Poot
L
R
30
30

3 Poot
L
R
37
41

Pterostichus Scheen 25
vulg.
15
mm

27

25

25

38

38

Voet 24

28

28

28

33

35

Dij

31

31

31

29

37

37

Id. 16 Scheen 27
mm

27

28

27

37

38

Voet 25

22

27

28

35

37

Dij

34

34

30

30

39

39

Id 17 Scheen 27
mm.

27

25

25

37

36

Voet 21

23

27

27

30

30

Dekschilden
Lengte
Breedte
L
R
L
R
98 98 30 30

93

94

35

35

100 101 35

35

Maten in mm/10.
Kevers uit verzamelingen waren ons uiteraard niet toegankelijk. En het bleek dan,
toen wij ze gingen vangen, en ook andere personen ons beloofden er te zullen
bezorgen, dat zij dit jaar ongemeen schaars voorkwamen. Zelfs meikevers konden
wij niet bemachtigen, althans niet in deze streek.
Bij bovenstaande exemplaren liggen de asymmetrieën vermoedelijk maar sterk
uitgesproken in de mm/100.

Libellulidae
(Waternimfen)
Vleugels
Afmetingen Bovenste
Rechts
411
Calopteryx Lengte
atrata
(Japan) 45
mm.

Namen

Breedte

113

Links
410

Onderste
Rechts
406

Links
410

118

117

120
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Calopteryx Lengte
virgo
(Frankr.) 36
mm
Breedte
Calopteryx Lengte
exul
(Algerie) 40
mm.
Breedte
Calopteryx Lengte
xanthostoma
Breedte
Sympetrum Lengte
meridionale
(Cyprus).
Breedte
Calopteryx Lengte
depressa
(Inheemsch)
50 mm.
Breedte

346

346

348

343

105

105

98

97

317

320

320

310

80

83

80

80

290

285

280

278

100

98

90

90

293

295

270

275

74

73

95

92

357

357

353

349

87

85

98

100
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Pooten
Calopteryx Onderdeelen 1e Poot
depressa
(Inheemsch)
50 mm.

2e Poot

3e Poot

L

R

L

R

L

R

Dij

44

44

55

64

70

73

Scheen

57

57

56

54

65

65

Voet

31

31

33

33

35

35

Maten in mm/10.

Saltatoria
(Sprinkhanen)
mm/10
NamenPooten
Onderdeelen1e Poot
L
R
25
Stenobothrus Dij 27
bicolor
16
mm

e

e

2 Poot
L
R
34
35

3 Poot
L
R
93
93

Vleugels
Lengte
L
R
-

Breedte
L
R
-

Scheen 24

26

35

38

89

87

Voet 24

22

24

20

32

32

32

32

35

36

94

94

141 141 32

28

Scheen 28

27

35

36

77

75

124 124 22

22

Voet 20

20

20

22

32

31

90

90

93

93

270

273

495 495 108 108

Scheen 95

95

110

110

280

280

455 455 200 205

Voet 40

43

50

50

70

70

33

37

37

12

12

Stenobothrus Dij
biguttulus
18
mm.

Locusta Dij
viridissima
51
mm.

Ephippigera Dij
vitium

33

-

-

-

-
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21
mm.
Scheen 28

28

38

37

10

10

Voet 22

22

24

24

42

42

Om met besliste zekerheid uit te maken of deze dieren wel degelijk asymmetrieën
vertoonen, zochten wij naar een andere maat in hun ledematen en hielden vast aan
de grootste breedte van het dybeen van het springpaar, en vonden, voor Eph. v.,
telkens 3 maal metende:
In mm/100, Links: 217, 216, 216; Rechts: 230, 230, 233.
Vervolgens deden wij hetzelfde voor eenige niet nader bepaalde typen, die wij
nummeren 1-6:

Links

1
18 mm
220

2
12 mm
180

3
18 mm
119

4
12 mm
150

5
12 mm
130

6
10 mm
140

Rechts

233

155

123

161

140

132

100/mm
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Arachnoidea
(Spinachtigen)
Pooten
Namen Onderdeelen1e Paar
L
R
50
52
Tegenaria Dij
domestica
(Trechterof
Huisspin)
8 mm.

Id. 8
mm

Id. 8
mm

3e Paar
L
R
48
47

4e Paar
L
R
55
56

Scheen 57

58

53

54

49

50

61

63

Voet

50

50

48

47

49

49

64

67

Teen

26

27

23

24

20

20

23

23

Dij

53

48

44

46

53

45

45

50

Scheen 58

55

45

47

55

44

48

56

Voet

40

45

40

40

57

40

42

34

Teen

23

28

18

23

23

18

26

23

Dij

52

50

45

45

43

43

50

53

Scheen 50

55

47

47

43

43

55

55

Voet

48

50

40

40

40

40

55

55

Teen

30

36

23

23

20

20

23

25

55

53

100

100

53

53

80

80

Scheen 57

56

100

100

57

55

72

72

Vt+Kl 145

148

262

261

144

147

205

203

Dij

65

65

122

113

63

65

80

82

Scheen 65

65

117

117

65

66

80

79

Voet

73

88

86

74

74

90

90

106

330

315

108

106

150

150

Phalangium Dij
opilio
(Hooiwagen)
7 mm.

Id. 5
mm

2e Paar
L
R
48
48

78

Klauw 104
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Wij kregen ook een partij Saltigradae (Springspinnen) uit Belgisch Congo
(Ilebo-Kasai)(1), waarvan er bij de aankomst nog twee gaaf overschoten, en die wij
zoologisch niet verder bepaalden. Zij waren sterk uitgedroogd en zonder abdomen
(dat ginds door kleinere spinnen en mieren wordt uitgevreten), maar de pooten waren
duidelijk ongerept, hoewel zeer broos. De grootte van het lichaam (Cephalothorax
+ Abdomen) schatten wij ± 30 mm.
Ziehier de cijfers, onder dezelfde hoofding als hierboven:
Heup

96

113

110

88

89

96

95

Saltigradae, Dyring 40
I.

43

46

46

33

37

36

37

Dy

90

100

100

73

73

83

81

Scheen 117
+ Voet

116

121

122

96

98

124

123

Heup

89

90

100

103

83

81

90

90

Dyring 37

37

40

40

34

33

33

30

Dy

84

95

94

70

68

78

78

113

118

119

89

90

115

113

Id. II.

100

90

83

Scheen 114
+ Voet

(1) Van Mevr. J. Clémeur, mijn dochter.
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Ditmaal namen wij ook de maten van Coxa en Throcanter omdat zij gunstig konden
worden genomen. Ook Tibia en Tarsi, waarvan de klauw borstelvormig is, werden
om dezelfde reden saam genomen.
De pooten bleven voor het meten in hun geheel, de deelen werden niet
afgescheiden, zooals wij overigens nooit deden bij de Insekten. De metingen grepen
plaats langs de buitenzijde en in rechte lijn, ook als het betr. onderdeel gebogen
(Throcanter) was en niet kon worden recht gemaakt. Maar de pooten zelf werden
boven het aanhechtingsgewricht losgemaakt.
(Al de maten in mm/10.)

Crustacea (Schaaldieren)
Carcinus moenas (Strandkrab)
1. Van eerstaf waren wij van plan ons te bepalen tot het meten der knijpers en der
pooten in hun onderdeelen.
Als vergelijkbare meetbasis kozen wij den buitensten rand der segmenten uit en
namen de lengten in rechte lijn, zonder rekening te houden met de buigingen.
Wij zagen dat de metingen op tienden mm nauwkeurig voldoende waren om ons
doel te bereiken.

r

N

1.

2.

3.

Lengte Pooten mm/10
1e Paar
2e Paar

OnderdeelenKnijpers
aanhangsels
L
R
L
Dij 170
185 220

R
225

L
146

Scheen 150

3e Paar

4e Paar

R
210

L
230

R
235

L
R
180 180

145

130

136

143

120

135

137

125

120

Voet } 304 330

120

118

130

110

130

125

95

94

Klauw } 304 330

187

180

192

166

182

190

165

175

Dij

200

190

250

250

274

280

262

260

204

200

Scheen 170

160

144

144

148

147

143

144

135

144

Voet } 350 355

128

128

140

140

136

136

86

88

Klauw } 350 355

200

200

210

210

190

210

188

170

Dij

170

170

208

208

250

232

230

220

175

170

Scheen 127

130

132

128

147

131

130

115

120

120

Voet } 296 260

110

108

140

120

115

115

80

75

Klauw } 296 260

170

172

200

170

175

180

168

168

De lengte van Voet + Klauw werd genomen op den onbeweeglijken tand.
Merkwaardig is het aan te merken dat het tweede pootenpaar telkens het langst uitvalt,
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verschijnsel dat we ook aantreffen bij de Hooiwagens en de Springspinnen, niet bij
de Spinners.
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2. Wij deden nog, altijd met de bedoeling symmetrieën te ontdekken, eenige
nauwkeurige breedtebepalingen (tot op mm/100), met de volgende uitslagen:

r

N

1.

Breedte Pooten mm/10
1e Paar
2e Paar

OnderdeelenKnijpers
3e Paar
4e Paar
aanhangsels
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
Dij 982
1081 660 680 785 680 745 754 675 630
Scheen 1133

2.

3.

1170 500

500

503

465

490

460

490

510

Voet } 1240 1510 560

560

562

565

577

560

-

670

Klauw } 1240 1510 290

280

265

280

265

260

322

388

Dij

942

888

677

680

741

731

756

751

653

638

Scheen 831

714

581

588

544

560

550

563

543

565

Voet } 896 1008 572

549

576

575

558

590

636

644

Klauw } 896 1008 282

286

282

276

262

272

368

346

Dij

948

878

709

629

788

772

676

682

587

603

927

514

524

531

508

522

541

579

493

Voet } 1006 1111

519

506

520

509

514

518

574

569

Klauw } 1006 1111

249

250

266

244

238

230

300

300

Scheen 1049

Vergelijkingen tusschen de gemiddelde breedten der aanhangsels geven enkel te
kennen dat de grootste afmeting in het knijppaar is gelegen. De kleinste wordt over
de 3 individuën teruggevonden in niet altijd dezelfde paren.
3. Laat ons toch nog onderzoeken - gezien de onverwachte technische
moeilijkheden van bovenstaande metingen - of de nu tot op mm/100 aangegeven
verschillen tusschen L en R in par. 2 voldoende vertrouwbaar zijn om ook hier tot
asymmetrie te besluiten. Daarvoor namen wij een reeks paralleele breedteuitslagen,
uit nr 2, die wij driemaal telkens herhaalden. Hieronder staan de uitkomsten.

1e maal

Knijpers van nr 2 in mm/100
Links
1e Lid
2e Lid
3e-4eL
942
832
900

Rechts
1e Lid
883

2e Lid
714

3e-4e L
1007

2e -

940

837

898

876

711

1002

3e -

942

838

895

-

710

1009

Gemiddeld 942

835

894

879

712

1006

Tafel

942

831

896

888

714

1008

Verschil

0

4

2

8

2

2
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Wij zien dat de bepalingsfouten van de orde der 100e en 1000e mm zijn. Waaruit
volgt dat de verschillen in mm/10 uitgedrukt met zekerheid op asymmetrieën wijzen.
Wij vonden het niet noodig nog verdere controleproeven in te zetten.
Astacus fluviatilis (Rivierkreeft).
Als volledig gaaf, voor de metingen geschikt, zagen wij in ons exemplaar de Scharen,
de vier paar Pooten, de waaiervormige zijvleugels van den staart.
Hier volgen de maten. De Scharen en de Pooten zijn niet uiteengelegd geworden.
Scharen mm/10
OnderdeelenLengte
L
Dijring
156
Dij

R
149

Breedte
L
87

R
92

Dikte
L
-

R
-

223

210

-

-

-

-

Scheen

155

155

99

102

-

-

Voet

455

435

151

182

172

193

- Teen 1

255

220

70

75

-

-

- Teen 2

270

240

60

60

-

-

Teenen 1 en 2 voor hun lengten langs den binnenkant gemeten.
Lengte Pooten mm/10
Onderdeelen1e Paar
L
R
Heup
79
77

2e Paar
L
R
76
70

3e Paar
L
R
82
62

4e Paar
L
R
47
55

Dijring 85

85

100

96

100

96

69

69

Dij

165

160

180

183

167

165

143

138

Scheen 100

100

120

128

105

108

98

93

Voet

165

212

210

158

155

160

163

70

63

60

73

75

77

73

162

- Teen 1 70

- Teen 2 75
78
70
65
Waaiervormige Vleugels van den Staart in mm/10
Links
Rechts
Buitenvl (Links) Binnenvl. Rechts Buitenvl. Rechts Binnenvl. Links
Lengte 190

170

190

165

Breedte 130

110

120

115

In feite zijn de pooten langer dan hierboven aangegeven,

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

109
omdat de deelen zonder losmaking werden gemeten. Deze zijn echter door spieren
aan malkander verbonden en haken passend ineen (gewrichten); bijgevolg moeten
de onderdeelen van de pooten op zichzelf langer uitvallen dan wanneer ze aaneen
blijven.
We hebben dan nogeens gemeten, nadat we omzichtig de pooten in hun onderdeelen
hadden uiteengelegd.
Over het algemeen kwam vermeld nameten goed uit, n.m. dat we nu voor elken
poot een som kregen hooger dan de resp. som in bovenstaande Tabel na te rekenen.
Maar in sommige gevallen kwam dat niet uit, kregen we door de som te maken voor
een gegeven poot een kleiner getal dan wanneer we dienzelfden poot berekenden
naar de Tafel. Om zulks te verklaren kunnen we denken dat bij het meten de eerste
maal, de grenzen der stukken schijnbaar verwijd voorkwamen of niet heelemaal
duidelijk waren te overzien; ofwel dat de verbindingsspieren in sommige gevallen
waren uitgerokken.
Wij hebben gemeend hierop niet verder te moeten ingaan omdat de oplossing van
dat vraagstuk voor ons onderwerp geen overwegend belang heeft.
De asymmetrieën zijn duidelijk genoeg.
Crangon vulgaris (Garnaal).
Als men voorzichtig al de uitsteeksels van het buikgedeelte in hun volledigheid
afneemt en ze van den kop tot den staart in een dubbelrij rangschikt, bemerkt men
3 opeenvolgende groepen van 5 paren aanhangsels, eindigende op een staart (4e gr.),
bestaande uit een puntig uitloopend middenstuk met links en rechts een paar platte
op de randen behaarde zeer beweeglijke roerstukken.
De eerste groep zou men het sensorische gedeelte kunnen noemen omdat hier,
dicht opeen en in onderling verband, de beweegbare oogen, de tasters, en de sprieten
als verkenners, worden aangetroffen.
De tweede groep omvat de grijporganen met de kaken vooraan.
De derde groep is het motorisch gedeelte, met de 5 paren onderzijds behaarde
pooten.
De vierde, caudale groep, is het waaiervormig 5-ledige stuk dat als stuur- of
richtingsorgaan dienst doet.
In de volgende Tafel zijn eenige lengteuitslagen medege-
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deeld in een volgorde naar bovenstaand schema, voor 5 exemplaren genummerd 1-5.
De getallen in cirkel geplaatst zijn de maten voor den staart, waarbij het centrale
getal het middenstuk voorstelt, de zijdelingsche dubbelgetallen succ. de twee linksche
stukken links (buiten) en rechts, de twee rechtsche stukken die rechts (buiten) en
links. De onderlijnde getallen (vetgedrukte) der eerste groep stellen de Sprieten voor
waarvan wij de lengten niet waarborgen, omdat wij namelijk hebben kunnen bemerken
dat zij zelden gaaf zijn, meestal een variabel puntstuk door stooten hebben verloren;
wij ondervonden dat ze zeer broos zijn. Wij geven nochtans hun maten om der
volledigheid wil, en omdat wij ze voor hun vermoedelijke gaafheid hebben uitgekozen.
Lengte der Uitsteeksel mm/10
Paren 1e Groep
2e Groep
1e Paar 100

95

180

187

3e Groep
143
143

4e Groep

2e -

140

135

195

225

140

140

140

3e -

108

108

222

220

137

130

140

140

4e -

560

552

230

230

110

110

142

143

5e -

188

188

253

255

100

100

1e Paar 63

63

135

137

115

113

2e -

95

93

165

165

117

115

108

3e -

90

95

190

190

103

100

118

115

4e -

440

450

191

-

95

90

117

118

5e -

150

145

179

181

80

80

110

203

197

123

115

1e Paar -

2

3

2e -

80

74

173

173

116

122

115

3e -

120

103

188

200

122

117

100

105

4e -

480

485

200

200

100

100

103

103

5e -

165

165

224

221

83

82

1e Paar 53

54

163

170

105

102

2e -

57

57

150

150

105

100

104

3e -

83

83

162

170

105

95

88

88

4e -

430

425

180

183

79

90

86

83

5e -

-

-

233

206

85

85

56

150

148

115

115

1e Paar 54

Nrs
1

4

5
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2e -

84

85

153

140

104

115

104

3e -

97

97

175

175

110

122

102

100

4e -

465

480

200

200

100

100

100

98

5e -

-

-

233

206

85

85

Het is duidelijk dat geen enkel exemplaar volledig symmetrisch uitvalt.
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Porcellio scaber (Landpissebed).
Zeven vrije ringen, elke ring een paar pooten.
Wij namen de maten det ringbreedten aan weerszijden van het licham, in de richting
achter-voor. Elke maat werd tweemaal genomen.
Ringbreedten mm/10
11
1e maal 14
Links: 14

10

12

13

20

Kop

2e - -: 14 14

11

10

12

14

20

-

13

13

9

14

14

20

-

2e - -: 13 14

13

10

13

15

20

-

1e Rechts:
13

De uitslagen zijn nauwkeurig op 1/10 mm. na..
Enkel voor den ring tegen den Kop zou voor deze maat symmetrie in de ringen
zijn te bespeuren. Maar hiermee weten we niets over de afmetingen in mm/100
uitgedrukt.

Lamellibranchiata (Plaatkieuwigen)
Wij namen de lengte (Lgte) en de breedte (Bdte) van de onderste schelpkleppen,
uitgedrukt in mm/10, van een reeks goed geclasseerde museumexemplaren.
Schelpkleppen
Onderste
Lgte
Bdte
665
666

Bovenste
Lgte
662

Bdte
660

- crinaceum

600

570

590

590

- acultatum

518

505

530

514

- edule

307

310

300

317

- tuberculatum 302

325

302

323

Cardium
norvegicum

Onodenta
pescinalis

1260

640

1268

627

- cygnea 1

888

547

884

540

--2

1610

820

1604

815

- ponderosa

1140

642

1175

633
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- variabilis

1330

718

1317

730

- callensis 1

165

595

1164

600

--2

1240

640

1240

635

- complanata

693

424

602

425

Unio pictorum 750

324

760

310

- communis

810

382

810

385

Cultellus
radiatus

665

228

680

238

197

1262

203

Solen margina 1271
- siliqua

970

181

970

175

- ensis

977

167

985

171

Ceratisolen
legumen

926

183

929

183
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Mytilus edulis

550

283

550

280

- ungulatus

950

465

943

472

Modiola
modiolus

667

382

661

393

Mactra
subtruncata 1

940

730

920

720

--2

850

600

800

580

- helvacea

762

580

760

583

Venus paphia

382

323

390

315

Avicula

800

530

763

464

Tapes litteratus 698

480

712

455

--

525

340

525

320

- punctifera

607

387

606

390

Cythera
(callista)
shione

610

493

615

430

- meretria

574

500

580

500

Wij hadden nog tot onze beschikking eenige exemplaren Pecten (Kam- of
Mantelschelpen) die wij, wegens den uitspringenden ‘hiel’, in een bijzonder verdeelde
Tafel moeten onderbrengen. Voor succ. linker en rechter helften schrijven wij als
hoofdingen LH en RH. Ook is L = lengte, B = breedte.
Schelpkleppen
Onderste

Bovenste

L
Pecten 475
varius

B
420

Hiel
LH
103

460
opercularis

496

271

343
danicus

335

620

410
lineatus

408

873
maximus
(foss)
--

856

L
480

B
430

Bovenste
LH
RH
158
96

485

500

280

780

343

333

780

620

900

113

402

405

119

85

950

218

235

950

837

240

210

965

203

235

980

760

250

220

RH
157
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In deze Tafel ziet men dadelijk, en rekening gehouden met de reciproke richting
der uiteen gelegde schelpen, dat kolommen 1-5, 2-6, 3-8, 4-7 met malkander moeten
vergeleken worden om de symmetrie te beoordeelen. P. opercularis heeft den Hiel
maar in één richting.
Merkwaardig is ook de fossiele maximus, die evengoed in zijn afmetingen afwijkt
van de symmetrie, en zelfs meer, als de overige typen. Ook dit punt houden wij in
het geheugen. De twee gemeten ex. zijn afkomstig uit de onderste kleilagen der
Scheldeboorden benoorden Antwerpen.
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Echinodermata
(Stekelhuidigen)
Asterias rubens (Zeester. Gewone vijfvoet).
Lengten in mm. genomen op de rugzijde, telkens van den centralen vijfhoek tot
aan het uiteinde, de middellijn van den arm volgend.
Breedten genomen aan de basis van den arm.
Tien exemplaren genummerd 1-10.
Lengte (L) en Breedte (B) der armen 1-5
1
2
3
Nr
L
B
L
B
L
B
1
69
25
68
21
69
24

4
L
67

2

59

22

59

23

58

22

3

40

14

44

14

39

4

60

24

58

23

5

60

17

59

6

25

12

7

80

8

B
25

5
L
69

B
24

57

21

55

22

14

41

13

39

13

57

25

59

23

58

23

16

60

15

67

17

60

17

28

13

29

13

30

13

29

12

26

85

28

84

30

83

26

83

28

40

16

44

14

35

14

41

14

41

14

9

76

25

74

25

80

20

76

25

77

26

10

50

17

50

17

50

18

49

17

50

17

Het was niet mogelijk op een grootere nauwkeurigheid dan 1 mm te meten. De
verkregen uitslagen, die dan telkens voor een gegeven stel vijf armen vergelijkbaar
zijn, laten toe voor elke der 10 Zeesterren op volslagen asymmetrie opzichtens Lengte
en Breedte te besluiten.
Nr 1 was op zicht het mooiste symmetrisch exemplaar.

C. Uitgebreid massaonderzoek op Mytilus edulis, voorafgegaan door een
inleidende beschrijving van Cardium edule.
Uit den aard der zaak waren de Lamellibranchiata in hun schelpen aangewezen om
het vraagstuk der morphologische symmetrie uiteindelijk op te lossen. Die schelpen
toch gaan open en toe, passen ‘dus’ volledig op malkander, ‘moeten’ dan tevens ook
symmetrisch zijn gebouwd, d.i. komen het best uit voor den strijd om het bestaan
met een paar flink-symmetrische of -identische schelpkleppen.
Althans zoo is de sprekende geest in de zoologenwereld.
En hierdoor werden wij juist geleid, geholpen door de
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vluchtige waarneming, om te denken dat de Plaatkiewigen de geschiktste
vertegenwoordigers waren om uit te maken of er ja dan neen symmetrie in het
Dierenrijk is te vinden. Als hier het antwoord niet bevestigend uitvalt, waar zal zij
dan te vinden zijn?
Wij gaven reeds een eerste antwoord hiervoor bij het overzicht, met metingen tot
op mm/10, van de voornaamste schelpen eener museumverzameling.
Maar wij mogen ons hiermee niet tevreden stellen. De Wetenschap is veeleischend,
en moet het ook zijn. En wij zouden, om haar zoo mogelijk voldoening te geven, ons
eerst bezig houden met een volledig scherp meetonderzoek, tot op mm/100e
nauwkeurig, van een mooi exemplaar Cardium edule, met de bedoeling na te gaan
of hier nu toch niet ergens een symmetrische gestalte zou zijn aan te toonen.
Weer was het antwoord ontkennend. En toen besloten wij het onderzoek nog uit
te breiden op 100 uitgekozen nummers van Mytilus edulis.
Wij laten de uitslagen onzer bemoeiingen in deze richting nu volgen.
Cardium edule (Kokkel of Strandschelp).
1. Gesloten. Onderste (linker) noch bovenste (rechter) schelpen op zicht uit malkander
te onderscheiden.
2. Elke schelp 24 klepstralen, breed uitloopend aan de buitenzijde, spits zich meer
en meer vernauwend samenloopend in de twee gewrichspunten (-knobbels) der twee
schalen.
3. Tusschen stralen (ribben 12 en 13 werd een potloodlijn getrokken. Noch aan
de buitenranden, noch aan de gewrichtspunten loopen deze lijnen over de twee
kleppen zich ontmoetend saam, hetgeen nochtans een voorwaarde tot symmetrie zou
zijn. En vermits dit samenloopen een morphologische (structureele onmogelijkheid
is, de twee kleppen met hun golvende straalboorden precies in mekaar passen, zoo
kunnen ook de twee potloodlijnen zich niet dekken en is een morphologische
geheelsymmetrie ondenkbaar.
Dit reeds is een vast punt.
4. Voor het meten der diameters (lengte, breedte, dikte) namen wij bijzondere
technische voorzorgen, met de bedoeling steeds in staat te zijn de maten in dezelfde
voorwaarden te her-
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halen. Al de maten werden 5 maal herhaald. Ziehier onze uitkomsen:
a. Lengtediameters

1e maal

1e (boven-) zijde naar 2e (onder-) zijde naar
boven gekeerd
boven gekeerd
2944
2971

m/m 100

2e -

2941

2973

-

3e -

2943

2971

-

4e -

2942

2971

-

5e -

2941

2970

-

Met besliste zekerheid zijn de diameters, voor de orientatie naar de schelpassen
boven en onder, niet dezelfde.
b. Breedtediameters
1e zijde boven
2555
1e maal

2e zijde boven
2560

m/m 100

2e -

2557

2559

-

3e -

2558

2558

-

4e -

2560

2557

-

5e -

2560

2560

-

Klaarblijkelijk is deze diameter aan de beide zijden dezelfde. De gemiddelden
verschillen slechts 8/1000 mm.
De dikte of hoogte van den gesloten Kokkel werd genomen scharnier naar onder
gekeerd:
c. 1896 1893 1896 1893 1894 mm/100
5. Nu werden de schelpen vaneen gedaan en elk hunner afzonderlijk voor de lengte,
breedte en hoogte, zooals hierboven gemeten.
a'. Lengte
1e
2e
2966
1e maal 2950

b'. Breedte
1e
2e
2547
2546

c'. Hoogte
1e
2e
975
1009

Kleppen
mm
100

2e -

2953

2968

2548

2545

976

1008

-

3e -

2950

2968

2550

2543

976

1007

-

4e -

2952

2965

2545

2545

975

1007

-
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5e -

2951

2965

2550

2548

976

1008

-

6. De vergelijking dezer Tafel met de vorige geeft aanleiding tot merkwaardige
beschouwingen.
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Onderzoeken wij eerst de twee Lengtetafels a,a'.
In a' is Klep 1 éen tiende hooger, Klep 2 éen tiende lager dan in a. In beide Tafels is
telkens Klep 2 het hoogst. Zoodat alles saam genomen, de uitkomsten voor a en a'
identisch uitvallen:
mm/1000
a. 1. Gemiddeld

29422

a'. 1. Gemiddeld

29512

2. -

29712

2. -

29670

Som -

29567

Som -

29591

Het verschil tusschen de twee proefrijen is 24/1000e mm.
Maar waarom geven de metingen op de afzonderlijke schelpen genomen een
verschuiving der waarden van die op het gesloten weekdier waargenomen te kennen?
Vermoedelijk omdat onder het sluiten der Kleppen een vooruitspringend randdeel
bij het omdraaien tijdens de metingen - dan verandert immers de orientatie volgens
de zwarte lijn? (zie par. 3) - tot zijn recht komt, en dit bij de Kleppen afzonderlijk
genomen dan zonder hinder zijn invloed laat gelden. Waardoor kruisverandering der
eerste uitslagen.
Nu de twee Breedtetafels b en b'.
b. 1. Gemiddeld

25580

b'. 1. Gemiddeld

25480

2. -

25588

2. -

25454

Som -

25584

Som -

25467

Hier gaat het verschil tot op mm/10e, namelijk 117/1000e mm. Maar groepeert men
de uitslagen aldus:
b. 1. Gemiddeld

25580

b. 2. Gemiddeld

25588

b'. 1. -

25480

b'. 2. -

25454

Som -

25530

Som -

25521

dan is het verschil slechts 9/1000e mm.
Waaruit weer is af te leiden, naar bovenstaande vergelijking b-b', dat bij het toegaan
der kleppen deze zijdelings verschuiven, hetgeen dan in een verhooging van b moet
aan den dag komen, juist wat we waarnemen. We zien tevens dat de breedten der
Kleppen vermoedelijk dezelfde zijn (verschil 22/1000e mm).
Beschouwen wij nog c en c'.
De gemiddelde waarde van c is 18944 duizendste mm. Moesten de twee kleppen
gave randen vertoonen (niet golvend), dan zouden de gemiddelde uitslagen van c'
-1/2, een som moeten geven met c gelijk. Deze som van c' is echter grooter: 9756 +
10078=19834, hetgeen een verschil maakt van
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19834-18944 = 890 mm/1000.
Deze 89/100 mm zijn niets anders dan de hoogte der ineenpassende randgolvingen
der beide kleppen, die dan meetellen bij de hoogtemeting der schalen elk voor zich.
Maar uit C', 1 en 2 is tevens duidelijk dat de golvingen der twee randen niet
dezelfde hoogte hebben, m.a.w. dat 89/100 mm niet gelijkelijk over de twee verdeeld
zijn.
7. Van interest is nog het bepalen van de dikte der twee klepwanden.
Hiervoor werd met nauwkeurigheid in het binnenst der kleppen een punt bepaald
telkens op identische plaats gelegen. Op dit punt kwam de diktepijler van den vertikaal
vastgeklemden mikrometer neer, nadat eerst de afstand tot het grondvlak, waarop de
metingen zouden plaats grijpen, door 5 opeenvolgende metingen was vastgelegd:
Afstand grondvlak: 7167 7165 7165 7167 7165
Gemiddeld: 71658 mm/1000
We kregen dan voor de kleppen, afgetrokken van bovenstaanden afstand, de volgende
gegevens (telkens 5 succ. metingen):
d Wanddikte
1e maal

Klep 1
1008

(mm/1000)

Klep 2
1088

2e -

1008

-

1078

3e -

1018

-

1068

4e -

1008

-

1058

5e -

1018

-

1058

Gemiddeld

1012

-

1070

Hoewel wij alvast de uitslagen tot 5/100e mm en meer bij vergelijking als identisch
beschouwen, zijn wij hier geneigd, gezien de kloppende opeenvolgende afstanden,
de twee gemiddelden als verschillend te beschouwen.
8. De besluiten die wij uit deze gegevens te trekken hebben zijn de volgende:
- De twee schelpkleppen van het onderzochte exemplaar Cardium edule zijn
niet even lang (a en a').
- Hun breedte is dezelfde (b en b') tot op mm/100e.
- Hun hoogte is verschillend (c').
- Hun wanddikte is niet dezelfde (d).
- Zij zijn asymmetrisch gebouwd.
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Nytilus edulis (Gewone Mossel).
Niet alleen werd deze Plaatkieuwige uitgekozen om zijn gemakkelijke
toegankelijkheid, maar ook nog wegens de bijzonderheid dat zij zoo bij uitstek in
haar schelpen de symmetrische type schijnt te vertegenwoordigen. Wij leerden immers
reeds, tijdens onze plantenkundige bemoeiingen, dat we voor het bepalen van de
morphologische asymmetrieën, de beste schijnbaar-symmetrische individuën moeten
uitkiezen. Wij deden zoo, ook hier.
In onderstaande Tafel zijn de Lengten (L), Breedten (B) en (buitenste) Diepten
(D) of hoogten van elke der schelpkleppen, onderste en bovenste, tot op de mm/100
gemeten, voor 100 genummerde typen saamgebracht.
De onderste klep is die welke het lichaam van de Mossel bevat; de bovenste het
open- en toegaande deksel.
De voorafgaandelijke reiniging der schelpen werd zóó waargenomen dat niets de
natuurlijke afmetingen kon verstoren.
Tafel

1

Schelpkleppen
Onderste
Bovenste
Nr
L
B
D
L
B
D
5771 2400 1110 5750 2394 1014 2

Sehelpkleppen
Onderste
Bovenste
L
B
D
L
B
D
5668 2638 1020 5670 2612 1103

3

5920 2524 1060 5904 2488 1080 4

5583 2502 1000 5557 2514 1010

5

6535 2570 1218 6540 2575 1176 6

5770 2520 947

5777 2490 967

7

7308 2998 1361 7337 3011 1370 8

5200 2457 898

5178 2435 899

9

6340 2905 1088 6330 2900 1195 10 5110 2463 939

5115 2469 980

11

5550 2354 862

13

5394 1275 1162 5375 2280 1060 14 5785 2717 1111 5815 2711 1062

15

6530 2861 1318 6547 2873 1322 16 6548 2720 1168 6585 2721 1214

17

5631 2393 1030 5620 2375 1013 18 5580 2680 924

5576 2681 927

19

4970 2250 1030 4953 2250 1030 20 5830 2610 982

5819 2621 947

21

6790 2916 1312 6790 2914 1224 22 5571 2458 1054 5575 2458 1060

23

6624 3034 1290 6617 3014 1266 24 6197 2727 1135 6180 2730 1162

25

5310 2082 830

27

5300 2449 1075 5298 2450 1070 28 6010 2712 1167 6018 2735 1193

29

5480 2345 1000 5477 2345 1010 30 6122 2805 1020 6122 2818 1055

31

5770 2420 970

33

6200 2675 1075 6200 2672 1088 34 5640 2510 1070 5658 2530 1080

35

5217 2527 1050 5190 2521 1050 36 5827 2550 975

5827 2560 1000

37

5352 2420 970

5550 2580 1010

r

N

5550 2345 927

5285 2270 820

5780 2428 951

5320 2422 894

12 5688 2612 1115 5675 2608 1060

26 4490 2123 777

4518 2140 770

32 6763 2800 1230 6738 2770 1238

38 5551 2560 988
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6072 2559 1330 6140 2550 1850 40 5590 2512 1076 5600 2480 1080

41

6209 2740 1135 6240 2755 1143 42 5760 2580 995

5760 2587 1090
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Tafel

43

Schelpkleppen
Sehelpkleppen
r
Onderste
Bovenste
Bovenste
N Onderste
L
B
D
L
B
D
L
B
D
L
B
D
6050 2685 1261 6080 2688 1287 44 6531 2809 1190 6521 2830 1150

45

6470 3013 1335 6490 3045 1250 46

6419 2950 1230 6413 2984 1210

47

6793 2865 1200 6830 2867 1138 48

6510 2825 1153 6503 2820 1154

49

5750 2600 1245 5739 2620 1190 50

5835 2450 985

51

5790 2550 1160 5770 2565 1050 52

5962 2605 1069 5972 2589 979

53

7021 3012 1240 7005 2985 1299 54

6214 2762 1111 6220 2780 1040

55

5926 2448 1050 5950 2503 1035 56

5930 2567 885

57

6109 2685 1148 6097 2662 1130 58

6050 2900 1180 6058 2898 1025

59

6053 2821 1250 6033 2803 1080 60

6220 2810 1070 6229 2810 1036

61

6580 2875 1125 6590 2865 1165 62

7080 3150 1363 7060 3170 1340

63

6150 2783 1053 6100 2782 1068 64

7058 2990 1312 7061 2975 1323

65

5350 2298 942

66

6965 2780 1265 6945 2790 1230

67

5895 2600 1270 5900 2625 1220 68

6330 2795 1200 6322 2790 1220

69

5640 2590 1057 5669 2582 1047 70

6340 2762 1080 6370 2762 1080

71

6983 2958 1318 6961 2955 1246 72

6141 2720 1160 6109 2710 1125

73

6975 3011 1200 6963 3045 1157 74

5590 2332 1061 5575 2330 1045

75

6935 2890 1295 6920 2910 1230 76

5985 2551 961

5985 2605 1027

77

6033 2630 1178 6025 2650 1170 78

5723 2615 917

5713 2620 959

79

6554 2948 1280 6500 2963 1223 80

6070 2732 1240 6050 2740 1165

81

5633 2640 1010 5630 2660 981

82

6060 2832 1131 6053 2850 1173

83

6665 2890 1367 6670 2907 1331 84

5462 2611 1140 5428 2600 1085

85

7345 3085 1370 7367 3090 1448 86

5778 2532 1046 5778 2517 1040

87

5661 2643 1042 5660 2652 995

88

6021 2609 1009 6013 2604 1051

89

6932 3260 1249 6945 3249 1204 90

6119 2490 1070 6085 2515 1040

91

5920 2619 1070 5930 2620 1095 92

5946 2602 1010 5960 2620 1067

93

5775 2768 1189 5778 2720 1235 94

6465 2860 1125 6490 2860 1210

95

6721 2983 1120 6726 2982 1187 96

6125 2691 1087 6150 2684 1089

97

5715 2641 990

6145 2750 1100 6162 2747 1050

99

6010 2921 1100 6010 2930 1055 100 5800 2517 1135 5810 2519 1057

r

N

5350 2299 960

5690 2645 1029 98

5835 2462 1012

5835 2620 974
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Geen volledige symmetrie is er ergens op te merken.
Experimenteele bijzonderheden.
1. In den aanvang verlangden wij eerst te proeven of de nieuwe techniek - voor elk
nieuw dier ligt een nieuwe techniek voor - niettegenstaande onze bezorgdheid
hieromtrent, met zekerheid vertrouwen verdient.
Hiervoor plaatsten wij den vertikaal opgestelden mikrometer een zeker eind in de
hoogte boven het grondvlak waarop onze bepalingen zouden waargenomen worden,
en bepaalden eerst - met het oog op de welvingshoogte der schelpkleppen - den aldus
vastgestelden blijvenden afstand voor al deze metingen, 10 achtereenvolgende keeren:
(in mm/100)
2653 2653 2652 2653 2657 2653 2657 2653 2652 2653
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De waargenomen verschillen zijn toe te schrijven aan drukverschillen op het grondvlak
als de mikrometer wordt neergelaten. Dit hebben wij duidelijk kunnen vaststellen
door opzettelijk dezen druk te doen varieeren.
Hieruit mag worden afgeleid dat de proefondervindelijke meetfout - b.v. de
vermelde veranderlijk te weeg gebrachte drukwerkingen op het grondvlak - in geen
geval de 5/100e mm zullen overschrijden.
Vervolgens deden wij nog 10 voorproefjes met elke der schelpkleppen van nr 1:
Welvingshoogte
Onderste 1110
1110
klep
1110

1105

Bovenste 1014
klep

1020

1015

1017

1110

1107

1110

1110

1110

1107

1010

1010

1010

1020

1017

1010

Hier gaan de afwijkingen tot 6/100.
Uit dit alles mag men afleiden dat de metingen binnen de grenzen van 1/10 mm
konstant uitvallen, op zijn allerbreedste gerekend, want wij ontmoetten immers ook
duidelijk uitgesproken asymmetrieën in mm/100e?
2. Voor de bepaling der hoogte der schelpkleppen - d.i. vermelde welvingshoogte werd op zicht de onderste klep op haar hoogste buiging door een roode dwarsstreep
gemerkteekend, daarna met haar minst gebogen rand plat op een horizontaal vlak
tegen een rechthoekslijn aangeschoven; vervolgens kwam de bovenste klep daar op
afstand gelijkloopend tegen te staan en op dezelfde plaats als voor de eerste (onderste)
klep hetzelfde rood merkteeken aangebracht.
De betreffende roode strepen werden nu juist onder den vertikaal opgestelden
mikrometer geplaatst zóo, dat de nederdalende millimeterschaal daar precies op te
recht kwam.
3. Eenige uitslagen wijzen op identische welving van de twee kleppen. Hieruit mag
niet worden afgeleid dat zij dan alle twee over heel de lijn dezelfde buiging vertoonen.
Als voorbeeld nemen wij een paar typische voorbeelden:
De uitslagen die dus aanvankelijk, op het eerste welvingspunt als identisch
(symmetrisch) moeten worden aanzien, geven reeds aanzienlijke verschillen op het
tweede en derde punt,
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1e Welvingspunt
Schelpkleppen
Onder
Boven

2e Welvingspunt
Schelpkleppen
Onder
Boven

3e Welvingspunt
Schelpkleppen
Onder
Boven

1050

1050

987

1040

905

903

8

989

899

870

880

781

810

15

1318

1322

1320

1310

1310

1280

18

924

927

841

853

908

912

Nr
35

zoodat van twee (geometrisch) dezelfde golvingslijnen voor het gewelf der twee
kleppen zelfs in de gunstigste voorwaarden geen sprake kan zijn.
Zoo nr 35 voor het hoogste welvingspunt onder en boven 1050 mm/100e geeft,
dus voor deze maat symmetrisch wordt bevonden, is deze uitslag heel anders zoo
een ander punt in het gewelf wordt gekozen, met b.v. een uitslag 987 en 1040. Hier
ligt dan asymmetrie voor.
Analoge gevallen zijn bemerkbaar voor de andere uitgekozen nummers 8, 13, 15
en 18. Enz.
4. Mag men nu zeggen, werkelijk, dat de verkregen uitslagen van de Hoofdtafel
vertrouwbaar zijn, d.w.z. nauwkeurig genoeg om straks de waarschijnlijkste besluiten
te formuleeren?
Om dit te onderzoeken werden verscheidene niet rechtstreeks opeenvolgende
metingen op dezelfde dubbelschelp waargenomen. En de variaties lagen weer binnen
de grenzen der honderdste mm. Wij zagen hiervoor waaraan hoofdzakelijk dergelijke
variaties moeten worden toegeschreven.
Als toelichting geven wij hieronder het eerste nummer dat ons onder de handen
viel, nr 80. Elke maat werd 5 maal genomen.
Nr 80

1e Maal

Onderste Schelpklep
Lengte
Breedte Hoogte
6075
2732
1234

Bovenste Schelpklep
Lengte
Breedte Hoogte
6048
2735
1160

2e -

6070

2735

1234

6050

2740

1158

3e -

6070

2736

1238

6050

2740

1160

4e -

6070

2732

1230

6050

2735

1158

5e -

6070

2734

1230

6050

2740

1160
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Vergeleken met nr 80 van de Tafel klopt dat goed. Eerst werden de twee lengten
genomen, onder en boven, dan de twee breedten, dan de twee hoogten. En zoo voorts
voor de 5 rijen.
Deze meetorde volgden wij op psychologische gronden.
We mogen dan zeggen, met een zekeren graad van gerustheid, dat voor de
behandelde maten in de Tafel, de Schelpkleppen onder en boven asymmetrisch zijn
gebouwd, met zekerheid vastgesteld met een nauwkeurigheid van de orde der 10e
mm.
Maar hiervan uitgaande bemerken wij dat de nrs 18, 22, 27, 29, 48, tamelijk mooi
symmetrisch zijn uitgevallen. Wil dat zeggen dat die betreffende schelpen volledig
in al hun maten symmetrisch zijn gebouwd. Wij denken van neen. Het zou namelijk
voldoende zijn een nieuwe maat uit te denken, of de meetnauwkeurigheid te brengen
op 100e mm, met variaties in de 1000en. Wij dachten aan de wanddikte der
Schelpkleppen tot 1/10e nauwkeurig, om weer kans te loopen het denkbeeld van
symmetrie verstoord te zien. Voor het onderzoek van deze waarschijnlijkheid
bepaalden wij in het binnenst van de kleppen een punt - zooals wij hiervoor deden
met Cardium - met de grootste nauwkeurigheid op gelijke afstanden van de boorden,
rechthoekig gemeten. Op dit punt namen wij bewuste dikte van den schelpwand.
Ziehier wat wij kregen met
Nr 18.
1 Maal

Onderste klep
75

Bovenste klep
70

2e -

74

70

3e -

75

4e -

75

70

5e -

76

70

e

m/m 100

70

We mogen zeggen dat op het uitgekozen punt der schelpen de onderste klep 0.75
mm dik is, de bovenste 0.70. In andere woorden dat asymmetrie hier aan den dag
treedt in de honderdste mm.
5. Om de lengte der kleppen te meten werd een gegeven klep op een glad wit
papier in een rechten hoek, hierop aangebracht, aangeschoven zóó, dat de minder
golvende binnenzijde met twee punten, onder en boven, een rechthoekslijn raakte.
Vertikaal op deze lijn werd vervolgens de klep door de armen van den mikrometer
vast aangegrepen.
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Voor de breedte moesten minder voorzorgen genomen worden, omdat het voor deze
maat voldoende was de kleppen tusschen de armen van het toestel te schuiven en
aan te drukken.
6. Uit al deze beschouwingen en proeven mag worden afgeleid dat onder de 100
nauwkeurig gemeten exemplaren van Mytilus edulis voor de lengte, de breedte en
de hoogte van hun schelpkleppen, als in bovenstaande tafel samengebracht, werkelijk
geen algemeene symmetrieverschijnsels aan den dag komen. En zoo twijfel
hieromtrent mocht opduiken, het voldoende zou zijn een andere maat dan de vermelde
uit te kiezen om vermoedelijk een asymmetrie vast te leggen.

Bijgevoegde Nota's.
1. Bij de Lamellibranchiata ligt, zooals bekend, de mond van het dier met de
mondvoelers, aan het scherp toeloopende einde van de onderste schelpklep. Met
geopende kleppen en den kop naar boven ligt het dier vóór ons in de rechter klep. In
het plan van het dier is deze echter de linkerklep, en de andere, het deksel, de rechter.
Het scheen ons niet van belang ontbloot eens na te gaan welke van de beide kleppen
in haar afmetingen voor een bepaalde frequens de overhand heeft. Namelijk om te
doen zooals wij deden voor de Planten en de Schoolkinderen (Rechten
Linkshandigheid) en te vergelijken. In onderstaande Tafel is L = links, R = rechts.
Lengte der Kleppen
L
R
L+R
49%
42%
09%

Breedte der Kleppen
L
R
L+R
40%
55%
05%

Hoogte der Kleppen
L
R
L+R
51%
47%
02%

Wij zien dat voor de lengte en hoogte der Schelpkleppen de linkshandige type
overheerscht, voor de breedte de rechtshandige. Hieruit zou wel het een en ander
kunnen worden gezegd, maar wij zullen ons, ook hier, wegens het doel van het
onderwerp, daaromtrent nog onthouden.
2. De frequens der uitslagen, op de linker schelpklep berekend, is deze:
a) Voor de Lengten.
Tusschen

40 en 49 mm.

2% gevallen.

-

50 59

47% -

-

60 69

46% -

-

70 79

5% -
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Het zwaartepunt der curve ligt, verdeeld, tusschen 50-69.
b) Voor de Breedten.
Tusschen 20-20 9 1%

Tusschen 21 21.9

1%

Tusschen 22-22.9 3%

-

23-23.9 4%

-

24-24 9

10%

-

25-25 9 17%

-

26-26 9 20% -

27-27 9

14%

-

28-28.9 13%

-

29-29.9 10% -

30-30.9

5%

-

31-31.9 1%

mm.

32-32.9

1%

-

mm.

c) Voor de Hoogten.
Tusschen 7- 7 9
-

1%

Tusschen 8-8.9

4%

Tusschen 9-9.9

23%

-

10-10 9 30% -

11-11 9

mm.

13-13.9 10%

-

14%

12 12.9 18%
mm.

Voor b) ligt het zwaartepunt op ordinaat 26.
Voor c) ligt het zwaartepunt op ordinaat 30.
Deze gegevens hebben enkel de beteekenis van een eerste bijdrage voor de studie
van deze frequens.

Slot.
1. Wij hebben geen dier aangetroffen, tijdens ons lang volgehouden
proefondervindelijk onderzoek, dat als symmetrisch wezen, in geometrischen zin,
mag worden aanzien. En wij zijn er ook niet zeker van dat hetgeen wij een
‘gelegenheidssymmetrie’ zouden kunnen noemen - voor één enkel of meer
aanhangsels, b.v. in onze Sprinkhanenreeks - niet zou verdwijnen zoo de
meetnauwkeurigheid verder kon worden gedreven. Hierop doelden wij reeds, in zeer
algemeenen zin, in de Inleiding. Om er echter nu bij te voegen dat het nogal opvallend
mag heeten dat juist de voortvarendste symmetristen - zij b.v. die er theorieën op
nahouden - niets gemeten hebben. Althans zij geven geen cijfers, spreken er niet van.
Terwijl de enkelen die wèl tot metingen overgingen zeer sober zijn in de beschouwing
van hun kwantitatieve uitslagen.
2. In de dierenwereld is dan niets te ontdekken dat het kwantitatief begrip, voor
het zoologisch individu in zijn geheel, zou kunnen steunen. Wij herhalen dat wij
niets hebben gevonden. Hierop steunend zeggen wij verder: wij hebben meer recht
vol te houden dat de dieren, nauwkeurig gesproken, asymmetrisch zijn gebouwd,
dan zij die van symmetrieën spreken, in den volledigen zin van het woord, zonder
deze te hebben waar-
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genomen. Van uit een psychologisch oogpunt kunnen wij de houding van deze
geleerden wel begrijpen; maar dit is niet genoeg om haar goed te keuren. Vermits
haar schijn reeds genoeg zou zijn om een voor de waarheid gevaarlijke atmosfeer in
het leven te roepen. Als de zuivere waarneming aan zooveel foutieve schommelingen
is blootgesteld - laat ons dit ootmoedig bekennen - wat kan er dan goeds aan den dag
komen op het gebied van ons weten als een gegeven oogenblik bewuste waarneming
zelfs wordt losgelaten, en men voortholt op niet-proefondervindelijke gronden? Juist
als men zich bevindt op proefondervindelijk terrein, de Dierkunde!
Wij geven toe dat er waarheden zijn die aan het experiment ontsnappen. De meeste
‘waarheden’ waarmee wij leven zijn experimenteel niet, of foutief, of onvolledig
gesteund, of kunnen voor alsnu eenvoudigweg aldus niet worden bewezen. Wij gaan
daar nu niet op in. Maar als men zich beweegt in het bereik van onze zintuigen en
waarnemingsvermogen, dat men dan streng daarbij blijve, althans voor zooveel onze
technische bekwaamheden zulks toelaten. En dat men gedurig voor oogen houde de
zuivere wetenschappelijke eischen die in geen geval kunnen of mogen worden
ontweken.
3. Deze onze arbeid is een pogen, even als wij deden op plantenkundig gebied,
om het vraagstuk der morphologische en functioneele symmetrieën bij dieren terug
op zijn eng terrein te brengen. O! wij zijn geen vijand van theorieën, en wij zien
graag dat de geest verder gaat dan hetgeen de materieele arbeid kan voortbrengen.
Ook dit is zeer vruchtbaar. Maar men late daarbij het vertrekpunt, de poef, niet los;
en men vergete niet steeds tot deze terug te keeren als men meent te mogen overgaan
tot uitgemaakte algemeenheden. Men doet overigens nooit slecht met deze laatste
spaarzaam om te springen.
Aldus vermijdt men tegenstrijdigheden die in de Wetenschap nooit zouden mogen
voorkomen zonder dadelijk opgelost te worden. Buiten de aanduidingen hieromtrent
die wij in de Inleiding reeds konden vermelden, zij nog deze twee typische
voorbeelden aangehaald.
In hun besluit zeggen König-Kornfeld: (wij vertalen)
‘Uit deze samenstelling (van de verkregen uitslagen) is vóór alles nogmaals
duidelijk te maken dat nauwkeurige symmetrieën in jonge stadien (van het menschelijk
embryogeraamte) nooit bij alle uiteinden (de ledem ten) gevonden werd, dat ze
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bij de oudste embryos steeds veelvuldiger, en eindelijk rond den tijd der
geboorterijpheid voor alle uiteindegebeenten regelmatig wordt’.
Waaruit de lezer zou mogen afleiden dat een kind bij de geboorte symmetrisch is
gebouwd, want de memorie heeft wel den schijn afgesloten te zijn.
Nu geven de schrijvers, in de opsomming van hun gelezen werken over hetzelfde
onderwerp, de onderzoekingen van Weiss aan (ook in onze Lit. vermeld) waarvan
voor het minst de titels een ernstig student moet verlegen maken:
‘Over aangeboren asymmetrie bij den zuigeling’.
‘Over aangeboren regelmatige asymmetrie in de kinderjaren’.
Wij onderlijnen. Wat noemt men aangeboren?
De bemoeiingen van Steiner zijn nog typischer.
Nadat hij het symmetriebegrip bepaald heeft:
‘de eigenschap der levende wezens zich in hun bouw naar twee of meer
zijden in spiegelbeeldig gelijke of zich dekkende (kongruente) deelen te
ontplooien’,
en gezegd dat
‘de symmetrieverschijnsels het gansche organismenrijk eigen zijn’,
moet hij daarna bekennen dat
‘het Nematodenlichaam zich niet ongedwongen tot een symmetrischen
grondtypus laat terugbrengen’;
zonder schijnbaar te vermoeden dat de lezer van zijn stuk nu onvermijdelijk tot
overwegingen komt die wij verder niet behoeven te bepalen.
Deze en dergelijke uitdrukkingen vindt men bij meer dan één zooloog. En het is
duidelijk dat zij er niet voor beducht zijn de symmetrie in de dierenwereld als een
methematische werkelijkheid voor te stellen. Is heel de Biologie niet op het
mathematische pad? En om ook hierover een woord te kunnen zeggen haalden wij
de Verhandeling van von Arx aan (zie de Lit.). Deze schrijver bevestigt, gelukkig
nog in den vorm van These, dat
‘de spieren en de beenderen naar tot hiertoe ongedachte mathematische
verhoudingen en geometrische functies gebouwd zijn’. (These III).
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En toen men hem op het Congres der Duitsche Natuur- en Geneeskundigen, waar
hij de resultaten van zijn metingen voorbracht, deed opmerken dat zijn bewijsmateriaal
wel wat gering was om tot zulke vèrdragende algemeenheden te besluiten - de
hierboven vermelde en andere - was zijn antwoord dat hij sprak naar zijn beroemden
meester, den grootsten mathematicus van het menschelijk geraamte, H. Meyer.
Neen. Dat kunnen wij niet begrijpen.
En het bewuste bewijsmateriaal liep in het geheel over drie gemeten bekkens!
4. Na deze kritische uiteenzettingen heeft de belangstellende lezer van deze
aangelegenheid misschien neiging zich af te vragen of wijzelf in ons besluit niet te
verre zijn gegaan. Wij antwoorden dan dat wij niets anders deden dan duidelijk maken
wat onze cijfers ons leerden kennen. Bijgevolg is het met deze dat men zich vóór
alles heeft bezig te houden, indachtig zijnde dat het meetkundig begrip der symmetrie
geen afwijkingen duldt. En zoo men verder nog de nauwkeurigheid onzer metingen
verlangt in twijfel te trekken - men zou kunnen meenen in onze uitslagen gronden
hiervoor te kunnen aantoonen - dan is er maar één weg om tot een gedachtenwisseling
over te gaan: onze proeven herhalen of er nieuwe aanvatten in onze of in een andere
meer bewijskrachtige richting.
5. Wij zouden dus kunnen zeggen: Zoolang niemand door zoo ver mogelijk
gedreven nauwkeurigheid bij het meten, heeft aangetoond dat er mogelijkheid bestaat
tot het aantreffen van volmaake sferische, of radiale, of tweestralige, of bilaterale
symmetrie, tot zoolang moeten wij weigeren de bevestigingen over ev. bestaande
symmetrieën in de dierenwereld te aanvaarden, en nog veel minder in te gaan op de
denkbeeldige volmaakt symmetrische oertypen die zouden of moeten bestaan hebben
(Steiner).
Tevens betreuren wij dat vooral in de schoolboeken, ook voor niet-universitair
onderwijs, dergelijke voorbarige theorieën niet zelden in gebruik komen, natuurlijk
omdat schoolboeken toch met den vooruitgang der Wetenschap moeten op peil
blijven. Zoo kan men merken dat in een mooie nieuwe Dierkundige Hollandsche
uitgave voor het M.O. nu beslist de Zeesterren symmetrisch zijn gebouwd,
omstandigheid die vermoedelijk in den vroegeren druk, een 25 jaren geleden, niet
werd opgemerkt(?). Immers hier bepaalt men zich deze dieren
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te beschrijven als hebbende een ‘plat, stervormig, uit 5 of meer stralen bestaande
lichaam’. Deze beschrijving komt overeen, als eerste indruk en bij nadere bevestiging,
met de werkelijkheid en zal niemand van de wijs brengen; en jonge proefnemers
zullen niet leeren iets anders te zeggen dan hetgeen zij in der waarheid hebben gezien.
6. Laat ons nu veronderstellen dat de dieren met bilateralen bouw geen
morphologische afwijkingen aan de symmetrie vertoonen en hun inwendige onpare
organen onverstoord de middellijn van het lichaam bekleeden; en dat hun motorische
aanhangsels bij de bewegingen steeds aan weerszijden van het lichaamscentrum op
gelijken afstand blijven. Dan zou de mechaniche wet waar wij in het begin van de
Inleiding naar Theel op doelden, misschien volledig tot haar recht komen. Maar
bewuste voorwaarden zijn nooit vervuld: sommige onpare inwendige organen liggen
steeds niet absoluut op de lengteas van het lichaam, en kunnen vaak door zekere
bewegingen van plaats veranderen; terwijl de aanhangsels die de bewegingen moeten
uitvoeren nooit symmetrisch zijn gebouwd en zich ook maar zeldzaam symmetrisch
bewegen. En toch is altijd in normale voorwaarden het evenwicht van de bewegingen
blijvend verzekerd. En wonderbaarlijk verzekerd, juist bij snelloopers, zwemmers
en vliegers. Waaruit natuurlijkerwijze moet worden afgeleid dat de mechanische wet
van daar zooëven geen symmetrischmorphologischen grond kan hebben. Men moet
elders zoeken voor verklaring. En dan komt men gemakkelijk tot de opvatting dat
het vasthouden van het evenwicht bij stand en beweging door onbewuste
(psychologische) innerlijke (zenuw-) factoren wordt gevrijwaard. Juist hierom zouden
de ledematen geleed en zoo bijzonder beweegbaar zijn, hen toelatende in alle
omstandigheden de juiste afstanden tot de as van het lichaam te regelen.
Men kan dan ook nog verder gaan: een morphologische vooral bilaterale symmetrie
zou hinderlijk zijn voor het evenwicht der bewegingen, omdat bedoeld evenwicht,
in anormale omstandigheden verloren gaande geen kans meer zou hebben door een
organische asymmetrie hersteld (gecompenseerd) te worden. Het komt dan tevens
uit dat ons vermoeden van vroeger - dat de asymmetrie een natuurlijke niet te
vermijden of te vernietigen eigenschap van het levende wezen is, en die er andere
mechanische wetten dan degene die wij kennen op nahoudt, - hier weer wordt
bevestigd.
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7. Vandaar dat men gerust mag zeggen dat de vergelijking zonder meer van in
beweging of anderszins zijnde levende wezens met een tuig dat door zuivere ons
min of meer goed bekende mechanische wetten wordt beheerscht, een simplistische
hersenschim mag heeten.
Veeleer komt het ons juister voor, naar aanleiding van de feiten, te zeggen dat de
morphologische bouw der levende wezens - in het bijzonder van de dieren - een
functie is van de innerlijke aandrift (impuls).
Door het uitspreken van het woord ‘functie’ zou men zich kunnen voorstellen dat
wij ons nu toch volop gaan aansluiten bij de heerschende zuiver-physische wetten
waarin men poogt de Biologie vast te knellen. Maar dit is niet heelemaal zoo. Wanneer
men zegt dat de druk uitgeoefend door een gas functie is van het voluumgewicht,
zijn volumen functie van de temperatuur; het vormen van chemische reactieprodukten
functie van tijd; enz. dan is hiermee, met bedoeld ‘woord’, in menig geval nog niet
alles gezegd opzichtens de werkelijkheid; hoewel telkens de formule die de
verhouding tusschen de variabelen regelt, met een hoogen graad van zekerheid kan
worden opgesteld, en ‘theoretisch’ juist wordt genoemd. Want in de allereerste plaats
moet men in staat zijn de variabelen absoluut te bepalen hetgeen nooit kan geschieden;
men is steeds verplicht zich tevreden te stellen met zoo ver mogelijk gedreven
benaderingen; en als men overgaat tot het vastleggen van een formule, b.v. de Wet
van Boyle:
vp = v0p0
dan moeten drie bekenden aanwezig zijn die noodzakelijkerwijze vooraf moeten
bepaald worden, met den gewonen sleep van experimenteele verrassingen,
onzekerheden, gemiddelden en berekende waarschijnlijke fouten.
Waar staan wij dan als wij de beweging van een levend wezen in een dergelijke
formule willen brengen en al de variabelen hiervan niet eenmaal in ons bereik liggen?
Zal het dan gaan de functie op te stellen - als allereerste noodzakelijkheid - anders
dan langs speculatieven weg? Zoo wij ons eens veroorloven de beweging van een
levend wezen te mëten door den afgelegden weg, op klassische wijze, dan is deze,
voor het vraagstuk dat ons bezighoudt, b.v. ook functie van de spierkacht die in de
meeste gevallen niet is te bepalen, en deze weer functie van de innerlijke aandrift
die wij niet kennen, anders misschien
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dan bij naam, en die wij zeker tot nu toe niet in staat zijn in een cijfer vast te leggen.
Dan ontsnapt ons ook de konsatnte en is er van een formule als hierboven geen
spraak.
En zoo hierbij nu nog het symmetriebegrip moet worden losgelaten, welke zijn
dan de aangewezen - d.i. vaststaande bij benadering - gegevens om tot mathematische
redeneeringen over te gaan? Werkelijk we zijn zoo verre nog niet.
En het wordt tijd dat men zich hiervan goed doordringe.
September 1927.
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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.
NEGENDE TIJDVAK:
1928-1929
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
De uitgaven der Academie zijn te verkrijgen:
GENT: W. SIFFER, Sint Baafsplein, en VAN RYSSELBERGHE & ROMBAUT,
Kouter, I.
BRUSSEL: N.V. STANDAARD BOEKHANDEL, Em. Jacqmainlaan, 127.
ANTWERPEN: DE NEDERLANDSCHE BOEKHANDEL, Sint Jacobsmarkt, 50
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Vergadering van 15 Februari 1928
Waren aanwezig: de HH. J. JACOBS, bestuurder, Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE,
onderbestuurder, en Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de HH. Dr. L. SIMONS, Kan. Dr J MUYLDERMANS, IS. TEIRLINCK, FRANK LATEUR,
Prof. Dr. J. MANSION, O. WATIEZ, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPÉ,
Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof.
Dr. J. PERSYN, Prof. Dr. M. SABBE, Prof. Dr. A. VAN HOONACKER en J. SALSMANS
S.J., werkende leden;
de HH. Prof. Dr. R. VERDEYEN, AL. WALGRAVE en J. VAN MIERLO jun. S.J.,
briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen,: de HH. G. SEGERS en Kan. AM. JOOS, werkende
leden; Dr. J. CUVELIER en Minister Dr. A. CARNOY, briefwisselende leden.

Aangeboden boeken
Door de Regeering:
Statistique des Accidents du Travail, élaborée par l'Office du Travail. Année 1922,
Tomes I-II.
Enquête sur la Situation des Industries (Etablissements de 10 ouvriers et plus) 31
octobre 1926. Première Partie, Volume I.
Dr. E. VERWIJS en Dr. J. VERDAM: Middelnederlandsch Woordenboek. Voortzetting
door Dr. F.A. STOETT, hoogleeraar te Amsterdam. Afl. 8 (Deel IX, afl. 25).
Académie Royale de Belgique. Bulletin de la Classe des Lettres. 5e série, T. XIII,
1927: Nos 10-12.
Id. Bulletin de la Classe des Beaux-Arts. T. IX, 1927: Nos 9-12.
Annuaire. 94e année: 1928.
Door den Heer Gouverneur der Provincie Oost-Vlaanderen:
Officieele Processen-Verbaal der Zittingen van den Provincieraad van
Oost-Vlaanderen. 2e Buitengewone zittijd van 1926, Buitengewone zittijd en Gewone
zittijd van 1927.
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Door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, te Weltevreden:
Verhandelingen. Dl LXVII, 2de stuk: Spraakkunst der Jambeesche Taal, door P.
DRABBE, R.K. Missionaris op Tanimbar. - Dl. LXVIII, 1e stuk: Het dialect van
Banjoemas, door Dr. B.J. ESSER.
Oudheidkundig Verslag 1926. 3e en 4e kwartaal.
Door de ‘Kungl. Universitetets Bibliotek, Uppsala’:
Sprakvetenskapliga Sällskapets i Uppsala Forhandlingar. Jan. 1925-Dec. 1927.
Door de ‘Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet, i Uppsala’:
Skrifter. Band 24: Festskrift tillagnad Uppsala Universitet.
Door ‘Sveriges Offentliga Bibliotek’, te Stockholm:
Accessions-Katalog 41. 1926. Utgiven av Kungl. Biblioteket.
Door het ‘Seminar für westeuropaïsche Rechtsgeschichte der Universität Lwów’:
Rechtshistorisches Archiv (Pamietnik historyczno-piawny). V. Bandes, H. 1.
Door de ‘Académie des Sciences de l'Union des républiques soviétiques socialistes’:
Bulletin. 1926, No 18.
Door ‘Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela’:
Boletín. Nos 4-9.
Door den Oudheid- en Geschiedkundigen Kring van Audenaerde:
Handelingen. 7e boekdeel, 1e en 2e afl.
Door den Heer A. VAN DE WIELE, Van Schoorstraat 99, te Schaerbeek:
Liederen en Gedichten van Jan Van Bossche, opgezocht en verzameld door EDUARD
VAN DOOREN, rustend onderwijzer en Schepen van Onderwijs te Vracene
Door den vertaler:
MAYENCE, FERNAND, Professor aan de Hoogeschool van Leuven: De Legende
van de Leuvensche ‘Francs-Tireurs’. Antwoord op het memorandum van Dr. Meurer,
Hoogleeraar aan de Universiteit van Würzburg, vertaald door Dr. J. GESSLER, Leeraar
aan het Koninklijk Atheneum, Docent aan de Katholieke Hoogeschool van Leuven.
Door de redactie:
De gulden Passer. Nieuwe reeks, 6e jg., nr 1.
***

Voor den Aug. Beernaert-Wedstrijd (8e tijdvak: 1926-1927) werd ingezonden:
BOGAERTS, THEO: Brusselsche Krabbels.
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Aangekochte boeken
Algemeen Fransch-Nederlandsch en Nederlandsch-Fransch Woordenboek, door J.
VERCOULLIE.
Nieuw Nederlandsch-Fransch Fransch-Nederlandsch Woordenboek, door Dr. L.
GROOTAERS.
Deutsche Literaturzeitung. Heft 1- 1928.
Ons geestelijk Erf. Januari 1928.

Letterkundige mededeelingen.
1o Door Prof. Dr. L. SCHARPÉ:
Ik heb de eer aan de Koninklijke Vlaamsche Academie, namens mijn Collega en
vriend Prof. Van de Wyer, die sedert 1919 te Leuven, hoofdzakelijk in de
Germanisten-afdeeling, met de Vergelijkende en de Historische Grammatica belast
is, een afdruk aan te bieden van de ‘Mededeelingen’ der Vlaamsche Toponymische
Vereeniging te Leuven, die door hem gesticht werd. Ze vormen, samen met de twee
deeltjes van de ‘Bibliographie van de Vlaamsche plaatsnamenkunde’, - het tweede
daarvan voorloopig nog slechts als voor-druk, - maar een weinig aanzienlijk stapeltje.
De bijdragen, er in bevat, zijn bondig en beknopt, en bedoeld om in te wijden en op
te wekken, niet om te verbazen en ontzag in te boezemen: ze willen, in den schoonen
zin van 't woord, populariseeren; kennis verspreiden en in ruimen kring bekwame
medewerkers werven voor een arbeid die uiteraard de ruimste medewerking vordert,
bij bekwame, geduldige, krachtdadige leiding. Een stel kleine bijdragen dus maar,
doch zwaar van inhoud, en waaruit blijkt hoe Prof. Van de Wyer zelf opgewekt werd
tot zijn onderneming door het voorbeeld van het jarenlange geduldige en gedegen
onverpoosd zamelen en zanten van ons oudste medelid in leven, den zedigsten en
stilsten onder onze medeleden: hoe jammer, hoe dubbel jammer, dat hij ditmaal hier
niet is, straks verneemt gij waarom!
Aansluitend bij de door hem beoefende studievakken heeft Prof. Van de Wyer
zich tot levenstaak durven stellen, op het werk voort te bouwen dat de monumentale
levenstaak is geweest van De Flou, namelijk, verzekerd van den steun van Prof.
Vercoullie, Prof. Mansion en Prof. Carnoy, in de eerste plaats, de duizenden nog
onopgeteekende plaatsnamen uit onze Vlaamsche gewesten te verzamelen, jonge
flinke mannen van
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overal tot medewerkers op te leiden, en dat overstelpende materiaal stelselmatig te
ordenen en critisch-historisch te schiften en te bestudeeren.
‘Wij willen den Vlaamschen toponymischen oogst inschuren’, schreef hij in zijn
Oproep tot de Vlaamsche intellectueelen. ‘Wij wenschen de grondstoffen te
verzamelen voor een zoo groot mogelijk aantal toponymische monographieën, voor
een Algemeen Glossarium van de thans nog levende plaatsnamen in onze Vlaamsche
gewesten, voor het opmaken van de Toponymische Kaart van Vlaanderen’.
Die korte ‘mededeelingen’ over de methode, de bronnen, de reeds bekomen en de
verwachte uitslagen, sedert 1925 verschenen, krijgen dan ook maar haar volle
beteekenis als men op zijn minst den kop eens eventjes binnen gestoken heeft in de
besloten zalen, waar ze den toegang van vormen; men late me toe de inrichting van
het Toponymisch Instituut te Leuven U zeer vluchtig te schetsen.
Het wetenschappelijk onderzoek van de Vlaamsche plaatsnamen werd in den
zomer 1923 door Prof. Van de Wyer ingezet, na het verschijnen van de lezing van
Prof. Mansion over ‘den huidigen stand van het toponymisch onderzoek, vooral in
België’, op het Congres te Mechelen in 1921 gehouden.
Bedoeld werd 1o het historisch materiaal te verzamelen, door studenten aan te
zetten hun proefschriften aan die studie te besteden; 2o beroep te doen op andere
studenten en medewerkers van alle slag ten einde actueel materiaal bijeen te brengen;
en 3o een documentatie-centrum te Leuven zelf te stichten.
De band tusschen de medewerkers werd in 1925 gelegd door de
‘Vla-Top-Veneeniging’, die door haar Mededeelingen er in geslaagd is in breeden
kring belangstelling te wekken.
En wat totnogtoe bereikt werd zal menigeen wel verwonderen; in zake
Toponymische monographieën, de Toponymische Bibliotheek, het Toponymisch
Laboratorium, en de Toponymische Documentatie. Hierover enkele bijzonderheden.
Toponymische monographieën (proefschriften) werden ondernomen en voltooid
over Binkom, St-Joris-Wing, Lubbeek, Glabbeek (Ulens L.), Geel (Stessens),
Kampenhout, Nederokkerzeel, Berg (v. Ingelgom), Boom, Rumpst, Terhagen,
Heindonk (Nagels), Temsche (Servotte), Diest (Degeling); terwijl voorts gewerkt
wordt aan de voltooiïng van monographieën over Opheilissem, Neerheilissem,
Zittard-Lummen
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(Maes), Landen, Attenhoven, Waasmont (Lemkens), Wolvertem en omgeving (Van
Hove), Halen (Cleiremans), St-Truiden (Denvoz), Lier (Arras), Oost-Eekloo
(Wouters), Norderwijk, Haacht (Helsen), Erps-Kwerps (Van Tricht), Kasterlee (Van
Gorp), Everberg (Maes), Wuustwezel (Peeters); en dat bovendien een aantal
correspondenten bezig zijn aan een Toponymische monographie, terwijl door ettelijke
archivarissen ten behoeve van de onderneming geëxcerpeerd wordt. - Wat de ‘Actueele
Toponymie’ betreft, werd door ± 250 min of meer trouwe medewerkers, studenten
uit verschillende streken, te Leuven, en door leeraars en leerlingen uit de
Normaalscholen (Mechelen a/M, onder de leiding van E.H. Van Duynhoven, Torhout, onder de leiding van E.H. Ghesquière, - St-Niklaas, onder de leiding van
E.H. Vander Linden) veel materiaal gezameld uit moderne bronnen; en op medehulp
wordt bovendien gerekend vanwege den Vl. Toeristenbond, de gemeentesecretarissen,
de onderwijzers, de priesters, de onderzoekers van het Kadaster, enz.
Toponymische Bibliotheek. - In een ruime zaal van Spoelberch-Instituut, dezelfde
waar de Documentatie berust, worden, met behulp van de kaarten van den Militairen
Staf, de blinde kaarten vervaardigd, die de medewerkers ter beschikking staan. De
Toponymische Bibliotheek, die reeds zeer aanzienlijk is, bestaat uit duizenden
alfabetisch gerangschikte steekkaarten, met de aanteekeningen uit de bescheiden,
door de doctorandi gemaakt; uit de bijdragen over moderne toponymie, van de
correspondenten; uit een volledig stel militaire kaarten van het Vlaamsche land; uit
een toponymisch repertorium voor Brussel en omstreken, hoofdzakelijk opgemaakt
uit de archieven van St-Janshospitaal te Brussel; eindelijk uit kostbare documenten,
excerpten uit het Staatsarchief te Antwerpen, die zullen dienen als grondslag van een
repertorium voor de provincie.
Laat ik ten slotte hier aanstippen dat de Vla-Top-Vereeniging den steun geniet van
de Universitaire stichting, en dat de Commissie voor Toponymie en Dialectologie
er haar documentatie over Vl. Toponymie ter bewaring toevertrouwt. En nog dit: dat
einde 1927 besloten werd, onder redactie van de hh. Carnoy, Cuvelier, Dassonville,
Duflou, De Flou, Lindemans, Mansion, Vercoullie en Vande Wyer tot de uitgave
van een Toponymische Reeks, in te zetten door de ‘Bibliographie van de Vlaamsche
plaatsnaamkunde’. Het eerste deel
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van die Bibliographie, en, in voordruk, ook het tweede, heb ik het genoegen hierbij
ook aan de Kon. Vl. Academie te mogen aanbieden. Het volgende deeltje (Inleiding
tot de studie van de Vl. plaatsnamen, - bijdragen van K. De Flou, A. Carnoy, J.
Mansion en J. Vande Wyer) zal ook binnenkort gereed zijn; over deze Nomina
Geographica Flandrica verwijs ik overigens kortheidshalve naar de ‘Mededeelingen’
(1927, 2).
Hoe dikwijls heb ik mijn oud-leerling, thans mijn goeien, voorbeeldigen Collega,
niet verweten dat hij al maar door wroette en tobde, en niet te bewegen was om toch
eenmaal zijn Geschiedenis van de Nederlandsche Spelling persklaar te maken,
waarmede hij meer dan twintig jaar geleden zijn reisbeurs verwierf (1907!), en enkel
een korte schets mededeelde op het Nederl. Congres Antwerpen in 1910 (Het
Spellingvraagstuk in de XVIe en XVIIe eeuw). Ik hoop dat het er toch eenmaal van
komt! En hoop mede dat al zijn toponymische beslommeringen hem toch niet zullen
verhinderen, onvermoeibaar als hij is, ter verpoozing de folkloristische monographie
klaar te spinnen die hij al sedert zoo lang op het getouw heeft over een van onze
zonderlinge vlaamsche heiligen: Sinte Greef.
Ik vraag verschooning voor deze tegen alle gebruiken in zoo uitvoerig geworden
toelichting bij de aanbieding van zulk een bescheiden pakje drukwerk: maar zoo veel
noeste arbeid steekt daar in en daar achter, en in de toekomst is nog zoo veel te
verwachten van deze grootsch opgezette onderneming, dat de geachte vergadering
het me zeker niet euvel zal guiden.
Karel de Flou, doctor honoris der Universiteit van Leuven. - De heer Scharpé gaat
voort als volgt:
En nog ga ik niet zitten: ik heb opdracht tot nog een mededeeling, die voorzeker
allen met de innigste voldoening zullen vernemen. Het werk der Toponymische
vereeniging is niet denkbaar zonder den voortrekker op het gebied der Vl. Toponymie,
den even verdienstelijken als zedigen baanbreker; hoe jammer dat hij op deze zitting
afwezig is! Ik bedoel, ge hebt het allen reeds gemerkt, ons oudste lid, den door allen
zoo hooggewaardeerden Karel De Flou. Naar aanleiding van het verschijnen van het
zevende deel zijner monumentale Toponymie, vereerde de Katholieke Universiteit
van Leuven hem
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met het eeredoctoraat. Zoo iets vraagt om gevierd te worden; daar zullen ze te Brugge
wel voor zorgen; en de Academie zal niet ten achter blijven om zich bij die viering
aan te sluiten met warme sympathie!
L. SCHARPÉ.
2o) Door Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE:
Ik heb de eer voor de Bibliotheek der Academie het Botanisch Jaarboek uitgegeven
door het Natuurwetenschappelijk Genootschap Dodonaea aan te bieden. Dit 20e
Jaarboek werd uitgegeven ter gelegenheid der 40e verjaring van het Genootschap dat
op 1 December 1887 door Julius Mac Leod werd gesticht.
Het boek geeft de lijst der mededeelingen die in de 20 deelen van het Botanisch
Jaarboek verschenen; onder de schrijvers noemen wij deze die ook leden van onze
Academie werden: Julius Mac Leod, A. De Cock, Isidoor Teirlinck, A.J.J.
Vandevelde.
Door het bestuur van het Genootschap Dodonaea werd ik verzocht de geschiedenis
der 40 eerste jaren te schrijven; dat heb ik met genoegen aanvaard, omdat ik, als een
der oudste leden, de verscheidene tijdperken van het leven van Dodonaea medegeleefd
heb, maar vooral, dat verklaar ik met een diep gevoel van blijvende aandoening,
omdat ik, evenals in 1920 toen ik de levensschets van Julius Mac Leod voor het
Jaarboek onzer Academie heb geschreven, weder eenige uren heb kunnen leven
onder den invloed van den onvergetelijken geest van den stichter van Dodonaea en
van de Vlaamsche wetenschappelijke Congressen, onder den warmen en opwekkenden
invloed van zijn schoone werkzaamheid en van zijne onsterfelijke geschriften.

Mededeeling door den Bestendigen Secretaris.
Afsterven van Prof. H.A. Lorentz. - De Bestuurder brengt een warme hulde aan
Nederlands grooten geleerde, Prof. H.A. LORENTZ, ter gelegenheid van dezes afsterven
op 4 Februari. Hij stelt voor namens de Academie een brief van rouw-
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beklag te sturen aan de Koninklijke Academie van Amsterdam en aan de familie van
den afgestorvene. (Aangenomen).

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 HH. Prof. Dr. J. MANSION, voorzitter, Is. TEIRLINCK, Dr. L.
GOEMANS, Dr. L. SIMONS, Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr. L. WILLEMS, leden, en Prof.
Dr. L. SCHARPÉ, lid-secretaris. De hh. SABBE, VERDEYEN en VAN MJERLO S.J. wonen
insgelijks de zitting bij.
Aan de dagorde staat:
1o) Midaelnederlandsch Kleingoed: I. Een vergeten Mnl. spotdicht. - Studie door
Dr. P. DE KEYSER ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen aangeboden.
- Advies der verslaggevers.
Na kennis genomen te hebben van de verslagen stelt de Commissie voor de
Mededeeling enkel op te nemen als de auteur rekening houdt met de wenschen
van de verslaggevers.
o Perkamenten fragmenten, door Dr. A. STRACKE S.J., ter opneming in de
2)
Verslagen en Mededeelingen aangeboden. - Benoeming der verslaggevers.
Worden aangewezen: de hh. VERCOULLIE en VERDEYEN.
o SIEMIENSKI: Les Symboles graphiques. - Verslag en bespreking.
3)
De h. van Mierlo vindt dat het voorgestelde stelsel te ingewikkeld is en minder
geschikt blijkt voor de uitgave van letterkundige teksten; het eerste noodzakelijke is
dat alles wat in den grondtekst staat op een of andere wijze moet aangeduid worden:
de lezer moet dadelijk op een of andere manier, gewezen worden op wat er gewijzigd
wordt door den uitgever. De h. Willems sluit zich aan bij die opmerkingen en wijst
er op, dat eenzelfde systeem bezwaarlijk voor historische en voor philologische
tekstuitgaven kan schikken; een eerste vereischte is dat de philologen het vooraf eens
zouden worden over een systeem. De h. Willems meent, dat, in afwachting
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dat er een algemeen systeem zou bestaan, de Academie goed zou doen haar eigen
regelen voor tekstuitgaven vast te stellen.
Aan de Academie te Warschau zal in bovenstaanden zin een nota worden gezonden,
die op de volgende vergadering van de Commissie voor Geschiedenis door de
verslaggevers zal worden voorgelegd.
2o) Bestendige Commissie voor nieuwere taal- en letterkunde. - De heer Prof.
Dr. M. Sabbe, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de HH. O. WATTEZ, ondervoorzitter, Is. TEIRLINCK, Kan. Dr. J.
MUYLDERMANS, Dr. L. SIMONS, FRANK LATEUR, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr.
A. VERMEYLEN, Prof. Dr. J. PERSYN, leden, E.P.J. SALSMANS, en Prof. Dr. M. SABBE,
lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) Constant Duvillers (1803-1885). - Zijn leven en zijn schriften. - Lezing door Kan.
Dr. J. MUYLDERMANS.
Kan. Dr. J. Muyldermans deelt over Constant Duvillers tal van bio- en
bibliographische inlichtingen mede. Geboren te Avelghem bij Kortrijk in 1803, stierf
Constant Duvillers als pastoor van Woubrechtegem bij Aalst in 1885. Zijn eerste
geschriften dagteekenen uit de jaren 1830. Vooral als strijder voor volk en taal dient
zijn nagedachtenis in eere te blijven.

Dagorde
1o) Register van de Bijdragen, Lezingen, Verslagen, enz. verschenen in de
Jaarboeken en in de Verslagen en Mededeelingen 1887-1926.
De heer Bestuurder herinnert de leden aan het zoo pas verschenen Register op de
Jaarboeken en op de Verslagen en Mededeelingen der Academie, waarvan de
samenstelling door den heer I. DE VREESE, Bureeloverste van ons genootschap, en
den heer J. VAN STRAELEN, Econoom, ondernomen werd.
Hij dankt beiden hartelijk uit naam van al de leden voor hun vlijt en hun toewijding
aan de Academie, alsook den Be-
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stendigen Secretaris voor 't initiatief van het werk en de aan de opstellers bewezen
hulp.
Hij voegt daarbij dat het Register de grootste diensten zal bewijzen aan alle zoekers,
maar ook de Academie ten bate zal komen door het klaar bewijs, nu ten overvloede
geleverd, van hare onverpoosde werkzaamheid.
2o) Borstbeeld Guido Gezelle. - De heer Bestuurder wenscht beeldhouwer Lagae
van harte geluk ter gelegenheid van de plaatsing in de feestzaal der Academie van
het zoo heerlijk geslaagd borstbeeld van GUIDO GEZELLE.
3o) Boekerij. - Verslag door den Bestendigen Secretaris. (Ingevolge art. 16 van
het Reglement van inwendige orde der Secretarie.)
Het verslag zal in de Verslagen en Mededeelingen opgenomen worden (zie
volgende blz.).
4o) Lezing door J. Salsmans, S.J., werkend lid: Vondels Levensbeschrijving:
van Brandt tot Sterck.
Op voorstel van den Bestuurder, die den Spreker geluk wenscht, beslist de
vergadering dat de lezing in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
Na de vergadering kwamen de jury's voor de volgende wedstrijden bijeen:
1) Beernaert-wedstrijd. - De heer A. WALGRAVE vervangt Prof. VAN DE
WOESTYNE die geen deel wenschte uit te maken van de Jury.
Waren aanwezig: de HH. FRANK LATEUR, J. PERSYN, M. SABBE, AL. WALGRAEVE
en AD. HERKENRATH.
Tot voorzitter wordt aangesteld FRANK LATEUR, tot secretaris AD. HERCKENRATH.
2o) Boury-prijs. - Waren aanwezig de HH. WALGRAVE en WATTEZ.
3o) Tooneelprijskamp. (Société des Auteurs et compositeurs dramatiques.) Waren aanwezig de HH. FRANK LATERR, M. SABBE, L. SCHARPÉ en O. WATTEZ.
Tot voorzitter werd aangesteld de heer O. WATTEZ, tot secretaris de heer L.
SCHARPÉ.
Door die verschillende jury's worden maatregelen getroffen met het oog op het in
lezing zenden van de ingezonden werken.
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Boekerij
Verslag over het dienstjaar 1927.
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 1927.
Aanwinsten. - De aanwinsten worden regelmatig medegedeeld in onze Verslagen en
Mededeelingen; gedurende het verloopen jaar bedroegen zij 327 boeken en 103
tijdschriften en dagbladen. Daarvan werden 289 boeken en brochures, en 31
tijdschriften aan de Academie ten geschenke aangeboden, nl.:
Boeken en
Brochures
24

Door de Regeering

Tijdschriften
7

Door openbare besturen, letterkundige en 16
andere vereenigingen,
onderwijsinrichtingen enz. in België

2

Door Academiën, Universiteiten,
Bibliotheken enz. uit den vreemde

88

20

Door Buitenlandsche eereleden

6

Door werkende en briefwisselende leden 84
der Academie
Door bijzondere personen:
a)

Uit België

35

b)

Uit andere landen

36

2

_____

_____

289

31

Werden aangekocht: 38 boeken en 1 tijdschrift.
Ruildienst. - In ruiling met haar Verslagen en Mededeelingen en haar Jaarboek ontving
de Academie: uit België 39 tijdschriften en dagbladen; uit den vreemde 33
tijdschriften.
De Bestendige Secretaris,
L. GOEMANS.
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Constant Duvillers (1803-1885)
Zijn Leven en zijne Schriften,
door Kan. Dr. J. Muyldermans, werkend lid der Kon. Vlaamsche
Academie.
I
Constant Fidelis Amand Duvillers was een eenvoudig pastoor van te lande in
Vlaanderen, die, op den 24 Meert 1885, te Woubrechtegem in den Heer ontsliep. Hij
had den gezegenden ouderdom van bijna 82 jaar bereikt.
Zijn leven is een leven van toewijding geweest ten dienste van ons volk. Het
betaamt dan ook, dat dit volk zijn gedachtenis in eer houde. Daartoe verplicht ons
de dankbaarheid. Met dat inzicht schreven wij deze bladzijden neer als een hulde
aan zijn naam, aan zijn werk.
Hij werd geboren te Avelgem, bij Kortrijk, op den 1 Augustus 1803. Zijn vader
was daar geneesheer, doch de man stierf vroegtijdig. De jonge Constant was amper
acht jaar oud, en moeder ging nu met de kinderen zich vestigen tot Somerghem, de
hoofdplaats van 't Meetjesland, van waar zij geboortig was. De weduwe had het lastig
in den onderhoud van 't huishouden; doch Constant, een begaafde jongen, stond
moeder al ras ter zijde. De Vlaamsche Wacht, het gentsche tijdschrift, gaf ons eenige
inlichtingen. De knaap was nog maar zes jaar oud, zoo schreef het blad, toen de vader
hem liet vlaamsche verzen van buiten leeren, en vier jaar nadien gaf de kleine reeds
fransche les in eene kostschool, waar een honderdtal leerlingen waren. In Somerghem
werd Constant schrijfmeester bij den zoon des ontvangers, bij de kinderen van den
notaris, kortom bij de notabelen van het dorp.
Moeder echter zal de wijze vrouw geweest zijn van wie de Heilige Boeken getuigen,
dat zij haar huis weet op te bouwen,(1)

(1) De Vlaamsche Wacht... nr van 5 April 1885 Zevende jaar, blz. 163. In dat nummer verscheen
een bijdrage: ‘Pastor Duvillers’. Zij draagt geen schrijversnaam, wat mij onderstellen doet,
dat de hoofdopsteller Frans De Potter er de schrijver van is.
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sapiens mulier aedificat domum suam(1). De opvoeding harer kinderen lag nauw aan
heur herte, en tegen niets zag zij op, noch tegen moeite noch tegen ontbering, om
het geluk van hare lievelingen te bevorderen. Men zegt zelfs, dat zij hare zijdene
kleêren en eenige sieraden van weerde verkocht om het schoolgeld te kunnen betalen.
Ah, kinderen die zulke moeder hebben en het hert op de rechte plaats dragen, worden
van eigen menschen van toewijding, die hun ieveren voor het goede niet tegen zooveel
de el of den meter zullen bepalen.
Dit doet me denken op een tijdgenoote van vrouwe Duvillers, insgelijks op
jeugdigen ouderdom weduwe geworden. Ik bedoel namelijk de moeder van den
beroemden redenaar, kardinaal Pie, bisschop van Poitiers(2), en herinner ik hier de
weduwe, welke in gebrek en kommer de opleiding van haar begaafden zoon
behertigde, dan is het om de welsprekende woorden van den franschen Kerkvoogd
aan te halen; trouwens die woorden schetsen ook wel den toestand van vrouwe
Duvillers: ‘Jamais précoce veuvage ne fut plus courageusement et plus méritoirement
porté. Il est écrit, qu'à l'oeil de Dieu seul il appartient de sonder les abîmes, et par
conséquent de sonder le coeur de l'homme qui en est un. Mais l'abîme insondable
entre tous, l'abîme sans nom, c'est le coeur de la mère; abîme d'abnégation, de
sacrifice, abîme de générosité, de dilection forte comme la mort, puisqu'elle n'hésite
point à affronter mille morts pour l'âme qu'elle aime. Jamais, non jamais, o ma mère!
ma voix ne pourra exprimer ce que mon coeur vous a voué d'admiration, ce qu'il
vous doit de gratitude, au souvenir de ces années de souffrance, durant lesquelles
l'amour maternel vous a soutenue dans un héroïque labeur! Que de fois, pour
triompher de l'abattement, vous avez eu besoin de saluer devant vous un avenir, objet
de tous vos voeux, but de tous vos sacrifices, en vous disant à vous-même, comme
David, que peut-être le Seigneur aurait égard à votre affliction, et, pour tant
d'amertume du présent, vous accorderait quelque douceur!’(3)
Wie twijfelt er aan, of die edele gedachten zullen ook de brave moeder van Constant
Duvillers hebben opgewekt, en het

(1) Cfr Boek der Spreuk., XIV, 1.
(2) Kardinaal Edw. Pie, bisschop van Poitiers, stierf in 1880, in den ouderdom van ongeveer 65
jaar.
(3) Cfr blz. 195: Les Mères chrétiennes des Contemporains illustres. Drukk. Casterman in
Doornik, 1893
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zal een innige vreugde geweest zijn voor heur moederhert haar zoon te zien
opklimmen ten autaar. Hij werd priester gewijd te Kamerijk in 1827. Moeder ontsliep
in den Heer in 1830, toen de jonge Duvillers reeds twee jaar professor benoemd was
in het Klein Seminarie van St-Nikolaas en daar de poësis onderwees. Hij was in die
bediening werkzaam van 1828 tot 1836. Daar werkte hij aan zijn eerste tooneelstukje.
Wij gewagen er verder van: Jan Van Wyneghem of den bekeerden Student. Het geeft
hem de gelegenheid van dan af zijne liefde voor volk en taal onbewimpeld uit te
spreken. Met die liefde in 't hert, diep in 't herte, zal hij sterven. Zij zal van zijn
arbeidzaam en welgevuld priestersleven als een kenschetsende eigenschap zijn, en
eens te meer tot bevestiging strekken van hetgeen Mgr Mermillod getuigde: ‘Il y a
toujours dans tout homme un trait caractéristique qui le résume tout entier, et marque
de son empreinte son esprit, son coeur, son âme et le travail de sa vie’.(1)
Den 19 September 1836, wierd Duvillers tot pastoor benoemd tot Middelburg,
een dorp van ruim een duizendtal zielen in 't kanton Eeoloo, nabij de hollandsche
grens, gelegen. Daar arbeidde hij achttien jaar lang, (tot 1854), en, gelijk zijn gedicht
Lofspraek der Polders laat gissen, hij arbeidde er met al de toewijding van een herder,
die vanwege zijn christelijk volk geacht en bemind wordt. Met hert en ziel was hij
zijn Polderland verkleefd, en, ‘moge ik hier eens mijn oogen sluiten! moge ik hier
den dag der verrijzenis afwachten!’ zoo zong hij verzuchtend in zijn Lofdicht...
Eilaas! de mensch wikt en God beschikt.... en, op 14 October 1854, werd hij nog als
pastoor naar Woubrechtegem, in het kanton Herzele, verplaatst...
Van Middelburg naar Woubrechtegem: ‘Dit was, zegt de Vlaamsche Wacht (loc.
cit., blz. 163), geene bevordering, verre van daar. Ook, om geen het minste kwaad
vermoeden over den man te laten ontstaan, zullen wij zeggen, dat er den pastoor van
Middelburg niets anders ten laste werd gelegd dan eene levensopvatting, eeniger
wijze verschillend van die zijner ambtgenooten. Duvillers was poëet en volksvriend:
in

(1) Cfr Oraison funèbre de Son Eminence R. Fr. Régnier archevêque de Cambrai, cardinal de
la S.E. romaine... prononcée dans l'église métrop. de Cambrai, le 17 févr. 1881, par Mgr
Gasp. Mermillod, évêquie d'Hébron, vic. apost. de Genève.
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de eerste hoedanigheid, een beetje breed van gedachte; in de tweede, geneigd om
zich met het volk te mengen. Hoe het zij, de bisschoppelijke ongunst verwekte bij
den man in den beginne veel hartzeer, maar op den duur wist hij er zich in te schikken,
en zijn levenstijd mocht zich uitrekken tot het 82 jaar’.
Zoo getuigt het gentsche tijdschrift. Nu, 't en gaat ons niet aan, ons met die zaken
te bemoeien,. De priester, in geenen deele minder dan de soldaat, dient te luisteren
als de overheid spreekt. Dit heeft Duvillers gedaan. Edoch 't ware uit den booze,
ginge men in alle handelwijze van die overheid een vlek zoeken voor den mindere,
of zoo men wil, voor den in schijn gestrafte. Morgen zullen 75 jaar verloopen zijn
sedert die amotie, en dat er nu luid-op gezegd wordt hetgeen er toen in gezelligen
kring, en niet verder, verteld werd, moet niemand verwonderen. Zoo las ik vroeger
in een brief uit Vlaanderen: ‘Waarom Duvillers geamoveerd werd, weet ik niet; hij
was echter de ‘lieveling’ niet van Mgr Delbecque van ‘Warneton’!
Toevallig kwam ik in 't bezit van een reeks brieven, door den vromen man
geschreven naar den eerw. heer Schuermans, onzen eerw. collega zaliger. De brief
dateert uit Woubrechtegem, den 30 Januari 1862, dus bijna acht jaar na zijn
verwijdering uit Middelburg. Ik neem dat schrijven in zijn geheel over: het teekent
zoo krek den rondborstigen Vlaming, en laat ons zelfs een oogsken slaan in andermans
huishouden - 'tgeen niet altijd beleefd is, maar...
Ik lees dan:
‘Mynheer en Vriend,
Ik heb u eenen brief geschreven den 20 Xber, doch niet opgezonden: hy woog te
zwaer en... stond my niet aen. - Ik begin nu met u een zalig nieuwjaer te wenschen:
Mogt gy honderd jaren leven!
Mogt nog langer uw verstand
Tot den roem en luister strekken
Van het Vlaemsche Vaderland!

Nu iets ten antwoord op de vragen die gy my doet:
Ben ik een vies man? In 't geheel niet. Toch heeft men daer zooveel van verteld,
dat ik nu te Woubrechtegem zit,
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alleen, nadat ik 18 jaer Pastor geweest was op een prochie, waer ik eenen onderpastor
had. Men benydt u, - my ook.
Où, diable! la jalousie va-t-elle se nicher? Ik heb ergens gelezen: On dit qu'il y a
sept péchés mortels. Cela ne se peut pas, car l'envie est immortelle-(1)
Het boeksken van onzen vriend Emm. Van Straelen zou ik niet kunnen verventen.
Ergo etc.
Ik zou nog zeven van myne werkjes moeten zenden, maer gy zult nog een beetje
geduld behoeven: ik heb er maer een exemplaer van.
De typhus heerscht hier, en ik ben zelf al dry maenden halfziek. Ik schryf zoo
maer al wat my eerst invalt.
Ik ben altyd ievers meê doende; ik kan daer niet ledig zitten. Nu stel ik maer
gedurig raedsels op in ligte, klare vloeyende rymkens. Semper agito aliquid operis,
ut diabolus te inveniat occupatum. St. Hieron. Ik doe dat en ik bevind er my wel
meê. 'k Beklaeg eenen priester die zich niet kan bezig houden. 'k Ontmoet er hier
wel zulke. Zy schynen d'oude spreuk niet te kennen:
Nunc lege, nunc ora, nunc cum fervore labora!
Sic erit hora brevis, sic labor ipse levis.

Gy schryft my dat er hier, in de Vlaenderen, weinig priesters zich met letterkunde
bemoeyen; dat men schier geene werken van vlaemsche geestelyken aentreft. Dat is
waer! En welke is d'oorzaek? Den Bisschop is er tegen. Ecce totum! Nogtans moet
ik zeggen, dat wy hier beter het Vlaemsch verstaen dan uwe Alma Mater. - Een
pryskamp of kampstryd beteekent by ons, evenals by Weiland, “een kamp waer man

(1) Ja, in een lateren brief aan vriend Schuermans komt hij daar nog op terug: zijn hert loopt er
van over. In een schrijven, van den 31 Juli '62, noemt hij een lijst op van 18 priesters uit de
Vlaanderen ‘die vlaamsch schryven’, gelijk hij zegt, en dan gaat hij voort: ‘Gy ziet, dat er
hier nog al veel zyn die zich met de tael bemoeyen. Niet allen schryven juist groote boeken;
zy staen niet allen op den eersten rang; maer wierden de priesters wat aengemoedigd, ware
den Bisschop zoo niet tegen het Vlaemsch, 't zou er anders gaen! Ik heb het wel meest aen
de verkleefdheyd, die 'k myne moedertael toedraeg, te danken, dat ik op een parochietje sta
van 800 zielen, en, ja ook daeraen, dat ik niet kan vleyen. Ik zal u dat eens alles uytleggen,
data occgsionc’.
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tegen man strydt”. By u(1) heet dat anders; ik heb het ondervonden. - By ons beteekent
de naem des schryvers den “naem van den schryver”, en niet den “naem van de
schryvers”. - Zie uwe pryskaert eens na. By ons is een eerepenning een medailje, en
dat vertaelt gy (in andere vlaemsche woorden, te weten) door eenen Louis-Napoleon!
't En is niet regt gegaen, dat durf ik u wel zeggen, want gy hebt er waerschynlyk
geene pligt aen. Mr Kanonik David scheen er ook wel meê verlegen te zyn, want hy
heeft geen woordje gerept van myn werk; hy sprak alleen van mynen Almanak. Bone
Deus! gy verstaet my? Later meer.
Totus vester C. Duvillers’.

II
Daar hebt ge nu een brief van den rechtgeaarden Vlaming. Zoo schreef hij zijn hert
rechtuit in 1862.
Op voorgaanden brief vind ik reeds een zinspeling in een schrijven van Duvillers
naar Schuermans, gedagteekend den

(1) C. Duvillers zinspeelt hier op een stuk van Tijd en Vlijt, waarbij de zuidnederlandsche
taalkundigen uitgenoodigd werden tot het opstellen van lijsten van gewestelijke woorden en
eigenaardige uitdrukkingen’. Die omzendbrief van ‘Tijd en Vlijt’ dagteekende van den 6
November 1859. Prijzen werden daarbij uitgeloofd. Verdere inlichtingen geeft ons wijlen
Pastoor Schuermans in de voorrede tot zijn Bijvoegsel aan het Algemeen Vlaamsch Idioticon
(drukk. Kar. Fonteyn, tot Leuven, in 1883). De uitspraak van den keurraad had plaats den
12 van Bloeimaand 1861. De heeren Stallaert en Van Beers bekwamen te zamen den prijs
van 200 fr., en Pastoor Duvillers den bijprijs van 100 fr. De heeren Sivré, Jespers, Lefevre,
Rutten en Pastoor Schuermans een eervolle melding. - De uitreiking der prijzen geschiedde
op den 1 van Wintermaand 1861, wanneer het Genootschap zijn vijf-en-twintigjarig bestaan
vierde Prof. David, met die gelegenheid, sprak een redevoering uit. Op al die dingen zinspeelt
C. Duvillers in zijn brief.
Hier moet bijgevoegd hetgeen ik nopens Duvillers' bijdrage aantref in de eerste voorrede
van Schuermans' Algemeen Vlaamsch Idioticon (drukk. Vanlinthout, tot Leuven, in
1865-1870). Nadat er vermeld staat 'tgeen uit West-Vlaanderen werd ingezonden, volgt er:
‘Uit Oost-Vlaanderen ontvingen wij meer en beteren voorraad: na de heeren K.L. Vekeman,
van Sottegem, en L. Lasoen, van Huyze, bij Audenaarde, met lof vermeld te hebben, komen
wij tot den Pastor van Woubrechtegem, eerw. C. Duvillers, die boven al de voorgaanden en
al de volgenden den prijs verdiende om zijne lange lijst, een groot boekdeel uitmakende, van
woorden en zegwijzen, in 't bisdom Gent, vooral in 't land van Waes en van Aalst gebruikelijk,
en waarvan men een ontelbare menigte in 't Idioticon zal wedervinden’ Cfr blz. VII.
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5 December 1861. De man was aanwezig geweest op het feest van Tijd en Vlijt, den
1 December. Men had het vijf-en-twintigjarig bestaan van het genootschap gevierd.
Met die gelegenheid had de uitreiking der prijzen plaats gehad aan de beste inzenders
van materiaal voor het ontworpen Vlaamsch Idioticon. Prof. David had toen een
merkweerdige redevoering uitgesproken... waarna de bekroning van het feest... het
onvermijdelijk banket. De brief van 30 Januari 1862 doet vermoeden, dat Duvillers
niet zeer hoog opliep met de uitspraak over de ingezonden bijdragen voor het
Idioticon. Ik deel dan ook zijn brief van den 5 December 1861 mede; hij leere ons
nog beter kennis maken met menschen en dingen uit dien tijd, en nog te gereedelijker
neem ik hem over, omdat hij een vers bevat van Pastoor Duvillers, het laatste dat ik
ergens aantrof, en waarvan ik met zekerheid zeggen kan: Dit ook is van hem. - Hij
schreef dan tot Schuermans, die toen nog onderpastoor van 't Begijnhof te Leuven
was.(1)
‘Mynheer (en vriend voortaen),
Ik bedank u voor het my toegezonden gedicht. Ik zend u om kwyt te spelen, twee
Almanakken van 't Meetjesland, door uwen ootmoedigen dienaer opgesteld(2). In 't
korte
(1) Het is maar in September 1868 dat hij tot pastoor van Wilsele benoemd werd.
(2) Het Meetjesland, zegt Pastoor Schuermans in zijn Algemeen Vlaamsch Idioticon, ‘is eene
zeer bevolkte landstreek in Oost-Vlaanderen, vroeger het “Burggraafschap van Gent”
genoemd. Somerghem is er de hoofdplaats van’.
En Kan. A. Joos, in zijn Waasch Idioticon ‘Meetjesland is een streek van Oost-Vlaanderen,
die aan West-Vlaanderen en Holland paalt, vroeger ‘le pays des quatre métiers’.
Ei! laat ge mij toe een bladzij over te schrijven uit Meester Lieven's ‘Almanak voor het jaer
O.H.J.C. 1862: drukk. van Loontjens, op de Merkt’? Het zal 'n bladzij folklore zijn, en een
staaltje van Duvillers' schrijftrant. Het stuk heet 'T MEETJESLAND (op blz. 61):
‘Mynen drukker Loontjens heeft my verzocht eene beschryving te willen geven van 't
Meetjesland, en,
‘Al ben ik 't schryven moê,
'k Stem in zyn vrage toe.
‘Maer myne beschryving zal heel kort zyn, en, wie weet? dan toch misschien te lang, volgens
Mynheer De Corte. Luvstert nu eens wel, kozyn Loontjens, en gy allen die in dat Land van
belofte gewonnen zyt. Het Meetjesland is, by mv toch, niet anders als 't Land van de Meetjes
Gy lacht! Ik niet waerachtig!
- Ja maer, hoor ik u vragen, waerom heet dat het Land van de Meetjes? Ha! nu begin ik te
verstaen, en 'k zal 't u gaen zeggen; maer laet my eerst een snuyfke pakken.
Keyzer Karel kwam eens naer Somerghem, om in de Bouwerwane en in Ryvers te jagen; hy
had hooren zeggen, dat er daer veel wilde konynen waren, zoo tam bynaer als de menschen
die daer ook, in konynenpypen, hun verblyf hielden. Goed! zey keyzer Karel, ik ga daer 'ne
keer naer toe, meê myn brakken. Hy kwam van Waerschoot af (waer hy ook op de jagt
geweest was), langs Beke en Meirelaere en Daelmen, en de Kleyten, en hy trok, langs de
Kloefkapperstrate, regte naer 't oud Schepenhuys, by den ouden oom van den overoud-oom
van Naesken De Bruyne, die daer tons herberg hield. Als nu de keyzer wel gesmuld en wel
gedronken had (en hy kende 't ambacht), dan liep hy, langs Necke en Hoetsel, naer den
Gentweg, en van daer naer de bosschen van Bouwerwane en van Ryvers. Hy had wel zynen
weg gemist, maer dat en trek ik my niet aen, en 'k en moê niet ook. Als Karel nu reeds 3 uren
gejacgd had, en een tiental konyntjes geschoten, hy was gelyk gejacgd om te gaen rusten
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van zyne vermoeyenis, en hy keerde langs de Kerkstrate weer naer het dorp om by den
grootvaders-grootvaders-grootvader van Loontjens te kunnen slapen. Ge moet weten: die
was dan Balliu van Somerghem en Ronsele, en den Balliu had keyzer Karel overal vergezeld.
Maer, 't is waer, 'k en zeg het niet al: ik moet er nog iets byvoegen. Langs alle straten, waer
keyzer Karel gegaen was, op alle wyken, in ieders huys, hoorde, men het spinhewiel ronken,
en hy zag met verwondering, dat het meestal oude Meetjes waren die daer zaten te spinnen,
onder 't zingen van 't gekende liedeken:
Draeye, draeye, wielken!
t'Avond komt Michielken!
Komt Michielken t'avond niet,
't En komt van heel de weke niet
Dat is nu regt liefhebberye, zey keyzer Karel. En hoe heet dat land hier? vroeg hy aen den
Balliu.
- Genadigen Heer, antwoordde den man, ik zou waerlyk nog moeten peyzen: 'k ben van hier
niet; myn geboorteplaets is Zeeverghem.
- Zoo, zoo! gy moet nog peyzen! hernam den keyzer. Allo, allo! 't is om te lachen! 'k Wil ik
dat land 'nen name geven; dat is hier 't Meetjesland. En schryft dat zoo voortaen in al uwe
akten en kontrakten.....
Daer, zie! 'k hoor u weeral iets vragen. Gy zyt toch 'nen vraegsteert! Gy wilt nu weten hoe
ver het Meetjesland zich wel uitstrekt, Hebde gy geen oude kaerten dan? Het Meetjesland
is hetzelfde land als het oude Burggraefschap van Gent. Wilt gy my niet gelooven, ziet de
kaerte na die Jan Walsch, te Augsburg, in Duytschland, ten jare 1824 heeft uytgegeven.
Begeert gy nog meer te weten?... Dan zal ik u al de gemeenten noemen, die langs de grenzen
van 't Meetjesland gestaen en gelegen zyn. Luystert well Knesselaere, (Ursel niet), Oostwinkel,
(Eecloo niet), Waerschoot, Doorseeldries, Mendonck, Saffelaere, Seveneecken, Destelberghe,
Heusden, Zwynaerde, Zeeverghem, Eecke, Maria-Leerne, Bachte, Zeveren, Vynckt,
Lootenhulle en Aelter. - Al de dorpen en vlekken die binnen, die binnen die grenzen van 't
Meetjesland liggen, en zyn er van zelfs niet buyten, 'k wil zeggen: buyten het Meetjesland
En nu tot slot, een liedje nog
Op 't land der oude Meetjes!
Ik ben wel moê, zeer moê, maer toch,
Dat vragen my de Peetjes:
Ik hoor ze roepen t'allen kant:
Toe, fraey! toe! zingt nu eens, Constant!
Laet uwe stem maer klinken:
Verheft uw moeders Vaderland:
Wy zullen dan eens drinken.
Ja, 'k wil! maer wat ik zingen kan
Dat staet al lang geschreven:
Den dichter Struyvelt, meester Jan,
En uwe twee De Neven,
En Ledeganck, en nog al meer
Bezongen uwen lof weleer.
Dus kom ik veel te late:
Wat kan ik zingen t'uwer eer,
Dat gy niet hoort op strate?
Ik zing dan maer met iedereen:
‘Dat land is regt een Eden.
Maer ook, 't en is geen wonder, neen!
Men stort daer veel gebeden.
God zegent deze lieve streek:
Daer vloeyt den honing in de beek,
Daer hangt het geld aen d'auwen.
Daer vindt men toch moeras, noch kreek;
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of eerkort, of eerlang, mogt gy nog meer verwachten. Intusschen (of ondertusschen)
laet ik u ook eenige rymkens toe-

Geen rots kan ons benauwen
De baen ligt effen, 't land is plat,
Elk roemt die schoone velden;
En ieder dorp gelykt een stad....’
Wat hoef ik meer te melden?
O Meetjesland! o Somerghem!
Ik zeg het hier met kracht en klem:
Ik zal u nooyt vergeten;
Maer peyst dan ook al eens op hem,
Dien gy hebt kind geweten.
Braef Somerghem! al wat ik schryf,
Is tot uwseer en glorie.
Heeft myn gedicht niet veel om 't lyf,
Het geldt toch in d'historie,
D'historie van het Meetiesland. Genoeg! ik steek nu schuyt van kant:
Ik moet nog verdêr varen.
Kom, Peet- en Meetjes, geeft my d'hand,
En God will' u bewaren!
Zoo sloot het almanakje van 1862.
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komen, die ik aen 't banket zou afgelezen hebben, had ik langer mogen vertoeven. Voici!
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‘Mynheeren, gy verwacht welligt een aerdig vers van Pastor Duvillers.
Men zegt: ‘'t Is een vies man!’ en, waerlyk ik en ben 't niet.
Hoe ik dien name kreeg, van wie, waerom, 'k en ken 't niet.
Maer 'k onderstel, 't is zoo; ik neem de leugen aen,
En 'k schryf een rymke neer, als had men wel geraên:
Arridet nobis dulce merum,
In vino veritas: dicamus ergo verum.
***

‘Dank aen de Maetschappy, sints vyf-en-twintig jaer,
Door d'Hoogeschool gesticht, in 't wyd-vermaerde Loven,
De vlaemsche tale bloeit, en raekt allengskens boven.
Getuigen zyn daervan die heeren altegaer!
Testantur etiam lagenae,
Quas cerno vacuas et erant mane plenae.
Gy hoort, spreek ik Latyn, Mynheeren, 't is toch klaer.
***

‘Wy zyn hier broederlyk vereenigd;
Dat heet nu regt een vriendenmael;
En ziet! hoe talryk reeds ons leger is... Geen Wael
Die nog den Vlaming steenigt(1):
Hy luistert al naer onze tael,
Habemus confitentem reum;
Victoria! Laudemus Deum!
‘Neen, 't Vlaemsch, de schoone tael die onze moeder sprak,
Die zelfs tot by het graf van Jesus eens mogt gelden,
Die tael zal niemand meer bestaen nog uit te schelden,
Nu d'Hoogeschool haer geeft wat heur alsnog ontbrak.
Io! Adonaï! in Deo gaudeamus!
Triumphum linguae nunc maternae celebramus!
***

(1) Les pavés de Mai!
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‘Wy krygen thans een Idioticon voor 't volk,
Een geestig woordenboek, zooals ik dat vertolk.
Dat zal aen onze tael welligt den doorslag geven.
Ik ook, ik heb er ruim tien maenden mynen tyd,
Voor d'eer van 't Vaderland, zeer geerne aen toegewyd.(1)
Nunc laetus vivam, nunc progrediar inter summos:
Accepi praemium laboris, centum nummos!!!
***

‘Hoe zal nu 't vlaemsche Vaderland
Op zyne zonen pronken!.....
Antwerpen reikte Brussel d'hand,
Om 't vuer in aller hert voor 't Vlaemsch te doen ontvonken.
Van Beers en Stallaert, en nog vyf-en-twintig meer
Beklommen onversaegd met ons de steile leer,
De hooge ladder, van waer 't oog schier al de vlekken
En dorpen van ons Land gemaklyk kon ontdekken.
En, was er maer een woord, dat vreemd in d'ooren klonk,
Gewis dat ons papier al gauw wat inkt opdronk.
Wy haestten ons om 't meest, al moesten wy verwachten,
Dat ons de mare zou beryden, en de schrik
De hairen op het hoofd ging doen vergryzen... Ik
Ik zag niet om, en binst de slapelooze nachten,
Die 'k doorbragt, 'k peisde maer alleen op onze spraek:
'k Dacht aen de moedertael, al hoorde ik ook 't gekraek,
't Gerommel van den donder:
Het Vlaemsch lag my aen 't hert, (als ik zoo spreken mag),
En, gaf de bliksem my wat licht, ik kroop van onder
Myn wollen sargie, en ik schreef, als by den dag,
Een woord, een uitlegging, een rymken, een exempel.
Geen rust van heel den nacht! Des morgens ging myn stempel
Daerover, en ik zei aen myne meid: God dank,
Ik heb hier weer al iets, en 't woord en gaet niet mank!
‘Zoo ging het zeker ook met allen mededinger.
Maer nu, 't verdriet heeft uit! nu zal een glaasje ‘Springer’

(1) Patri longa decem tulerunt fastidia menses.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

159
Een goede flesch champagnewyn,
Ons leed verzoeten, en, het mag alzoo wel zyn:
Nunc pede libero pulsanda tellus, eia!
Haec aies Domini, exultemus in ea!
***

‘Een deuntje nog, een woord! Ik moet naer huis toe gaen:
Ik heb, in mynen stal, achthonderd schaepkens staen,
En, ziet! vertrok ik morgen,
Wie zou dan, van de nacht, voor myne schaepkens zorgen?
Ik eindig, en 'k stel ook een heildronk in, een toast,
Ter eer van hem, die, kost' wat kost,
Sinds veertig jaer, door woord en schrift, het Vlaemsch verdedigt;
Voor u, myn liefste Vriend, die in ons legerkamp
De tweedragt hebt gestild, de stryders hebt bevredigd,
En ons nog voorgaen blyft met uw verzeekringslamp!
Sa, broeders! wenschen wy den heer Professor DAVID,
‘Qui parvulos nos lacte pavit,
Linguae spurcitias lavavit,
Nog voort hetzelfde wys beleid.
God geve hem daer by vreê, zegen, vreugd, jolyt,
En leve, leve 't Vlaemsch... en d'Universiteit!’
C.F.A. Duvillers.

P.S. - ‘Gy mogt hiervan 't gebruik maken, dat gy wilt. (Pour service ou de droit). Ik meene wel, dat Mr Schuermans die(n) heer is, die my gevraegd heeft, apud
hypocaustum, hoe ik het aen boord geleid had, om myn bydrage te verveerdigen.
Longa est historia! Longae ambages. Meester Lieven had den tyd niet om Ued. daer
een antwoord op te geven. 't Was à la soupe! à la soupe!’

III
Zoo schreef, zoo rymde C. Duvillers. Een gul herte! een oprechte ziel waar geen
plooien in lagen! al te oprecht om niet beknibbeld te worden. Jammer maar, dat ik
van zijne briefwisseling met Pastoor Schuermans enkel eenige stukken het kunnen
redden!...
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De Vlaamsche Wacht (loc. cit., blz. 163) noemt den man ‘een onderrichtenden
priester’, wiens ‘voortbrengselen zijn voor de jeugd of voor het volk’. Dat is waar.
Overloopt even de lijst zijner uitgaven: het zijn zedelijke blijspelen voor studie- en
volksjeugd; het zijn liedjes voor de kantwerkstersscholen, volksliedjes en
boerenliedjes... En in zijne brieven naar Leuven hoor ik hem zijne groeten toeroepen
‘aen al de leden der Maetschappy Met Tyd en Vlyt’. In zijn schrijven van den 10 Juni
1867, zegt hij aan vriend Schuermans:
‘Gelieft aen die brave jongens te zeggen wat Meester Lieven zoo dikwils aen zyne
leerlingen gezeid heeft: Agite, o juvenes! et in hoc studio in quo estis, incumbite! Ut
et vobis honori, et amicis utilitati, et reipublicae emolumento esse possitis!’...
Edoch, wat wij van dien aard nog konden aanhalen, laten wij thans onverlet(1)...
Dat hij het wel meende met zijn volk, en vanwege dat volk met wederliefde beloond
werd, staat buiten kijf. Ei! als er geen andere katten vallen te geeselen!.... Uit brieven
van 't jaar 1883 zie ik, dat de tachtigjarige grijsaard nog immer werkzaam, vlug van
geest en knap ter sprake is. Zijn geschrift is buitengewoon klaar en duidelijk, en
terechte dat hij zijn vriend Schuermans om zijn gekrabbel van de zweep geeft. Luistert
even wat de man er nog bijschreef in zijn brief van den 4 Sept. 1883:
‘Ik heb hier geen ruste. Nec mora, nec requies. Ik kryge veel bezoek. Dat komt er
van, van beleefd te zyn, en geestig te zyn, en den Almanak van 't Meetjesland op te
stellen en te konnen mirakels doen! Sinds 25 jaren zyn

(1) Zoo b.v. nog in zijn brief van den 31 Juli '62 schrijft hij naar vriend Schuermans, toen nog
onderpastoor tot Leuven: ‘Ik zend u een liedeken, dat ik u verzoek voor te lezen in d'eerste
vergadering, die onze Maetschappy Met Tyd en Vlyt zal houden’. - Welk dit liedje was, heb
ik niet kunnen achterhalen.
Zoo dikwijls ook lees ik in zijn brieven, dat hij van zijn almanakjes opstuurt naar de jongelui
van Tijd en Vlijt. Zoo b.v. op 18 Januari 1865: ‘Ik zend u nog al eenige almanakken voor
uwe vrienden en kennissen, en wel byzonder voor de Studenten der Maetschappy “Met Tyd
en Vlyt”, die de vlaemsche zaek, de vlaemsche belangen, de vlaemsche beweging, de
vlaemsche eenvoudigheid, en wat dies meer is, aenkleven’.
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er by ons wel 2000 menschen geweest om iets te doen uitkomen, dat gestolen, verloren
of op den dool geraekt was: menschen, péerden, koeyen, geeten, konynen, honden,
katten, lynwaed, geld en wat dies meer is, te lang om te melden: het komt meest al
uit, en ik en wete van niet! Peist dat nen keer! Zou dat wel een gratia gratis data
zyn? Ik worde er waerlyk meê verlegen met heel dat spel... Nog iets: Den almanak
voor 1884 is gereed. Ik zal er twee exemplaren van zenden, zoodra hy gedrukt is. Ik
telle nu reeds 80 jaer, en gy ziet dat my noch moed, noch geest en ontbreekt, en dat
ik nog klaerder kan schryven dan Mr Schuermans en veel andere geleerde schryvers.
Jam satis, superque, etc.’
En op 't einde, over zijn parochie sprekende, voegt de man er nog bij: ‘Hier is geen
armoê. Wy tellen niet éénen bedelaer (op 900 zielen). Braef volk!’
Ei ja! aan zijn volk - 't was zoo te Woubrechtegem als tot Middelburg, - aan zijn
volk hechtte hij als een ware herder...
Maar, vraagt ge, verscheen er in die laatste jaren niets meer, geen boek of boekje,
onder zijn naam? - Buiten zijn almanak, waar hij met vol herte voor ieverde, ken ik
niets meer van hem. Dit is wellicht de oorzaak, dat men bij zijn afsterven, in 1885,
heeft kunnen schrijven(1): ‘Duvillers' arbeid is al lang vergeten; de man heeft zijnen
kortstondigen roem vele jaren overleefd’.
Och ja, dit is 't gepraat van de ondankbare wereld. Stil, eenvoudig werk ten goede
schat de wereld meestal niet, en ook in onze ‘Vlaamsche Beweging’ wordt de eereprijs
vaak geschonken aan wie het luidruchtigste muziek maakt. Duvillers was een werker
tot het einde toe. Ik gewaag niet van zijn priesterlijke ambtsplichten, welke hij zeker
niet verwaarloosde, van zijn ieveren voor onderwijs en opvoeding der jeugd; doch
ook in de drukpers bleef hij werkzaam, toen hij naar Woubrechtegem verhuisd was.
Zoo zie ik hem naar vriend Pastoor Schuermans schrijven: ‘Ik heb u eenige gazetten
opgezonden reeds, en gy moogt er nog ten minste 50 verwachten. In elken courant
zult gy al iets dat uit mynen koker komt, aentreffen. Wie weet waer voor het

(1) Cfr De Vlaamsche Wacht, loc. cit., blz 163.
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goed is, zegt den Hollander. Gy kunt ook nog eens myne levensbeschryving in 't
licht geven: Ik zal eer naer den hemel gaen als gy!’.
...Ja, waarvoor het goed is! Het is voor mij een bewijs, dat de brave man zijn pen
niet heeft laten roesten..... Zijn volksalmanakje was zijn lang leven...
Edoch, eer wij tot nadere kennismaking met elk zijner uitgaven overgaan, en meer
bepaald zijne verdiensten leeren waardeeren, zij gewaarschuwd, dat Duvillers, tot
bij zijn verscheiden, aanhanger bleef van hetgeen wij nu heeten den ‘ouden
orthographe’. Zoo verkoos hij met Jan David o.a. ae boven aa. De y bleef y en niet
ij... enz... Doch wezen wij er niet door geërgerd. Naar mijn inzien had de man ongelijk,
en, al moet men soms wel eens glimlachen om de vinnigheid waarmede hij tegen
het nieuwe stelsel te velde trekt, toch greep hij vaak te verre. Ik heb zijn almanakje
van '63 niet gelezen; maar, op den 25 Juli 1862, verwittigt hij vriend Schuermans,
dat deze in den dagklapper voor December 1863 vinden zal: ‘Den 8, 9 en 10
December, hoort men alom, by regenachtig weer: Versche mosselen! roepen, en wy
krygen nu ook 'nen verschen orthographe. Nu wilt men ons hollandsch doen schryven.
Wel Jemenis toch! Waerom dat van den eersten keer niet gezeyd! Waerom 20 jaer
lang al dat laweyt gemaekt, om ons de spelling van de Taelcommissie te doen
aenveerden? Waerom onzen orthographe alzoo veranderen in octographe? Acht
keeren verschillig de woorden spellen op het vierde van 'nen Jubilé, dat schynt me
toch wat al te zot! Ik blyve Vlaming, ik blyf gelyk met my zelven, en 'k houde my
nog altyd vast aen den kalamanden rok van moeder Logica: Kalamande is goê stoffe’.
Zie, zulke pijltjes vindt ge bij Meester Lieven meer dan één... Maar was 't bij hem
alleen? Leefde de brave man nog op onze dagen, ik geloof dat hij geen pijltje zou
afschieten, maar met 'n gansche ‘mitrailleuse’ er zou op losgaan, op onze moderne
harrewarders!... Om het even!
Werpen wij den man geen al te zwaren steen toe. Had hij het in dat opzicht mis
voor, in zooveel andere punten was zijn woord zóó waar, was zijn voorbeeld zóó
lofweerdig, was zijn toewijding zóó edelmoedig, was zijn inzicht immer
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zóó oprecht, was zijn hert toch zóó goed voor zijn volk, en klopte het zóó warm voor
Land en Taal.
Laten wij nu overgaan tot nader onderzoek van zijn schriften: de man leeft er heel
en al in. Dat zij niet zonder invloed waren, staat buiten kijf... ‘en dat hij verdienste
bezat, ongetwijfeld, gaarne willen wij ze erkennen’. Zoo sprak de Vlaamsche Wacht(1)
van Gent, en wij zeggen het haar na.
Onze bespreking vange aan met zijne tooneelstukjes.

IV
Jan Van Wyneghem, of den bekeerden Student. Zedelyk blyspel in dry bediyven. In
dichtmaet opgesteld door Mr Const. Duvillers, Professor by het bisschoppelyk Kollegie
van St- Nicolaes. Voor de eerste mael uytgevoerd door de Studenten van het
voornoemd Kollegie, op den 29 Juny 1836 Drukk. Gend, by de We A.I. Vander
Schelden, in de Onderstraet, no 31, 64 blz. in 18o, z.j.
‘Het vertoog, zegt schrijver, is te Maldeghem, groot dorp van Oost-Vlaenderen,
ten huyze van Notaris Van Wyneghem in het jaer 1831’. Jan, te voren een neerstig
leerling, is uit het college thuis gekomen zonder prijzen, met een slecht bulletijn, en
stelt zich voor, de pint voortaan boven de boeken te verkiezen. Karel, de oude huisen stalknecht, laakt dat onweerdig gedrag, een verderfelijk voorbeeld voor uwe vier
jongere broeders, zegt hij. Buiten die zeven personen verschijnen op het tooneel nog
de dorpsonderwijzer, de dokter en den notaris zijn broeder. - Zal Jan in zijn wangedrag
volherden - of zal hij zich bekeeren? Daar gaat het stuk op af
Veel actie zit er echter in het stuk niet. Sommige alleenspraken vallen veel te lang
of worden ook niet zeer natuurlijk aangebracht. Jan's bekeering hadde op meer
hinderpalen moeten stooten: ze zou meer belang hebben ingeboezemd, meer leven
hebben verwekt. Het stuk staat nog heel en al onder den invloed der oude rederijkers
met hun drogen preektoon. Edoch men moet erkennen, dat er reeds meer gemak,
meer natuurlijke eenvoudigheid in die alexandrijnen ligt, ja,

(1) Cfr loc cit. blz. 163.
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en dat men er ook wel eenige treffende grepen in aantreft. - Het is alleszins een
lofweerdige verdienste van den jongen leeraar van St.-Nikolaas, dat hij tegen de
franschdolheid durft ingaan, welke, na de Omwenteling van 1830, ons Vaderland
had aangegrepen, en, ei! dat hij ook aan zijn volksgezindheid of democratische
gevoelens dorst openbaar licht geven. Luistert even, hoe Karel-Oom tot zijn studiosus
spreekt, die voorgaf in de lezing van een boek verslonden te zijn (blz. 38):
‘Toen ik den eersten keer in de gazette las,
'k Had ook veel moeyte, Jan, om alles wel te vatten:
't Was immers in den tyd van all' die fransche ratten,
Als 't jakobynsche rot, met Robespierre aen 't hoofd,
Den koning Lodewyk van 't leven heeft beroofd.
Want onze moedertael wierd dan al veel verbasterd,
En die geen fransch met vlaemsch vermengde wierd gelasterd.
En voor die nimmer heeft naer fransche school gegaen,
Verstaet gy dan al vlaemsch met fransche kleeren aen!
Want d'eene tael, my dunkt, en trekt toch niet op d'ander!
Maer 't is nu beter, Jan; 'k lees nu den Vaderlander.(1)
Daer vind ik onze tael in hare volle kracht,
En tot haer' ouden aerd en luyster weêrgebragt...’
Hoe de schrijver alreeds de verdediging van den minderen man opvat tegen den
onbermhertigen rijke, blijke uit de volgende regelen (blz 7): Karel, de stalknecht, heeft bij
Notaris Van Wyneghem niet te klagen: ‘Indien ik klagen moest, zegt hij, het ware zonder reden.
‘Maer 't is ook waer, Mynheer, gelyk gy wel verstaet,
Dat alles overal zoo wel als hier niet gaet.
Hoevele zyn er niet die hunne dienstboôn snakken?
En hun, voor 't minste woord, de kleed'ren in doen pakken?
Hoevele vind g'er we! zoo vol van deerenis,
Dat zy voor eenen knecht die ziek of zuchtig is,
En niets ter wereld heeft, de geld-beurs zoûn ontsluyten?
Men zegt wel: 't Is bedroefd! maer och! den knecht moet buyten.
Gelukkig is hy nog als hy, met zyne kwael,
En kost en slaping vind in eenig hospitael!’

(1) Karel-Oom, ‘broeder van den Notaris, een ryk boerken dat op zyne renten leeft’, leest het
weekblad De Vaderlander, dat toen ter tijd in Vlaanderen verscheen.
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Naar het Biographisch Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche Letterkunde
van Huberts, Elberts en Vanden Erande opgeeft, verscheen van dit stuk een uitgaaf
tot Gent, in 1859. De uitgever staat niet vermeld. Maar zou dit wel de eerste uitgaaf
van Jan Van Wyneghem zijn? De uitgave, hooger aangeduid, verscheen bepaald z.j.;
alreeds in 1836 werd het stuk opgevoerd. Het stuk dat volgt, Louis Van Wyneghem,
is zeker van lateren datum; dit blijkt uit meer dan één bladzijde, b.v. blz. 22, ibid.,
en dat stuk verscheen in druk in 1840...(1)
Een tegenhanger van 't vorige stuk is: Louis Van Wyneghem of den Student te
wege, door M.C. Duvillers, gewezen professor by het bisschoppelyk Kollegie van S.
Nikolaes, en nu Pastor te Middelburg in Vlaenderen. Zedelyk blyspel in vyf bedryven.
- Met tekstschrift: Instabiles animos ludo prohibebis inani (Virgilius). Drukk. C.J.
Vanryckegem, by St.-Baefskerk, Gent, 1840; 79 blz. gr. 8o.
Wederom is 't vertoog te Maldegem, ten huize van den Notaris Van Wyneghem
in 't jaar 1834, op 'nen Donderdag, twee dagen vóór het einde van de paaschvacantie.
Louis, de tweede zoon van den notaris, zou naar St.-Nikolaas op studie moeten; vader
wenscht het, maar de zoon weigert hardnekkig: op 't end is hij echter geraakt door
vaders woord en daad en hij geeft ten onder: hij vraagt vergiffenis. - Het stuk is,
evenals 't voorgaande, in Alexandrijnen opgesteld; zij zijn nog al vloeiend; flinke
verzen, zelfs treffende grepen komen er in voor: in dat opzicht acht ik het beter dan
het voorgaande; maar veel leven, veel belangstelling zit er in 't stuk niet in.
Een 3e stukje heet: Grootmoeders Verjaardag. Klucht, in één bedryf, door C.F.A.
Duvillers, Pastoor van Middelburg in Vlaenderen. Drukk. Gent, H. Vander Schelden,
Onderstraat, MDCCC-LXXXV; 62 blz. in kl. 8o.

(1) Frans De Potier en Jan Broeckaert, in hun Geschiedenis van de Gemeenten van
Oost-Vlaanderen, 5e reeks, 5e deel, drukk. Siffer te Gent, 1900, waar zij spreken over
Woubrechtegem, lasschen eenige woorden in over C. Duvillers. Zij ook, op de lijst van 's
Pastoors schriften, vermelden Jan Van Wyneghem als verschenen in 1859 bij J. en H. Vander
Schelden. Edoch op den omslag van 's mans Liedjes voor de Kantwerkscholen staat het
tooneelstukje opgegeven als reeds ‘te bekomen ter drukk. Wede Vander Schelden’ Nu dat
Liedjesboek zal verschenen zijn in de jaren '40 Dus....
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Ja, 1885 dateert de uitgaaf welke vóór mij ligt; doch de kerkelijke goedkeuring van
Gent dateert van 27 Mei 1851... en ook wel de eerste uitgaaf van 't boekje. - Het is
een stukje voor meisjes, 14 in getal. Het is de verjaardag van meken, gewezen
boerinne, die in 't dorp op hare renten leeft. Dochters en kleindochters, buurvrouwen,
waaronder eene met fransche complimenten, komen grootmoeder gelukwenschen.
Het stukje is in proza; de stijl schijnt me levendig, kleurrijk, wat de schrijver moet
dank weten aan 't gebruik van zijn gezuiverde volkstaal en volksspreuken. Actie of
knoop zit in het spel niet: 't is meer de uitbeelding van karakters, en die dunkt me
trouw afgekeken in de vrouwelijke wereld van dien tijd.
Op 17 Augustus 1851, gaf de boekkeurder van Gent zijn goedkeuring aan een ander
tooneelstukje met name: Meester Hagheman of den oolyken Suykernonkel. Klucht
in dry bedryven door C.F.A. Duvillers, pastor van Middelburg in Vlaenderen. Met
tekstschrift van Dionysius Cato: Interpone tuis interdum gaudia curis: Ut possis
animo quemv s sufferre laborem. Drukk. We A.I. Vander Schelden en Zonen, Gent,
67 blz. in kl. 8o.
Het boekje is in proza opgesteld. Notaris Hagheman, rijk en milddadig voor de
minderen en de noodlijdenden, wil niet dat onweerdige neefjes en nichtjes van zijn
erfenis eens zouden misbruik maken. Men hoort en ziet hem bezig om dat te
voorkomen, en intusschen laat hij zijn meewarig hert handelen ten spijt van die 't
benijdt. Een knoop ligt er eigenlijk in het stuk niet in. Hagheman en zijn knecht zijn
de voornaamste acteurs... de eerste beveelt, de tweede zorgt voor de uitvoering, en
bij die uitvoering ziet men den goedigen notaris zich verheugen in minderen gelukkig
en blij te maken. Wederom een levendige voorstelling van eenige dorpskarakters.
Beschouwen wij die stukjes over 't algemeen, dan erkennen wij, dat zij zeker op geen
kunstwaarde aanspraak maken; maar ik meen, dat zij, als eerste spruitsels op het
herlevend volkstooneel, bijval zullen ingeoogst hebben op de gezellige school- en
avondfeestjes. De taal des schrijvers is zwierig en klaar, vloeit uit hert en mond van
't volk met kleur en klank:
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zijn proza zit vol leven..... 't zijn al voorstellingen die geen lastige aandacht vergen;
die derhalve behagen en doen vergeten, dat er knoop en ontknooping bijna teenemaal
ontbreken. Duvillers wil al lachende stichten, en die bedoeling ligt ten grond van
meest al zijn schriften. Den eerbied voor de aloude, eerlijke zeden van het volk wil
hij inboezemen en versterken... Dusdoende heeft hij recht op al wie de zedelijke
welvaart en grootheid van dat volk genegen is... en te meer recht heeft hij, omdat hij,
in zijn vaderlandsche en christelijke liefde voor dat volk, tot dat volk in zijn verlaten
heid afdaalde om het op te heffen tot de bewustheid van eigen weerdigheid.

V
Eer ik nu verder ga en van Duvillers' letterarbeid in 't bijzonder gewaag, schuif ik
een nota in over een bijdrage, welke van hem verscheen in het IVe D. van Jan Frans
Willems' Belgisch Museum, 1840, blz. 1. Het dichtstuk heet: Beklag en
Verontweerdiging wegens het verbannen, uit de Tael, van het expletivum en, by
ontkenningen. Het dagteekent uit Middelburg, den 12 November 1839: dus een zijner
oudste gedrukte stukken; het telt 170 verzen.
Het is een verdediging op bijtenden, ironischen toon voorgedragen: niet onaardig.
Men wordt er den hekeldichter der weldra volgende Fransquiljonnade in gewaar,
en zoude men thans den toon wat overdreven en theatraal vinden, toch moet men
bekennen, dat er mooie verzen in voorkomen. Wat hij in zijn allereerste producten
liet vermoeden, komt al klaarder voor den dag: Duvillers hecht aan de moedertaal,
zooals zij gelouterd, sierlijk en vloeiend onder 't volk voortleeft; hij hecht dan ook
aan 't zoogenoemde expletivum en, en waar hij loochent, dat dit uiteraard den stijl
slepend en langdradig maakt, heeft hij geen ongelijk:
‘O hemel! wat heeft toch dat woordje misdreven,
Dat woordje, zoo vloeiend, welluidend en zacht?
Helaes! wordt er dus om twee letters gekeven,
Door 't oude gebruik in de tale gebracht?’
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En zoo zucht hij,
‘Helaes! thands poogt elkeen de moederspraek te boeien’;

Waarop hij een beroep doet op de oudere schrijvers, die, evenals 't nog levende volk,
het expletivum en in eere hielden:
‘Ja, meesters, en rymers, en dichters, te wapen!
Te wapen! ontwaekt uit de sluimring van 't graf!
Manmoedige broeders, rhetorische knapen,
Ja, werpt nu den zweetdoek der dooden maer af!’

En de eersten die hij oproept, zijn Meyerus... en Cats, van wien hij schrijft:
‘En hy, weleer het puik der noordsche letterhelden,
Wiens verzen vloeien als de beek, die langs de velden,
Met streelende gesuis, en murmlend, henensnelt,
Hy Cats, daer ligt hy ook ter aerde neergeveld;
Daer rotten nu, wel diep in 't needrig stof begraven,
's Mans boeken, en den bard van 't Zeeuwsche Brouwershaven
Ontvalt voor eeuwig nu der dichtren lauwerkrans.
Verdiende straf! Wel hoe! hy zou met zulken glans,
En eeuwen lang, in 't ryk der letterkunde pryken,
Hy die voor een' purist de vlagge niet wou stryken;
Hy die zoo menigwerf het vloeiend expletief,
Ons en, gebruiken dorst ot dichterlyk gerief!’

En gij ook, Pater Poirters, ‘daer u 't geliefkoosd expletivum op ieder blad is ontvallen’,
‘Daer ligt ge nu gedompeld in het stof,
By Cats en Meyers wit-beschimmelde papieren;
Thans werpt men u en prooi der bloedelooze dieren,
En wormen zyn alleen bekend met uwen lof!’

Weg dan, gij allen ‘oude barden, schrijvers van den goeden tijd’!...
‘Maer neen, myne barden, blyft allen maer staen!
Want Vondel... o ziet! daer komt Vondel nog aen!
Hy wenkt u... o ziet hoe zyn' oogen ontvlammen!
Hy zal onze wyzen wel scheren en kammen.
De zege blyft u thands: want Vondel is daer.
O kust hem, uw' veldheer! O 'kust nu malkaêr!
't Zoetluidend, vloeiend en, ons expletief zal blyven.
Laet nu maer vry en sylb'-en letterklievers schryven:
Met uwe dichten zal ons liefjen overgaen
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Tot onze neven, ja, tot onze laetste neven!...
Ja, lieveken, ten trots van die de tael verraên,
Als 't oog my scheemren zal, als reeds de pen zal beven
In myne zwakke hand (mag ik zoo lange leven)
Ik zweer 't, dan zult ge nog in myne rymkens staen’.

Zoo dichtte Duvillers in 1839... Wij laten zijn pleitrede voor en onbesproken; edoch
zij helpt ons den man afschilderen met zijn liefde voor de taal, met zijn gehechtheid
aan 't voorouderlijk erf en aan alles wat hij voor het onvervreemdbaar sieraad van
die taal, als het rechematig eigendom van zijn volk acht... En dat hij de man van zijn
woord bleef, zal, ja, in de jaren '80, uit zijn laatste ‘rijmkens’ nog blijken.
Laten wij nu tot zijne ‘Lofspraak der Polders’ overgaan.

VI
Lofspraek den Polders, door C. Duvillers, Pastor van Middelburg in Vlaenderen.
Drukk. Gend, by C.J. Vanryckegem, boekdrukker en boekverkooper, by St.-Baefskerk,
1839; 23 blz. in 8o.
Een lofspraak ‘van 't zalig Vaderland der oude Menapiers’! En nader bepaalt hij
dit, en heet die streke Cadsand (in 't Latijn Cassandria), hoewel dit maar een deel
der Polders uitmaakt. Maar, zegt hij, het woord Cadsand wordt somtijds wel genomen
voor de Polders in 't algemeen, evenals men zegt Vlaanderen voor België. De Polders
worden ook nog aangeduid onder de benaming van Staten-Boôm,
Zeenwsch-Vlaanderen, den Linken Oever der Schelde, enz.
Een lofspraak! Trouwens
... ‘Al wat ik vernam van onze Polderstreken,
't Was laster, smaed en wee!... De dyken en de kreken,
De vruchten van het veld, al wat het hert verheugt,
Al wat het oog verruk, en aenport tot de deugd,
Al wat, op korten tyd, de slappe beurs doet zwellen,
En boer en borger kan in eer en achting stellen,
Al wat den mensch verkwikt en 't leven zoeter maekt,
Dit alles wierd veracht, misprezen en gelaekt!’
Komt dan, o dichters!
‘O vreekt Cassandria van lastering en smaed!...
Komt en ziet! ik zal u onthalen!
Voor u is myne woon, voor u myn' rykste zalen!
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Hier is herbergzaemheyd voor hem, die zyn verstand
Tot eer doet strekken aen myn duerbaer Vaderland!...
Maer ach! geen dichter komt, en 't leven vliegt voorby!
Geduld! is 't zoo myn lot van onbekend te leven,
Den Polder hebbe toch een' vreker, zelfs in my!’(1)

En nu bezinge hij zelf hetgeen de eer, den rijkdom en het genot van het Polderland
uitmaakt: vooreerst ‘die vette schoren, - die door hunn' ryken oogst een ieders oog
bekoren’... En wat verder, in bijzonderheden tredend:
‘Is Belgenland de bloem van alle koningryken,
Is Vlaenderen het puyk van heel ons Belgenland,
In Vlaend'ren is een oord dat nog de kroone spant,
En boven Vlaend'ren prykt, hoe schoon het ook mag wezen!’

Hoe aangenaam! Wat al genuchten! En 't volgend hoofdstukje zij aangehaald als een
proeve van zijn dichtergave: Verneemt hoe hier, aan de kreek, waar vogeltjes van
alle slag verkeeren, hoe die diertjes hun wonder nestje maken, zegt hij:
‘Hun nestjen, aen het riet zoo kunstig vastgesnoerd,
Hangt boven 't water, en, wordt soms de lucht beroerd,
Ontstaet er een tempeest, het nestje zal wel byzen,
Maer geenen wind bekwaem om 'tzelve te verbryzen.
In 't rond, vier steeltjes riet beschutten 't konstgebouw;
En als de vogel vreest, dat 't nestje keeren zou,
Dewyl het eene soms zoo sterk niet is als 't ander,
Dan bindt zyn pootje wel twee rietjes aen malkander.
Het huysken is gebouwd, 't geketend struykske schiet,
En 't vogelnestje ryst te samen met het riet’.

Verder weidt de dichter uit over het jachtvermaak... over 't visschen en 't spelevaren
op de kreek... Dan volgt het bezoek op de pachthoeve... het gul onthaal vanwege de
bewoners... de zindelijkheid en de orde die er heerschen... Waarna hij zijn VIIe
hoofdstukje begint:

(1) In zijn oproep toc de dichters citeert hij o.a. Rens, Cracco, Van Duyse, Blieck, Renier... en
ook Ledeganck, en bij deze teekent hij aan: ‘M. Ledeganck heeft zyn een te dichtstuk gemaekt
te Middelburg in Vlaenderen, op een kindjes afsterven Zoo is my toch gezeyd, ter plaetse
zelfs, alwaer hy, nog heel jong zynde, op eenen bureau schreef’.
- Van Duvillers' Lofspraek der Polders verscheen een 2e uitgave in 1840, 24 blz. 8o.
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‘O mogt' ik hier nog lang op d'hooge dyken wand'len!
O mogt' ik zoo altyd met wyze menschen hand'len!
O mogt' den Herder hier wel eens, op zynen keer,
Zyn' oogen sluyten en ontslapen in den Heer!
Ik lief Cassandria; dit land is my een Eden.
O laet my sterven hier! Ik ben hier wel tevreden;
Hier, alles lacht my toe; hier is myn hert voldaen:
Om welke reden toch zoude ik hier henengaen?...
Ik vreeze niet dat ik te vroeger zal vergryzen,
Omdat ik somtyds damp zie uyt de kreken ryzen.
Wat geeft my nevel toch? Wat geeft my damp en mist?...’

En zoo komt hij te spreken over het najaar en den winter... Zijn de wegen slecht,
‘Des winters is men hier het gaen niet veel gewoon,
En voor de minste reys verschynt den phaëton(1),
Den snellen phaëton, die schynt als voort te vliegen,
De zachte koets, die my zoo wel in slaep kan wiegen,
Het edel rytuig, 't welk in faem niet wyken moet
Voor uwe tilbury's en vigilanten-stoet.
Twee peerden, moedig als twee afrikaensche leeuwen,
Vervoeren my door heen het land der vlaemsche Zeeuwen...
En toch, hoe zachtjes hier den wagen moge rollen,
En hoe gedienstig hier den braven landman zy,
Men ziet my wel te voet, zelfs in het winterty,
Het veld doorkruyssen, of naer myne vrienden snellen.
O dan, wie zal er dan myn' rasse schreden tellen?
Geen slyk weerhoudt myn voet, dewyl ik onvermoeyd
Het kronk'lend paedje volg, met zuyver zand bestrooyd.
En, komt den avond my soms in het veld verrassen,
Ik kan gemakkelyk den engen voetweg passen:
Het zandig baentje wordt als eene streep van licht,
Die in de duysternis alom myn' stappen rigt’...

Op het eind gewaagt de dichter van de polderlucht: hoe voordeelig zij is voor terende
menschen:
‘Voorheen, 'k beken het wel, men wist hier van de kreken,
Door heel het Polderland, maer weynig lof te spreken;
Voorheen was elke kreek een vuylen modderplas:
Maer nu, het water blinkt als kristalynen glas.

(1) ‘De Zeeuwsche Speelwagens, zegt Duvillers, voeren alle den naem van Phaëton, en hangen
op ressorts, gelyk onze koetsen’.
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Nu ziet men aen de kreek de schoonste vruchten groeyen,
Nu ziet men naer de zee haer' zilv're waters vloeyen.
O! 'k hoef geen baden meer van Aken of van Spa:
Het bad van eene kreek is zonder wedergâ...
Heyl, dank, o duyzendmael zy dank, en hemelzegen
Aen hem die, uyter herte den Polder toegenegen,
De staende waters eerst in volle roering bracht!
Nu ligt de koorts hier in den watergang versmacht(1)
Voor eeuwig!... ja, nu mag Cassandria wel roemen
Op haer gezond klimaet... Wie zal de zieken noemen,
Aen wie de polderlucht op nieuw het leven gaf?
Spreekt, gy die reeds, vol schrik, de ruymte van uw graf
Met eene stervende oog, van ver, hadt afgemeten;
Gy die van meesters en doctoren waert vergeten,
Als zeker dood, en die, op twee, dry maenden tyd,
Van uwe kwyning hier volmaekt genezen zyt.
Verheft de stemme, gy: u zal men toch gelooven;
U komt het beter toe Cassandria te loven;
U vraegt het Polderoord, voor allen wederloon,
Dat gy zyn naem bevrydt van laster en van hoon!’

In het VIIIe en laatste hoofdstuk rept de dichter nog een woord over de groote mannen
door Cassandria voortgebracht, doch 't is maar als in 't voorbijgaan:
‘O moest ik hier nog al de groote mannen tellen,
Waer op den Polder zich te regt beroemen mag,
Ik hadde niet genoeg met eenen ganschen dag!’
Edoch laten wij het daarbij.

Duvillers' Lofspraek der Polders is, in 't stuk van beschrijvende poëzie, niet zonder
verdienste. Zeker vliegt die poëzie niet hoog, maar vergelijkt den man met onze
belgische schrijvers van 1839 en van rondom dien tijd, dan kan hij zeker zeer wel
de vergelijkenis uithouden. Het rijm valt als vanzelf uit zijne pen,. ja, en niet zelden
is hij er wat te gauw over tevreden, wat oorzaak is, dat nevens echt schoone, zinrijke
en bloemige dichten andere tusschensluipen, die geen bruiloftskleed om 't lijf hebben.

(1) ‘Men heet hier Watergangen, zegt Duvillers, die breede en diepe grachten, langs welke de
waters van den Polder naer de zee geleyd worden, en die, niet raer, dwers door de kreken
getrokken, den gezondheyds-stand veel hebben verbeterd’
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Doch nemen wij een volgend werkje in hand..... Ei! een oogenblikje! eerst zij een
dichtje vermeld uit Heusden, 1840, vanwege Ph. Blommaert, met titel: Hulde aen
den wel eerw. Heer, den Heere C. Du Villers, Pastor te Middelburg, in Vlaenderen.
Men leze dit in Jan David's Middelaer, eersten jaarg. 1840.-41, blz. 443.
Hier is 't gedichtje als een herinnering uit die eerste jaren onzer Vlaamsche
Beweging:
In deze eeuw, vol redestormen,
Die de godsdienst tegengrouwt,
En zyn gift in vele vormen
En in hof en hutte spouwt;
In deze eeuw, waer valsche leeren
'S menschen harte diep verkeeren,
En men recht en plichten vliedt;
Waer men Gods verloochenaren
Op des werelds looze baren
Als beheerschers troonen ziet; Om dien geest der eeuw te dwingen,
Rees zoo menig heldenborst,
Die om hem den staf te ontwringen
'T grootst gevaer trotseren dorst;
Die op God en kerk vol trouwe,
't Menschlyk hart by diepen, rouwe
Troost verschafte in bittren nood,
En by lydenden en zieken,
Als gedragen op Gods wieken,
Zelfs zyn vyand heule bood!
Gy, Villers, zyt een dier wyzen,
Die dien trotschen waen bestreedt,
En door 't jonglings onderwyzen
't Giftig vuer uit de aedren sneedt;
Gy die met gekozen woorde,
Uit den kansel 't volk bekoorde,
En van wanhoop bracht tot vreugd;
Die in Middelburgs gewesten
Eeuwig 't deugdenspoor wilt vesten
Door 't beschaven van de jeugd!
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Blyf nog lang Gods heir versterken,
Zaey nog lang met milde hand,
Schoone lessen, schoone werken
Tot de gloor van 't Vlaemsche land.
U, als priester en als dichter
Groot, en groot als menschenrichter,
Die naer hooger zege tracht;
U die zacht en onbedwongen,
't Schoon der Polders hebt bezongen,
Wordt myn hulde toegebracht!

Wat worde uit dit dichtje besloten? - Duvillers' verdiensten werden erkend, ook
buiten de grenzen van zijn eng Cassandria!
Maar nemen wij een oogenblik zijn Fransquiljonnade in de hand.

VII
De Fransquiljonnade of dichtproef op de verbasterde Belgen, de Fransquiljons en
Cie, door den eerw. Heer C.F.A. Duvillers, Pastor van Middelburg in Vlaenderen.
Drukk. Gend, by C.J. Vanryckegem, boekdrukker en boekverkooper, by St.-Baefskerk.
1842; VIII-60 blz. in 8o; met plaat.
Ei! ‘dit gedicht is de vrucht myner verontweerdiging’, zegt de dichter in zijn
voorrede... doch ook met verontweerdiging zal menig zijner franschgezinde
tijdgenooten het weggesmeten hebben. Beschouwen wij het door 'nen bril van 't jaar
1928, o ja! dan zal menige vlek in de oog vallen, en men zal misschien ook den
lauwen Vlaming onzer dagen napraten: Overdreven! Edoch dit gedicht worde gelezen,
ik zou zeggen, met de gemoedsgesteldheid van den vlaamschen kamper in 1842.
Wie stond er dan in 't gelid ter verdediging van eigen taal en landaard? Hoe talrijk
waren zij wel? Kon men ze niet tellen? Zeker kon men tellen de moedigsten ouder
hen, die bekwaam waren 'n vlaamsche pen te hanteeren. Ons volk was nog zich zelf
niet bewust; het dorst nog geen vreemde of ontaarde spotters in de oogen kijken...
en ziet, uit een dorpje van Vlaanderen, uit 'n streek waar men met minachting op
nederzag, rijst een eenvoudig dorpspastoor op, met de zweep in de hand, en hij zweept
zonder omzien, onbermhertig op die spotters en verguizers van volkstaal en
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volk... en dat elke zwaai der zweep niet altoos juist berekend was naar de voorschriften
van den leeraar in het vak(1), och neen, verwijte men het den vaderlandschen,
volksgezinden man niet; och neen! men eerbiedige dien moed, dien durf, men juiche
hem toe!...
Dit deed wel degelijk de kalme Jan David, de hoogleeraar van Leuven, en wil ik
hier overschrijven, hoe hij Duvillers' hekeldicht De Fransquiljonnade in zijn
‘Middelaer’, 3n jaargang, 1843, blz. 172, begroette? Het was een welkom uit vol
herte, en het stuk, in mijn oogen, strekt zoowel tot eere van den geleerden Professor
als van den nederigen dorpspastoor.
Edoch eer ik het overschrijve, zij bij voorbaat reeds gezeid, dat aan Duvillers geen
woord ontvalt 'tgeen tegen de waalsche landgenooten gericht is. ‘Onze broeders, de
Walen, zegt hij, mogen heel gerust zyn. Liever scheurde ik myn schrift aen duyzend
stukken, dan dat ik hun zou willen verbelgen. Ik weet het: Concordia res parvae
crescunt, discordia maximae dilabuntur. Geene magt zonder eendragt, 't is de leus
van ons Vaderland’.
Luisteren wij nu naar Jan David:
‘Wel, vlaemsche Tyrteus, wat hebt gy my verrast door dien zonderlingen titel, en
nog meer door de schoone verzen die er op volgen! Dat stuk is vol poëzie, en op vele
plaetsen is die poëzie uitgedrukt met zoodanigen klem van woorden en met een zoo
diep gevoel van hetgeen de tael vermag, dat ik het niet genoeg bewonderen kan. Dit
wil niet zeggen, dat

(1) Duvillers erkent dit zelf: ‘De taelfauten, zoo schrijft hij in de voorrede, die hier en daer
mogten ingeslopen zyn, men mag ze vry optellen; men mag ook zooveel men wilt, en onder
alle betrekken, myn gedicht beknibbelen; maer ik verzoeke de letterzifters wat beter op te
letten dan sommigen van hun gewoon zyn, en niet als taelfauten aen te duyden 'tgeen, volgens
de regels der kunst, maer louter strekt tot sierlykheid eener rede. Geen woord in heel het stuk
waer van ik de spelling niet kunne verrechtveerdigen. Wat de genie der tale betreft, en de
draeying der volzinnen, daerin kan ik welligt meer dan eens gemist hebben. Dat fransch
gesnater tuyt ons zoo gestaeg in d'ooren, dat wy al eens, in 't spreken en in 't schryven, het
vlaemsch op franschen leest zouden schoeyen. En aen wie is de schuld daervan te wyten,
ten zy aen die verbasterde Vlamingen, tegen welken ik, in deze proef, zoo te regt uytvare?’
Toen Duvillers dit schreef, verkeerde men nog in 't volle harrewarren over de spelling.
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de dichter zich overal op dezelfde hoogte heeft gehouden; onmogelyk in een stuk
dat als een springvloed uit het hert is opgeweld, en dat over 't algemeen hekelend is;
maer wie zal beweren, dat er velen het geheim gevonden hebben om verzen te maken
als deze:
'k Ben Vlaming en myn ziele treurt,
Als ik een heldenkroost verbasteren
En kruipen zie voor vreemd gebroed,
En tevens voel ik dan myn bloed
Van gramschap koken in myn aderen;
Ik denk met fierheid aen den moed
Van onze middeleeuwsche vaderen,
En 'k durf die groote schimmen naderen,
Ik nog, ik, Vlaming in de ziel!’

En op dezelfde plaats:
‘Laetst zwoer ik hun myn goed en leven
Ten pande myner tael te geven;
En als dien eed myn mond ontviel,
Dan zwol my 't herte van genoegen,
Den adem vlood my vryer uit
De borst, myn dichtgeest, moê van zwoegen,
Hergreep de lang ontspannen luit’.

En wat verder, blz. 29:
‘Wie zyt gy die spot met de tael uwer vaderen?
Wie zyt gy die grimt, en, met hoogmoed vervold,
Het grootsche diploma van wysheid ontrolt?
Gy durft zoo maer stoutlyk het heiligdom naderen,
En de arke verbreken die 't manna bewaert.
Het zuiver is hier met het zoete gepaerd;
Maer u valt het onrein en bitter, wat anderen
Den smaek en het oog streelt, en 't herte verkloekt.
Geen wonder: gy zwoert eens van tael te veranderen,
En wierdt op den stond door uw moeder vervloekt’.

‘Ei, myne lieve landgenooten, zyn dat geene schoone verzen? Is dat geene ware
poëzy? Is daer zelfs niet hier en(1)

(1) Wij schrijven uit Jan David die uittreksels over in de spelling die hij gebruikte, doch die niet
in alles gebruikt werd door Duvillers.
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daer iets van dien toover van Bilderdijk in, zoo wel voor de gedachten als voor de
uitdrukking? Nog eens, alles is niet even schoon in het dichtstuk van den heer
Duvillers; maer daer is toch zeer veel in hetwelk my zoodanig getroffen heeft, dat
ik van dien zelfden zanger groote dingen verwacht, indien hy zelf zich blyft oefenen.
‘Men heeft gezegd: het is overdreven; doch vooreerst, het is Poëzy, en dan, wat
is er overdreven? de gehechtheid aen vaderland en moedertael, die het gansche stuk
heeft ingegeven? Ja, de vaderlandsliefde stygt hoog in het gedicht van den heer
Duvillers, en zyn afkeer van het vreemde, van vreemde taal, vreemde zeden, vreemde
wuftheid, gaet ver; doch zal men hem zulks tot een verwyt maken? Anderen mogen
het doen, ik heb er geen moed voor’.
Zoo sprak Jan David.
Was het de eerste de beste? Och neen! Maar laten wij het daarbij... Aan een
herinnering echter uit vroegere dagen zij nog een alinea gewijd... Wij hadden reeds
op de schoolbank met David's Middelaer kennis gemaakt, en zijn lofspraak deed ons
zoeken achter Duvillers' dichtstuk. Ei, vruchteloos gezocht! Doch snuffelend rechts
en links trotten wij bij P. Lebrocquy(1) een uittreksel aan uit de Fransquiljonnade,
dat wij later in onzen jongen en heiligen geestdrift herhaalden en nog herhaalden...
en dat, als ik het nu herlees, mij den hekeldichter nog in beter daglicht stelt. Ik weersta
er niet aan het stuk, kap. III van het geheel, hier in te lasschen:
Quaecumque ignorant, blasphemant.
S. Jud. in Ep.
‘Wie zyt gy die lacht met de tael uwer vaedren?
Onkundigen regter! Wie zyt gy die lacht?...
Is u wel eens 't wezen verbleekt, by 't doorblaedren
Der vloeyende schriften van 't vorig geslacht?
Gy zyt zoo gereed om maar alles te hoonen
Waer van uw verstand het geheym niet bevat;
Gy kent hier noch wyze, noch mate, noch toonen:
De tael is voor u een verborgenen schat!

(1) Cfr blz. 476 van Analogies Linguistiques. Du Flamand dans ses rapports avec les autres
idiomes d'origine teutonique, par P. Lebrocquy. Bruxelles, 1845.
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En gy durft spreken
Van haer' gebreken!
En 't is een lompe, ruwe tael!
En voor Mynheer is zy te plat en al te kael!
Z'is goed alleen voor lager' standen!
Ey! vrienden, groet en buygt, en klapt eens in de handen:
Mijnheer heeft wel een week of dry
Nu onlangs in Parys verbleven.
Wy moeten 't hem vergeven,
Draagt hy zulk aerdige livrey,
Ligt onze tael zoo wat ter zy,
En is hy zoo wat overdreven.
En dan, wie weet of 't licht niet eens in 't zuyden daegt?
De zon is lang genoeg gerezen in het oosten.
Zyn wy thans nog met dikke duysternis geplaegd,
Wy zullen 't ons getroosten:
Eerlang zyn wy verlicht; en, als de fransche zon
Aen onze kimme ryst, en reus Napoleon,
Verrezen, andermael de volken komt beschaven,
Dan zullen wy, by 't licht van 't flikkrend oorlogszwaerd,
En roem en zeden, tael en aert,
En wat maer vlaemsch is, al of niet, of luttel waerd,
Met daverend gejuych en fransch gevloek begraven.
O dan, ja zeker, valt ons 't waer geluk ten deel.
Zyn wy gebreydeld, kromt het ruw en zwaer gareel,
Het drukkend fransche jok, der Belgen styve nekken,
En moet alweer ons kroost naer 't koude Moskow trekken,
En schier alom met bloed Europa's grond beplekken,
Dan ook toch roepen wy, met vlaemsche liberteyt,
Dat ons het groote volk tot volksbeschaving leydt!’

Zoo dichtte de heer Duvillers in 1842.
Zijn boekje sluit met een reeks aanteekeningen, waar zeker meer dan één onder
voorkomt, die voor de geschiedenis onzer Vlaamsche Beweging in die jaren niet
zonder weerde is. Het leent de moeite nog te herlezen ‘een feuilleton overgeschreven
uyt het Journal de Bruxelles van den 26 November 1841’, en dat heet: ‘Excursions
sur les bords du Rhin, par Alexandre Dumas’.
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Edoch nemen wij nu een ander boeksken van Pastoor Duvillers ter hand; het heet

VIII
Twintig Nieuwe Liedjes, door C. Duvillers, Pastor van Middelburg in Vlaenderen.
- (Met tekstschrift:) Gaudete in Domino semper. Philip. IV, 4. Drukk. Gent, by
Vanryckegem-Lepère, boekdrukker, by St.-Baefskerk, 1846. (De kerkelijke
goedkeuring dateert den 12 Juni 1844): 48 blz. in 18o.
Ja, en in 1846 en in 1847 verscheen nog een dergelijk boekje, het eene met titel:
Volksliedjes, met een geestig supplement voor den buyten en voor Gent, door C.
Duvillers, Pastor van Middelburg in Vlaenderen. - (Met tekstschrift:) Ridebis et licet
rideas. Ge zult lagchen, en ge meugt wel. Plinius in Epistolis. Drukk. Gent, by C.J.
Vanryckegem, boekdrukker by St-Baefskerk. 1846; 132 blz. in 18o.
En het andere:
Liedjes voor de Kantwerkscholen en Spreuken van baeske Van de Wiele, door C.
Duvillers. Drukk. Gent, by Wed. A.L. Vander Schelden, Onderstraet, 37; z.j. (doch
de bisschoppelyke goedkeuring dateert den 27 Februari 1847); 70 blz. in 18o.(1).
Drie boekjes, die wij op de tafel naast elkaar leggen. Het zijn al liedjes. Misschien
zal men ze met een glimlach van geringschatting op zij schuiven. En toch! Zeker
moet men er geen hooge lyrische vlucht in zoeken. Het zijn liedjes, ik zei bijna,
merktliedjes voor het volk, voor den minderen man, voor de jeugd, voor den stielman
en de eenvoudige lui van te lande. Als ik die lees, dan valt er niet te twijfelen of
Duvillers wil ingaan tegen die onhebbelijke straatliedjes, welke wij allen

(1) In de Vlaamsche Wacht (loc. cit. blz. 163) en in F. De Potter's en J. Broeckaert's Geschiedenis
der Gemeenten van Oostvl., loc. cit., vind ik op de lijst van Duvillers' schriften nog opgegeven:
‘Boereliedjes’, gedrukt tot Gent, in 1853. Ik heb er nergens de hand kunnen op leggen In
Huberts' Biographisch Woordenboek, 1878, zie ik het boekje ook niet vermeld. - Het gentsche
tijdschrift citeert ook nog: ‘Liefdadigheid en Vergelding, in verscheidene dichtstukjes’.
Verdere inlichting geeft het daar niet over Het Biogr. Wdboek noemt deze uitgave:
‘Liefdadigheid en Vergelding, of den Armen aen de begoede menschen aanbevolen’. Gent,
versch. jaren. Zulk boekje trof ik niet aan. doch soortgelijke bijdragen verschenen, b v. in
De Vlaemsche Stem (Brussel), zooals ik verder nader zal doen kennen.
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kennen, en waarvan doorgaans inhoud en strekking, taal en opstel al even erbarmelijk
als verwerpelijk zijn. Duvillers wil stichten: dit is zijn voornaam doel, en daarom
wil hij door zijn volk verstaan worden. Voor God en land en taal wil hij eerbied
inplanten, en al lachende houdt hij de waarheid voor, of gispt hij hetgeen hij in zijne
menschen aanstootelijk vindt; en daarom, ja, daalt hij af tot het volk, spreekt dezes
gewone taal, en leeft als herder het dagelijksch leven zijner schaapjes mede. Hij is
een volksman, een volksvriend, die onder ons volk vlaamsche zeden en gebruiken,
vlaamsche vreugd en vlaamsche deugd wil bewaren, och ja, de vlaamsche democraat,
om het woord van den dag te gebruiken, leeft en werkt in hem, gelijk hij wel eens
zal zeggen, ten spijt van die 't benijdt.
En dunkt u niet, dat we in dien opzichte den man een woord van dank verschuldigd
zijn? Men bedenke, dat hij schreef en wreef vóór bijna honderd jaren. Hoevelen toen
werkten, zooals hij, rechtstreeks op het volk? De Vlaamsche Beweging slachtte nog
te veel het geharrewar van menschen, die boven het eigenlijke volk stonden: zij was
nog niet, gelijk heden, aan 't vergroeien in merg en been van dat volk. En overdenk
ik dan het eenvoudig gedoe van den begaafden Duvillers, dan geloof ik zeker, dat
zijn stand en zijn woord meer zullen bijgedragen het ben dan wij vermoeden, tot
nationaal bewustzijn en zedelijk welzijn van het volk zijner gouwe.
Die werking was inderdaad doelmatig, en voornamelijk te dien tijde. Vlaanderen
heeft er denkelijk den dichter bij verloren, van wien, naar de getuigenis van Jan
David, groote dingen mochten verwacht worden; doch Vlaanderen heeft in Duvillers
een kamper voor het goede recht, een onvermoeibaren strijder voor taal en landaard
te meer gehad. Hij die ons volk kent, weet dat zingen dit volk als ingeboren is. Zelfs
onder den knout der afschuwelijke Sansculotten zong het nog. Wie dan dat volk
daarin behulpzaam is, verricht een goed werk... en de werking van dien eenvoudigen
dorpspastoor in 't Polder- en Meetjesland zal een heilzame werking geweest zijn. Te
meer nog is dit mijn meening, daar de eigenlijke vlaamsche volksbeweging, waar
Antwerpen het centrum van was, in de jaren '40 zich nog niet diep doen gevoelen
had in dien noord-westelijken hoek van Vlaanderen.
Dit dunkt mij ook wel het gevoelen te zijn van de Vlaamsche Wacht, het gentsche
tijdschrift, dat bij Duvillers' overlijden
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schreef: ‘Kan men met den man als dichter niet hoog loopen, als vlaamsche kampioen,
vooral met het oog op den stand, tot welken hij behoorde en waar, op den duur, zijn
letterkundige arbeid ongetwijfeld veel goeds moet tot stand gebracht hebben, blijft
hij ons dierbaar’.(1) En het tijdschrift doet nog het volgend alinea voorafgaan: ‘Bij de
beoordeeling van Duvillers is niet te vergeten, dat de man opgetreden is op een uiterst
ongunstig tijdstip voor de beoefening der vaderlandsche letteren in vollen taal- en
spellingstrijd; dat hij in zijne omgeving ongetwijfeld bitter weinig aanmoediging zal
gevon den hebben. Tegen hoeveel vooroordeelen hadden, de vlaamsche kampers in
de jaren '40 nog te worstelen! hoeveel spotlust, wat al tegenstand ontmoette de
vaderlandsche dichter niet in die dagen!’
Welnu, wij jongeren van dagen, dachten wij daar wel ooit ernstig op na? En zouden
wij het boofd niet ontblooten voor die vromen van het eerste uur, die ook wilden wat
was recht, en met raad en daad ook trachtten te winnen wat zij wilden?
Edoch, gaan wij niet voort zonder naar een of ander liedje te luisteren.
Onder de kantwerksters-liedjes die in 't eerste bundelken voorkomen, kies ik nr IV,
O zalig land! op stemme: O schoone dag! of Vive le vin!

1
O zalig land!
Waer ook een kinderhand
Zyn slavende ouders onderstand,
Al spelen, kan verschaffen.
Al spelen, ja!
Slaet eens die handjes ga:
Zy loopen voor en na,
't Is zonder wederga!

2
Dat spelen, dat slingeren
Van alle die vingeren
(Wie zou het gelooven?) brengt geld in de kas.

(1) Numm. 21, 5 April 1885.
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Eerst kluyten en blanken,
En, werken zy ras,
Dan komen de franken
En guldens te pas.
O zalig land! enz.

3
Kinders, moedig!
Werkt maer spoedig:
Uw kanten zyn alreê verkocht.
Wascht uw handjes:
Nette kantjes
Zyn duer betaeld en meest gezocht.
O zalig land! enz.

4
Och! moeder is zoo bly
Dat ik leer speldewerken;
Ik zorge nu voor haer
In heuren ouderdom.
Ik hope dat den Heer
My altyd zal versterken
En eens my kroonen zai
In Sion's heyligdom!
O zalig land! enz.

Op blz. 25, nr XI, lees ik het ‘Liedje der Spinetten’. Stemme: Van den deserteur van
Dendermonde.

1
Komt! hoort nu 't liedje der spinetten;
Komt! hoort hoe 't wielken ruyscht en ronkt.
Wy moeten ons al eens verzetten:
Wat wint hy toch die zit en pronkt?
Den loon is kleyn; en duer is 't leven;
Er ligt geen boter op ons brood,
Maer God zal ons wel beter geven,
Couragie! God kent onzen nood!
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2
Wy lyden armoê zonder klagen,
Wy maken van den nood een deugd.
Van deur tot deure gaen, en vragen
En past niet wel de vlaemsche jeugd.
Nog liever dag en nacht gesponnen
Dan zoo te zwerven achter straet!
Den bedelzak is onbezonnen,
En brengt veel menschen tot het kwaed...

3
Welaen! myn wielken, draey maer spoedig:
Want twallef klossen is uw taek.
Welaen! spinetten, kloek en moedig!
Verwint nog eens den grooten vaek.
Den loon is kleyn, enz....

Hier konden nog andere stukjes aangehaald, die den man met zijn vaderlandsch en
liefderijk herte wonderwel afschetsen, zoo b.v. in hetzelfde boekje nr XVIII:
‘Poldertied’; op stem: A jeun je suis trop philosophe...
En in 't tweede bundelken, nr 1: ‘Kermisliedje’ op stem: Trouwen is rouwen.
Luistert naar 't eerste stroofje:

1
Het koeltje labbert,
Het vaentje wappert,
De zon verdappert
In haren reuzengang.
De kaven rooken,
De kramers spooken,
En Arlekyn is aen den gang.
De klokken brommen,
De roffels trommen;
Wy wagglen voort in 't volksgedrang.
't Is kermis, Sint Hermes is hier patroon.
O zingen en klingen wy luyd en schoon!

En dan op blz. 25, nr VIII, het liedje van ‘Baes Kimpe of de Mode’. Stemme: Van
den Waterhond. Het begint:
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1
Die mode! die mode! wel heerekens toch!...
Wat zullen wy nog al gaen hooren?
't Zyn biezekens, strikskens en lintjes en nog!
Het schoentje moet kraken en spannen... en och!
Ze zien al zoo bleekjes, die slooren!...

En verder, op blz. 54, het echt fraaie stukje, nr XVIII, van ‘Martha of de Kwistekolle’.
Stem van de Tournaisienne; - en nr XXIII, het ‘Smisselied’. Stem: 't Is nu den zoeten
tyd plaisant. Het begint:

1
Toe, smidje, trek uw schootvel aen,
En blaes het vuer in vollen gloey:
Den boer is al aen 't munte slaen;
De stukken zyn zoo mooy!
Doe maer de vrouwe koken, vent,
Voor veertig man of daer omtrent:
't Is weêr haest Sint Eloy!

2
Gryp maer den hamer, sla maer toe
Op weer, en groef, en bult en plooy!
Is 't hier wat heet, of wordt gy moê,
En roept niet: Oey! oey! oey!
Toe, klop maer dat het klinkt en schelt:
Gy weet, den hemel lydt geweld.
Ja, man, den hemel lydt geweld:
Gedenk aen Sint Elooy!... Enz.

...Zoo leerde de brave Duvillers zijn menschen zingen. Hij kende hen allen, en kende
ze goed: hij zag zóó klaar in hun handel en wandel. Er sprak waarheid uit die liedjes,
en dat maakte den man... vergeef me het schuimwoord... populair. Ten bewijze
strekke menig stukje in een en ander bundeltje. Men herleze b.v. in 't derde boekje
nr I, het lied van ‘Wantje Loete’. Stemme: Van het Huysmuziek.
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Doch laten we voortgaan... Wat beoogde hij met zijn liedjes? - Het welzijn van zijn
volk. Zijn borze maar ook zijn talent moest bijdragen om nood en zorg der lijdende
bevolking te lenigen. Dit getuigt ook De Vlaamsche Wacht, loc. cit., blz. 165:
‘Duvillers was befaamd voor zijne liefdadigheid. In den grooten hongersnood, die
Vlaanderen tijdens de jaren '40 teisterde, leverde zijne vruchtbare pen een aantal
stukken ten voordeele zijner hongerlijdende landgenooten’.
En wat beoogde hij met de uitgave zijner liedjes nog?
In de voorrede - of zoogezegde prefatie - van het tweede boekje: Moge mijn boekje,
zegt hij, heel Vlaanderen door bekend geraken,
‘En alom den lof verwerven
Van het zoo goedaerdig volk,
Wien het dient als trouwen tolk;
Wiens voorvaderlyke zeden
't Boekske, met man er en reden,
Afmaelt, en te voren staet,
Als er geen het minste kwaed,
Of geen satan meê gemoeyd is. 'k Meen ook niet, dat het geschoeyd is,
't Lieveken, op vreemde leest:
't Is de vrucht van mynen geest. - Mogt het in de scholen dringen,
Waer de jeugd, in blyde kringen,
Zingt en dartelt, leest en leert,
Meer nog als zyn oudste broerken(1)!
- Mogt het ook al menig toerken
Op de groote merkten doen,
En, den Zondag achternoen,
't Volk daer aengename stonden,
En wat heyl verschaffen! Konden,
O ja! konden, nu voortaen,
Onze zangers wel verstaen,
Dat zy menig mensch vermoorden
Met hun liedjes van twee oorden,

(1) D. Twintig nieuwe Liedjes, in 1844
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Met hun zedeloos gekraey!
Hier is nu provisie; fraey!
Zoekt het licht niet waer geen zon is;
Zingt goê liedjes, volgt Sadones...’(1) enz.

Nu, achter de vijftien liedjes van het voormelde derde boekje, geeft Duvillers ook
een keus op: ‘Spreuken van Baesken van de Wiele’; en hij verwijst daarbij naar, zegt
hij, ‘onze Liedjes voor de kantwerkscholen, gedrukt te Brugge, by Van de
Casteele-Werbrouck, bl. 19 en 33’.
Die verzameling doet ons denken op het werk van J.F. Willems, in 1824 uitgegeven
met den titel Keur van Nederduitsche Spreekwoorden en dichterlijke Zedelessen.
Drukk. Wed. J.S. Schoesetters; 76+XII blz.
Duvillers zal zijne verzameling wel met dezelfde bedoeling als J.F. Willems
ontworpen hebben. ‘Het is my voorgekomen, zoo schreef Willems, dat eene kleine
Verzameling van Spreekwoorden en Zedelessen, getrokken uit de beste schryvers
van ons Vaderland, een nuttig leesboek kon zyn voor de belgische jeugd. Hierdoor,
dacht my, zou de nationaliteit by ons, waer zy zoo noodig is, niet weinig kunnen
bevorderd worden. En ziedaer de reden, welke my heeft bewogen tot de uitgave van
dit boeksken’.
Zoo zal ook Duvillers hebben geoordeeld... en wijs ik hier op beider woord en
daad, 't is om nog eens te herinneren wat 'n opvoedende kracht in de spreuken zit...
en te toonen hoe lichtzinnig zij handelen, zij, die deze spreuken te gemeenzaam
achten.(2).

(1) ‘Vermaerden liedjeszanger van Geeraerdsbergen. - Den man heeft al loon naer werken
ontvangen. Obiit’. - Van hem gewaagt Jan Broeckaert in de ‘Verslagen en Mededeelingen
der Kon. Vl. Academie’, 1898, in zijne bijdrage Over oude Liedjeszangers.
(2) De Eendragt, ‘veertiendaegsch tydschrift (van Gent) voor letteren, kunsten en wetenschappen’,
in haar nr 2, 21 Juni 1846, van den 1n jaarg., besprak de ‘Volksliedjes, met een geestig
supplement voor den Buyten en voor Gent’. - Het blad keurt in Duvillers zijn voorliefde af
voor de oudere spelling, en ook wel het gebruik van sommige al te gemeene dialectwoorden
Maar buiten die en eenige andere kleine vlekjes in kwestie van 't rijm, ‘doet het blad hulde
aen den diepen blik, dien de schryver in het huiselyke buitenleven en vooral in de handelingen
der vrouwen liet dalen. En ten bewyze, (zoo schrijft het), dat Duvillers daeromtrent met
eenen niet gewoonen geest van opmerking begaefd is,’ drukt het tijdschrift het liedje over
van Martha of de Kwistekolle en ook het kinderlied van De Maen. Het heet dit laetste ‘een
lief lied’, en aan de aanspraak welke de dichter' in den mond van het kind legt, ‘wist hy dien
eenvoud, die vloeyendheid te geven, die zyne beste dichtproeven onderscheiden’. Onder de
overige liedjes bevallen ons nog inzonderheid, zoo gaat de Eendragt voort, Den Hof, en Den
Winter... en ten slotte: ‘De versbouw is over het algemeen vloeyend en nauwkeurig’. Op blz.
32 gewaagt het tijdschrift van des mans Liedjes voor de Kantwerkscholen, en de Spreuken
van Baeske Vande Wiele: ‘Een zeer doelmatig werkje’, heet het daer, en die spreuken, ei!
‘zij vervatten, onder een luimig kleed, zeer wyze levenslessen’.
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IX
Den Baron Penninck, of samenspraken waerin de vlaemsche Zeden getrouwelyk
worden afgeschetst. Volksboek, door C.F.A. Duvillers, Pastor van Middelburg in
Vlaenderen. (Met tekstschrift:) Loquimur ut intelligamur : cum simplicibus
sermocinatio. Drukk. Gent, by Snoeck-Ducaju en Zoon, drukkers, Veldstraet. Met
kerkelijke goedkeuring, 1851; 192 blz. in kl. 8o.
Van hetzelfde boekje verscheen nog bij denzelfden drukker, doch zonder jaartal,
een kleinere uitgave in 12o, met plaatje op het titelblad (een voerman, een gespan
van 2 ossen mennend) en 142 blz. compress. druk. - Beider kerkelijke goedkeuring
dateert den 8 Meert 1851(1).
Waarlijk een zonderling boekje, en, ware 't niet, dat hier en daar de samenspraak
wat al te preekachtig wordt, men zou het in een adem door en door lezen. Duvillers
droeg het op aan Hendrik Conscience. Pro memoria zij dat stukje van 't jaar '51 hier
overgeschreven:

Aan den alombekenden Volksschrijver den Heer Hendrik Conscience,
uit hoogachting opgedragen.

(1) Aan die uitgave ontleen ik de voorrede die ik overneem. Ik zie daarin de nieuwere speling
der jaren '60 gebezigd, wat me een bewijs is dat die uitgave na de dood van den schrijver,
d.i. na 1885, verscheen, daar Duvillers tot in zijn laat ten almanak 1885 mordicus hechtte
aan de ongewijzigde spelling der jaren '40.
Hier zij bijgevoegd, dat, in 1904, bij den heer V. Delille, te Maldeghem, een boekje verscheen
met titel: BUITENLEVEN uit ‘Den Baron Penninck’ van Pastoor Duvillers; 94 blz Het
beslaat het nr 41 der zoo verdienstelijke ‘Duimpjesuitgave’. - De heer Delille gaf ons nier
‘eene heruitgave van de beste deelen uit Duvillers' Baron Penninck’, gelukkig, zegde hij,
hierdoor het eeuwfeest der geboorte van den braven Pastoor (1803-1903) te vieren.
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Gij heb mij doen krijschen, ik zal op mijn beurt
U hertlijk doen lachen, u 't voorhoofd ontrimpelen.
Ik ben nog al aardig, ik wil 't niet bewimpelen:
Ik dulde maar slecht, dat een schrijver zoo treurt.
Is 't noodig, en eischt het van ons zoo de wet,
Dat wij met onz' tranen hier d'aarde besproeien,
'k Voel liever nog tranen van vreugd mij ontvloeien:
Ik ben voor de leute, en ik lache mij vet.
Ik schrijve voor 't volk, en ik weet het, mijn vriend,
Gij ook tracht, om 't nut, aan het volk te behagen.
Wien kon ik dan beter mijn werkjen opdragen
Als u, die zoo trouwlijk het Vaderland dient?
Ik draag het u op, hoe gering het ook zij.
Heeft afguns of haat u zoo vreeslijk gebeten,(1)
O! lang reeds zijn al die benijders vergeten,
Als 't volk nog zal spreken van u en van mij.
Ga voort, vriend, ga voort op de roemrijke baan.
Laat d'honden maar blaffen, de katten miauwen,
Laat d'ezels maar balken, de snoevers maar snauwen:
Zij schreeuwen en bassen als tegen de maan.
Geen koning, geen kunstnaar, geen schrijver, hoe groot,
Of nijd en jaloerschheid vervolgt hunne stappen:
Eerbiedig u zelven, laat zotten maar snappen:
Het goud en verbleekt niet, al ligt het bij lood.

(1) Waarlijk, rond dien tijd had Conscience veel te lijden van nijd en afgunst in Antwerpen. Men
sla even het boek open van wijlen zijne dochter Mevrouw Antheunis: Hendrik Conscience.
Eenige Bladzijden uit het leven mijns Vaders, door Mevr. Antheunis, gebor. Maria Conscience,
met inleiding van Max Rooses. Antwerpen, uitg. ‘De Nederlandsche Boekhandel’ 1912. Men leze b.v. het negende hoofdstuk, blz. 44 en vlg.
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O mocht u mijn Penninck behagen, wat vreugd,
Wat blijdschap zou toch niet mijn hert overstroomen!
Ik zwom in den wellust, 'k zou zaligheid droomen:
Ik achte schier d'eere zooveel als de deugd.

‘Ik schrijve voor 't volk’: zoo begint Duvillers zijn derde stroofje. Ei ja! dit mocht
hij wel zeggen: Zijn Penninck is ook voor het volk geschreven; en is het waar dat
hij een juisten blik in 's Vlamings huiselijk leven weet te slaan, dan is het wel in dit
werkje. Een gen zullen er om glimlachen; maar de ouderen van dagen zullen er in
herkennen wat zij zelven nog hoorden en zagen, althans zeker nog gedeeltelijk, en
wat zij zeker meer dan eens zullen opgemaakt hebben uit hetgeen zij hoorden
vertellen. Mode en moderne vooruitgang hebben veel in ons vlaamsch volksleven
veranderd of uitgeroeid: eigen aard en volkstran hebben er erg door geleden... en
men zou soms geneigd zijn die gulle vlaamsche eenvoudigheid, die ronde vlaamsche
oprechtheid te gaan opzoeken in een museum van oudheden, omdat men ze elders
toch zoo zelden meer ontmoet.
Heeft de man niet wat te diep zijn penseel in 't verfschotelken gestoken? Is hij niet
overdreven? ‘Wat zijn die menschen die ik hier doe spreken?’ vraagt Duvillers in
zijn voorrede zich af. En 't antwoord luidt: ‘Ik heb hun portret getracht getrouwelijk
af te malen. 't Zijn menschen met wie ik zelf in mijn leven verkeerd hebbe, en waarvan
er nog meer dan een, tusschen de hoop en de vrees, de vallei der tranen bewandelt’.
Als zedenschets, als uitbeelding van menschen en gewoonten is het boekje niet
zonder weerde. Nu, groote dingen worden er niet in verhaald: Baron Penninck is een
man, die met zijn vrouwe maar leeft om aan den minderen en noodlijdenden naaste
goed te doen, en daarom zich de moeite niet ontziet, tot dien lijdenden en behoeftigen
evenmensch af te dalen. Ik zal niet loochenen, dat sommige bladzijden aan het
langdradige grenzen; maar anderzijds ook wat al schoone, treffende grepen, wat
leutige, boertige voorvalletjes naast gouden zedelessen en striemende zweepslagen.
Duvillers is een volksman, hij spreekt zijn hert rechtuit, en hij herinnert zich, dat de
Heiland ook wel eens naar koord en zweep greep om de woekeraars uit te drijven;
dat Hij ook den volklinkenden schimpnaam gebruikte om de huichelaars te
bestempelen...
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Ligt daarin misschien de reden, waarom sommige lui onzen pastoor van te lande met
leede oogen aanzagen? Klonk zijn tale soms niet wat te ruw in die dagen? Ik zoude
't bijna gelooven, als ik eenige zijner brieven herlees. De man klaagt nog al eens over
afgunst en onrecht. Dit zijn boek is de lofspraak der eenvoudige, gemoedelijke zeden
der menschen uit zijne omgeving. En die tale tintelt van leven, van snedigheid.
Weinigen buiten hem hebben zoowel de geheimen der volkstaal gekend, den rijkdom
harer woorden en spreuken naar weerde weten te schatten gelijk hij... en geen wonder
dan ook, dat hij populair was onder zijne menschen en zelfs over een welverdienden
invloed beschikte.(1)
Dit zal ook wel te wijten geweest zijn aan zijn Almanak... ja, aan zijn almanak,
die jaarlijks met duizenden over het land verspreid werd,... en dat boekje heette:
Almanak van 't Meetjesland opgesteld door Meester Lieven voor het jaer O.H.J.C.....

X
Doch eer we daar van gewagen, moeten wij eerst een woordje reppen over een
rouwdicht, dat hij in 1850 uitgaf. (De goedkeuring dateert den 30 October 1850).
Dit gedicht heet: Uytboezeming op het Graf van Louisa-Maria, Prinses van Orleans,
Koningin der Belgen, door C.F.A. Duvillers, Pastor van Middelburg in Vlaenderen.
Met tekstschrift: ‘Hinc sumatis licet exempla vivendi’. S. Ambrosius... Daaronder
een jaarschrift: In Sicilia Oritur, Lutetiae Instruitur, Bruxellae Regit, Ostendae
Moritur. Drukk. We A.J. Vander Schelden, Gent (z.j.). Met een sierlijke plaat,
verbeeldende de koninklijke familie bij de zieksponde der Koningin; 14 blz. in gr.
8o.
...O ja, hier ook in dit stuk komen degelijke verzen voor. Hoort hoe het begin:

(1) In De Eendragt (VIe jg, nr 6 van 10 Aug. 1851), van het boek gewagend, getuigt er van: ‘Dit
boek is luimig, onderhoudend, en naer de vatbaerheid der eenvoudige buitenlieden geschreven.
Het bevat goede zedelyke en huishoudkundige lessen’. Dan voegt het tijdschrift er bij: ‘Het
is zichtbaer aengelegd om vervolgd te worden, zoodat de samenhang niet als volledig kan
worden beschouwd’.
Dit leste echter is niet mijn gedacht; - en ten slotte zegt de Eendragt nog: ‘Zooals het boek
daer ligt, kan het reeds tot aengename en nuttige lezing verstrekken by hen voor wie het
bestemd is’. Edoch het blad is er door geërgerd, dat Duvillers nog immer voortgaat ‘den
noodlottigen den in den eersten naemval mann enkely te behouden’, Och! laten wij daarom
den man niet lastig vallen... Het geharrewar is heden al erger! Ziet maar even rondom!
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‘Wat vreesselyken slag heeft België getroffen!
Eylaes! 'k Zie gansch een volk ter aarde nederploffen,
De handen saem, en 't oog gevestigd op een lyk.
Louisa is niet meer!... Ach Jesus! 't koningryk
Verliest zyn grootsten schat, de kroon haer schoonsten luyster.
Wat onheyl voor de wees en weduw'! 't dof gefluyster
En 't snikkende geween dat ons in d'ooren klinkt,
Getuiygen wat in 't graf met haer al nederzinkt’.

En van de weldaden der Koninginne gewagend, dicht Duvillers:
‘O, wie vermeldt ons ooyt, hoe dikwyls in 't verdoken
Die brave en milde vrouw haer hand heeft uytgestoken?
Hoe dikwyls zy in hitte en koû, by dag en nacht,
Een hongrig huysgezin heeft hulpe toegebragt?
Hoe vurig zy aen God de zieken aenbeveelde,
Terwyl zy vriendelyk en zacht hun wonden heelde,
En zorgde voor het kind dat in zyn wiegsken lag!
Haer zoet gelaet vertroostte, een liefelyken lach,
Dien 't arme en kranke wyf zag op haer lippen zweven,
Verkwikte meer nog dan het voedsel. Neen, het leven,
Dat is geen brood alleen; den geest hoeft opgebeurd:
Het lichaem baet geen spys, wanneer de ziele treurt’.

En dan:
En, Vlaming, gy vooral wien nooyt haer hulp ontbrak,
Wien zy zoo minzaem 't geld en 't goud in handen stak,
Als droefheyd uwe ziel vermeesterde, als gy samen
Met uwe vrouw daer weende, en middels zoudt beramen
Om thans uw kroost niet meer te voên met enklen draf:
Ja, Vlaming, gy vooral weent op Louisa's graf...
Hoe leed Louisa niet by 't zien der vreede pest,
Des fellen geesels, die in 't schoonste wingewest,
In 't roemryk Vlaenderen, het volk zoo deerlyk zweepte,
En, ongenadig, arm en ry'k ten grave sleepte!
Den slaep en kon haer thans niet meer verkwikken, neen!
Zy rust niet meer: zy hoort de klagten en 't geween
Der zieken, die de koorts heeft aen het bed genageld.
't Is winter en 't is koud; het vriest, het sneeuwt en hagelt;
Elkeen zit by zyn vuer gekropen, en zy snelt
Alom, al waer de ziekte een mensch heeft neergeyeld;
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Al waer den typhus woedt, en waer melaetschheyd nestelt,
Of pokken broeyen, of de slordige Armoê zetelt,
Daer is heur hert, daer woont haer ziel, en zweeft haer geest:
Zy weet het, God bemint zyn arme dienaers meest.
Den armen dien men helpt in 't leven en in 't sterven,
Kan ons bermhertigheyd in 't oordeel doen verwerven...’

O vergeten wij niet die
‘engelinue,
Die 't volk als moeder groette, en eerde als koninginne’.

Zij ook, zij vergeet ons niet:
‘O moeder van de Belgen!
Gy bidt voor ons, en wy, wy bidden voor de telgen
Die gy den Lande schonkt; wy smeeken dat hen God
Versterke in alle goed, dat hun een zalig lot,
Door uwe voorspraek, hier op aerde zy beschoren!...
Zoo jong nog; en gy mist wat elk het meest bemint,
Een moeder!...... Jesus, ach! vertroost Gy toch dat kind,
Dat engelken, wiens oog gezwollen is van kryschen...
Weent niet, lief maegdeken; ziet eens omhoog: zij hyschen,
Ja, d'heylgen hyschen reeds de glorieryke vaen
Van Sion, om de bruyd van Jesus daer t'ontfaên...
Uw moeder gaet nu in den hemel heerschen...
En gy wien 't Vaderland als Erfprins mag begroeten,
Stelpt uwe tranen; bidt, God zal uw leed verzoeten;
Bedaert uw broeder; knielt te samen in de kerk:
Gewis vindt gy daer troost by moeders kouden zerk.
Vergeet haer lessen niet; dat nooyt haer laetste woorden,
Die uw gevoelig hert, die uwe ziel doorboorden,
Voor u verloren gaen. O doet gelyk gy zeydt,
Blyft Hem altoos getrouw die alle prinsen leydt,
En nieuwe ryken vormt, en troonen om doet storten.
Hy, Hy alleen vermag de klaeuwen in te korten
Die thans den Gees des kwaeds in 't hert der volken slaet’.
En wat verder: Wat is het Vaderland haar verschuldigd!
Wie zal 't zeggen?
‘Haer hebben wy, naest God, 't gelukkig lot te danken
Dat ons ten deele viel, toen yslyke oorlogsklanken
Schier alle volken naer het slagveld, onder 't schroot,
Geleydden, en elkeen het goud zocht of de dood.
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Wie, o! wie zal er ooyt al 't voordeel ons beschryven,
't Oneyndig goed....
't Geluk dat haer het Land verschuldigd is? Geen mensch!
Daer hoeft een Engel toe... enz.

Doch zouden deze eenige regelen niet volstaan om te oordeelen? Duvillers spant
zijne snaren niet zeer hoog; verrassende tonen hoort ge niet in zijn gedicht; maar wat
hij zegt komt uit het hert: Hij bemint zijn volk, zijn vlaamsch volk dat zooveel heeft
geleden, en hij bemint zijn Land, dat pas zijne vrijheid heeft herwonnen, en aan list
en lagen nog immer is blootgesteld... En derhalve bewonderde en beminde hij de
edelhartige Vrouwe op den troon, die een engelinne van hulp en troost was voor zijn
lijdende volk: nu treurt hij met dat volk over hare dood... En in de liefde voor zijn
Land, is hij met vol herte verkleefd aan den Vorst, die door ‘zijn wijs en vaderlijk
beleid’ de onafhankelijkheid van België heeft gegrondvest, en het Vaderland doet
eerbiedigen in de rij der volkeren van Europa... En nu die Vorst lijdt onder den slag
die hem treft, betuigt de dichter hem eerbiedig zijn deelneming in den rouw... Doch
hij doet het onder den drang der gevoelens, welke ook de dierbare aflijvige bezielden,
christelijke gevoelens, die nimmer de hoop laten uitdooven door de beproeving, maar
leeren opzien tot den Vader, die alles regelt naar de raadsbesluiten zijner
ondoorgrondelijke wijsheid. Met die gevoelens spreekt ook de dichter tot Koning en
koninklijke Familie.....
Zooals ik hooger zei, komen er treffende grepen in dit rouwdicht voor; doch 't is
wel eenigszins ongelijk van gang. Vergete men niet: meer dan 3/4 eener eeuw
verliepen reeds, sedert de dichter aan het woord was...En als men dit bedenkt, zal
men ook erkennen, dat hij toch niet de laatste komt in de rij der toen levende zangers.
Het dunkt me, dat de man zich in al zijne schriften vooraf zeide: ‘Ik schrijf voor het
volk, en dat volk moet mij verstaan!’ Had hij ongelijk?

XI
Edoch, hier moeten wij nu spreken over een uitgave, weinig van tel, - naar men
oppervlakkig oordeelt, - maar niet zelden diep ingrijpend in den schoot van het volk,
ik bedoel een volksalmanakje.
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Ook Duvillers gaf jaren lang zulk boeksken uit, en hij doopte het: Almanak van 't
Meetjesland. De man heet nu Meester Lieven... en dat hij door het opstel van dit
jaarlijksch boekje in het hert van zijn volk van Vlaanderen drong, kan men niet
loochenen. En toch was het maar een nietig ding van 64 blz. in 16o... dat echter, naar
de getuigenis van de Vlaamsche Wacht (cfr. loc. cit. blz. 165), ‘op een paar
honderdduizend exemplaren werd gedrukt, en dezen bijval ruimschoots verdiende
als zijnde eene onuitputbare bron van spreekwoorden, kritiek en gemoedelijke
philosophie, ten dienste van de weinig geletterde menigte’.
Dat boeksken lag den opsteller nauw aan 't herte, naar ik zelf nog van hem
vernemen mocht bij 't opzenden der uitgave van 1884, en zooals ik ook moet opmaken
uit meer dan een zijner brieven aan den dierbaren vriend Schuermans zaliger. Hoe
toont hij zich bezorgd, om telken jare den heer Pastoor van Wilsele exemplaren te
doen toekomen voor hem, voor zijn onderpastoor, en voor Tijd en Vlijt, het bekend
Studentengenootschap van Leuven; hoe de man die vrienden aanzet tot verspreiding!
Ei ja! Duvillers begreep wat een almanakje is; hij wijdde zich aan deszelfs opstel
toe, hij legde er geheel zijn hert in. Was het niet voor zijn volk, zijn zoo diep bemind
volk van Vlaanderen?
‘Onze eeuw - zoo las ik ergens in een onzer oude tijdschriften der jaren '50, en
ook Duvillers zal dit denkelijk gelezen hebben, - onze eeuw die alles herstelt, alles
verbetert, alles uitvindt, alles beschaeft, alles verlicht, alles volmaekt wat volmaekt
kan worden, onze eeuw herkende, begreep, besefte, dat er menschen gevonden
werden, die nooit een boek in handen namen dan een Almanak om te zien op wat
datum Paeschen viel, wanneer het volle maen was, en wanneer het zou beginnen te
sneeuwen. Nu, andere boeken koopen soortgelyke menschen niet’.(1)
En toch aan die menschen ook moest de goede tijding meegedeeld. En Duvillers
wil er zich, in de mate van 't mogelijke, mee belasten: hij wil het doen al lachende
en al jokkende. En hij was er de man voor. Al lachende kon hij waarlijk zeggen wat
mocht of moest gezeid om te stichten en om

(1) Cfr Nederduitsch Overzigt. Geschied- en letterkundig Tydschrift II D., Antwerpen, 1855,
blz. 5.
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te onderwijzen: trouwens dit bleef immer zijne leus, zijne taak. Hij kende zijn volk,
hij kende dat volk zijnen nood en zijne taal: en die drijvoudige kennis moet hij, ja,
moet hij hebben die een volksalmanakje wil opstellen... wat zeker, en dit heeft men
nog vóór mij gezegd, wat zeker geen gemakkelijke taak is.
Aan die taak spande Duvillers zich aan, doch zonder jacht te maken op
‘letterkundige windmakerij’. Een almanakje dat in den smaak des volks valt, zoo zal
hij bij zich zelven gezeid hebben, blijft, van den eersten tot den lesten dag des jaars,
de vriend van den huize, die spreekt zonder tonge en leert zonder tegenspraak..... En
staat ge dan nog verwonderd, dat een mensch van talent zijn tijd versnipperen kan,
zooals ge zegt, aan zulk pruldingetje? Oh! 't is dat ge u niet ernstig afvraagt, om
welke reden hij dus handelt. Voor mij staat het vast, dat Duvillers zóó handelde,
omdat het in zijn overtuiging lag, dat hij op die wijze tot zijn volk, tot den minderen
man inzonderheid, kon spreken over dierbare plichten, maar ook over
onvervreemdbare rechten; dit volk kon leeren hoe het zich te verdedigen had tegen
onrecht en spotternij. Geen oogenblik aarzelde die arme maar schrandere pastoor
van te lande tot dat volk neer te dalen, het op te loepen tot besef van eigen weerde,
als hij zag hoe dat brave volk lag vernederd en verlaten, lag verongelijkt en miskend,
werd aangevallen en bespot in zijn geloof en zijne zeden. Was het niet tegen dat volk
- wat men ook zegge, de vruchtbare kern eener natie, - dat de geest van franschdolheid
en ontaarding zijn sterkste batterijen richtte? wat al venijn spuwde hij met zijn
machtige drukpers over den lande niet uit!
Meester Lieven met zijn nietig boeksken doet me denken op den jongen David,
die tegen den reus optrekt... Wat er ook van zij, wat men ook glimlache, ik meen
echter, dat de man die jaren en jaren, immer even moedig, voor zijn volk op de bres
stond, geen onverdienstelijk werk heeft verricht. Hechten nu sommige menschen
niet veel beteekenis meer aan zijn gedichten, toch moet zijn ieveren gewaardeerd,
en moet zijn nagedachtenis gezegend. ‘Aan de Vlamingen’, zoo eindigde de
Vlaamsche Wacht hare bijdrage (cfr loc. cit., blz. 156), ‘den naam des wakkeren,
waarheidlievenden kampers in eere te houden!’ Ja, dit dient gedaan; dit is plicht.
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Maar, vraagt ge mij, wanneer verscheen Meester Lieven de eerste male met zijn
almanakje?
Och ja! dit kan ik met zekerheid niet bepalen. De oudste uitgave die ik ken, is deze
voor 't jaar 1861. - In het rijmstukje waar hij het boekje voor 1885, zijn laatste, mee
sluit, zegt hij o.a.
‘Ik heb te doen met brave liên,
Die my al twintig jaer en meer, getrouwe blyven’.

Die woorden zouden naar de eerste jaren van '60 verwijzen... Edoch, een vriend uit
Vlaanderen schrijft me daarop: ‘Pastoor Duvillers stierf in 1885, na dertig jaren en
zes maanden pastoorschap te Woubrechtegem. Vóór dit gaf hij reeds een Almanak
uit’. Ja, dit is mogelijk; is het zeker? Wie zal het mij klaar maken? In 1854 ging hij
over naar Woubrechtegem, en zoude hij dan in 't jaar '61, of na zijn vertrek, zijn
almanakje: ‘Almanak van 't Meetjesland’ doopen, wanneer hij uren verre van daar
woont?... Tot nu nog echter vond ik nergens spoor van een vroeger boekje, ouder
dan 1861, opgegeven. Ik durf dan ook dien knoop of dat knoopje niet doorhakken.
- Stippen wij terloops nog aan, dat, voor het jaar 1862 het boekje in de hoofdplaats
van het Meetjesland, te Somerghem, gedrukt werd... Latere uitgaven, b.v. in de jaren
'70, zie 'k gedrukt worden bij de firma Vander Schelden te Gent, en, in de jaren '80,
bij de firma De Mol en Avoux, te Ninove...
Waar de Vlaamsche Wacht (loc. cit., blz. 165) schrijft: ‘Sedert vele jaren gaf
Duvillers een volksalmanak uit: Almanak van Meester Lieven’ geheeten -; en waar
het tijdschrift bijvoegt, dat de man het deed ‘op verzoek zijner geestelijke overheid,
wil men’... ziet, daar ben ik niet geneigd ja! bij te knikken. Ik weet ook niet waarop
die onderstelling steunt. Nergens in 's mans intieme brieven vind ik daar een zinspeling
op...

XII
Rijst nu nog de vraag op: Bepaalde de letterarbeid van Duvillers zich enkel bij hetgeen
wij tot nu toe opnoemden?
Ach neen; de man sloeg zóó geerne een gezellig kouterken met zijn volk, en met
het nieuwsblad zette hij zich bij
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den heerd en de huistafel neer, om te vertellen wat op zijn hert lag. Hij besefte ten
volle de waarde en de macht van de drukpers, en, volgens het daareven vermelde
gentsche tijdschrift bij Duvillers' afsterven wist te schrijven, leverde hij nog al
bijdragen in het Thouroutsch Blad, in de Gazet van het Land van Waas, in de(n)
Vaderlander, later het Vaderland geworden, in De Vlaming, het Gentsch Vosken,
het Belgisch Leeuwken (van Hasselt), de(n) Standaard en de Patrie (van Brugge),
de Gazette van Thielt, De Klok (van St-Nikolaas), in Reinaert de Vos (van Antwerpen),
de(n) Denderdbode, het Land van Aalst, de(n) Eecloonaar, de Vlaamsche Stem (van
Brussel), en in verscheidene letterkundige tijdschriften.
De kennis der vreemde talen kwam hem daarin zeer wel te pas: hij was, zegt men,
goed beslagen in de spaansche en in de italiaansche talen, in het fransch en in het
hoogduitsch. Lijk meest al de priesters van zijnen tijd, was hij daarenboven ook
terdege ervaren in de klassieke talen der oudheid...
Die producten zijner pen opsporen ware niet wel mogelijk. Citeeren wij even in
't voorbijgaan een eerste en een tweede Pleitrede voor den Armen in De Vlaemsche
Stem(1).
De eerste pleitrede (blz. 113 en vlg.) bevat een drijhonderdtal verzen met
tektstschrift uit St. Ambrosius: Non pavisti occidisti! Het is eenvoudig gezegd, maar
wat hij zegt komt uit het hert. De vrome man zag zijn volk lijden, zóó bitter lijden:
‘Honger lyden is zoo bitter!
En gaen beedlen valt zoo hard!’

Dus klagende jammert 'n arme vrouwe haren nood uit... En hare dutskens van kinders!
Eilaas!... De lezer verplaatse zich in de akelige jaren van '40... En de dichter, bij dat
zien en hooren, ‘diep ontroerd en half grammoedig’, geeft zijn opgepropt herte lucht:
‘Wee de ryken die hunn' oorden
Laten roesten! Wee voor hen

(1) Cfr De Vlaemsche Stem. Tydschrift ter bevordering van de Vlaemsche Zaek onder het Bestuer
van Vandevelde, Ecrevisse en Sleeckx, en met de bestendige medewerking van de
meestgekende vlaemsche schryvers. I.D. Drukk. Greuse, Brussel, Beughenstraet, 1846; op
blz. 112 en op blz. 322.
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Die als Balthazars zich toonen,
En de tafels zoo bekroonen
Met schier alle lekkerny!
Die hun geld en goed verkwasten,
En den armen laten vasten
In het gure winterty.
Wee die 't goed met heele vrachten
Hangen heeft aen al de schachten
Van de ruyme kleederkas,
En dan nog den spot gaet dryven
Met de menschen die verstyven,
En ze stiert naer Vera-Paz!’

Edoch laten we voortblâren; lezen wij de tweede pleitrede (blz. 322), met tekstschrift
uit Thomas à Kempis: O bona pauperies! nisi te Deus ante tulisset, nunc tua durities
cunctis despecta fuisset. - Het stuk telt 406 verzen en dateert 3 September 1846. Heel
en al opgesteld in den trant der eerste pleitrede: eenvoudig, hertelijk:
‘Ryke poorters, brave boeren,
'k Wil nog eens uw hert ontroeren’.

Zoo begint hij:
Ei! myn vrienden, staert eens rond,
En bekent dan of gy kont,
Of gy durft een aelmoes weigeren.
Hoe die spys ook moge steigeren,
Peerdeboonen, gort en bruw,
Dat is nog hun voedsel nu:
Is het wonder dat zy stenen,
En van flauwte knikkebeenen?
Is het wonder, zoo gy thans
Al die vrouwen, al die mans,
Kinders ook, met heele troepen,
Zich voor elke deur ziet groepen?...
Ach ziet eens die dutsen staen,
Of daer heen en weder gaen,
't Lichaem als ineen gekrompen
Van den honger! Ziet de lompen,
En dat schamel, grof habyt,
Waerop reeds de bitse tyd
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Zynen schimmel heeft geworpen!
Geeft gy hun maer iets te slorpen
Wat het hert verkloeken mag,
Dat hen spyst voor eenen dag...’

En als de dichter dan gewezen heeft op al die rampzalige lijders, en alreede denkt
het hert zijner lezers gewonnen te hebben, houdt hij hun voor wanneer, en hoe en
waarom en wat zij moeten geven... En hier zij nog een alinea overgeschreven. O ja!
zegt de dichter, God dank! er zijn nog menschen, die, naar Jesus' leering, hun armen
evennaaste weten bij te staan:
‘Ziet toch eens die juffrouw gluren
Naer 't schapraeitjen, en den zuren
Broodkant, die daer op het bord
Ligt, by 't vierendeelke gort,
Tegen 't wittebrood vermangelen!
Ziet ze heen en weder hengelen;
En zich hellen naer de koets,
En zich buigen om wat goeds,
Boterkoeken en mastellen,
Peren, appels, mirabellen,
Aen het kind dat koeken lust,
Toe te reiken, eer zy 't kust!
Ja, zy kust het arrem boontje,
Twee-, driemael op ieder koontje,
Al wierd ook haer beste kuif
Door die handjes, zwart als snuif,
Aengetast en toegefommeld.
Kykt! hoe meer het wichtje trommelt,
Om en rond haer blanken hals,
Op de kostelyke schawls:
Hoe zy 't ook al zachter wiegelt
In heur armen... Ryken, spiegelt
U aen d' edele mevrouw!
Nimmer grieft u naberouw.
Ei! wat vreugd gevoelt haer herte,
Nu zy, in dat huis van smerte,
Vader, moeder en hun kroost
Heeft geholpen en getroost!’
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En luistert hoe de dichter ten slotte zijn ziele uitspreekt: Heer! zoo verzucht hij,
‘Heer, wil u ook myns ontfermen...
Mogt ik niet veel armen spyzen,
O! 'k heb toch op alle wyzen,
Met den mond en met de pen,
En vóór alle regtbank, hen
Voorgestaen. By 't rustloos waken,
Voelde ik soms myn hoofd als blaken,
En ik smakte van den dorst;
En 'k verzwakte zoo myn borst
Dat de stem, in 't hevig spreken,
Soms den pleiter ging ontbreken.
Wilt gy meer, ik ben bereid;
'k Denk alleen aen d'eeuwigheid’.

Zoo getuigt de dichter van zich zelven. Ware deugd prijst zich zelve niet, maar zij
dwingt anderen tot prijzen, en 't verwondert mij geenszins, dat men na 's mans dood
den adel zijns herten hulde bracht en schreef: ‘Duvillers was befaamd voor zijne
liefdadigheid’, en men wees nog op de jaren '40, toen hij, herder te lande, zijne
geestelijke schapen voedde met het brood der ziel, en ook met het brood des hchaams.
En zou dat alleen alreede hem geen recht geven op het dankbaar aandenken van ons
volk? Rechtgeaarde kinderen verloochenen een heilige schuld hunner ouderen niet...
En uit Woubrechtegem vernam ik, hoe in hem de spreuk onzer Heilige Boeken
nog eens bewaarheid werd: ‘De gerechtige blijft eeuwig in aandenken’:(1) ‘Bij nog
een tamelijk aantal parochianen staat de man. bekend, menschen die bij hem hun
eerste communie deden, onder hem misdienaars waren, in z'n pastorij werkten, met
hem “vloerke bolden” onder het afdakhuis, en menschen die, ook van naburige
gemeenten, den Zondag naar Meester Lieven's éénuursche leering kwamen horken,
verlekkerd op 's mans eigenaardige, leuke spreuken, zetten, beschouwingen en
zedelessen. Zijn milddadigheid wordt nooit van zijn naam gescheiden; hij gaf, gaf,
stierf arm, en zijn te vereeren lijk is nauwelijks kunnen fatsoenlijk ingekleed worden’...

(1) Ps. 111,7.
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Ah! zulke getuigenis is zeker al zoo edel als welke ook, die men op een grafsteen
hadde neergeschreven(1). Blijve zijn vaderlijk woord heilig diep bewaard in t dankbaar
gemoed van dat vlaamsche volk, hetwelk hij zóó liefhad... ja liefhad in volle
oprechtheid. Trouwens, de oprechtheid was nog een van zijn voorname eigenschappen.
‘Geen blad voor z'n mond!’ zegt men nu nog van den man. Overigens dit spreekt uit
al zijn schriften, zelfs uit de verspreide nota's welke hij hier of daar, o.a. in het een
of ander kerkeboek uit zijnen tijd, neerschreef. ‘Recht is recht’, zoo leest men daar
op een zijner bladknipsels; ‘wy leven hier in Italië, Pruisen of Zwitserland niet. En
in een vry en katholiek land het recht voorstaen en de waerheid leeren, is niet alleenlyk
geoorloofd, maer het is daerenboven loflijk by de menschen en verdienstig by God!’
Het laatste blad van zijn laatste almanakje eindigt met een rijmken in zijn gewonen
trant: Finis coronat opus; inderdaad, 't was de bekroning van zijn werkzaam leven...
eenige weken vóór zijn vreedzaam afsterven opgeteekend... Hij zelf zal 't niet vermoed
hebben, oen hij zijn dichtje aanving:
‘Genoeg, ja reeds genoeg! Ik mag nu al wat rusten.
Wenscht my proficiat, ik ben er bovenop;
'k Hael thans het zeil in top,
En 'k vaere, welgezind en bly, naer ander kusten.
Adieu! ik voeg alleen hier by, tot slot: Senesco, Sed non segnesco!(2).
't Is een enigma dat, en raedt al weêr 'nen keer;
Wie weet? Gy kunt er nog misschien latyn meê leeren’!

Ei ja! ‘Senesco, ik word oud’: hij moch het wel zeggen, hij was reeds de 80 voorbij!
‘En toch 'kan ik nog niet werkeloos zitten: Sed non segnesco’..... Een enigma, och
neen, dat was het niet, althans was het niet moeilijk om op te lossen: De

(1) Of niet een grafsteen zijn naam herinnert? - En 't antwoord luidde: ‘Neen. Men heeft zijn
graf met een kapel overbouwd, en niets spreekt er nog van Meester Lieven’... Dat zij toch
die daar komen neerknielen, in een innig stille bede den vromen priester indachtig wezen!
(2) Senesco, gevormd van senex, oud: ik word oud; zoo onderstelt Duvillers ook segnesco als
gevormd van segnis, lui of werkeloos.... en zou dus moeten beteekenen: ik word traag, lui
of werkeloos.
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vrome Duvillers was in persoon zelf de levende sprekende oplossing er van...
De verdienstelijke Vlaming ontsliep in den Heere op den 14 Meert 1885.
De vriend die zijn doodsprentje opmaakte en hem in het aandenken van parochianen
en vrienden aanbeval, zal hem terdege gekend hebben. Wat Pastoor Duvillers blijkt
te zijn uit zijne schriften, wat hij zal geweest zijn in handel en wandel, vind ik hier
in eenige keurige reken vervat: 't Is een huldekrans van onverwelkbare bloemen,
welken dankbaarheid en vriendschap onder het Christikruis tot zalige gedachtenis
hebben neergelegd:
‘Hij weende over dezen die bedrukt waren, en zijne ziel had medelijden met den
arme... Ook noemde men hem den leidsman der blinden, den steun der kreupelen en
den vader der armen... Zij die hem aanhoorden, wachtten naar het einde zijner rede,
en ontvingen zijne beslissing met eerbiedige stilzwijgendheid (Boek Job, 29 en 30
v.). - Zijne wijsheid en uitgebreide kennis heeft hij, tot zijn laatste dagen toe, besteed
aan het vlaamsche volk: In al zijn schriften en dichten had hij enkel vóór oogen de
glorie van God en het bewaren en verspreiden der zuivere vlaamsche en christene
zeden’. Zijn nagedachtenis blijve in zegen!
Mechelen, December 1927.
Post-scriptum. Ik mocht hooger-op aanstippen, welke groote achting Pastoor
Duvillers overhad voor het leuvensch studentengenootschap ‘Met Tijd en Vlijt’. Dit
blijkt o.a. uit menigen brief, welken hij tot Pastoor Schuermans, van Wilsele, richtte.
Maar die genegenheid van den man voor het ieveren der studentenjeugd van Leuven
dateert van vroeger dan zijn kennismaking met Schuermans. Dit bewijzen me de
uitgaven van ‘Met T. en Vl.’. Alzoo vind ik zijn naam onder de buitenleden van het
Genootschap opgeteekend. En in de ‘Lettervruchten, I’, drukk. Buschmann,
Antwerpen, in 1845 door ‘Met T. en Vl.’ uitgegeven, tref ik twee dichtstukjes van
hem aan: De oude Bedelaer, op blz. 43, en de arme Weduwe, op blz 110. Dit zij pro
memoria bijgevoegd.
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Kroniek der Luiksche Oorlogen uit de XVe eeuw
uitgegeven door den
E.H. Jan Paquay
Doctor in Zeden- en Geschiedkundige Wetenschappen Pastoor-Deken
te Bilsen.
Deze kroniek is op het einde der XVe eeuw door eenen Limburger geschreven.
Zij behelst het meest beroerd tijdvak der geschiedenis van 't Luikerland namelijk
den strijd tegen Lodewijk van Bourbon en Karel den Stoute, de verdelging der stad
Luik, de burgeroorlogen tusschen de Lamarken of Arenbergers en de Hoornschen.
Schrijver nam deel aan vele krijgsondernemingen der Luikenaars van af 't beleg
van Reydt in 1464 tot den veldslag van Zonhoven den 3 April 1490.
Hij is ooggetuige geweest van verscheidene gebeurtenissen. Zulks is duidelijk
waar te nemen.
Men leze o.a. het omstandig verhaal der krijgsverrichtingen tijdens 't beleg van
den burg Reydt (1464), van de stad Neuss (1475), van den burg Colmont en van het
slot Millen (1489). Hoe juist, hoe nauwkeurig en levend worden de minste
omstandigheden en gewaarwordingen weêrgegeven.
Daar de schrijver echter zonder behulp van oorkonden opstelt, zijn zijne
herinneringen niet altoos getrouw gebleven waar het feiten geldt die hij zelf niet
meêgemaakt of persoonlijk bijgewoond heeft.
Nog al dikwijls worden dan volgorde of datum onjuist aangegeven. Wij hebben
die onnauwkeurigheden telkens in nota verbeterd en den tekst van doorloopende
geschiedkundige en taalkundige aanteekeningen voorzien. Deze kroniek is niet enkel
oostmiddelnederlandsch maar zelfs dialectisch getint.
Het handschrift dezer kroniek hoorde weleer toe aan Willem Gerard Van der Meer
van Tongeren, (Bundel 13 nr 49 zijner Boekerij), later aan den heer Ernest de Favereau
en is thans zoek geraakt Het werd nauwkeurig afgeschreven door wijlen Baron
Camille de Borman, lid der Koninklijke Commissie van Geschiedenis, die zelf ons
dit afschrift ter hand stelde. Voor 't gemak van den lezer hebben wij in den tekst
rubrieken ingelascht, eene indeeling in hoofdstukken uitmakend.
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Dit is een Cornycke in cort begreepen van die destruc[tie] van den lande van Ludick.

Geboorte van Karel den stoute te dijon in Burgondie, 1433.
In den jaer XIIIIe ende XXXIII doen wert hertoch Kaerle van Burgonien geboeren
te Diggoen in Burgonien van vrouwe Ysabelle van Portegale syne moeder.

Ontslag van prins-bisschop jan van Heinsberg 1455, 22 november
In den jaer XIIIIe LV doen gaeff her Johan van Heynsberch bisscop van Ludiek
voerscreven dat lant over, ende resignerde dat bysdom in des Greven Hage(1) tot
behoeff van heer Lodewyck van Borbon, soe dat daer om grote twedrachticheit ende
orloch opstont tusschen den hertoch van Brabant ende dat lant van Ludick, als men
hier mae eynssdeils hoeren sal. Ende der voergenoemde heer her Johan van
Heynsberch was een pencie geordineert ende taugesacht uut den bysdom, syn leve
daeghe lanck, dat hy die tot Diest wonende verteren solde. Mer hy sterff corts daer
nae, in den jaer XIIIIe ende LIX tot Diest. Requiescat in sancta pace.(2)

Inhuldiging van Lodewijk van Bourbon; 1456, 13 juli
Item, in den jaer ons Heeren XIIIIe ende LVI doen dede Heer Lodewyck van Borbon
syn incompst te Ludick als Bisscop op Sinte Jacobs dach.(3)

Beleg van Reydt 1464, 4-11 juli
Item, in den jaer XIIIIe ende LXIIIJ(4) doen woerden twe ingeseten van den lande van
Loen by nacht gevanghen tot Oelbeeck by Wellen(5), ende worden gevoert int Stift
van Cuelen op eyn sloet dat Rey(6) geheyten was, ende was toebe-

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

A, bl. 340.
A, bl. 61.
De blijde intrede te Luik had plaats den 13 Juli
Dit gebeurde in Mei 1464.
Ulbeek bij Wellen
Reydt, op de Niers bij Odenkirchen en Milendonck niet ver van Gladbach.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

206
horende eenen ridder geheiten her Johan van Arendale.(7) Ende doen men vernam dat
die gevangen op dat huys gevoert waren, doen bescreven die burgemeisters vander
stadt van Ludick allen die stede van den lande van Ludick ende van greefscap van
Loen ende hielen raet by mallekanderen ende sloeten daer op dat men aenden
voerscreven her Johan van Arendale scryven sulde dat hy die twe gevanghen los
ende vry uut laeten sulde oft dat hy wederom screve waerom dat hyt gedaen hedde
ende wat syne meninge weer. Welligen brieven der voergenoemde heer Johan en
gaeff egeyn macht, mer hy wolde die selve gevanghen scetten ende rantsoenen nae
synen wille, hem verlatende op de stercheit van den voerscreven sloet; soe dat die
stadt van Ludick, die ridderscap ende allen ander steden van den lande daer op
concluderden datmen voer dat voerscreven sloet solde trecken metter macht; om die
voerscreven twe gevangen te haelen.
Item, op die tyt soe was twedrachticheit tusschen den Elect her Lodewyck van
Borbon ende die stadt van Ludiek om dat die Luycker geberden dat hy syn misse
solde doen als bisscop, want hy en was noch niet priester gewyt. Soe dat om dier
twedrachtichheit wil hy hem absenterden van Luydick ende hiel hem te Tricht. Ende
als daer nae die stadt van Ludiek metter ridderscap ende met allen anderen vanden
lande bereit waren om uut te trecken voer dat voerscreven huys van Rey, ende
bestonden vast te reysen soe quamen die burgemeesteren van Ludiek met eyn deyl
vanden beisten van Ludiek met sommige edelen van den lande tot Tricht met scepen
seer frissélyck, ende versuechten biddende honnen heer van Borbon dat hy met hom
als hon heer en hort(8) wulde met trecken. Daer op der voerscreven heer hem wolde
beraden om hon eyn guede antwordt te geven. Ende als hy hem met synen rade
besproken hadde, soe bleeff hy ende en quaem niet weder mit hon, mer hy liet hon
weten dat hem niet gelegen was mit hon te trecken, soe dat sy halvelinghen bescaempt
vort ewech toegen sonder den heer. Ende te Stochem ende te Maeseeck(9) vergaderden
sy hon ende satten daer over die Maese met menighen edelen ende frisschen man,
ende over sinde omtrent Echt, daer dede sy monster, soe dat honder was XVIc peerden
ende XVm

(7) A, bl. 357.
(8) Heer en hort is zooveel als meester en toevlucht.
(9) Stockheim en Maeseyck 1464, 2 Juli. A. bl. 97-98 en 357.
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te voet; ende satten hon daer te trecken in ordinancien. Ende als doen der voerscreven
heer Johan van Arendale vernaem dat sy mitter macht als voerscreven is quamen,
wael mit hondert wagenen mit victalien ende vyftich wagenen met bussen ende
attelryen, dan liet hij die twe gevanghen voerscreven uur, ende santse den Luyckeren
los ende ledich weder. Des niet te min, want sy in veerden waren om dat quaet te
straven, soe toegen sy vort mitter nacht ende belachten dat voerscreven sloet dat seer
steerck gewelt ende drymael met graven omwetert was(10), hebbende veele stercke
turnen ende bolwercken, die niet lange teghen en hielen. Mer die groete bus van
Ludick, die bus van Tongeren, die busse van Hoy ende die busse van Dynant etc.
die voerscreven vier huet bussen op die vier hoecken van den sloete ende vort die
cartouwen, slanghen ende andere serpentynen al ront om deden alsulge(11) gewalt dat
men XX mylen verre hoeren mocht. Soe dat allen die gene die opt voerscreven huys
waren moesten by neden in die kelderen vlouwen, oft sy hedden moetten versmoren
ende versticken van den gestove des gescuts. Ende der bussemeister van Tongeren,
geheyten meester Johan Heeren, die scoet die courwaeck(12) van den groeten toeren
aeff, soe dat die plumen van des wechters bedde stoven of gesnyt hedde. Want dan
die van den sloete sulge(13) grote gewalt vanden gescut niet verdraghen en conden,
worppen sy buesschen(14) uut ende riepen biddende om bestant. Ende want die Luycker
ende guede ondersaeten vanden lande niet bloetgierich en waren, soe wert hon bestant
gegeven ende oeck geconsentert dat honre twe oft dry sulden aeff comen ende trecken
by honnen heer om raet met hem te nemen oft syet huys opgeven sulden oft niet.
Wellige twe die daer aeff comen ende trocken by honnen heer etc., die bleven aeff
ende en comen niet weder daer op. Ende als dat bestant uut was ende sy bestonden
doen te scieten wederom ende te stormen, doen gaven sy dat huys op, beheltelick
hons lyffs, ende men lietse al leven ende los ewech gaen, gelyck dat hon tougesacht
was; sonder een die hy uut den lande (nam) ende hiet Jan Luerers(15) die wert geduet

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Omwatert, van wallen met water omringd.
Alsulk.
Coerwachte of wachttoorntje.
Sulke.
Busschen
Hans Loerre. D. bl. 361.
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en verbrant, want het hiet dat hy die gevanghen verraden hedde ende helpen vanghen.
Item, men bevant op dat sloet soe veele victalien, van gemalen meele, van coren,
van vleës, van wyne, victualien, dat alsullige hondert en twintich mannen oft daer
omtrent, die daer van togen, geen gebreeck gehadt en sulden hebben dry jaer lanck
daer van te leven; mer doer die grote gewalt van den gescutte, gelyck voerscreven
es, dat en conden sy niet verdraghen. Item, terstont daer nae ende éér men des goets
dat daer op was conde gade geslaen om te pilgeren, soe wert dat huys te veele plaetsen
aengesteken, soe dat binnen enen daghe ende een nacht gans ende te male uut verbrant
was. Ende den lant luyden van daer omtrent gaffmen dat ghene dat sy uutgehalen
costen, mer het was balde gedaen. Item der bisscop van Cuelen met namen heer
Robrecht van Beyeren, die was comen met geleide wael met hondert peerden ende
veele te voet ende oeck veele ander edelinghen ende borgeren van Cuelen om die
Luyck (er) seer vrindelick te visiteren ende te bëdancken hon seer van dessen(16) dat
sy dat voerscreven roufslot gewonnen ende affgeworpen hadden; ende daer nae
scieden sy met groter eren ende met vrinscap van den bisscop van Cuelen ende van
den anderen edelen ende burgeren etc. Ende als dat sloet doen ganssche verbrant
ende affgeworpen was, doen broken die Luycker op ende togen met groten triomff
ende met eren weder tuyswert.(17)
Item, als doen dat vorscreven belech ende reyse gedaen was, als voerscreven es,
sonder den lantheer daer by te sien, soe sceent dat sulcx den voerscreven elect
versmaetden, soe dat hy toech van Tricht in Brabant, sonder syn volck die Luycker
willecom te heten. Ende als der voerscreven elect in Brabant was, soe bestonde eyn
twedracheit op te rysen tusschen beide, mer die stadt van Tricht ende die stadt van
Hoy(18) werden partye by der Elect, soe dat metter victorie van Rey dat gemeen volck
moedich was, niet willende toegeven. DE ‘KNUPPEL-SLAGERS’. Doen quaemt
soe verre dat men dat geestelick recht int lant niet meer en wolden laeten loup hebben,
en sloegen veele procurerders doet ende ordineerden in alle steden te weten te
Tongeren, te Hasselt, te Sintruyen, te Loen, te Bilsen

(16) Hierom dat.
(17) A, bl. 98. D, bl. 361.
(18) D, bl. 366.
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etc. volck ende suldeneren dat hieten sy clippelslegers(19) die doer dat ganssche lant
toghen om die procurerders doet te slaen, ende verbranden allen hon brieven ende
processen sonder genade. Dan was int jaer van XIIIIe ende LXV, doen vergaderden
hon die oversten van den procurerders als der officiael, siegeler fiscalen etc. ende
vlouden te Hoey om bescermt te sien, want der Elect myn heer van Borbon
voerscreven uut Brabant tot Hoy gecomen was oeck meynende dat hoff tot Hoy te
leggen. Waerom die stadt van Ludick met den ganschen lande toghen uut ende
belachten der Elect in die stadt van Hoy ende want die van Hoy seer steerck van
volcke waren, soe togen sy uut, buyten die stadt, op enen stenen berch, geheyten den
Keyenberch tusschen die stadt ende onser liever Vrouwe daele, ende maeckden daer
een groet en sterck bolwerck om die Luycker daer te verwachten met veel attelryen
van bussen. Ende als die van Hoy dat voerscreven bolwerck seer sterck gemaeck
hadden ende meenden uut den selven bolwerck dat gans quartier met den busschen
te bescermen, soe quamen die Luycker met denen van Tongeren ende belachten dat
bolwerck ende wonnent stormender hant ende met dier victoren, soe vielen sy vort
aen die stadt van cleyn Hoy ende stormden twe uren oft daer omtrent ende wonnense
met macht macht over die mueren, soe dat daer seer veele van der heren van Borbon
volck ende oeck van borgeren doot bleven. Ende op die Maesbrugge was groet
bolwerck eer dat gewonnen was. Soe vloden die burgeren van groet Hoy metten
anderen volck seer op den burch, soe dat niët veel burgers gevangen en waren, mer
veel meer doden; ende dat was op Sinte Lambrechts dach anno XIIIIc ende LXV(20).
Ende als die stadt gewonnen was ende der Elect metten meesten deele van den volcke
op den burch waren, soe en dorsten sy daer op niet blyven, mer sy togen by nacht
byder gansscher macht aeff ende togen doer die bosschen tot Namen. Dit alsoe gedaen
siende, wert die stadt van Hoy alsoe seer gepilgert ende berouft datmen niet veele
dorpen en vant bennen den gansschen lande van Haspegauwen daer en, quamen
wagenen oft kerren met gereyden goede geladen van Hoy. Ende als die Luycker
metten lantvolck weder om thuys getogen waren ontrent Sinte Remeesmis(21).

(19) D, 336; A, 324.
(20) De kroniekschrijver vervroegt hier twee jaren. Hoei werd slechts overweldigd den 17
September 1467. D, 418.
(21) 1 October, op St-Remysdag.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

210
doen wert dat ces(22) int lant gelacht omtrent omnium sanctorum(23) ende duerden tot
Pinxten inden jaer XIIIIc ende LXV, datmen int ganssche lant inden steden noch op
de dorppen geen missen, getijden noch Godts dienst en dede, dan beslotenre dueren.
Ende doen die van Hoy te Namen gevloden waren, als voerscreven is, doen bestonden
die van Namen ende Dionant seer op mallekanderen te crygen. Doen quam hertoch
Philips van Burgonien met groter macht ende belacht die stadt van Dionant ende
lagen daer voer omtrent een maent. Mer sy worden binnen die stade twedrachtich,
die ketelslegers tegen die burgeren, soe dat aent quartier daer die ketelslegers hon
wael staet hadden, worden die vianden ingelaten; ende die selve ketelslegers die doen
meenden geschoent ende gesalvert te sien, die bleven oeck allen doet alsoe wael als
die ander. Ende binnen denen belege sterff hertoch Philips voerscreven, den God
beware(24). Ende doen naem hertoch Karle, synen soen, den orloch aen. Dit alsoe
gedaen sinde, doen quam een burger van Dionant, die ontcomen was, geheyten
Merdolet, te Ludick met een deil ruyters ende bestonden vast op die fontieren vanden
lande aen te tasten op Brabant, ende die stede vanden lande bestonden te ordineren
om peys te maecken op die fontieren van den lande. Soe dat twe ambachten van
Ludick mitten Haspegouweren lachten hon te Montenaken by Gingelum; noch twe
ambachten van Ludick metten ryvagien vander Maesen ende vander Jecoren die
lachten hon te Eymael; die van Tongeren metten ambt van hare vryheyt lachten hon
te Herderen; die van Hasselt metten ambt van Bilsen lachten hon te Roesmeel(25);
ende die van Loen met honre taubehorten die lachten hon te Wellen.

Marcus van Baden, Momber van 't Luikerland
1465, 22 maart.
Ende want der orloch doen seer steerck op stont ende dlant ende hadde geynen heer
by hont, - want der Elect doen met honnen vyanden adoreerden, - soe passerden die
capittelen metten anderen staten die in het lant waren, dat sy te eynen

(22) Interdict.
(23) Den 29 October 1461 had de gekozene bisschop Lodewijk van Bourbon het prins-bisdom
met interdikt geslagen.
(24) Dit is een anachronism. Dinant werd ingenomen den 25 Augustus 1466. Filips, hertog van
Burgondië, stierf den 15 Juni 1467.
(25) Rosmeer, kanton Bilsen.
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momber coren eynen heer uut Overlant, geheyten Maycoers marckgreeff van Baden(26),
welligen heer dat die Luycker op dien tyt met groter eren ende triumff te Ludick
ende vort in allen anderen steden ontfingen ende hielden als momber ende toecomende
bisscop van den lande. Dese incomst gesciede te Ludick omtrent Sinte Laureysdach
in Augusto, anno XIIIIc ende LXV(27). Doen sanden die van Ludick ontseg brieven
in Brabant ende togen uut met groter macht uit lant van Limborch, Dalheym ende
Valckenborch ende deden groten schade met bernen(28) ende met roven. Doen quam
die meer int lant dat hertoch Karle van Burgonien quame met groter macht. Doen
worden die pas op ontboden als Wellen, Eymale, Roesmael, Herderen etc., sonder
Montenaken want dat lach op die paelen van den lande.

Slag van Montenaeken
1465, 19 october
Soe was die meyninge datmen denen pas solde gesterckt ende gemerdert hebben,
mer eermen hon eenich volck cost by gesenden, soe was die macht van den vianden
daer ende bevochtense meer dan met XIIm peerden, ende die van Montenaken(29)
verloren den slach ende hadden te bēyde syden meer dan dry duysent doden. Doen
toghen die Luydicker wederom uut, om den Boergoenschen onder ougen te trecken
tot int Haspegou; ende dlant van Loen toech uut, soe dat sy hon vergaderden op die
Jeker, boven Tongheren te Wouteringhen, dat tlant wael sterck was by een metten
lande van boven meer dan vyftich duysent te voet ende te perde. Ende hertoch Karle
metten Elect lagen te Heer, Voelen ende te Horepmael(30) etc. Ende doen wert een
contract int velt gemaeckt ende bestant, soe dat sy te beyde syden te rugge toghen,
soe dat der gemeyn man meenden dat een peys waer gewest, ende daer was wat
gededingt dwellick niet gehalden een woert. Item, die van Wellen die vergaderden
hon wederom op honnen pas(31). Ende als

(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

A, 104, 107, 115, 122, 125.
Marc van Baden deed zijne blijde intrede te Luik den 22 April 1465.
Branden.
A, bl. 126.
Heers, Veulen en Horpmael.
De uitdrukking: op honnen pas beteekent: op de afgesproken plaats, op de aangegeven stelling.
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der hertoch Karle wederom in Brabant was soe liet hy eendeyl van synen volcke op
die paelen van den lande, al te Loeven, Tienen, Leu(32), Landen, etc. Ende als die
Luycker saghen dat die van Tricht metten heer van Borbon volck in lachten, ende
dat der orloch wederom opstaen wolde doen toghen sy met groter macht uut, ende
belachten Valkenborch(33). Ende sy ontrent X of XII dagen daer voer gelegen hadden
ende meenden overmits contracht van opgeven, des morgens in die s'tadt te comen,
doen quam die meer(34) dat hon heer der momber van Baden heymelich wech gereden
was; ende omdat die vyanden op die paelen vanden lande laghen, soe toghen sy met
groter haest en halff confuys ende bescaemt ende lieten ii bussen daer ligghen. Item
daer nae dat die Luycker ende ander steden wederom thuys waren, soe bleeft een
ryende orloch ende besonder op die fontieren vanden lande. Dat was in den jaer
XIIIIc ende LXVII. Doen hadde hertoch Karle oeck orloch metten coninck van
Vranckryck, soe dat omtrent Pinxsten tusschen den coninck ende hem wert een
bestant gemaeckt.

Beleg van St-Truiden en Slag van Brusthem
1467, 26 october
Dat bestant gemaekt siende, doen quam hy metter gansser macht aeff in Augusto
ende belacht die stadt van Sintruyen soe dat men dat belech ende die bussen horden
scieten tot Ludick in den merckt. Item doen togen die Luycker uut met menigen
frisschen man XXXII duysent ende voerden met hon Sinte Lambrechts standaert,
welligen standaert vuerden een edel ridder geheyten heer Wilhem van Berlo(35). Ende
alsoe reysden sy ende togen sonder op hoeren tot by honre vyanden heer, ende lachten
hon daer neder int velt, verwachtende des lants van Loen etc. Ende als by den avont
dat lant van Loen met dien van Tongheren aencomen waren, soe solde men gaen
ordineren om dat volck by goeder manieren in ordinancien te stellen. Die doen ierst
aen gecomen waren die waren stout ende swaere van moede seggende sy waren
gecomen om te stryden, waer nae datmen wachten wilde. Daer op dat een vanden
heēren van Ludiek ende oeck een vroem cappiteyn die uut Vranckery gesonden was
sach-

(32)
(33)
(34)
(35)

Zout-Leeuw.
A, bl. 122.
De mare, het nieuws.
A. 99, 100, 114, 123, 124, 131, 152, 177, 178, 313. W. 29-46.
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ten: sy een rieden niet teghen die nacht den stryt te bestaen, mer dat sy allen denck
met goeder ordinancien bestellen sulden, ende eelcken syn beveel ende waelstaet
geven, ende den stryt bestaen tegen dat grouwen vanden daghe taucomen. Doen sacht
een burgemeester van Tongeren ende vraechden den selven cappiteine oft syne leersen
soeens gestueert waeren(36), uut wellighen. worden dat een discort onder hon was
ende hon vangaerde(37) gaven den roeppe ende bestonden met, quader brdinancien,
dat wellich hon qualick verginge; ende streden tot in die nacht, doent doen in die
duysterheit quam soe absenterden hem ellick te beder syden om gesalvert te sen, soe
dat sy te beyder syden niet een wisten wie gewonnen oft verloren hedde. Ende hertoch
Karle behielde die plaets soe datmen sadh dat over beyde syden wael doet waren VII
duysent mannen. Item, als doen den slach gedaen was(38), ende die van Luydick ende
vanden lande wederom thuys getogen waren ende hertoch Karle bleeff voer die stadt,
ende die van Sintruyen horden ende sagen dat den slach verloren was, doen maecden
sy honnen peis ende gaven die stadt op(39), behalven lyff ende goet; ende als die stadt
van hertoch Karle doen ingenomen ende gemant was soe tracht hy vort metter macht
int lant ende die van Burchloen trachten met geleyde tegen ende gaven hon op.

Intocht te tongeren
1467, 8 november
Desgelycken deden die van Tongeren(40) ende vuerden hon die slotelen van honnen
porten tegen tot Loen, soe dat die voerscreven steden van hertoch Karlis wegen
worden ingenomen met sekeren voerwaerden ende conditien die qualic gehalden
worden.

Intocht te Luik
1467, 17 november
Ende alsoe toech hy vort tot voer die stadt van Luydick ende omlach die stadt al om
van Sincte Cristoffels te weten Pandevroe(41) tot Sincte Lenartsport toe ende hertoch
Karle

(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)

Gestuert, stuk versleten.
Avant-garde.
1467, 28 October.
1467, 1 November. W, 46.
T, bl. 164.
Pont d'Avrov.
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selve die lach op Sincte Gielisberch. Item die van bennen Luydick die quamen dicwil
by macht uut ende slogen op die vianden, mer die macht ende gewalt van hertoch
Karle was soe groet dat niet en holp, alsoe lach hy daer voer omtrent XV daghen.
Ende want de burgen van Ludick, metten banilen(42) ende ondersaeten, soe veel waren
daer binnen, dat sy hon niet van noetdrufticheit noch van voetsel niet onthalden en
costen; soe togen sy met groeten scharen over die grote brugge uut ende lieten die
stadt staen; soe dat op den derden of vierden dach die geistelicheit van der stadt, als
abden, deken, kanonicken ende monicken ende pristeren, met processen die porten
op deden ende lietense in comen. Ende hertoch Karle die seende enen groeten verloren
houp ruyteren voer in, die die stadt al om visiteerden eer hij in dorst comen. Als doen
der voerscreven hertoch Karle met den groten menichten van synen volck van
wapenen in die stadt quam, doen wert soe groten mort ende violancie gedaen over
pristeren, clercken, canonicken, moniken, vrouwen ende meechden dat niet mogelick
en is om te segghen, noch te scryven: als pristeren aenden altaer onder der missen
te doden; vrouwen ende meechden inder kercken te violeren, soe wael als daer buyten;
jonge kinders te vangen ende te doden, sonder enige genade. Sy vinghen soe wael
die vrouwen als die mannen ende bondense metten aermen aen een met XX, XXX,
XI, te maele, ende joegense wije beesten tot op die maesbrugge ende lietense alsoe
aen eyn gebonden vander bruggen int water, dat onmeynselyck was om te sien. Sy
violerden die kercken alsoe dat te geloven is dat dat heylich sacrament niet gescont
noch ontsien en wert. Item, sy spolierden ende beroufden die kercken ende cloesteren
soe nau, dat sy die altaer taeffelen die hulten waren, soe verre sy iet scoen oft vergult
waren, die broken sy uut ende voerdense tot Tricht ende anderswaert met hon ewech.
Item, als doen der hertoch Karle die grote violancie aen merckden soe dat den tyt
van XV daghen oft daer omtrent gepassert was, soe dede hy gebieden da'tmen niet
meet spolieren noch doden en sulde, mer hy liet allen die kercken ende godtshuysen
spolieren ende berouven, soe dat daer niet met allen en bleeff. Ende sy hadden alle
die costelycke reliquien met allen den ornamenten van Sincte Lambrechts kercke,
soe dat te geloeven. is dat in allen die stadt niet een kelcke, noch niet een monstrancie

(42) Ban

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

215
en was gebleven, behalven dat heylich lichaem van Sincte Lambrecht, dat lach op
dat ocsale van Sincte Lambrecht koer, sulcx hadde den voerscreven hertoch Karle
doen bevelen datment niet en sulde spolieren, om dat hyt voer hem selven wolde
halden, vermoedende dat daer noch meer juwelen ende costelycken scat by liggen
mocht, als dat oeck wel te vermoeden was. Ende als der voerscreven hertoch doen
in meninghen was om op te brecken, soe beval hy ende hadde gedeputtert dry heren,
daer van dat die twe waren uut Pickardyen, dat die met sulger hulpen als sy by hon
hadden sulden gaen ende sulden dat lichaem van Sincte Lambrecht met allen den
genen dat sy daer by vynden sulden aeff haelen ende op wagen laeden sulden, om
met hem ewech te voeren. Ende als die voerscreven heren bij dat. heylighe lichaem
quaemen, soe deden sy ten iersten allen die ander cleynoeten ende juwelen die sy op
dat voerscreven ocsale vonden van reliquyen van golde ende silver affdraghen ende
dedent op wagenen laden om met hon ewech te vueren; ende als sy doen die casse
dat heylich lichaem van Sincte Lambrecht in lach bestonden aen te tasten om aff te
draghen, soe wert der een van den voerscreven dry heeren allen synre leeden quyt,
dat hy hant noch voet gerueren noch geweghen een coste. Ende die ander twe die
worden stomme, dat sy niet een wort gespreken en conden. Ende als die omstenderen
ende dienders alsullicx wonderlyck myrakel saghen, soe liepen sy aeff confuys ende
seer perturbert. Soe dat die boetscap ende nieuwe meer quam voer den hertoch, soe
bevael ende dede allen dat gene weder geven dat der kercken van Sincte Lambrecht
genomen was, ende hy dede syne devocie voer dat heylighe lichaem ende hy dede
maecken enen Sincte Joeris enen Sincten Andries ende oeck dede hy hem selven
contrefeyten sittende op syn kniën al van fynen goude ende dat sceencden hy in
Sincte Lambrechts kercke ende bevael dat men weder geven sulde allen dat gene dat
der selver kercken genomen was; wellige gulden bielden noch huyden sdaechs daer
inder kercken sien, alsmen sien mach in alle solemniprocessien. Item hy dede die
porten ende mueren vander gansser stadt al affwerpen totter erden toe, behalven die
port geheiten Pandevroe(43), die liet hy staen ende dede maecken een poert op die
Pondiel(44) brugge die men des nachts sloet, om die wille dat

(43) Pont d'Avroy.
(44) Pont d'Ile.
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der heer van Hemercoert(45) daer binnen sulde wonen, ende dat perlament halden te
sekere ende te vryer sulde sien voer enigen oploep. Item die twe heren die by Sincte
Lambrechts lichaem stom geworden waren die worden ewech gewoert nae honnen
lande ende sy geloefden daer nae dat heylich lichaem van Sincte Lambrecht te
besuecken ende sy worden wederom sprekende. Ende der een vanden twe voerscreven
heeren heeft sint meer dan XX jaer daer nae allen jaer syne bedewaert daer gequeten
op Sincte Lambrechts dach. Ende als der hertoch alsoe XII oft XIIII daghen te Ludick
gelegen hadde, doen braeck hy op ende toech nae Triecht ende syn volck die vele
burgers gevangen hadde die sommighe die doedden hon gevanghen ende die
sommighe voerdense met hon ende soe wat gevanghen die sy Tricht brachten daer
terstont egheyne(46) vrienden nae een quamen, die worden alle daghen met groeten
houpen in die Maese geworpen, dickwil met X oft XX aen eyn gebonden, dat jamerlic
te sien was; en de allen daghe soe worden van den selven gevanghen X, XII oft XX
uutgevoert ende worden voer die port aen boemen gehanghen. Ende als der hertoch
doen Triecht lach, soe sande hy syne capiteynen in alle die steden vanden lande ende
dede allen die poerten, tuernen ende mueren affwerpen, soe dat egheyn stadt vanden
lande porten noch mueren en behielde, meer dan Triecht ende Hoy die partye metten
heer van Borbon gehalden hadden, ende allen die vlecken van den stede vryheyden
ende dorppen die moesten Triech't comen brantscetten ende moesten alsoe grote
somme, vel gelde geloeven ende geven, dat wonder te seggen was, ende daerby
moesten sy ellick honnen taxt haelen, den een igelick allen jaer moest geven ende
van deze schettingen ende jaergulden dat moest een igelyck betaelen aen den heer
van Hemercoert, wellich heer van Hemercoert hadde syn woenplaetse gemaeckt te
Ludick op die Pondiel brugge als voer vercleert is; daer moesten allen syne
rentmeësteren coemen ende dgelt vanden scettighen, van den gabbellen ende allen
anderen gelde bringhen; dat gelt, gout ende silver allen daghen met wagenen ewech
gevoert waert nae Brabant ende allen man moest syn harnas, steve(47) ende allen ander
geweer over overgeven, dat wert al in Brabant gewoert. Ende een man en mocht

(45) Gui de Brimeu de Hemricourt. A, 150, 151, 175, 181, 197, 198, 205, 206, 207, 211, 212,
216, 228, 234, 243, 318
(46) Geene. Daar geen vrienden kwamen om ze te verlossen.
(47) Staf: soort piek.
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meer geweers draghen dan een broetmesse dat moest den ort(48) aff hebben. In alsulger
groeter egentheit(49) hiel der voerscreven hertoch dit lant; mer die sommighe edelen
van den lande ende oeck die van den heer gewolcht waren ende syne parthye gehalden
hadden die waren vry ende behielden hon geweer. Item men en dede in den lande
egheyn recht voer scoltet noch voer scepenen, noch oeck voer die borgemeysteren,
dan die gerichten die gesadt waren dat hieten heeren vanden raede, ende dingden
nae inhalt eynre moderacien die doen by den heer geordineert was, al nae die maniere
van den brabantschen rechten. Item, allen statuten, previlegien ende vryheiden vanden
landen ende van allen stede waren hon genomen ende nedergelacht, soe dat eyn
iegelyck dede wat ambacht dat hem gelieffden met orloff van den heer. Item den
peroen van Ludick die wert affgebroken ende wert gevoert tot Brugghe in
Vlaenderen(50), daer stont hy op den merckt geheiten die bursse van den jaer XIIIIc
LXVIII totten jaer LXXVIII, doen wert hy weder te Ludlch gebracht, als ghy hier
naemaels hoeren sult. In soe grote eygentheit ende praminghen wert dat lant van
Ludick onder halden. Ende der voerscreven heer van Hemmercoert in naeme van
den hertoch die was meer dan der heer oft bisscop, want der bisscop Borbon die en
hadde egheyne dominancie meer dan over die geistelicheit.

Terugkomst der bannelingen, 1468, september
Item daernae in den jaer XVIIIIc ende LXVIII in de maent september doen quamen
II oft III edele van den lande die in Vranckryck gevlouwen waren geweest(51) met
namen heer Jan der Wilde, heer tot Keesinghen(52) etc., Joncker Stas van Streels,(53)
heer tot Elch(54) etc., met noch meer van den edelen ende heer Raes van Heir
huysvrouwe, vrouwe tot Heir etc.(55) ende hadden vergadert omtrent dry duysent van
den ondersaeten van den lande die gevlouwen waren geweest ende wonnen die stadt
van Ludick wederom soedat der bisscop met-

(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)

Scherpe punt.
Dienstbaarheid.
D, bl. 491; K, bl. 279.
K, bl 286.
Kessenich.
A, bl. 30, 107, 363
Othée.
K, bl. 269; W. bl. 66.
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ten heer van Hembercoert ende allen die hon partye hielden vlouden uut der stadt,
soedat sy die stadt behielden ende maeckden wederom een groete vergaderinge daer
in, ende als der bisscop ende Hemmercoert te Triecht waren, soe maeckden sy groete
vergaderinghe van volck van wapenen ende die Namuroesen die quamen hon seer
sterck te hulpen; met allen den ridderscappe van den lande toghen sy tot Tongeren
om daer dan gantsche landt te vergaderen wederom voer Luydick te trecken, soe dat
doen te Tongeren waren wael meer dan XXIIIIc peerden ende veele te voete. Item
te Ludick was hon geadviseert ende gecundicht dat sy die stadt van Landen wel
sulden hebben in gecregen metter hulpen van vrinden die daer omtrent waren, soe
dat sy van Ludick toghen omtrent ij duysent nae Landen; ende als sy quamen by
Montenaken doen kwam hon die boetscap onder oughen dat die van Landen gewaert(56)
waren ende dat daerom die reyse wyndich(57) was, ende toghen wederom nae Ludick.

Nachtelijke overval te tongeren, 1468, 9-10 october
Ende als sy doen quaemen op die catsye by Fechx hoech clecker(58) ende saghen van
voerrens dat te Tongeren(59) groeten vieren gestaeckt werden, doen werden sy eens
dat joncker Stas van Streels IIIc van hon luyden met hem naem om voer die stadt
van Tongeren gaen een alarme te maecken ende meenden noch weder by den houpe
te comen eer sy te Luydick sien sulden. Item der voerscreven jonker Stas metten dry
hondert sien die catsye aeff getoghen ende sien gecomen tot by die tomme van
Conixsem(60), sonder enighe buyten waecke te vermemen. Doen sien sy vortgetogen
tot aen die wyngaerden(61) ende hebben twe jonge geselkens heymelic doen gaen tot
aen die mueren, soe heymelick doer boemgaerden ende heymelycke wegen die sy
wel wisten tot by die graven van der stadt. Ende als sy aen die graeven waren, ende
sy en vernamen egheyne waecke, soe gingen sie over die graven tot in die stadt tot
op den merckt, sonder jemant te gemoeten. Op

(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)

Verwittigd, beschermd, gewaarborgd, op hun hoede.
Onnuttig, vergeefsch.
Fexhe-le-Haut-Clocher.
W, bl. 47-66.
Romeinsche tumulus te Coninxheim.
Beukenberg
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den merck comende, saeghen dat daer vele groete vieren geleghen hadden, die dat
meiste deil verbrant waren, mer sy en saghen egheyn volck van wapenen, anders dan
jonghen tuysschers ende rebaukens. Doen ginghen sy met haesten wederom uut ende
sachtent honnen volck wye syt gestalt(62) vonden hedden. Doen joncker Stas ende die
anderen dat horden dat in der stilten was, doen maecten sy enen corten raet ende
stouten opsadt, om ryck oft doet te sien om aen twe porten inne te coemen, wellige
twe straten beide in den merct uutcomen, soe was honre voer elcke poert, te weten
cruys poert, heymelinghen poert, voer elcke twe hondert, ende sy deden teyken met
eenre hantbussen om den cryt gelyck te geven aen beyde die porten. Ende soe balde
als die busse geschoten wert, soe gaven sy den criet, loepende metter criet sonder
ophoren tot in den merckt. Ende inden merckt by een coemende hadden sy omtrent
XXX oft XL hantbussen, die schoten sy te eynen maele loss, ende dat gedaen siende
doen sloegen sy allen dueren open met groter gerucht oeck met groter sorgen ende
achterdraghe, want sy wisten wel dat eyn groete macht van gewapenden bennen
waren, daerom saghen sy vele liever dat sy vlouden dan oft sy hon geweert hadden
of dat syder quytworden(63). Ende als hon docht dat tyt was, doen vielen sy aen die
herberghen daer die heeren gelogeert waren ende vinghen den bisscop ende den heer
van Hemmercourt den cancelier met allen den edelen die sy by hon hadden. Want
die stadt van Tongeren porten noch mueren en hadde,(64) om hon daer in te moghen
onthalden, soe toghen sy te Luydick weert, ende vuerden die heeren met honnen
edelen ende allen hon gevanghen met hon ende wael twe oft dry hondert reysiger
peerden. Ende op die tyt was een appontement gemaeckt tusschen den coninck van
Vrankryck ende hertoch Karle; ende der coninck ende der hertoch waren noch by
eyn in een stadt in Piccardyen, daer quam hertoch Karle die meer(65) wye dat der
bisschop van Ludick met den heer van Hemmercoert ende met allen den anderen
heeren gevanghen waren, gelyck voerscreven is, doen ginck hem hertoch Karle met
groter haesten ende met enen tornigen moede bestellen, ende quam met allen synen
vermoghen te Ludick weert om den

(62)
(63)
(64)
(65)

Gelegen, gesteld.
Dat zij hunner kwijt werden.
Afgebroken in 1467 op bevel van den hertog.
Mare, nieuws.
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bisscop synen swager metten anderen die met gevanghen waren te verlossen; ende
den coninck van Vranckryck quaem met hem, niet als vyant der Luyckeren mer om
geselscappen wille. Doen bescreyff hertoch Karle ende ontboet allen heeren ende
mannen van wapenen ende oeck die macht van allen synen leen leyden ende steeden.
Ende oeck quaemen hem te dienst die Rynssche heeren ende die Guylker met groete
macht, soe dat te gelueven is, soe dat hy by hondert duysent mannen hadde; ende
oeck geboet hy allen dat volck van desen lande ende belacht die stadt van Luydick
met soe groter macht ende meenichte van volcke dat een werelt daer voer had moghen
grouwelen. Item der coninck van Vranckryck, want hij niet vyant en was ende oeck
want hy noch syn volck niet gestalten waren als luyde van orloghe, soe bleyff hy
met synen volck buyten den heyre, ontrent Holloighe ende Beerseys, eyn cleyn
mylken vander stadt van Luydick.

Beleg en inneming van Luik, 1468, 27 october-3 november
Ende der hertoch met allen synen volcke belachten die stadt(66), ende want die porten
ende mueren int jaer vorleden gebroken waren ende affgeworpen, soe een waert niet
mogelyck die stadt te holden teghen alsullige groete macht. Ende hertoch Karle die
hadde hem gelacht ende getent buyten sincte Walbergen poerte. Ende doen die van
binnen der stadt vernomen dat der hertoch daer was in persone, om dan enen corten
orloch te hebben ende om ontlast oft doet te sien, soe waren Vc mannen in die stadt
die nament aen om den voerscreven hertoch in syn logys doet te slaen oft te vangen.
Ende syn logys stont wat verre buyten op eyne plaetse genoempt te nuwen panhuys,
ende dat was by den aenbegenne van den steynweghen. Item die voerscreven Vc
mannen om hon saecken te volbrenghen toghen omtrent middernacht uut aen sincte
Lenaerts port, ende ginghen tnsschen berge ende dael over die wyngaerden tot dat
sy quaemen by Votyms(67), eeyn dorpken alsoe genaempt, ende sy bleven daer in een
heymelycke caveye omtrent een ure, op hoep dat sy met avontueren enighen
gevanghen hadden moghen crygen vanden vyanden om honnen roep te weeten. Ende
doen sy daer omtrent een ure alsoe ge-

(66) K bl. 308-342.
(67) Vottem.
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halden hadden ende niet en vernamen, doen toghen sy vort int blaeck velt(68), soe dat
sy van achter in hertoch Kaerls heyr quamen. Ende eer sy wel by costen comen doen
worden die waecker hon gewaer, ende want sy den roep niet en wisten, soe creten
die weecker alaerm ende met denen soe liepen sy aen ende sloeghen veele van denen
weeckeren doet. Comende in hertoch Karls tent ende sloeghen synen kemerlinck
doet, meynende dat der hertoch gewest hadde. Doen weert daer uuter maeten seer
gevochten, ende die van binnen der stadt, die omtrent der porten daer opgewacht
hadden quamen uut met groten gecryte den anderen te hulpen, soe dat sy weder in
die stadt quamen dat sy niet boven XXV mannen en verloren. Item, des anderen
daechs daer nae soe sande hertoch Karle enen heraut in die stadt om bestandt(69) te
maecken surge hebbende dat der bisscop synen swager metten anderen heeren die
gevangen waren mochten heymelick ewech gevoert werden, ende want die van binnen
allen peys begerden, dwellick der bisscop ende der heer van Hemmercourt metten
anderen heren die gevanghen waren wael merckden, soe wert geordineert dat der
bisscop, der heer van Hemmercourt ende vort die ander heeren die met gevanghen
waren solden uut trecken op honnen geloeve, ende geloeffden met den eyde dat sy
den peys maecken sulden oft binnen dry daghen wederom in te comen etc. Doen
meynden sy allen dat sulde hebben peys geweest, ende der biscop met allen den
anderen bleven buyten ende en quaemen niet weder voer dat sy metten hertoch met
gewalt in coemen. Item, sy bestormden die stadt in dry manieren, te weten aen sincte
Walbergen port, daer bleeff heer Johan der Wilde heer tot Kesinghen(70) etc. op die
muer doet, soe dat die stadt gewonnen waert, ende dat volck van orloghe die binnen
waren vergaderden op sincte Lambrechts merckt niet tegenstaende dat die vyanden
daer binnen waren, ende toghen in ordinancien over die groete brugge ewech. Doen
bleeff der voerscreven hertoch in die stadt ligghen omtrent XV daeghen lanck. Ende
het waren vier generale capiteynen daer alle andere capiteynen onder behuerden, ten
iersten der hertoch selver was gelogeert int palleys, ende op sincte Lambrechts
cloes ter die ander voerscreven waren der heer van Hemmercoert, der heer van
Alleyn,

(68) Blakke: open.
(69) Overeenkomst.
(70) Kessenich.
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der heer van Crevecoert(71) ende heer Frederick van Wethem(72), wellighe vier
capiteynen als der hertoch opbraeck stoken sy allen hon logysen aen ende verbranden
die stadt soe gans aeff, soe dat daer niet met allen en bleyff meer dan die kercken
ende cloesteren; ende sincte Andries kercke, sincte Catrynen kercke, omdat die soe
seer in den gebouts ende onder die huyser stonden verbranden sy oeck beyde, ende
Sincte Joris kercke ende sincte Jans Babtisten des gelycken, soe dat binnen den XV
daghen dat der hertoch daer geleghen hadde over die duysent menschen soe mannen
ende vrouwen geduet ende in die Maese geworpen werden sonder ordele ende
vonnisse.
Item alsoe bleyff doen dat lant in groter tribulacien ende eygentheit(73) van den jaer
XIIIIc ende LXVIII totten jaer XIIIIc ende LXXVII(74) gelyc als hier noemaels vercleert
sal worden. Ende als doen der voerscreven hertoch Karle uut den lande toech in den
jaer LXVIII ontrent december doen bleeff der heer van Hemercoert int lant te Luydick
wonende als heer over alle die werlicheit, want der bisscop en hadde egheyne
dominancie dan over die kercken ende geystelicheit. Ende Hemmercourt hiel dat
recht parlement te Luydick als voer gesacht is. Ende hy hadde syne reyntmeysteren
int lant te weten te Triecht eynen die geheyten was Beuvety(?), tot Sinttruyen eynen
geheyten meyster Richar, te Luydick eynen die hiete meester Jorge(75), soe dat nemmer
jaer en was ellick van den voerscreven rentmeysteren en leverden hem meer dan eyn
ton golts uut den lande van schettinghen ende van gabbellen; alsoe stoent 't lant doen
in sulgen jamerlycken regement totten jaer XIIIIe ende LXX. Doen stoent eyn
twedrachticheyt op inde lande van Gelre tusschen hertoch Aernt van Gelre ende
tusschen synen soen geheiten hertoch Aloff(76). Item den vader was alt ende syn soen
hadde gehuylick gewest ende hadde tot eynre vrouwen gehadt een dochter des
hertogen van Borbon ons blsscoppen voerscreven suster, daer hertoch Karle oeck
een suster van hadde gehadt; soe dat hy domineren wolde ende hy vinghe synen
vader ende hy satten te Grave opt huys,

(71)
(72)
(73)
(74)
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Antoon van Crèvecoeur. A. bl. 325.
Frederik van Wittem. A, 220, 367.
Onderwerping, dien tbaarheid.
1468-1477.
Georges Duret.
Adolf van Gelder. A, 333.
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soe dat sommighe van den steden ende oeck van den ridderscap, die eyn hielden
byden vader, die ander hielden by den soen, ende want ick van denen twist ende
bycomen vanden nausten niet en weet, soe en wil ick daer van niet vele scrijven,
maer hertoch Karle voerscreven die maeckden hem bereyt met groeter macht wel
XXn hondert ende vyftich wagenen met victalien ende met ettaleryen ende toech uut
junio(77) voer die stadt van Remunde(78) die haer terstont op gaeff ende ginghen in
handt(79). Doen troeck hy vort ende belacht die stadt van Vynlo(80) ende lach daer voer
omtrent een maent die hon ten eynde oeck opgaven(81). Doen toech hy voert in dlant
ende gewan steden ende sloeten soe verre dat hy hem voer die stadt van Nummighen(82)
lacht, ende binnen denen beleghe soe ginghen hem die ander steden ende plaetsen
dat meyste deyl allen in hant, ende hy wan die stadt van Nummigen ende hy vinge
hertoch Aloff met hertoch Karle synen sone ende syn suster vrouwe Margriet, die
sint hertoginne van Lareynen geworden is ende hy santse gevanghen in Brabant.
Ende als hy dat gantsche lant van Gelre doen in hadde, doen mande hy die steden
met syne cappiteynen ende volck van orloghe ende toech doen weder op in Brabant
ende in synen landen, behaldenden den hertoch van Gelre met synen twe kinderen,
als voerscreven is, gevanghen om der inobediencien wille dat der voerscr. hertoch
Aloff sulge opinie gehadt hadde teghen synen hertoch etc. alsoe men sacht, ende dat
was int jaer van XIIIIc ende LXXIII.
Doen stont een grote twedracht op in dat bisdom van Cuelen tusschen her Robrecht
van Beyren der bisscop ter eynre, ende die stadt van Cuelen met sommighe van den
anderen steden ter andere syden, soe dat die sommighe van den capittel ende domheren
metter stadt van Cuelen ende ander steden koren tot eynen momber eyns lantgreven
soen van Heyssen geheyten lantgreeff Herman ende om den voerscreven momber te
weders taen soe stalt hem der voerscreven bisscop heer Robrecht seer sterck met
synen vrinden ende gunsteneren soe dat eynen groeten ende fellen orloch waert. Der
bisscop hadde te hem die

(77)
(78)
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Half Juni 1473. Cfr. H, bl. 39-41.
Roermond.
Ende ging hem in hand.
Venlo.
H. bl. 41.
Hij kwam in 't kamp vóor Nijmegen aan den 30 Juni 1473. H. br. 41.
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steden Lens, Reynboch, Aerwolle ende Remaghen ende der number die hadde in die
stede Cuelen, Bong, Andernaken ende Nuys etc. In welken wist dat menigen groten
handel van orloghe geschiedden die ick hier niet scryven en wille om cortheit wille.
Soe ist gebuert dat der bisscop her Roberecht van Beyren hulp ende bystant versoecht
ende begeert heft, alsoe men sacht, aen hertoch Karle van Burgonien want syn ruyters
ende volck van orloghen laeghen noch vele in den steden van den lande van Gelre
ende Cleve daer omtrent geleghen; soe ist gebuert dat in den jaer XIIIIc ende LXXIIII
tusschen Paesschen ende Pinxten hertoch Karle voerscreven hem heet met groter
armeyen van XXm peerden ende met soe groeter atteleryen heet opgestalt ende is
coemen omtrent Penxten tot Maestricht(83) ende heft daer syns volcx verbeirt, soe is
hy van Triecht opgebroken omtrent Sakermentmisse(84) ende heft hem doen
nedergelacht ende gemonstert syn volck boven Meerssen(85) ende daer een aenslach
gemaeckt om die stadt van Nuyssen(86) te beleggen.

Beleg van Neuss. 1474(87).
Ende want die van Cuelen heymelycke boeden hadden uutgesonden om te vernemen
(want die fame leep dat hy Cuelen belegghen woude), ende doen sy vernomen hadden
dat hy Nuysen belegghen woude, soe bestelden hem den lantgreve Herman der
mumber voerscreven ende naem met hem omtrent Vc knechten ende toech te Nuyssen
in ende gaeff den burgeren goeden moet. Ende binnen twe daghen daer nae soe
senden hon die burgeren van Cuelen noch duysent knechten soe dat doen binnen
Nuyssen waren wael twe duysent knechten, als sy belach woerden, sonder die burgeren
ende lant luyden. Item, als doen der hertoch was in den landen van Guylick tot over
die Royer op twe mylen naeby Nuyssen, daer lacht hy hem neder int velt tusschen
Gelabbeke ende eyn burch geheyten Hulkenrade. Soe hadde hy by hem twe grote
cappeteynen uut Lombardyen daer

(83) In 1474 viel Sinxen den 29 Mei. De hertog kwam te Maastricht aan den 16 Juli ‘op Sint
Alexisavent des saterdachs’. H. bl. 44.
(84) Het feest van 't Hoogwaardig viel den 9 Juni. De hertog verliet Maastricht den 21 Juli.
(85) Dit is juist. Zijn kamp werd opgeslagen nabij de proostdij van St-Gerlach bij Houthem. H,
bl. 45.
(86) H. bl. 46.
(87) A, 239; D, bl. 482.
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der eyn aff geheyten was die greve van Campobas(88) ende der ander was geheyten
heer Jaecke de Galleot welleghe ii cappiteynen der hertoch baden dat hyn hon wolde
laeten dry daghen lanck voer die stadt van Nuyssen honne macht bewysen, sy wolden
hem die stadt leveren. Alsoe dede hon der hertoch ontrent duysent voet knechten en
die twe cappiteynen XV hondert perden onder hon; daer met gaeff hon der hertoch
orloff die stadt te besprenghen ende dry dachen hon beytste te doen, ende wert dat
sy se hadden moghen winnen soe was hon alle die attelerye die sy met hon hadden
geschikt ende die stadt te honnen wille. Ende als doen die voerscreven lombarders
die stadt bereden in twe manieren ende sanden enen heeraut voer om te vernemen
oft sy die stadt op wolden geven oft niet. Ende als hy by die port quaem ende riepe
soe en vont hy niemant die hem antwordt gaff, ende sy waren binnen der stadt alsoe
stille als offt dier niemant binnen en hadde gewest, soe dat hy sonder aenspreken
moest wederkeren. Ende. als hyt synen heeren sacht wye hyt vonden hadde, soe
maeckden sy twe hoepen van honnen rossvolck ende bereden die stadt ende daer en
was niemant binnen die eyns geschoten oft eyn wordt gesproken hadde; soe dat doen
die lombarder te rugghe toghen tot aen evnen boss geheyten den herder boss niet
verre vander stadt geleghen ende hielden hon daer met honre atteleryen tot by den
avont; ende alst avont was soe quamen sy ende lachten hon by die stadt neder, voer
die nederpoert met honnen gescut om die stadt te beschieten ende dan te stormen.
Noch waren die van Nuyssen al stille ende Eeten hon allen hon geschut legghen te
honnen pas(89) ende die lombarder metten genen die hon hertoch Karle gegeven hadde
lachten hon ende schansden hon by die stadt, te weten tusschen die port ende het
melaten huys lancx den Ryn. Ende die van binnen lieten hon allen hon werck doen
nae honnen pas denen gansschen dach lanck, ende daer nae omtrent die midder nacht
doen sprongen die van Nuys aen twe porten uut ende bevochtense soe dat vanden
voerscreven lombarders ende van den genen die by hon waren doet bleven omtrent
Vc, ende sy leydden ter met hon in die stadt gevanghen omtrent viertich, soe dat die
lombarder ganssche gestuert ende perturbert waren. Ende als doen die nuwe meer(90)
quaem voer den hertoch

(88) A, bl. 241.
(89) Op de aangegeven stelling.
(90) Mare.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

226
was hy uut der maeten seer gestuert ende toech doen vort het alle synre macht tot
voer die stadt die sy doen al ront om belachten, dat was op sincte Jacobsavont den
XXIIIIen dach in Julio anno XIIIIc ende LXXIIIJ(91). Item soe balde als der voersc.
hertoch die stadt met synen volck ronts om belacht hadde, soe wael op den gront, in
den Ryn als anders woer, soe dede hy alsoe uuter maten seer schieten eynen dach
ende eyn nacht dat des gelycken niet veele gesien en was. Ende naeden selven gescut
soe vielen sy metter macht aen ende stormden alsoe seer ende lange dat inden selven
storm doet bleven vanden burgoenschen meer dan XVc mannen daer van dat der
hertoch seer tornich ende bues was ende screeff in synen landen van Brabant om
meer volcx, ende die steden van Bruesselt, Lueven ende Mecchelen, Antwerpen etc.,
sonden hem omtrent dry duysent mannen wael toegerust. Ende binnen den middelen
tyde hadden die van Nuys wederom met holt met mest ende met anderen geryetscap
van bennen doen bolwercken daer der storm gewest was ende daer die mueren
affgeschoten waren, ende seer corts daer nae soe quaemen die van Antwerpen,
Bruessel, Mecchelen, etc. ende lachten hon op die selve plaets neder ende wolden
oeck stormen; ende eer sy hon tot eenighen stormen costen bereyt gemaecken, soe
coemen die van Nuys byder macht uut ende sloegense op, soe dat der selver van
Mecchelen ende Antwerpen wael doet bleven Vc oft VIc ende veele worden ter
gewont, soe dat sy den morgens van der plaetsen waren gevlouwen. Doen deedse
der hertoch ligghen gaen in eynen cloester hoff die by dat heyr stoent om hou te
vermaken. Ende als sy daer binnen geleghen hadden een nacht, doen quaem daer
eyn ridder die geheyten was h. Wilhem van der Marck uut der Stadt van Cuelen met
hulpen van eynen cappiteyn die op Eys huys lach, geheyten Hulkenraede met VIIc
peerden ende sloegen die van Antwerpen ende Mecchelen wederomme soe datter
oeck doen wael doet bleven IIIIc, ende leydenter met hon gevanghen tot Cuelen LII
ende XLIIII reyseger peerden, dat was op sincte Laurens avont; ende op sincte Laurens
dach quaemen si metten gevanghen te Cuelen in. Doen wert der voerscreven heer
Wilhem van der Marck generale rentmeester gecoren vander stadt

(91) De hertog van Burgondie kwam aan in 't kamp vóor Neuss den 30 Juli 1474. Cfr. H. bl. 46
Het beleg duurde tot Juni 1475: H, bl. 47; D, bl 482.
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van Cuelen ende over dat gansche garnesoen; ende op die selve tyt was hertoch Karle
voerscreven met groter macht den heer Wilhem nae gevolcht tot voer die stadt van
Cuelen, ende hadde daer doen tenten opslaen, soe dat die van Cuelen meenden belacht
te sien; doen toech heer Wilhem van der Marck voerscreven met synen ruyters die
met hem comen waren wederom uut tegen den hertoch, ende getuch ende
schuttegeveert met hon, soe dat hy vinge eynen ridder van den lombaerders metter
hant ende met synen peerde ende brachten te Cuelen in, wellich was een burger uut
den rycke van Fenedien ende hy hadde seecker erffelycke gueden ligghen by hoech
Venedien wellighe men sacht dat hy te leen hadde van den hertoch Karle op dat hy
den hertoch moest comen dienen, mer achter dat hy gevanghen was bleeff hy te
Cuelen, ende heer Wilhem die scheencden hem der stadt van Cuelen, soe dat hy, om
dat hy een Fenechiaen was, soe was hy ganssche quyt ende loss gegeven om dat die
stadt van Fenedien ende die stadt van Cuelen veele met mallecanderen te doen hebben.
Item nae denen dat der voerscreven hertoch Karle gevoelde dat hy soe groeten
wederstant kreech soe nam hy voer hem dat hy die stadt noch sulde winnen al sult
hem allen syn volck costen, ende hy dede ordineren te stormen enen gansschen dach
sonder ophoeren ende hy dede syn volck monsteren ende in VII deyl deylen, soe
waest dat ellick sevende deyl was ontrent dry duysent, ende ellicke dry duysent
moeste een ure stormen; ende als die ure om was soe ginghen sy den storm aeff ende
daer quaem een nuwe aen. Dat durden VII uren lauck, soe dat binnen den selven
storme doet bleven van buyten meer dan Vm mannen, soe doet ende gewont, ende
binnen der stadt doet ende gewont meer dan VIc. Ende in den leisten storm van
sevenen hadden die van Nuys dat heylige sacrament ende dat beelt van Onser Liever
Vrouwen gehaelt ende sattent neder in eynen storm ende den heylighen ridder sincte
Queryn satten sy in den anderen storm, biddende Godt om hulp ende bystant want
sy alsoe seer vermoyt waren dat sy niet meer en mochten. In wellighen leisten storm
die vyanden vele meer volcx verloeren ende doet bleven dan in enighen anderen, soe
dat men bescheydelick sach ende merckden dat Godt ende sincte Queryn hon hulperen
waren ende men sacht dat allen die gene die in den selven storme gewont waren, te
weten van den vyanden die cregen dat meiste deyl die siecte van sincte Queryn ende
storven seer daer van.
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Ende daer nae soe deden sy noch menighen groten ende swaren storm die sy van
Nuys metter hulpen Godts ende des heiligen ridders sincte Queryn seer ridderlick
ende vromelyck wederstonden. Ende alst quam omtrent alderheilegemiss doent vant
sich die stadt seer bloet van polver ende bussen cruyt, want metten groten stormen
ende langhen teyden seer geminder ende verschoten was, soe dat sy bestonden halff
twivelachtich ende twedrachtig te werden om die stadt op te geven, daerom der
momber lantgreeff Herman seer mesmoedich waert. Doen begerden die luycker ende
nederlentsche knechten die daer binnen waren ende sachten waert dat men die stadt
wolde opgeven, soe hedden sy liever doer dy vyanden te stryden dan hon op te geven.
Soe dat sy doen ordineerden ende cregen enen man die doer den Ryn ginge ende
droech enen brieff tot Cuelen ende screven den heeren van Cuelen het geen dat hon
gebraeck. Ende als der selve man in den Ryn was om te gaen, soe waert hy gevest(92)
ende op getogen ende hertoch Karle deden hangen, waer van die van Nuys seer
perturbert waren. Doen wert te openbaerlick gepubliceert ende geroepen waert dat
enighen man aennemen om tot Cuelen enen brieff te dragen, men solde hem grote
gaven geven etc. Doen sprack eyn die geheyten was Jan die Werde ende was uut
Wistvalen, soe verre als hy eynen mocht by hem hebben, hy sult aennemen. Doen
spraeck eyn ander geselle ende sacht hy waer daer toe bereyt sulx te helpen doen
ende metter hulpen Godts ende des heilighen ridders sincte Queryn. Doen was den
lantgreve met allen den heren van der stadt seere verblyt. Daer nae ginck men die
twee gesellen rusten ende toe maecken: sy bereyden hon beide ende men gaeff hon
dat heylich sacrament; ende alst avont was soe solen sy iegelyck op eyn goet pert
ende men halpse aen die over portte uut inder middernacht ende bevolense Godt
almachtich, synre liever moeder Marya ende den heylighen ridder sincte Queryn.
Die twe gesellen reden seer heimelick lanxst die graven tot in den Ryn ende hadden
metten hulpe Godts suige avantuere dat sy tusschen den Ryn ende tusschen dat heir
duer quaemen sonder enighen wederstote, soe dat des morghens seer vroech te Cuelen
voer de porte waren ende riepen dat men ze wulde inlaten, sy quamen van Nuyssen.
Ende ingelaten siende gaven sy den borgemeisteren hon brieven over. Ende als die
borgemeesteren die brieven gelesen had-

(92) Gevat, vastgenomen
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den soe deden sy allen de porten sluyten ende lieten niemant dien dach buyten der
stadt gaen, ende sy deden roeppen soe wye dat solt wolde winnen dat die quame ende
liet hem inscryven, men solde elcken voetknechte geven ter maent acht golt gulden;
soe datter denen dach wert ingescreven VIc hondert; wellighe VIc hondert sy sanden
met den genen diese gehaelt hadden Jan der wilde voerscreven te Nuyssen wert, ende
ellick van den voerscreven sess hondert droech met hem acht pont salpeter ende
swegel, dat liepe op dry duysent ende vierhondert pont oft daer omtrent, om daer
van bussen cruit te maecken. Ende der voerg. Jan der Wilde die uut Nuyssen gecomen
was met synen geselle reedt weder met hon ende leidense die nacht tot Nuyssen in
die stadt doer der vyanden heir sonder slach oft stoet, sonder eyn daer van die waert
gevanghen van den vyanden ende hy waert oeck gehanghen. Item, die van Nuyssen
die wachden op hon ende soe balde als sy van hon gewaer worden, soe deden sy die
porten open, soe dat sy met subtylheit ende oeck met groter avontueren inquamen.
Ende daer bennen siende was tot Nuyssen groet triomff ende blyschap want sy met
volck ende oeck met bussen cruydt gesterck waren ende wel versien. Ende des anderen
daechs sprongen eyn deil nut Nuyssen ende sloegen vele vanden vyanden doet ende
leyden met hon in die stadt veele gevanghen. Ende als die van Cuelen saghen dat die
van Nuyssen hon soe heerlick hielden soe naemen sy aen ende deden in scryven allen
die geen die solt wolde winnen, soe dat syter binnen vyftien daghen hadden soe te
voet ende te perde XIXm suldenaeren ende waren in meininghen die van Nuyssen te
ontsetten ende den hertoch op te slaen. Ende der keyser van Romen met namen
Frederick van Ostenryck screeff tot Cuelen dat sy genen slach en deden, hy solde
met sulleger macht comen dat hy hon sonder schade te lyden. wael ontsetten ende
verlossen solde. Doen gaven die van Cuelen veelen van den suldenaeren orloff; mer
dat reysich getuych(93) behielden sy dat meestedeel, daer met dat sy die vyanden nacht
ende dach wacker hielden ende deden den vyanden groten schade. Item als doen der
hertoch van Burgonien merckden dat die stadt gesterckt was ende hy se niet
verhongeren en conde, soe bestonde hy weder grote stormen te doen, ende schoet
soe uutermaetten seer ende storm-

(93) Reysich getuych, zooals verder: reysigen getuyghe, reysich getuyghs: oorlogstuig.
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den soe dickwyle dat die van Cuelen grote sorge leden dat hy die stadt winnen sulde.
Doen namen sy raet met heer Wilhem van der Marck voerscreven honnen oversten
rentmeyster ende capiteyn ende der voergenoemde her Wilhem ende eyn borgemeester
genaempt heer Goeswyn van Stralen namen met hon twe duysent peerden ende VIm
te voete ende toghen metten rossvolck over den Ryn ende metten voetvolck te soepe
te Ryn aff tot voer Nuyssen geheyten op den Steyn, ende namen die vlecke in metter
macht, alsoe nae byder vyanden heir alsmen met enen boghe schieten mocht ende
hielden metten vyanden scuttengeveert soe lange dat sy hon groete bussen die sy met
hon brach hadden gelacht ende gestalt hadden. Item sy hadden met hon eyn groet
hoetstuck dat schoet enen steyn die dry hondert pont woech, noch XXVI bussen die
op vier rader ginghen, noch slanghe ende strytbusse sonder getal, waer met dat sy
doen alsoe groten gewalt deden in des hertoghen met schieten, dat hy die stadt niet
meer beschieten noch bestormen en conde. Dat geschiedden op saterdach naer groet
vastelavont anno XIIIIc LXXV(94). Item der voerscreven heer Wilhem van der Marck
metten borgemeester hadden met hon X oft XII scepen van orloghe daer met dat sy
allen daghen over den Ryn voeren op die vyanden. Item doen quam die mere dat den
Keyser met den gansschen roemsschen rycke aeff quaem om Nuyssen te ontsetten,
als hy oeck dede. Ende die stadt van Lyns, Remaghen ende Brouweilre die hadde
bisscoppe Roberecht ende der hertoch gemant soe dat die Keyser die selve steden
moest beleggen ende met machten winnen, eer hy weder gecomen cost. Ende hertoch
met den bisscop hadden te Lens binnen gesant VIIIc hondert mannen van orloge om
die stadt te halden. Ende der Keyser metten romsschen Rycke, die kuervorsten metten,
duitschen steden belachten die stadt van Lens ende wonnense metten macht ende die
vyanden die daer binnen waren gesant, als voerscreven is, die bleven allen doet ende
gevanghen, mer die burgers die in den storm niet doet en waren, daer en bleeff niet
vele doet. Ende als die van Remaghen dat saghen, te weten die ruyter ende mannen
van orloge die daer bennen waren, die reden ewech ende lieten die stadt staen. Doen
quam den Keyser met allen den Kuervorsten met allen den overlenschen heren ende
met LXXII Rycksteden uut den Romschen Ryke met soe menighen edelen ende
ffrisschen man aeff tot Cuelen dat schoen

(94) 1475, Februari.
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om te sien was, ende met soe menighen scepe dat den Ryn van Kuellen alsoe lanck
als die stadt is metten scepen bedeckt was, dat men by nae drochs voets daer over
ginck; dat was in die weke te halff vasten. Item in die weke nae halff vasten reedt
der Keyser uut Cuelen te Nuyssen waert ende lacht hem int velt een myle buyten
Cuelen aen een docken geheiten Niele(95) daer bleeff hy ligghen dry daghen ende daer
waren gericht ende opgespannen XIIIIc tenten van laken. Item daer nae braeck hy
op ende toech tot op eyn myl nae by den vyanden, by een dein stadt geheiten Disons(96)
daer monsterden hy achtien duysent peerden ende LXIIIc te voet daer nae op die
voerscreven plaets quamen noch by den busscop van Trier, der bisscop van Meens(97)
ende die stadt van Cuelen met menighen frisschen man. Doen brack hy weder op
ende toech tot by der vyanden heir op enen busscen schiet nae. Ende als hem der
Keyser daer neder gelacht hadde des anderen daechs doen quam der bisscop van
Munster ende hadde Vc peerden ende XVc te voete ende waren al int gruyn gecleyt,
dat schoen om te sien was. Corts daer nae soe sande hertoch Karle enen heraut in
der keysers heir ende begeerden eyn bestant dry daghen dwellich hem geweygert
wert, het en were dat hy op breke uut synen leger. Ende om dat hy bestant mocht
hebben dry daghen, soe brack hy op ende lacht hem nut synen leger lanx dat water
op geheiten die Nire(98) in welligen bestande der bisscop van Munster niet waer een
wolde syn content geven, des niet te men het bestant was gemaekt ende der
marckgrave van Brandenborch die toech in dat burgoensche heir ende sprack met
hertoch Karle daeromme dat een twedracht opstont van den genen die buiten den
heiren waren van beide die syden ende slogen sich soe datter te beide syden doet
bleven meer dan twe duysent mannen, nochtan en was dat bestant daerom niet
gebroken. Ende binnen denen stryde soe quamen die gene die op dander syde van
den Ryne op die steynen laghen honre omtren hondert over gevaren ende namen
hertoch Karle alle syn attelerye, want hy se hadt moeten op die scepen leggen eer hy
bestant mocht hebben, te weten neghen huetbussen met allen syn ander slangen,
cartouwen, serpentynen ende ander, ende

(95)
(96)
(97)
(98)

Niehl ten Noorden van Kenlen
Diessem ten Zuid-Oosten van Krefeld.
Mainz.
Niers, rivier.
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voerdent op dander syde ende wert vort over gevoert tot Cuelen, ende die grote bussen
die werden hem overmits contract weder gegeven ende die ander bleven daer. Item
daer wert tusschen den keyser ende hertoch Karle overmits den heren ende princen
een accort getracteert daer der gemein man niet veele aff en wist, soe dat ick daer
van niet vele gescryven kan, mer nae dat die heren ende prinssen metten Keyser
togen in die stadt van Nuys ende hertoch Karle brack op ende toech in synen landen
met kleine winninghen; ende die stadt van Nuyssen bleeff in grotereren ende om des
wille dat die van Nuys hon soe vromelick geweert hadden XI maenden lanck; doen
prevelegerdense die keyser ende maeckden se vrye soe dat nuwe een keyserlycke
stadt is, ende oeck gaff hy hon die gulden munt die sy verloren hadden met noch
vele gratien ende prevelegien die haer der keyser gaff eer hy van daer schiet. Ende
als der keyser doen van Nuyssen optoech tot Cuelen, daer bleeff hy ligghen ontrent
VI weecken, hon seer bedanckende dat die stadt van Cuelen soe vromelyck ende
herlyck gedaen hadden teghen die vyanden etc. Daer nae toech hy op met den
kuervorsten ende met vele heren ende oek met den steden van den stift van Cuelen
tot boven Covelens(99) aen den conincx stoel daer wert der peys getracteert ende
gemaeckt tusschen der bisscop her Robrecht van Beyren ter eynre ende der momber
lantgraeff Herman van Hessen ter andere syden soe dat der voerscreven momber
bleeff int regiment ende possessie van den bisdom ende der bisschop creech een
pencie syne leve daeghe lanck, ende corts daer nae soe sterff hy ende der momber
wert doen bisscop ende bleeff syn daghe lanck.

Oorlog van Karel den Stoute tegen den Hertog van Lorreinen.
I em als doen hertoch Karle van Burgonien wederom in Brabant was, soe toech hy
te Namen(100) ende maeckden daer een grote vergaderinghe van volck te peerde ende
te voete, ende toech met groter macht doer dat lant van Lutsenborch tot in Loreynen
ende belacht daer eyn stadt die geheyten was Morette(101) daer lach hy voer sess
weecken om daer omtrent; ende daer werd een grote vergaderinge van Francoysen,
van

(99) Coblenz.
(100) Van 22 Augustus tot 1 September 1475.
(101) Morat.
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Switseren ende oeck van den lan volck, om die stadt te ontsetten, die bevielen den
her och in synen leger op onser liever vrouwen licht avont int jaer verthien honder
ende LXXVI(102). Ende der hertoch van Burgonien voerscreven verloer den stryt soe
dat hy vlauden, soe dat hy van synen volck soe voete ende te peerde verloer, soe doet
ende gevanghen Vm off daer omtrent. Dat gedaen siende maeckde hy wederom een
grote vergaderinge van volck ende belacht wederom eyn stadt geheiten Gransoen(103).
Daer wert hy wederom opgeslagen int selve jaer op sinte Johans Babtisten avont
ende verloer oeck wael soe doet ende gevangen V oft VIm volcx. Ende als hem doen
syn macht ontgaen ende syn volck vermindert was, doen screeff hy in Brabant ende
onboet wederom om volck van orloge.

Beleg van Nancy.
Op die tyt lach der heer van Hemercoert ende der Kancelier van Brabant als
gubernatuers van der heren weghen ende maeckden grote financie in Brabant ende
int lant van Luyck ende brachten wederomme nieuwe volck op, die sy versolden
ende sandense den hertoch te peerde ende te voete, soe dat hy hem wederom sterck
maeckden wael XXVm te peerde ende te voete; doen sanden hem syne landen
wederom grote attelerye daer met dat hy doen omtrent sincte martensmis toech hy
wederom int lant van Lotrinck ende belacht een stadt die geheiten was Nanchy(104).
Ende als hij daer voer lach, doen vergaderden die Francoysen, der hertoch van
Lotrinck ende die Switser een grote macht van volck ende sloten hem die weghen
ende passagien dat hem egheyn volck meer te hulpen noch aengecomen en conde.
Doen dede hy menighen swaren storm voer die stadt mer die stad was alsoe seer
ende wel gemant ende gepreordineert van sgeens dat haer van noden was dat hy se
niet gewinnen en conde, noch dat hy syne ruyters ende suldenaeren(105) niet betaelen
en conde. Doen toech eyn van synen oversten capiteynen die geheiten was die grave
van Campobas van hem ende weer; synen vyandt; ende terstont toech der voerscreven
Cam-

(102) Er kan hier slechts spraak zijn van het beleg en den veldslag van Morat waar de hertog
verslagen werd den 23 Juni 1476.
(103) De kroniekschrijver verstoort de volgorde der gebeurtenissen Iedereen weet dat de slag van
Granson dien van Morat voorafging en dat de hertog dien eersten veldslag verloor den 1
Maart 1476. A. 241.
(104) Hij kwam voor Nancy aan den 22 October 1476. H, bl. 58.
(105) Soldeniers.
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pobas lombarder int heir van den Francoysen ende nam dienst aen by den hertog van
Lotrinck. Doen bevielen die vyanden te weten den hertoch van Lotrinck, die
Fransoysen ende die Switseren, etc. der voerscreven hertoch Karle in synen leger;
daer waert uut der maeten seer gevochten dat over beyde syden doet bleven meer
dan dertich duysent mannen.

Dood van Karel den Stoute, 1477, 5 Januari.
Ende der voerscreven hertoch Karle bleef doer doet met vele van synen heeren ende
edelen, ende syn volck was dat meyste deyl doet ende gevangen, dat was op dertinen
avont in den jaer verthien hondert ende LXXVII(106).
Ende als die mere quam in synen landen van Brabant ende Vlaenderen doen wert
der heer van Hemmercoert ende den Cansselier van Brabant tot Gent gevanghen
ende worden beyden onthalst. Item als doen die vor waer tydinge quam in den lande
van Luydick ende van Loen dat hertoch Karle met syne macht verslaghen was als
voerscreven is, op die tyt togen vele steenhouwers van Namen te Ludick, Tongeren
ende andere steden vanden lande ende broecken mueren, porten ende worpense al
neder; ende als die selve steenhouwers horden ende vernamen dat der hertoch met
synen volck verslaghen waren, soe toghen sy met groter haesten heymelyck uut den
lande ewech oft der gemeyn man hedse doe geslaghen; ende wat op dien tyd niet
affgeworpen en was van porten mueren ende tuernen dat bleeff staen.
Item van den voergenoemden hertoch Karle bleeff doen eyn wettighe dochter die
genaempt was vrouwe Marie van Bourgonien ende was van eynre dochter der
hertoghen van Borbon, wellighe vrouwe Marie doen verkoer tot haeren momber H.
Lodewyck van Borbon bisscop tot Ludick, haeren gerechtegen oom, ende sy gaeff
den selven haeren oom weder allen die hogheid van synen lande ende van allen syn
herlicheit weder die hem by den heer van Hemmercoert ende meer anderen
voergehalden ende affgenomen was gewest. Oeck liet sy uut den gevanckenis hertoch
Aloff van Gelre die tot dier tyt toe gevanghen was gewest; wellich hertog Aloff wert
opperst capitein gemackt van vrouwe Marien ende bleeff omtrent Dornyck doet voer
die vyanden, dat te beclagen was.

(106) Driekoningenavond. 5 Januari 1477. Juiste datum H, bl. 60.
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Item, daer nae bestonden die edelen van den lande van Ludick die uut den lande
gevlouwen waren gewest in Vranryck ende in anderen plaetsen ende vele ander
wederom te landewert in te comen, te weten h. Raes van Heir heer tot Heir etc. jonker
Stas van Streels heer tot Elch etc.(107) ende meer andere die wellighe dat van den
bisscop heer Lodewyck van Borbon seer vrindelyck ontfanghen worden. Ende als
doen in dat lant van Ludiek wederom een iegelyck bestonde opt syn te comen, doen
worden die porten ende mueren te Ludick wederom bestanden te maecken. Int jaer
veerthien honder ende LXXVIII doen bestonde eyn twedrachticheit inden lande van
Ludick op te staen onder die edelen, soe dat der lasschop voerscreven dede bannen
uut den lande heer Wilbem van der Marck, heer tot Lummen etc. Ende als hy
gebannen was, soe toech hy in Vrancryck ende versoecht dickwil ende dede by den
vrinden versuecken int recht gekeert te werden om teghen sullige banninghe te
moghen allegeren; dwellic als men sach dat hem niet gebueren en mocht. Doen kreech
der voerscreven heer Willem met hulpen van synen vrinden een grote macht van
edelen ende volck van orloge ende quam uut Vrancryck tot int lant van Lutsenborch,
Ende als der bisscop voerscreven dat vernam soe sande hy boeden in alle syne steden
ende plaetsen ende dede gebieden allen man te Ludiek te comen om den voerscreven
her Wilhem te wederstaen oft stryt te leveren. Ende eer dat volck van den lande daer
kost gecomen, soe was heer Wilhem voerscreven met synre macht voer die stadt van
Ludick tot by dat cloester van Sancterosen(108). Doen toech der bisscop met een deel
van den edelen van den lande ende met den burgeren van Ludick teghen hem uut
met groter haesten dwellick niet goet en was, sonder des volx vanden lande te
verbeyden, op vrydach voer sincte Gielis dach in den jaer XIIIIc ende LXXXII.

Dood van Lodewyk van Bourbon te Luik 1482, 30 oogst
Daer verloer den bisscop den slach ende hy bleeff doet met vele eydelen ende wael
duysent mannen van den lande ende burgeren d ie doet bleven Ende want der slach
voer

(107) Othée.
(108) De Sarterose of karthuizersklooster. Satroossen of Sarterosen: Karthuizers
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cie porte van Ludick was ende die burger metten anderen te porten in vlauden, doen
volchden her Wilhem met synen reysigen getuyghe.(109) ende met duysent switsers te
voete ende wonnen die stadt doer die porten sonder stormen. Als doen her Willem
voerscreven die stad gewonnen hadde ende met synen volcke daer binnen was soe
dede hy roeppen dat men egheynen burgeren misdoen noch doetslaen en solde, ende
hy dede den bisscop seer erlick in haelen ende hy wert in Sincte Lambrechts kercke
gelacht ende begraven in den hogen kore. Dat alsoe gedaen ende die stadt gewonnen
siende, doen quam beer Wilhem metter macht ende nam die stadt van Tongeren in(110),
ende hy lacht in die stadt van Tongeren enen cappiteyn die geheiten was her Gallaer
met hondert peerden ende met XXIIIJc te voete ende hy dede in nemen ende syn
volck leggen op alle huyseren inden lande.

Vyandelykheden tusschen de Lamarken of Arenbergers en de Hoornschen
Doen quam Maximiliaen van Oestenryck der roemschen Koninck(111), die vrouwe
Marie van Burgonien getrout hadde, als heer van Brabant, Burgonien etc., met groter
macht ende nam die stadt van Sinttruyen in(112). Doen wast een ryende orloch seer fel
ende swaer die eyn pose duerden, alsoe ghy hier nae horen sult. Item heer Wilhem
voerscreven dede Merckweset(113) in nemen met een deil volcx, dat was omtrent
Remigii anno LXXXII(114). Doen vergaderden hon die Burgoenschen landen van over
die Maese te weten Lymborch, Valkenborch, Daelhem etc. ende quamen voer
Merckweset op eyn nacht ende wonnent met stormender hant ende sloegent altemael
doet ende vingen dat daer binnen was ende bleven daer binnen ligghen(115). Doen
quam her Wilhem vander Marck met groter macht uut Ludick ende wan hon die stadt
wederom aeff ende sloegense oeck allen doet Xc oft meer. Item doen dede her Wilhem
voerscreven dat huys van Sie-

(109)
(110)
(111)
(112)
(113)
(114)
(115)

Mobiel oorlogstuigen.
1482, einde September.
Maximiliaan van Oostenrijk was de bondgenoot der Hoornschen.
H, bl. 66.
Visé.
1482. 1 October
H, bl. 67.
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chem in nemen by enen capiteijn die hiete her Roberecht der ouyvel die dede der
stadt van Triecht ende vort den vroenboff ende der proestyen groet vernov(116). Doen
toghen die van Triecht met groter macht uut op den XIIen dach van december ende
belachten den voerscreven capiteyn opt huys van Siechen ende deden alsoe groten
cracht ende gewalt met schieten soe dat sy op sess oft acht uren tyts dat huys seer
geschandeleert hadden(117). Ende als die meer te Ludick quam soe toech heer Everaert
vander Marck, heer Wilhems voerscreven broeder met der macht die daer was uut
om dat buys van Siechen te ontsetten. Item der capiteyn van Siechen voerscreven
solde hem op gegeven hebben, mer als hy gewaer wert ende sach dat h. Everaert
voerscreven met den Luyckeren quamen doen verhiel hy(118) ende staeck syn wimpel
wederom uut. Doen quaem h. Everaert voerscreven met den Luyckeren ende
bevochten die van Triecht voer dat huys. Daer wert uut der maeten seer gestreden
ende te laetsten gaven die van Triecht die vlocht, soe dat sy al vlouwende doet bleven
tot voer die porten van Triecht. Ende der burgeren van Triecht bleven doet omtrent
XIIe, ende IIIIe waeren gevanghen tot Ludick gebrocht. Dat was op Sintte Lucyen
dach anno LXXXIJ(119).
Item seer corts daer nae(120) quam Maximiliaen der roemsche Coninck met grote
macht ende wan Hasselt ende pielgeerden die stadt seer nauwe(121) ende syn volck
bleeff daer binnen liggen ende verdorven het ganssche lant van Loon met bernen
ende brantschetten. Item die heeren van Sintte Lambrecht die waren uut Ludich
getoghen ende gevlouwen in diverssche plaetsen, de eyn Triecht, die andere te Lueven
etc. Die eyn hadden hun electie ende kuer gegeven van den bissdom heer Johan van
Horn, die ander den heer van Kroye(122) ende die sommighe h. Johan h. Wilhem vander
Marck soen, soe dat een seer groet orloch was tot der tyt toe dat onse heer Johan van
Home die conformatie kreech ende binnen denen quamen die burgonschen met gro-

(116)
(117)
(118)
(119)
(120)
(121)
(122)

1482, December.
H, bl. 67.
Toen hervatte hij zich en bood opnieuw weerstand.
1482, 13 December.
Lees: Korten tijd te voren.
1482, 13 September. D, bl. 559.
Croy.
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ter macht int lant te weten in dat ambt van Montenaecken ende lachten hon neder
boven Burchwerm te Huelen(123).

SLag van Hollogne op Jeker 1483, 9 januari
Doen toech heer Wilhem van der Marck voerscreven met denen van Ludick daer
henen ende geboet allen man uut om die Boergoensche te Huelen op te slaen, dat
was omtrent onser lieven vrouwen lichtmisse(124). Ende h. Wilhem voerscreven toech
met den Luyckeren met groter haest ende bevocht die Burgoenschen met synen hoep
sonder die van Hoy ende dlant van boven ende sonder dlant van Loon, eer die op
een myle nae daer by waren. Ende want hy by quader ordinancien bestonde, soe
ginckt hem oeck daer nae ende die Burgoenschen behielen dat velt, soe dat vele van
synen edelen die worden gevanghen ende heer Wilhem selver die ontreedt, maer
Joncker Adolff van der Marck, heer Wilhems broeder die woert gevanghen. Ende
met dese victorien soe quamen die burgoenschen ten lande waert in, ende h. Johan
van Horne met den heer van Montegys, synen broder met den grave van tseraie die
quamen met groter macht tot Tongheren binnen. Op die tyt lach een capiteyn van h.
Everaerts ende van h. Wilhems wegen te Bilsen ende waren sterck soe reysiger ende
voetknechten met den burgeren ende lantluvden als men sacht dry duysent oft meer.

Beleg van Bilsen
1483, 9-16 februari(125)
Doen sande mynheer van Horn als elect ende die Burgonschen enen heraut te Bilsen
om te hoeren oft sy hon wilden opgeven; ende als sy ontboden ende sachten neyn,
doen toghen sy van Tongeren metter nacht voer Bilsen. Ende als sy daer voer waren
doen sanden h. Wilhem ende die van Ludick dry c frisschen mannen switsers ende
overlenders te Bilsen binnen die wellighe niet een ure oft een halve ure daer binnen
een waren gewest doen der storm aenginghe ende heer

(123) Hollogne op Jeker. H, bl. 68.
(124) De slag van Hollogne werd geleverd den 9 Januari 1483. D, bl. 561.
(125) B. bl. 37-39.
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Johan van Horne metter hulpen van den burgonschen voerscreven wan die stadt
stormender hant, soe dat al doet ende gevanghen was die daer binnen waren sonder
honre twe, die eyn van s'Heren Elderen geheyten Aredt Visschers ende der ander
van Spauwen geheyten Jan Swinnen die vingen mallekanderen ende quamen alsoe
met honnen vyanden uut tot Roesmeer. Ende alst in der nacht quaem doen stonten
sy op ende stoken hon ewech ende quamen los tot Ludick. Dat geschieden dat Bilsen
gewonnen was op sondach te groet vasten avont int jaer XIIIIe LXXXIII(126). Daen
toghen die burgonsche voerscreven doer dat geheel lant ende verbranden meer dan
hondert kercken daer hon die luyden op verhielden ende goedthuysen. Item, omtrent
Paesschen daer nae soe quam die conformatie van Romen voer heer Johan van Horn.
Doen wert enen peys gemaeckt(127) dat h. Everaert van der Marck doen aeffstont ende
declineerden van synre momberscap van den ganschen lande, want alle werlycke
officieren tot denen daghen toe van synen wegen geseten hadden(128) als generael
momber van den lande. Item daer nae op Sintte Jacobs dach den XXV July in den
jaer LXXXIIII doen dede der voerscreven heer Johan van Horne syn incompst te
Ludick als bisscop(129) met bywesen van vele groten heren ende oeck met bywesen
h. Everaets van den Marck etc. Ende doen bleeff dat lant in redelycken peyse tot int
jaer XIIIIe LXXXV.

Halsrechting van Willem van der Marck te Maastricht
1485, 18 juni
Ende int selve jaer van LXXXV op vrydach voer Sintte Johans Babtisten dach(130)
doen waren die voerscreven heren te weten Johan van Horne bisscop, heer Frederick
van Horn heer tot Montengey syn broeder ende h. Wilhem van der Marck daer, namen
der bisscop ende syn broeder heer van Monteghey

(126) 16 Februari 1483. M, bl. 78; L, bl. 89; ‘In den jaer van 1483 op ten 16 dach van Sporkylle
te weten op synte Julyanendach’. H, bl. 69.
(127) De vrede van Tongeren gesloten den 21 Mei 1484.
(128) Met zijn gezag waren ingesteld geweest.
(129) De blijde inkomst en inhuldiging van prins-bisschop Jan van Hoorn had plaats op Zondag 7
November 1484. L, bl. 91.
(130) M, p. 79; C, 347; L, 92.
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beyde voerscreven den voergenoempden h. Wilhem gevanghen buyten der stadt van
Sinttruyen(131) ende voerdenter gevanghen tot Triecht ende hy woerdt der anderen
daechs seer vroech voer die luyden aen den vrythoff onthoeft ende hy wert te
Predikeeren in den koer begraven. Godt sy der zielen bermhertich. Item doen bleeff
dat lant in groter sorgen om orloch te hebben, ende die heren van der Marck ende
van Arenberch gaven van hon ende gebeerden oft syt met recht sulden hebben willen
verantworden, mer sy stelden hon heymelyck met hulpen die sy in Vranckryck
hadden.

Overweldiging van Luik
1488, 14 maart
Ende sy quamen met groter macht in den jaer XIIIIe ende LXXXVIII op vrydach
voer Letare Jerusalem(132), ende wonnen die stadt van Ludick te Pondemeycourt(133)
over die grote brugge ende als sy in die vlecke waren aen Sintte Claes brugge, doen
wiessche hon partyscappe in die stadt soe seer dat sy die stadt innamen ende heer
Johan van Horn der bisscop met een deyl edelen die reden uut nae Triecht, mer syn
broeder greve Jacob van Horn, der heer van Warous, Joncker Claes van Cortenbach
die worden gevanghen ende worden gevoert int lant van Stoefflo op eyn sloet geheyten
Loenge(134), ende bleven meer dat twe jaer gevanghen als ghy hier nae hoeren sult.
Item, die van Ludick die spanden aen met h. Everaert teghen den bisscop ende sy
stelden hon vele huyser ende vlecken int lant in te nemen. Sy naemen Coelmont by
Tongeren in ende maecdent seer sterck, Millen des gelycken, ende deden groten
schade daer uut allen dat lant doer tot in Brabant; soe dat op die twe huyser saeten
deckmael wael twe hondert gevanghen ende sy dwonghen dlant doer toe dat allen
man, alsoe wyt als dlant van Loen was, moesten sy comen graven ende bolwercken
maecken voer die twe huyser Millen ende Coelmont; ende op ellick huys van den
tween lagen omtrent XL peerden ende hondert voetknechten die dat ganssche lant
geheel verdorvende durende eynen tyt van vier jaren off daer omtrent, dat allen die
mannen van den lande

(131)
(132)
(133)
(134)

Willem van der Marck werd nabij St-Truiden gevangen genomen den 17 Juni. C, 348.
14 Maart 1488
Pont d'Amercoeur.
Slot van Logne in 't land van Stavelot.
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in den steden gevlouwen waren, ende verteerden allen dat sy hadden oft crygen
costen; ende binnen dien vier jaren en waert nie vele corns noch vruchten geseit(135),
soe dat het lant verwassen was met distelen, heggen, haghen ende dornen, quaet cruyt
oft een wildernisse geweest hadde. Dat duerden van den jaer XIIIIe LXXXVIII tot
den jaer XCII, doen quam soe groten dieren tyt int lant dat een vaet rogghen golde
te Luydick enen gouwen leuwe ende te Tongeren golt op alder diersten twe vaet voer
enen golt gulden van gewichte dat was in den jaer XIIIIe ende XCII ende oeck XCIII.
Ende coren dat enen hornsgulden golt dat vaet dat was rogge, erten, wicken ende
gerst al onder eyn; noch en conde mens nie wael te coep crygen. Item op die tyt(136)
toghen die Franssoysen met hulpen van den Arenberscheren uut Ludick in Brabant
ende wonnen die steden Brusselt, Loeven, Tinen, Leuwe etc. soe dat sy gans Brabant
die steden inhadden sonder Antwerpen, Mecchelen ende Bos. Doen quam een heer
geheyten hertoch Aelberch van Sassen(137) van des Romssche Coninx wegen in Brabant
met een deyl volx van wapenen ende van orloge ende hy en hadde niet meer dan
XVIe peerden ende XXIIIIe voetknechten, daer met gewan hy allen die steden van
Brabant weder uut den franssoysen handen, ende dreeff die franssoysen weder uut
den lande. Doen quam een van den cappiteynen van Vrancryck met namen Gracia
de geire met Ve peerden h. Everaert van der Marck ten dienst tot Ludick. Op die tyt
was h. Johan van Horne der bisscop by den selven hertoch van Sassen in Brabant
ende hadde hem een wyle by gestanden.

Beleg van Colmont
1489, october
Ende als hy wist dat die franssoysen te Ludick waren, als voerscreven is, doen bracht
hy den voerscreven hertoch van Sassen met hem ende belacht Coelmont(138), dat was
in dat jaer LXXXIX, met groter macht; ende sy hadden soe strangen gescut van
atteleryen dat geen mueren noch tornen daer teghen

(135)
(136)
(137)
(138)

Gezaaid.
1489.
Albert van Saxen, generaal van den hertog Maximiliaan, Roomschen koning C, bl. 373.
Burg onder Overrepen bij Tongeren. Die burg was gelegen in 't graafschap Loon.
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niet halden en mochten. Ende die opt huys laghen der capitein met vele jonckeren
ende omtrent twee knechten waren seer swinne ende hadden goeden moet. Mer doen
sy saghen dat hon principael tornen noch hon bolwercken niet tegen en hielden doen
waren sy seer pertubeert; ende doen der groten toren hem begaeff ende neder viele,
doen begaeff hem der cappiteyn dat hy van stuernis cranck waert ende sterff. Ende
doen hy doet was doen boden die ander hoeffluyden ende ruytēr die daer op waren
hon op te geven, beheltelick hon lyff ende goet. Ende want een stercke plaets was
die met stormender hant hadde moeten gewonnen werden, om den tyt te corten ende
oeck om den schade te verhuden, soe wert opgenomen ende allen die daer op waren
mochten met hon draghen dat hon toebehorden ende togen nae Ludick sonder hon
iet te misdoen etc.

Bezetting van Tongeren
1489, november
Als doen dat huys gewonnen was doen quam onze genadighe heer Johan van Horne
ende der hertoch van Sassen met allen honnen volck Tongeren in die stadt, want die
stadt haer neuteraelscap hadde opgesacht, want sy neuterael gewest hadden, soe
namen sy doen die vrede aen by den bisscop als by honnen prins ende lantheer. Ende
als doen der hertoch van Sassen opbraeck ende toech wederom nae Brabant, soe
bleeff heer Johan van Horne der bisscop by synen vrindēren ende ruyteren Tongeren
ende hilden den orloch op mallecanderen.

Inneming van het slot van Millen bij Tongeren, 1489, november
Ende alst quaem in november anno XIIII LXXXIX doen toech der bisscop voer dat
huys van Millen dat was op Sincte Catrynen avont(139), doen viel soe groten snee dat
sy hon niet begraven noch bescansen en kosten ende broken weder op. Doen waren
die opt huys lagen swinne ende onverstendich ende spraken veele quade worden op
den bisscop etc. Ende der bisscop nam synen keer ende tracht van daer over die
Jecker tot voer Ludick ende quaem soe weder nae Tongeren. Ende alst

(139) Volgens de kronijk van Maastricht, M, bl. 14, werd het slot van Millen ingenomen op
St-Andriesdag, 30 November 1489; L, bl. 102; C, 394.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

243
hem tyt docht, binnen VIII oft X daghen daer nae, doen tracht hy weder om daer
voer ende hy en schiede doen niet daer van het en was met stormender hant gewonnen,
ende der capiteyn met naemen joncker Geraer van den Renen uut den lande van
Berge, joncker Frambach, joncker Jan van Kersvelt,(140) joncker Frammaert etc. allen
uut den lande van Gulick, die bleven stormender hant doet tot XLII toe die werden
daer voer dat huys begraven. Ende wyl dat het huys alsoe met macht ende met storme
gewonnen wert soe en bevandt men niet dat meer dan eyn man van bisscoppen volck
doet bleven was, mer vele wasser gewont ende met steynen geworpen. Doen behielde
der bisscop dat huys ende mandet met synen luyden soe lange tot dat peys was, ende
doen dedent die van Triecht ende die van Tongeren affbreken ende verderven alsoe
men noch sien mach.
Item daer nae, als der bisscop doen wederom te Tongeren in getogen was ende
hertoch Aelbrecht van. Sassen was wederom getoghen tot den roemschen coninck
soe en hadde der bisscop niet meer reysich getuychs(141) dan enen walschen capiteyn
geheiten Ferer de Nivelle met omtrent hondert perden, den heer van Hafflis ende
vort syn ridderscap ende edele van den lande etc. die hem te Tongeren loogen omtrent
twe hondert perden ende XIe duytsche knechten, te samen omtrent dry duysent. Item
doen stont een oorloch op tusschen der bisscop van Mets ende stift van Trieren, soe
scheent dat die ruyters van den walen die der bisscop by hem hadde dat meiste deil
orloff namen ende trocken nae Mets in Loreynen. Doen die duytsche knecht dat
saghen dat die walen orloff naemen ende betaelt worden, doen namen sy oeck orloff
ende wolden betaelt syn ende hiesschen V off sess maenden solts, die der bisscop
hon sculdich was, alsoe sy sachten ende schieden halff met onminnen van den bisstop;
mer sommighe van de capiteynen die bleven, mer die macht van den knechten die
toech allm ewech. Als doen die bisscop wederpartye ende die van Ludick horden dat
der bisscop syn volcx al quyt was, doen quamen sy uut met enen groten hoep volx
te perde ende te voete, ende trocken voer die porten van Tongeren, want sy wisten
wel dat der bisscop riet sterck genoech en was tegen hon(142).

(140) D, bl. 602; M, bl 14; L, bl. 102.
(141) Oorlogstuig
(142) 1490.
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Strijd rond Hasselt, 1490
Alsoe toghen sy vort tot voer die stadt van Hasselt ende logerden daer omtrent op
die dorpen ende des anderen daechs toghen sy vort tot in die kempen ende branden
ende rouffden. Doen sy alsoe gebrant, geroufft ende vele gevanghen hadden doen
quamen sy ligghen int lant van Vogelsanck te Soulre(143), te Houthalen, te Koerssel(144)
ende te Soenhoven(145) etc., ende wolden daer verwachten honre brantschettingen van
allen den kempen landen ende allen dat voerscreven lant totter meyeryen toe van
den Bossche moesten comen hon brantschat betaelen off sy woldent al aff bernen.
Item alsdoen der bisscop h. Johan van Horne te Tongeren lach, als voerscreven is,
ende horden denen groten jamer van synen ondersaten, doen dede hy met groter
haesten allen die clocken slaen te Tongeren oft daer omtrent ende vergaderden dat
selve volck dat hy hadde van synen ondersaten om den voergenoemden synen vyanden
hon passagie te sluyten ende hon stryt te leveren eer sy weder te Luydick quamen.
Item der bisscop sande syn boeden te Hasselt ende ontboet hon ende bevael dat hem
allen man sulde gereyt maecken tegen des anderen daechs om met hem tegen syn
vyanden te trecken. Item doen laghen die duitsche knecht die ewech getogen waren,
als voergesacht is, omtrent Aken ende Bortsut(146) ende hadden gemonstert om vordaen
nae Mets te trecken. Ende doen sy horden ende vernamen dat der bisscop enen slach
doen wolde met synen vyanden, doen verhielden sy honnen aenslach(147) ende
belieffden dat een jegelyck die den bisscop van Ludick wolde te hulpen trecken dat
byt doen mocht. Doen quamen van dene knechten soe vele veder die eyn quamen
desen die ander deuen wech ende allen nae Tongeren toe, soe dat der bisscop by hem
hadde, eer hy uut Tongeren toech(148) wael XVe duytsche knechten ende meer.

(143)
(144)
(145)
(146)
(147)
(148)

Suylre, Zolder.
Coursel.
Zonhoven.
Burtscheid.
Zij schorsten hun voornemen, hun aanval.
2 April 1490
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Offensief van bisschop Jan van Hoorn uit Hasselt, 1490, 3 April.
Also toech hy op vrydach voer Palmen(148) uut Tongeren met den selven knechten
ende met synen ondersaeten nae Hasselt, ende te Hasselt comende vant hy dat
naevolgende synen brieven ende bevelen allen man gehorsam ende bereid was om
met hem als met honnen prinsse ende gerechten heer den vijanden onder oeghen te
trecken ende stryt te leveren. Item als doen die vyanden die in dlant van Vogelsanck
lagen vernomen dat sy bevochten sulden werden ende dat den houp van honre
wederrartyen tot Hasselt ende by die hant was, doen toeghen sy al in eynen houp
ende lachten hon in dorppe van Soenhoven om aldaer te verwachten. Doen sachten
die sommighe van den cappiteynen dat sulx niet goet en weer, want waert dat sy van
den bisscop belacht worden int dorp soe sulden sy soe sterck werden van den lantvolck
dat niet wael mogelyck en solde syn daer van te comen. Ende also sloten sy met
corten raede dat sy den bisscop solden teghen ende onderoghen trecken in der heyde
ende latens godt wouden(149). Daer met stalten sy hon in ordinancien ende trachten in
der heiden dat was op Palmen avont anno XIIIIe ende XCI(150). Item als men te Hasselt
sach dat die vyanden uut Soenhoven quamen ter heyden wert in, doen toech der
bisscop oeck in goeder ordinancien uut Hasselt tegen syne vyanden. Ende als sy
leden(151) Curinghen int blaeck(152) van der heyden quamen, soe dat sy mallekanderen
saghen doen stelden sy hon beyde syden in ordinancien met hon slangen, serpentinen
ende hantbussen voerder orden ende quamen alsoe voet voer voet mallekandere
gemoete. Item der bisscop hadde beyde syden van synre orden omtrent twe hondert
peerden: soe deden synre wederparty des gelycken. Ende als sy by den anderen waren
op eynen cleynen armborst schuet nae, doen schoetten des busscopen vyanden hon
geschut los sonder raecken, mer doer den geleyen(153) ende loss schieten quamen sy
vrv aen. Doen schoeten des busscoppen schuten oeck loss ende treffden soe dat sy
hon die orden braken mer corts

(148)
(149)
(150)
(151)
(152)
(153)

2 April 1490
God latend beslissen; zich aan Gods wil overgevend.
Zaterdag 3 April 1490; niet 1491. H, bl 74; L, bl. 103.
Voorbij.
Opene.
Speren, lansen.
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daer nae was der orden wederom gesloten ende quamen, met den spits aen eyn. Ende
als die vianden hon geley ende spits neder gesoncken hadden, doen waren daer twe
van des bisscoppen duytschen knechten met namen der alde Ots ende jonghen Ots,
ende was vader ende kint, als men sacht, die twe hadden ellick een helbaerde van
XX voeten lank, die sprongen ter syden uut ende worpen hon helbaerden op die
gesoncken geleyen van den vyande ende vielen daer op liggende, soe dat sy hon spits
niet wederom opgecrygen(154) en conden. Ende mit denen soe broken die busscops
reysiger in orden van honnen vyanden ende brachtense op die vlocht, soe dat sy van
voer ende van achter bestreden worden. Corts daer nae sach men dat die vianden met
groten houpe liepen ende vlouden. Daer worden gevanghen ende Triecht gevoert
Joncker Huberecht van der Marck ende Jehenot battar(155) met vele meer anderen
sonder getael. Ende daer bleven doden die op die plaets in de heiden begraven werden
XIe. Godt wil der sielen barmhertich syn. Ende men en bevant niet dat van des
bisscops luyden boven X die gebleven waren. Item greeff Jacob van Horn des biscops
broeder ende Joncker Klaes van Kortenbac(156) die op Loynge gevangen saet van der
tyt dat Ludick gewonnen was(157) als...

(154)
(155)
(156)
(157)

Heffen
Jehannot le Bâtard, schoonzoon van Willem van der Marck; C, bl. 365.
C, bl. 365.
Zie bl. 260.
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Vondels levensbeschrijving:
van Brandt tot Sterck
door J. Salsmans S.I., werkend lid der Academie.
Groote mannen, al worden ze niet altijd door hun volk hoog genoeg geschat,
verwekken de belangstelling der geleerden voor hun minste levensbizonderheden.
Hun biographie wordt hoe langer hoe duidelijker, vaster en vollediger, door de
opeenvolgende studiën en de nieuw ontdekte bescheiden.
Zoo ging het ook met onzen Vondel. Sedert zijn eersten levensbeschrijver en
tijdgenoot, Geeraart BRANDT, is er heel wat weg afgelegd, langs van Lennep,
Alberdingk-Thijm, Baumgartner, Kalff, Leendertz en Diferee om(1) - ik noem slechts
de voornaamsten - tot STERCK, den besten kenner van Vondels leven op onze dagen:
behalve zijn Oorkonden over Vondel en zijn kring (Bussum, 1918), Hoofdstukken
over Vondel en zijn kring (Amsterdam, 1923), Rondom Vondel (Ibid. 1927), liet hij
(Haarlem, 1926) een beknopt doch uiterst belangrijk Leven van Joost van den Vondel
verschijnen, waarin de laatste biographi sche gegevens, grootendeels voortkomende
uit notarisprotokollen, samengevat zijn, in afwachting dat hij in de nieuwe groote
uitgaaf van De Werken van Vondel (Amsterdam, 1927 vlg.) die volop aan het
uitkomen is, nog meer licht brengen zal.

(1) Deze laatsten hebben oorkonden kunnen benuttigen door Dr. Sterck in tijdschriften bekend
gemaakt. - In de volgende bladzijden achten wij het nutteloos telkens te verwijzen naar de
werken van Brandt en Sterck waaruit wij putten.
Onder de jongste werken over onzen dichter dient nog vermeld te worden A.J. BARNOUW,
Vondel (New-York, 1925, vert. Haarlem, Tjeenk-Willink, 1926; wij citeeren volgens deze
nederlandsche vertaling). Het is verheugend voor ons, dat Vondel ook in Amerika
belangstelling wekt. De schrijver, nederlandsch consul en hoogleeraar, heeft de meest gekende
werken goed benuttigd, inzonderheid Leendertz en Diferee, niet echter de laatste boeken van
Sterck. Hij schrijft ‘studién’ en lessen over Vondel veeleer dan een biographie. - Ik merk
slechts op, dat de Litterae annuae der Jezuïeten (blz. 115) geen ‘verslag aan het Vatikaan’
zijn; het is ook onjuist, dat in een brief aan Paus Clemens X ‘de eer van Vondels bekeering
door de Jezuïeten opgeëischt wordt’ (blz. 115): de amsterdamsche katholieken (en Vondel
onder hen) die zelf in den brief het woord voeren, melden zich aan als door de Jezuïeten
bekeerd of in het geloof bevestigd. Leonardus Marius ‘Pater’ noemen (blz. 116) is ook niet
juist, daar hij seculiere geestelijke was Eindelijk aan de oude Hoogeschool van Leuven den
titel van Koninklijke (blz. 58 of Katholieke (blz. 116) geven klinkt historisch valsch.
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Onze Academie verheugt zich meer dan een der pas genoemde Vondelkenners onder
haar eereleden te tellen: Alberdingk Thijm, Baumgartner, Kalff en Sterck.
BRANDT en STERCK zijn als twee mijlpalen in de zich immer ontwikkelende
Vondels levensbestudeering. Daarom hoop ik dat het belangwekkend zijn zal uw
aandacht te vestigen op eenige punten, die Dr. Sterck wel doet uitkomen en
waaromtrent hij soms Brandt verbetert. Ik laat van kant de bizonderheden die hier
reeds door onze geachte collega's Sabbe en Segers zijn behandeld.
***

Men heeft het dikwijls Brandt nagezegd, dat Vondel ‘handel in kousen’ dreef, en
soms klinkt het geringschattend, als men spreekt van zijn ‘kousenwinkel’. Het is
zeker juister ‘handel in zijde’ te zeggen; wat niet uitsluit dat Vondel schoone en lange
zijden kousen verkocht, zooals men er droeg in zijn tijd, ja misschien daar zijn
‘specialiteit’ van maakte. Vader Vondel, die te Keulen ‘hoedenstoffeerder’ was, staat
vermeld als ‘koopman van zijde’ in het testament, dat hij maakte eenige maanden
na zijn aankomst te Amsterdam. Sterck gist, dat hij van beroep veranderde, omdat
de ‘vreemde hoedenmakers’ te Amsterdam minder geacht waren. Die zijdehandel
was gevestigd in de Warmoesstraat, in ‘De rechtvaardige Trouw’: dat was immers,
luidens hetzelfde testament, de volledige tekst van het uithangbord, dikwijls verkort
aangehaald als luidende: ‘In de Trouw’.
Welnu, het is die handel, welke bij vaders dood (1608) overging op de moeder,
Sara Kranen; na een paar jaren werd Vondel zelf in de zaak betrokken, om ze in 1613
heelemaal voor eigen rekening over te nemen. Moeder ging dan alleen wonen. Vondel
bemoeide zich wel degelijk met zijn handelszaak. Al schijnt het mij een overdrijving
wat BARNOUW schrijft (blz. 34) ‘dat hij blijkbaar geknipt was voor zakenman... Hij
moet een kostbaar paar kousen hebben aangevat met de liefde van een connaisseur,
verwant aan de verrukking waarmede hij de dictie en het rhythme van een melodieus
vers genoot’ - toch lijkt het ook een fabeltje dat hij bijna gansch de zorg voor zijn
handel zou overgelaten hebben aan zijn echtgenoote, om zelf verzen te maken. Die
handel was niet zonder beteekenis; hij gaf aanleiding voor den dichter tot reizen naar
Denemarken (1628 en

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

249
1657); in 1637 klom zijn jaarlijksche rekening bij de stadswisselbank tot fl. 42000,
wat voor die tijden niet onaanzienlijk was.
Clementia, Vondels oudere zuster, was getrouwd met Hans De Wolff, ook een
zijdehandelaar wonende in de Warmoesstraat. Na den dood van haar man, wist zij
heel schrander dien handel voort te drijven. Uit haar thans nog bestaande winkelboek
(over 1634-1637) blijkt dat zij betrekkingen had met Duitschland en Denemarken.
Ze leverde soms allerlei zijden artikelen aan haar broeder, den koopman-dichter, of
kocht er bij hem, waarschijnlijk naar gelang hun onderscheidene klanten dit of dat
noodig hadden. Ze stierf in 1641 en liet een aanzienlijk vermogen na.
Nog in de Warmoesstraat woonde een verwante van Vondel, Johan Michiels van
Vaerlaer, koopman ‘in zijden lakenen’, aan wien Vondel zijn Pascha opdroeg in
onbeholpen fransche verzen, als aan zijn ‘singulier Ami’. Bij zijn overlijden liet hij
een vermogen na van fl. 369,000: ‘een klein bewijs, zegt STERCK heel raak, dat
Vondels vrienden en verwanten nu niet juist tot de eenvoudige burgerlui behoorden,
zooals men wel eens heeft willen beweren’.
***

Aangaande het epos Konstantijn, heeft men het soms voorgesteld, dat Vondel bij
den dood van zijn goede vrouw zoo terneergedrukt was, dat hij zijn onafgewerkt
gedicht met eigen handen verscheurde. Doch dit is zeker niet kort na dit afsterven
geschied. In zijn heerlijk treurdicht op Maaiken, laat Vondel de doode hem aansporen
zijn ‘heldenwerk niet (te) staken’ - die gedachte was dus toch bij hem opgekomen en in den brief waarmede hij dit lijkdicht aan Hugo Grotius stuurt, vraagt hij dezen
geleerde nog allerlei geschiedkundige inlichtingen met het oog op zijn epos (STERCK,
Rondom Vondel, blz. 32). Ja, vier jaar na het overlijden van zijn echtgenoote, in 1639,
had hij zijn Konstantijn nog niet gansch opgegeven: hij zal, schrijft hij wederom aan
De Groot, later zien of hij zijn heldendicht hervat. Maar in denzelfden brief meldt
hij: ‘Sedert de dood van mijn zalige huisvrouw heeft mijn couragie eenen krak
gekregen, zoodat ik mijnen grooten Konstantijn moet vergeten’ althans voor 't
oogenblik. Daaruit blijkt dat het afsterven van Maaiken wel zekeren invloed gehad
heeft op de letterkundige ontmoediging aangaande het heldendicht. Daar kunnen
gewis andere redenen bijgekomen zijn, als de moeilijkheid die de
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dichter ondervond om zonder de hulp zijner vrouw zijn handel voort te drijven en
tevens aan dichtkunst te doen (dit verhinderde hem toch niet ondertusschen
meesterstukken als Gijsbrecht van Aemstel voort te brengen!); zekere feilen, die hij
gaandeweg in Keizer Konstantijn vaststelde en dezen moeilijk konden laten
voorkomen als een onberispelijken eposheld; eindelijk de onvolmaaktheden die
Vondel later, wegens zijn gelouterden smaak, in de eerste zangen van zijn heldendicht
opmerkte(1). Die tegenzin deed hem eindelijk, doch niet vóór 1639 (zie boven), zijn
Konstantijn verscheuren, zooals BRANDT zegt: ‘Niets bleef er van over dan eenige
stukken en brokken, die hij sedert in andere werken te pas bracht’, misschien wel in
het treurspel De Maagden en in De Heerlijkheid der Kerke.
***

Er zijn in Vondels levensbeschrijving wel meer bizonderheden, die van den eenen
schrijver door den anderen zonder argwaan overgenomen worden, en toch eens met
scherpe geschiedkundige kritiek moesten nagezien. Dit is het geval met het
katholiek-zijn van zekere personen, b.v. van Abraham De Wolff, Vondels
schoonbroeder(2), en van Agnes Block, Vondels verwante, die hem in zijn laatste
dagen zoo liefderijk bijstond(3): STERCK (Oorkonden... blz. 28, 135) toont dat er even
veel, zoo niet meer redenen laten gissen dat ze nooit katholiek zijn geweest. Dit is
jammer voor zekere tafereelen uit ALBERDINGK-THIJM's Portretten van Vondel, waar
de geschiedkundige ondergrond van wegzinkt(4).
Ook schijnt de familie Roemer Visscher niet van huis uit

(1) Zie ook BARNOUW, blz. 93-94: wat wij toch niet beamen.
(2) In de nieuwe volledige Vondeluitgave (1927, I, blz. 14) zegt STERCK toch weer ‘dat Abraham
De Wolff vrij zeker tot de katholieke verwanten van Vondel gerekend kan worden’.
(3) De dichter gebruikte jaren lang het middagmaal 's Vrijdags bij Agnes Block. Moet men nu,
om haar niet-Roomsch zijn, ophouden te zeggen dat hij juist dien dag koos om bij haar op
visch onthaald te worden? Toch niet, want die edele vrouw, met ruime gedachten, zal den
katholieken Vondel onthaald hebben, zooals hij wenschte. Het onthoudingsvoorschrift houdt
niet op met de jaren, maar de dichter was er wellicht van verschoond of ontslagen om zijn
toenemende zwakheid (STERCK, Leven, blz 246).
(4) STERCK (Leven, blz. 125) noemt Christina van Zweden, met betrekking op het jaar 1649,
‘een katholieke vorstin’. Maar die beroemde koningin ging toch eerst in 1655 tot het katholiek
geloof over. Quandoque bonus dormitat Homerus
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katholiek geweest te zijn. - Anna moet zich bekeerd hebben vóór 1642, want in dit
jaar schrijft Van Baerle aan Erycius Puteanus, professor te Leuven: ‘Religionis vestrae
est, zij is van uw godsdienst, en heeft twee zonen aan de Jezuïeten ten uwent ter
opvoeding toevertrouwd’ namelijk in het College te Brussel. - Tesselschade is
hoogstwaarschijnlijk tot het katholiek geloof overgegaan in het begin van 1642(1),
volgens de talrijke teekenen daaromtrent op te speuren in de schriften van Konstantijn
Huygens en Barlaeus (STERCK, Oorkonden, blz. 151; Hoofdstukken, blz. 36). Derhalve
is ook de Opdracht van Peter en Pauwels, Vondels bekeeringsstuk (einde 1641), aan
‘Eusebia’ goed begrijpelijk: deze wordt dringend ‘naar Rome’ gewezen: de pas
bekeerde dichter noodigt zijn hoogbegaafde vriendin uit om den' beslissenden stap
te doen, zooals hij gedaan heeft. ‘Eusebia’ is immers zonder twijfel Tesselschade,
zooals men vrij algemeen tot in deze laatste tijden aangenomen had. en niet Vondels
dochter Anna, die bekeerd was vóór haar vader. - Zoo is meteen de gissing ontzenuwd,
dat er in Vondels hart aardsche liefde blaakte voor Eusebia-Tesselschade, als van
een weduwnaar voor een weduwe, en dat die liefde aanleiding zou hebben gegeven
tot zijn bekeering, wat sommigen hebben gemeend te lezen in de woorden van Brandt:
‘.....dat Vondel zijn oog had geworpen op een welgegoede weduwe van de Roomsche
gezindheid, en anders geen kans ziende om haar te behagen, bij zich zelf begost te
overwegen of hij haar met geen goed gemoed in dat stuk zou kunnen volgen.....’ Als
Tesselschade eerst in 1642 bekeerd is, dan heeft Vondel haar niet ‘gevolgd’, maar
is haar voorgegaan; hoogstens zou men nog kunnen veronderstellen, dat Vondel
sedert lang wist, dat Tesselschade besloten had Roomsch te worden en dat hij
ondertusschen zelf met rasscher schreden dien weg had ingeslagen: maar dit zijn
louter gissingen. Anderzijds daar juist de afzwering van Tesselschade zoo spoedig
op die van Vondel volgde, laat het zich best begrijpen, dat de tongen aan het roeren
gingen en men Vondel op het stuk van zijn geloofsovergang die aardsche bijbedoeling
onder den r.em schoof. Voor een zoo

(1) Zoo kan men beter begrijpen, dat zij vroeger getrouwd was geweest met een protestant, en,
zooals men vertelt, haar kind in het protestantisme had laten doopen. - STERCK (Oorkonden,
blz. 157) vermoedt dat Pater P. Plemp S.I., broeder van Cornelis Plemp uit den Muiderkring,
bijdroeg tot de bekeering van Tesselschade, gedurende zijn lang verblijf te Alkmaar
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rechtgeaarden man kan dit echter niet aangenomen worden zonder doorslaande
bewijzen die... teenemaal ontbreken. Overigens de weduwe van wie Brandt spreekt,
is van Roomsche gezindheid; er is geen sprake van haar bekeering: wat dus niet op
Tesselschade past.
***
We willen hier de vraag niet oprakelen of Vondel Zuid-Nederland bezocht heeft,
maar merken toch op dat STERCK (Leven, blz. 117) om die reis in 1645 waarschijnlijk
te maken, een beschouwing voorstelt die niet steekhoudend is: Vondel moet (te
Mechelen) ‘evenals zijn dochter het Vormsel hebben ontvangen van dezen
Aartsbisschop (Jakob Boonen)..... Elders ontbrak toen de gelegenheid’. Wij achten
het onwaarschijnlijk, dat Vondel gevormd is door dien Aartsbisschop in 1645; zeker
geschiedde dit niet voordat hij zijn ‘Dankoffer’(1) vervaardigde (ten vroegste tegen
het einde van 1645), want daar hij het toedienen van dit sakrament aan zijn dochter
Anna in dit gedicht vermeldt, had hij zeker ook aan zijn eigen Vormsel dankend
herinnerd, indien hij dit reeds van Jakob Boonen ontvangen had. Misschien is hij
‘later’ door dezen Aartsbisschop gevormd, zooals VAN LENNEP gist (IV, blz. 620):
Men verhaalt, zegt deze, dat Vondel dan aan den kerkvoogd werd voorgesteld en...
dit komplimentje te slikken kreeg: ‘Het gaat al wel, Sinjeur Vondel, maar ge zijt nog
op verre na geen Cats.’ Wat daar ook van zij, dit zou nog niet bewijzen dat Vondel
ooit te Mechelen geweest is: men kan toch wel het Vormsel ontvangen van een
bisschop buiten dezes bisschoppelijke stad. - Wat STERCK daaraan toevoegt: ‘Elders
ontbrak toen de gelegenheid’ schijnt ook te veel gezegd. Was er dan in Holland
niemand meer met de bisschoppelijke waardigheid bekleed(2)? STERCK zelf

(1) Nl. het gedicht dat hij den Mechelschen kerkvoogd aanbood om te danken voor de aanneming
der opdracht der Altaargeheimenissen, en voor de toezending van een schilderij. Brandt weet
te vertellen: ‘Eerst was hij met de gift, door onkunde, meenende dat het een kunstig stuk
werks was, vermaakt.. maar toen het de kunstkenners zagen, en zeiden dat het een slechte
kopij was, stond hem het geschenk zoo tegen, dat hij het zijne zuster Katharina... vereerde
en toezond’. - Een geschilderd portret van Jakob Boonen is bewaard in het Groot Seminarie
te Mechelen.
(2) Zie ALBERS, Algemeene Kerkgeschiedenis, II, § 149 10o. De aartsbisschop Philippus Rovenius
werd in 1640 genoodzaakt zich van uit Holland in de abdij te Vorst (bij Brussel) terug te
trekken. STERCK, Leven, blz. 135. Rovenius had een coadjutor della Torre, 'titelvoerend
bisschop van Ephesus (ibid. blz. 154) en keerde nog naar Holland terug: hij stierf te Utrecht
in 1651 (Nieuw Ned. Biogr. Wdb. IV, 1172). - Men vergete niet dat er een bisschop te
Antwerpen was.
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vermeldt (Leven, blz. 196) den ‘zwervenden’ bisschop De Mets in 1661 gestorven.
En zou in die netelige tijdsomstandigheden de Paus niet aan zekere priesters oorlof
om te vormen gegeven hebben, zooals nu ook in bepaalde gevallen gebeurt en reeds
vermeld wordt in het Decretum pro Armenis (1439) van de Kerkvergadering van
Florentië?
Voor een verblijf van Vondel te Mechelen kan ook geenszins gelden de
‘overlevering’ van het bezoek van Vondel aan de werkplaats van Broeder Daniel
Seghers S.I., den vermaarden bloemenschilder. Die werkplaats was niet te Mechelen
(STERCK, Leven, blz. 116), maar te Antwerpen. Seghers heeft te Mechelen, en wel
in het noviciaat, gewoond slechts in zijn allereerste kloosterjaren (1614-1617); al het
overige van zijn leven heeft hij te Antwerpen doorgebracht, behalve een kort verblijf
te Brussel, te Rome en te Gent; van 1628 tot 1660 was hij gestadig te Antwerpen,
waar hij ook kwam sterven den 2 November 1661.
Betreffende andere zuid-nederlandsche bizonderheden door STERCK vermeld,
veroorloven we ons nog op te merken, dat de bisschopswijding te Brugge (Leven,
blz. 153) niet in Augustus 1651 plaats had, maar wel op S. Apollinarisdag, d.i. op
23 Juli.
In de XVIIe eeuw hadden de Jezuïeten hun noviciaat te Mechelen; geenszins te
Drongen, bij Gent (ibid. blz. 179), waar het is heden ten dage; daar immers was vóór
de fransche omwenteling een abdij van Premonstratensers. Het dokument aangaande
den belangwekkenden Antwerpenaar, Doctor Franciscus van den Enden, dat STERCK
afdrukt in zijn Hoofdstukken blz. 77) berust nu wel in het noviciaat (niet: College)
te Drongen, maar werd opgesteld ‘Mechliniae in domo probationis’. In hetzelfde
proefhuis werden achtereenvolgens opgenomen Broeder Daniël Seghers, kunstschilder
(1614-6), S. Johannes Berchmans (1616-8), Franciscus van den Enden (1619-21)
later uit de Orde der Jezuïeten getreden doch goed katholiek gebleven, Adrianus
Poirters, de volksschrijver (1625-7), enz.
STERCK (Leven, blz. 127, 229, 231) zegt dat Vondel zijn epos Johannes de
Boetgezant opdroeg aan zijn nicht Anna Bruyningh, Overste der Arme-Klaren in het
klooster Bethlehem(1)

(1) Dat klooster stond niet bij, maar te Brussel, in de wijk van het Begijnhof, niet ver van het
Noordstation, ongeveer ter plaatse waar nu de Zwaluwenstraat doorgetrokken is. HENNE en
WAUTERS. Hist. de la ville de Bruxelles, III, blz. 532
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te Brussel. Zeker wordt Anna toegesproken in het begin van het Eerste Boek, maar
dat is toch geen opdracht aan haar, te meer daar in een voorafgaand gedicht het epos
aangeboden wordt aan Johannes Mauritius, prins van Nassau. Ook VERWEY, in zijn
Vondels Vers (Santpoort, 1927, blz. 135) hecht aan die zoogezegde opdracht te veel
belang.
***

Aangaande het feest van S. Lucasgilde, waar Vondel door kunstschilders gehuldigd
werd, schijnt de datum door Brandt aangegeven, nl. 20 October 1653, wel te juist te
zijn(1). STERCK had vroeger (Hoofdstukken, blz. 57) beweerd dat de eigenlijke
huldiging in 1654 plaats had. Nu echter (Leven, blz. 160) verwerpt hij den datum
van Brandt niet meer, maar meent dat ook het jaar daarop (21 October 1654) Vondel
aanwezig was op het jaarlijksch feest der vereeniging en daar nogmaals met eere
onthaald werd. Zoo begrijpt men dat gedichten van Vondel en anderen, betrekking
hebbende op een huldiging in S. Lucasgilde, de eene 1653 als jaartal hebben, de
andere 1654. Laten wij opmerken dat Vondels Lucifer in 1654 uitkwam.
***

Alvorens nog een oogslag te werpen op den ouden Vondel aan de Bank van Leening,
waar hij versukkeld was wegens de verkwistingen en het onbehendige zaken-drijven
van zijn zoon Joost, merken we op dat deze Vondels oudste kind was, en niet Anna,
zooals men vrij algemeen tot nu toe meende. Dit blijkt uit het testament dat de dichter
en zijn echtgenoote maken op 7 December 1613 en waarin ze alleen noemen: ‘Joost
van den Vondel, haarluiden zoon, met nog al de kinderen bij hen, testateuren, door
Gods zegening te procreëeren’ (STERCK, Oorkonden, blz. 314). Daaruit volgt, dat
Anna moet geboren zijn na den 7 December 1613 en dat Joost het oudste kind is.
Het is immers onaannemelijk, dat Anna, indien ze reeds geboren was op den datum
van het testament, daarin zou voorbijgezien zijn: niet alleen Joost maar ook ‘al de
kinderen... te procreëeren’ staan er vermeld. Dit is van zoo 'n gewicht, dat het de
melding opweegt in de Litterae annuae der Jezuïeten, dat Anna, bekeerd

(1) BARNOUW (blz 163) meent het zelfde.
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in 1641, dan de dertig jaren voorbij was, dus dat ze ten laatste in 1611 zou geboren
zijn.
De betrekking van Vondel aan de Bank van Leening, al was ze niet prettig voor
een hoogbejaarden dichter, was toch geen minderwaardig postje. Uit het archief van
de Bank blijkt het, dat hij ‘belast was met het houden van het groote boek, en dat
zijn plaats was in de Heerenkamer, dus niet bij den inbreng der panden, waar hij
iedereen te woord had moeten staan’ (STERCK, Leven, blz. 185; Oorkonden, blz.
252). Het spreekt van zelf, dat Vondel niet veel genoegen schepte in dit kantoorwerk;
dit moet echter niet overdreven worden. Dat hij zijn dienst begon te verzuimen en
in plaats van panden ‘verzen te schrijven’ en dat ‘toen de Burgemeesteren, wetende
hoe weinig dienst de Bank van hem trok, hem van zijn bediening ontslagen hebben’,
die voorstelling van Brandt is gedeeltelijk onwaar. Dat een man zoo gewetensvol als
Vondel vrijwillig zijn verplichten dienst zou verzuimd hebben, is niet zonder stellig
bewijs aan te nemen; hij was trouwens zeer dankbaar en blij geweest, omdat die
bediening hem uit den nood hielp. In de ‘Resolutiën’ van de Burgemeesters(1) staat
uitdrukkelijk, dat hij verzocht ‘vermits zijn hooge jaren van in de tachtig, dat (hij)
behoudens zijn traktement emeritus zou worden verklaard; waarop zijnde
gedelibereerd, is goed gevonden hem zijn verzoek toe te staan’. Vondel behield zijn
volle wedde: men kan dus niet spreken van een min of meer smadelijk wegzenden,
noch van een mager pensioentje. Dr. Sterck heeft ook dit geschiedkundig punt in het
licht der waarheid gezet. Maar hij betwijfelt, met reden, de echtheid van den
zoogezegden ‘Vondels stoel’, nl. den kantoorstoel dien de dichter zou gebruikt hebben
aan de Bank en die nu nog te zien is in het Rijksmuseum te Amsterdam (Oorkonden,
blz. 254).

(1) Uitg. van BRANDT, door Dr. Eelco Verwijs, blz 84 nota.
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Den grooten ende nievwen reynart de Voss (Vervolg)
Zie Verslagen en Mededeelingen 1927, blz. 73-141 en 712-762.
+

Eerste Boeck Het V. Capittel.
+

blz. 202

Die Coninck seer verstoort, gaet met sijn Raden spreken,
5 Om Reinarts boose daet te straffen en te wreecken,
En siet! het doode Hoen geschijdt sijn doden recht;
En wort met grote pracht terstondt int graf geleght.
Fabel.
Als Kraijer dus sijn ganssche klaght,
10 Bij na ten eijnde had gebraght:
Heer Grimbart bleef niet lange staen
Maer dachte sluijpend' wegh te gaen,
Als sijnd' in sijn gemoet beducht(a)
Van wegen t' niew en boos gerucht;
15 So werd des Conincks geest ontstelt,
En binnen tot aen t' hert gequelt;
Hij toont een stuijr en straff. gelaet,
Om sulck een snoode moordtsche daet,
En roept: Wel Grijmbart sijdt ghij daer?
20 + Wat dunckt u van dees Clusenaer?
Js dit die fijne, vrome quandt,
Die sich beroemt door al het landt,
Dat hij een heijlich leven leijdt,
Jn rust en vreed en eensaemheijdt?
25 Js dees, die so die vasten houdt,
En sich van alle vleesch onthoudt?
Js dit u neef, die trouwe helt,
Die al het Hof in roere stelt?
Die fijlt, die guijt, die onverlaet,
30 Die niet en doet dan alle quaet?

+

blz. 203

(a) Animo conscio nihil miserius. Lupus ante clamorem festinat. dat is: De Wolff vlijdt, al eer
het is te vlijden tijt. Wordt geseijt van sodanighe die haer selven qualick bewust sijnde, al
eer vreesen zitteren en beeven, dan sij noch eens verklaeght worden. Aengesien des Wolffs
natuijre is, strax sonder enich vertreck na den rooff te vluchten; der boieren coemste niet
verwachtende. Eras: in Adag: p. 500. Autore Diogeniano.
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En dese noch; Wat stout bestaen!+
Hebt ghij so trouwlick voorgestaen;(b)
Als waert een Eerlick deuchtsaem man,
Daer niemant quaet van spreecken can.
Nu hoort ghij hoe die loose vent,
So lelick sijn geslachte schent;
Jck meenden, so ick heb gehoort,
Hij sprack geen onvertoogen woort,
Nu hoort ghij uijt dit nieuw beklach,
Sijn feijten brengen aen den dach.
Nu hoort ghij hijr een recht bescheijt,
Wat leven t' loose guijtjen leijt:
+
Maer leef ick noch een iaer of drij,
Jck sal gewis, gelooft het vrij,
So waer ick ben van vleesch en bloet,
Hem straffen aen sijn goet en bloet.
Nu Kraijer hoort mijn woorden aen(c)
En laet voortaen u droefheijt staen:
Want of ghij noch so vele treurt,
Ja dagh en nacht u sinnen steurt,
So condt ghij doch in sulcken val,
Dit tegenwoordich ongeval,
Dat u nu wedervaren is,
Niet anders maken als het is.
Het beste dat wij connen doen,(d)
Js dit; dat wij het doode Hoen,
Niet langh gesuijmt, van eener stondt,
Met Eren leggen in die grondt.
Aengaend' u leedt en groot verdrijt,
Dat u van Reinart is geschijt;
Dat sal ick straffen sonder fout,
Al waer sijn lijff van roder gout.
Dit woort was naulix uijtgeseijt,
Een ijder was ter Lijck bereijt
Niet siend' op koud' noch ongemack,
Maer deden wat den Coninck sprack:

+

blz. 204

+ Maior ex accusatione justa laus oritur, quam ex iniqua defensione.
(b) Advocati, iniquam prorsus et iniustam causam scienter foventes, non admittendi, sed à publico
judicio removendi cum ignominia. Peccant enim tales, non praestito juramento calumniae,
contra conscientiam; quo vero praestito, periuri omnino hoc pacto fiant necesse. D.D. And:
(c) Feras, non culpes, quod vitari non potest. Publij Mimi haec est sententia. qua admonemur,
ut mala fatalia quae nulla ratione possunt declinari neque propelli, saltem animi aequitate
leniantur. Terent. in Phormione. Quod factum est, infectum fieri non potest. Dat is. Wat
geschijdt is, daer is niet meer tegens te doen.
(d) Vergetenheijdt, die beste remedie voor het gene niet en is te wederroepen ofte te herdoen.
Jniuriarum optimum remedium oblivio.
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Schellen, bellen, klocken klongen,(e)
En daer op so werdt gesongen:
Eia pacem Domine,
Nu laet die Zijel in Requie.
Wassen Keersen, Kruijssen, Vanen,
Droegmen voor dees heeren Hanen,
Die door droefheijts trage gangen,
Al haer vleugels lieten hangen.
Wopen! Wopen! was haer karmen,
En het suchten, Laes! Och armen!
Hijr op so werdt die Mis gedaen
En met het Lijck na 't graff gegaen:
Een Graff en steen noijt sijns gelijck,
Men vondt int' gantsche Coninckrijck:
En op die steen, door s' Coninx Last,
So werdt dit graf-gedicht gepast
Hijr leijt begraven Cratzevoet(f)
Des Kraijers aldernaeste bloet;
Sijn oudste dochter, Liefste pandt,
Die boven al die Crone spandt;
Jnt leggen was noijt haers gelijck,
Jnt broeden, Cratzen van gelijck,
Die Reinart door sijn listigheijt,
+
Verraderi, bedrijglickheijt,
Wel op haer eijgen slot en dam,
Seer iammerlick het leven nam.
Hijr mede was het Lijck gedaen,
En elck mocht na huijs toe gaen:
Die Cratzer met sijn gantsch geslacht,
Die nam sijn cans wel nauw te wacht:
Beval den Coninck al die saeck,
En van die moort die felle wraeck;
Hijr op so ginckmen houden raet,
Van wegen desse bose daet;
Want Reinart, ergh, doortrapt en boos,
Die was haer al te saem te Loos.
Daerom so werdt gevonden goet,
Dat Bruijn die Beer in aller spoet
Sou met een brief na Reinart gaen,
En hem hijr mede doen verstaen,

+

blz. 205

+

blz. 206

(e) Der Hennen staedighe begraffnisse. IJdelheijt aller IJdelheijdt. Vergeeffs gebelt, gesmeert
geschreijt, Wanneer die romp in d'aerde Leijt. Daer helpt noch keers, noch Lamp, noch Mis;
Wanneer die Zijl gescheijden is. Want so den Boom gevallen is So blijft hij leggen; Tis
gewiss.
(f) Het grafschrift. Het beste Schrift, het hooghste Loff der dooden, is der Zijlen Loff.
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Hoe dat hij door des Coninx last,
Te Hoof sond' coemen als een gast:(g)
En dat op een bestemde tijt,
110 Oock sonder uijtstel, of respijt,
So niet; die Coninck was gesindt,
Hem niet te houden voor sijn vrindt.

(g) Vocatus ut Amicus, dimittetur nonnunquam ut inimicus. Menich coemt te Hove als een
vrindt, maer is verraden, al eer hij t'versint.
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[1] + Verclaringhe ende Leringhe,
[2] des V. Capittels.

+

blz. 207

[3] Jn dit tegenwoordich Capittel, staen principaelick twe
[4] stucken aen te mercken, waer uijt dan oock bijsondere Lerin[5] ghen getrocken, ende tot een algemeen gebruijck appliceert,
[6] ende toegeeijgent connen worden: Het eerste hijr van, is die
[7] staetighe, pompeuso, en ceremonieuse begraffenisse, die door
[8] des Coninx Nobels bevel over dese doode Henne gehouden is:
[9] Het twede, die Raetslag, over Reinarts moordtsche daedt, tus[10] schen den Coninck, ende sijne Raden, om de selve na behoren
[11] ende eijsch der saecken te moegen wreecken.
[12] Ae[n]gaende het eerste, te weten die costbare, ende
[13] magnifique begraffenisse, waer van die fabel meldet; daer bij
[14] hebben wij int voorbijgaen aen te mercken ende te betrachten;
[15] Hoe dat het tot allen tijden, niet ongeoorlooft, noch verboo[16] den, niet onbetamelick ofte ongerijmt is geweest, die affge[17] storvene lichamen, eerlick, na een ijgelix Landts manijre, ter
[18] aerden te besteden: Want also lesen wij onder anderen+ dat
[19] die Patriarch Abraham, sijn affgestorvene Huijssvrouwe Sara,
[20] op het eerlickste heeft laeten begraven coopende tot een erff[21] begraffenisse, voor hem ende sijn naecoemelingen den Acker
[22] Ephrons des Hethiters, met een dubbelde speluncke daer in,
[23] waer van te lesen is Genes. 23. Cap: Ende in dese dubbelde spe[24] luncke is naderhandt oock begraven de selve Patriarch
[25] Abraham, ende sijn soon Jsaac, Rebecca, en Lea, ende daer na
[26] oock den Patriarch Jacob, die welcke gesalft zijnde, ende van
[27] zijn soone Joseph ende het gehele gesinde Josephs, ende het huijss
[28] Jsraëls, betreurt zijnde, seer eerlick, na des Landts wijse bij
[29] sijne Vaderen begraven is, met een groote menichte des knech[30] ten Pharaonis, ende die oudsten sijns huijss, ende alle Oudtsten
[31] des Lants Egijpten, die het Lijck vergeselschapten. Des[32] gelijcken heeft oock groote sorge gedragen Joseph selve, voor
[33] zijne begraffenisse, bevelende aen zijne broederen, sijn gebeente
[34] mede uijt Egijptenlandt te voeren. Ende om alle andere exem[35] plen, so in kerckelijcke, als wereltlijcke Historien beschre[36] ven, voorbij te gaen, sal dese onse materie genoech wesen het
[37] enighe exmpel onses+ Salichmakers Jesu Christi, wiens heij[38] lich lichaem, na dat het selve nu gestorven was, seer eerlick
[39] is begraven van Joseph van Arimathea; windende dat selve
[40] in fijn reijn lijnwaet, ende in sijn nieuw graff leggende, dat
*

+

blz 208

+

blz. 209

6. I. - 9. II. - 12. 1. Deel. - 17. Waere gebruijck der begraffnissen. - 25. Genes. C. 23.
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[41] hij uijtgehouwen hadde in een steenrotse, beneffens een groo[42] ten steen aen die deure des selven graffs. Waer uijt dan blijckt,
[43] gelijck geseijt is, dat het van Aenbeginne, tot op desen huij[44] digen dagh, niet alleen gebruijckelick, maer oock geoorlooft
[45] is geweest, die lichamen der affgestorven, in die welcke die edele
[46] zijle gerust is, seer eerlick te begraven, ende dat die Oude in voor[47] tijden, so wel als nu tegenwoordich, ia oock wel meerder sorge
[48] gedragen hebben, voor haer dooden, om die selve eerlick ter aerden
[49] te besteeden, gelijck sulx doorgaens blijckt uijt verscheijden
[50] Historien, onnodich die selve te verhalen. Maer om eijgentlick te
[51] coemen tot het principaelste stuck, ende ogemerck deser mate[52] rie, so hebben wij alhijr, bij dese fabuleuse begraffenisse der
[53] Hennen, alleen te leeren ende aen te mercken, het misbruijck
[54] der selver; dat is, die al te grote overdaet, pracht, ceremo[55] nien, en pompeusicheijdt, so wel ongerijmt, als ongefundeert,
[56] over die doode lichamen., so in voortijden, als oock noch tegen[57] woordich gebruijckelick, welck misbruijck, door lanckheijt
[58] van tijt+ ende des menschen stinckende hovaert, soo hooch
[59] geresen, ia so wijdt ingesloopen is, dat het bij na, alle mate
[60] van eerbaerheijt ende redelickheijt te booven gaet, ende vol[61] gens dijn beijde van Godt ende de werelt verfoeielick is. Want,
[62] gelijck die Ervarentheijdt betuijght, soo en is, onder alle
[63] andere onmaticheijdt, ongeregeltheijt, en groote overdaet, in
[64] eeten en drincken op sommighe plaetsen, ontrent die Doode[65] maeltijden; ofte, so het enighe noemen, uijttingen, gebruij[66] ckelick, dese geensints die minste, welcke daer gepleeght
[67] wordt, bij het doodekranssen maecken. Want, wat staetelijcke,
[68] wat costelijcke bancquetten worden daer toegerust? Wat al pre[69] paratie en toerustinghe van spijse en dranck? Voorwaer niet
[70] anders als soude men gaen bruijdtlooffs feest houden; Die
[71] geselschap nu, van jongemans ende ionge dochters genodicht
[72] zijnde, ende tsamen coemende, hoe clincken daer die roemers?
[73] Hoe schuijmen die beeckers ende pocalen? Hoe klappen die
[74] kannen? Hoe rappelen die schotels? Hoe dapper perstmen
[75] daer malcanderen den wijn int lijff? Oock so, dat sij als dul en
[76] blindt wordende, den enen na den anderen tast? Hoe vlijght
[77] het bancquet over tafel, met gints en weer te werpen?+ Wat al
[78] ijdele, lichtveerdighe, onnutte, ende onstichtelijcke propoosten
[79] gaen daer om? Ja somtijds niet anders, als waren sij in een
[80] openbare Taverne. Doch hijr van niet breder in den Text:
[81] Sapienti sat: het is den geleerden genoech geseijt: Et, Experto
[82] credendum: Sien gaet voor t' seggen. Hijr toe coemt noch,
*

+

blz 210

+

blz 211

50. In omnibus rebus tollatur abusus, sed maneat verus usus. - 54. T'rechte gebruijck is goet,
T'misbruijck werckt selden goet. A.J. Misbruijck der begraffnissen.
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[83] die stinckende hovaert in kledinghen, welcke, off sij niet so
[84] uijtterlick, uijtmuntende in coleuren geschijdt, nochtans in[85] wendich, so prachtich ende snuijvich na de Alla modo, moet
[86] wesen, dat vast nijmant langer en weet, hoe hij sich sal habi[87] teren, dat hem een ander niet strax na en aept; ende dat
[88] insonderheijdt onder het vrouwelijcke geslachte; Oock so, dat
[89] veele tijts onnuttelick consumeert wordt, al eer sij die Allamo[90] dische Stellinghe na haer sin connen krijgen; Laetende onder[91] tusschen die doode lichamen so lange onbegraven, dat, wegen
[92] boos en vuijl gestanck, qualick ijmant daer ontrent can duij[93] ren. Ende sulx moet nootsakelick geschijden door dijn Mejuf[94] frouw, in haer pronck en ijdele staet, niet eerder can gereet
[95] zijn. Jck en wil oock alhijr niet veel spreecken tot jalousie van
[96] veele groote Hansen, van die uijtterlijcke pracht,+ Ostentatie,
[97] ende groote pompeusicheijdt, int voordragen der Adelijcke Wa[98] penen, Helmen, Schilden, Sweerden, Spooren, Handtschoe[99] nen, ende dijrgelijcke meer; noch vant lange gesliep der rouw[100] dragende peerden, geheel vermomt, en tot op den grondt toe
[101] behangen; noch van t' luijden der klocken, het branden der
[102] wasskeersen, so bij daegh als bij nacht, Vigilien, Zijlmissen,
[103] doorgaens int Pausdoom gebruijckelick; hoe wel nochtans
[104] sulx alles, meer om 't gelt en goet, eer ende Staet, als om die
[105] Deuchde, Vromicheijdt, ende Godtsalicheijdt der Affgestorven.
[106] Want het gaet gemeenlick hijr mede toe, gelijck het Spreck[107] woordt luijdt. Coeperen gelt, Coeperen Zijlmiss. Ende na dat
[108] ener veel gelt en goet na laet, ofte aen de Geestelickheijdt bij
[109] Testamente veele vette prebenden vermaeckt, daer na wordt
[110] oock het doode lichaem staetelick vergeselschapt, en groote
[111] eere aengedaen. Jn summa, alle pracht, alle hovaert, ende voorts
[112] alle uijtterlijcke pompeusicheijdt, gaet alleen, over de hooge,
[113] aensienlijcke, machtighe, en geweldige deser werelt; Maer
[114] ondertusschen het Lijck des Armen,+ doch vromen Lazari wordt
[115] nergens geacht, noch gedacht, ende alleen slecht en recht sine
[116] pompa, sine urna, hijr en daer, in een hoeck onder die grondt
[117] gestopt: volgens het gemeen Spreckwoordt, dat also luijdt: Cum
[118] moritur dives, concurrunt undique cives, cum moritur pauper,
[119] vix unus venit et alter. Het welcke so veel is te seggen

+

blz. 212

+

blz. 213

120 Wanneer die rijcke sterft, en t' lichaem wordt begraven,
So siet men ionck en oudt, met hoopen, rennen draven;
*

98. Der Zijlen is het beste Schilt, Dat beijde Doodt en Helle stilt, het beste Wapen, t' hooghste
pandt, Js Christus onsen Heijlandt. A.J. - 100. Een alsulcke costbare ende booven maten
prachtige begraffenisse heeft laeten doen den Alexander Magnus, over het doode lichaem
Haephestionis, de welcke meer dan 12000 talenten gecost heeft. Daer van te lesen is bij
Quint: Curt: 1., 10., p. 432.
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Maer sterft een armen bloet; men stopt hem in den grondt;
Daer coemt geen mensch ontrent, men acht hem als een hondt.

[124] Doch hijr aen canmen claerlick speuren die verdorvene staet
[125] des werelts, ende die overgroote dwaesheijt, blintheijt, en ijdel[126] heijt der menschen, siende alleen op het verganckelijcke, en ver[127] derffelijcke lichaem, hoe dat het selve alhijr in die werelt in
[128] grooter Eeren, Staet, en aensien geweest is; en hoe dat daerom
[129] het selve oock opt alderprachtichste ter aerden besteedt moet
[130] worden. Het gae om die onsterffelijcke Zijle, hoe het wil; weij[131] nich, ofte alheel niet denckende, hoe die selve haer affscheijdt
[132] vant lichaem genomen, ende wat woenplaetse de selve+ volgens
[133] dijn verkregen heeft. Ende om die grondtlijcke waerheijdt te
[134] spreecken, so is al t' geprael, alle pompeusicheijdt, ende voorts
[135] alle die ceremonien, bij die begraffenissen huijdendaegs ge[136] bruijckelick, niet anders als, Vanitas Vanitatum, Dat is Jdel[137] heijdt aller Jdelheijdt: Hijr van schrijft onder anderen D: Sebas[138] tianus Brandt aldus.

+

blz. 214

Een schoon en cijrlick graf, gewis
140 Een stinckend' huijs der wormen is.
Die steen, als sijnd' des Dooden Dack,
Bedeckt een vuijle maden-sack.
Off Helm en Schilt schoon wijsen an,
Hijr onder leijt een Edelman.
145 Nochtans het Wapen op een steen,
Behoort te zijn, een doode been.
Daer bij een schrift van sulcken schijn,
Dat wij al Adams kindren sijn.
Die Godts genaed alhijr verwerft,
150 Die is geluckich als hij sterft:
Sijn Helm en Schilt is schoon daer bij
Hij sterft, off leijt oock waer het sij.

[153] Jn het boeck genaemt Memoriael der Deuchden, worden ons
[154] enighe versen verhaelt, welcke gehouwen staen aen een been[155] huijss der Dooden, wiens sin is deze.
+

Waer is Adel, waer is Eere?
Waer is hoogheijdt, waer is pracht?
Waer die knecht of waer die Heere?
Waer steeckt nu die groote macht?

+

blz. 215
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160 Waer is schoonheijt? werelts lusten?
Waer des rijcken overvloet?
Hijr so leggen t' saem en rusten
Beijde Rijck en Arm van goet.
Dit verganckelijcke Leeven,
165 Heeft alleen een loose schijn,
Maer Helacij! na dit leven,
Coemt off groote vreuchd' off pijn.
Dit, ô mensche! wilt betrachten,
Dagh en nacht met alle vlijt;
170 Overpeijnst in u gedachten,
Den gewissen, laesten tijt;
Denckt aent eijnde aller dingen,
Wat alsdan geschijden sal,
Laet dit voor u ooren klingen,
175 Coemt ten Oordeel Dooden al.

[176] Ende dit is eijgentlick, die oprechte ware betrachtinghe,
[177] diemen ontrent die begraffenissen der dooden, in plaetse van
[178] alsulcke voorverhaelde costelijcke bancquetten en maeltijden,
[179] behoort te houden:+ gedenckende aen dit Spreckwoordt: Hodie
[180] mihi, Cras tibi. Heden mij, morgen dij. Ende dat wij niet seker[181] ders hebben te verwachten als even dit selve, ende dat wij maer
[182] aerde en stoff zijn, ende onse lichamen niet dan stinckende made[183] sacken. Hijr van hebben wij een merckelick exempel aen die
[184] Egijptijers, welcke, gelijck die Historien betuijgen, dese gewoen[185] heijdt hebben, dat sij ontrent haere bancquetten en maeltijden,
[186] andersins, tot vreuchde en vrolickheijdt ingestelt, het Doode[187] beelt om heer dragen, met dese spreucke. Jn hunc intuens, esto
[188] hilaris. Dat is. Desen aensiende, ende daer aen gedenckende,
[189] weest vrolick.
[190] So dit nu geschijdt is bij bancquetten en maeltijden, daermen
[191] andersins behoort lustich en vrolick te wesen, ende aen geen swa[192] richeijdt te dencken, op dat niet daer door die blijtschap mochte
[193] versteurt worden; Hoe veel te meer behoort sulx te geschijden,
[194] ontrent die begraffenissen der dooden: Want ist eenmael tijt ende
[195] plaets, daer aen te gedencken, so ist voorwaer bij alsulcke occa[196] sie tijt, om aen den doot, en des doots gestaltenisse te gedencken,
[197] settende alle pracht ende+ hovaert aen een sijde, en betrachtende
[198] in plaets van dien, als eeten en drincken, ende bancquetieren, die
[199] broosheijdt, nijtigheijdt, ende sterffelickheijt des menschen, ende
[200] die cortheijt des Levens. Want dit is eenmael seker en gewiss:

+

blz. 216

+

blz 217
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[201] Quod omnis dies, omnis hora, quam nihil simus ostendit, et ali
[202] quo argumento recenti admonet; fragilitatis oblitos, tum aeterna
[203] meditantes, respicere cogit ad mortem. Dat is. Een ijgelijcke dagh
[204] en stonde wijst ons genoechsaem aen, en leert ons, hoe gantsch
[205] nijtich dat wij sijn, ja dwinght sodanighe (bij manijre van spree[206] cken) die de broosheijdt aen een kant setten, ofte het ewighe
[207] overpeijnsen, gestadich aen den Doodt te gedencken.
[208] Volght nu voor het tweede, die Raetslagh over Reinarts
[209] moordtsche daet, tusschen den Coninck Nobel, ende sijne Raets[210] Heeren gehouden, om die selve na behoren te moegen wreecken,
[211] tot voldoeninghe, beijdersijts, so der Justitie, als der gedane
[212] klachten van de Hane, opentlick te Hoove geschijdt. Bij het welcke
[213] wij dan hebben in acht te nemen ende te leeren; Eerstelick;+ So
[214] wanneer voor een Heer ofte Richter, hij sij dan wie hij oock wil,
[215] enighe klaghten van sijn onderdanen, t' sij hoog off leegstandts
[216] persoonen betreffende, aengebracht worden; Dat die selve als dan
[217] niet strax op het aenklagen van een ander, met der straffe sal
[218] voortvaren; maer voor eerst ende voor al hem met zijn getrouwe
[219] Raden, daer over bespreecken/ende met wijse, cloecke, verstan[220] dighe, ende des Rechtens ervaerne mannen beraetslaegen, ende
[221] daer op die beklaegde oock citeeren, te raede stellen, verhooren,
[222] en examineren; gelijck alhijr den Coninck Nobel, den beklaegden
[223] Reinart de Vos te Hoove ontbijden laet, ter cause, om die selve
[224] over die klaghten te verhoren ende te examineren.
[225] Want een ijgelijcke aenklager is gemeenlick genegen sijn
[226] saecke int voorbringen opt' cijrlickste voor te doen, ende op te
[227] proncken; ia weet die selve voor den Richter een alsulcken schoo[228] nen schijn van waerheijdt te geven, het gae om de rest daer na
[229] hoe het wil, dat somtijts den Richter daer door bewogen wordt
[230] die saecke bij te vallen, ende te geloven; Maer die beklaegde daer
[231] na oock gehoort sijnde, wordt den Richter alsdan eerst gewaer,
[232] hoe die saecke in den+ grondt gelegen is, ende wie van beijden
[233] dat volgens dijn, recht off onrecht heeft. Daerom dan, so behoort
[234] geen Prins ofte Potentaet, noch oock geen Richter, die sijn ampt
[235] voor Godt en sijn conscientie recht ende getrouwelick wil bedij[236] nen, so veerdich te wesen int oordelen van een saeck, veel weij[237] niger tot die straffe selffs te ijlen ende te haesten. Want het is
[238] waerachtich het gene Michael Verinus in sijn versen spreeckt.

+

blz. 218

+

blz. 219

Judicium praeceps, insani judicis Jndex,
240 Omnia sunt longis discutienda moris.

*

208. II. Deel. - 227. Quilibet suae causae favet, et rerum suarum patronus optimus.
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[241] Dat is. Een ijlveerdich ofte haestich oordeel, is een teijcken
[242] van een onverstandighen Richter. Die francen seggen alsoo; De
[243] fol juge, Briefue Sentence. Ende het is in der daet oock so:
[244] Want haestich wesen int Oordelen, is een teijcken van groote
[245] lichtveerdicheijdt, ende loopt alsoo hijr door menichmael een
[246] saecke groot perikel. Dit heeft seer wel geweten Marius, gelijck
[247] Plutarchus verhaelt, seggende; dat hij geensins sodanigen last
[248] op sijn schouderen wilde nemen, dat hij van een so sware ende
[249] gewichtige saecke, sonder enighe kennisse, soude oordelen. Die
[250] wijse Coninck Salomon spreeckt hijr van onder anderen aldus;
[251] Een verstandich herte, handelt+ bedachtelick: Daerentegen die
+
[252] stoute sotten regeeren sottelick. Het Grieksche spreckwoordt
blz. 220
[253] luijdt also. πρ ν ν
ο σ ς [μ ] ρ νε. Priusquam audias, ne iudica.
Dat
[254] is; Oordeelt niet, al eer ghij wel hebt gehoort. Ende Demosthenes
[255] Philp: prima. Qui subitò et ex tempore consilium dant, non
[256] optimè consulunt. Dat is; die al te ijlveerdich sijn in raet en
[257] daet te geven; selden dat haer raetslaegen wel gelucken:
[258] Want het is seker en gewis; so wanneer het aenklagen en
[259] beschuldigen genoech waer; daer soude nijmant onschuldich
[260] connen wesen. Ende wederom, so het ontschuldigen ende ver[261] saecken oock genoech waer; daer en soude nijmant schuldich
[262] bevonden worden; Volgens die wijse spreucke des Keijsers
[263] Juliani. seggende. Ecquis tandem innocens erit, si accusasse
[264] sufficiet? Dat is. Wie zal eijndelick onschuldich wesen, so alleen
[265] het bloote aenklagen genoech is? Welcke Heeren dan nu, ofte
[266] Richters, al te snel sijn int aenhooren der klachten, sonder oock
[267] het tegendeel gehoort te hebben, dat sijn voorwaer, boose, ende
[268] verkeerde Richters, geensins weerdich sodanighe Ampten te be[269] dienen, insonderheijdt, daermen somtijts, niet alleen over goet,
[270] maer+ oock over bloet sal oordelen. Want sij verkeren daer door
[271] die luijden haer saecken, ende doen also onrecht, terwijlen sij
[272] den rechten grondt der selver niet verstaen hebben. Daerom heeft
[273] het die Almachtige, ende Alwijse Godt, seer wel geordineert,
[274] gevende den Richteren twe ooren, opdat sij met het eene die Aen[275] klagers gehoort hebbende, oock het ander souden verleenen aen
[276] die beklaegde, om daer mede haere defensie en ontschuldinghe
[277] aen te hooren. Dan, so sij beijde Ooren die Vleijers ende pluijm[278] strijckers alleen aenbijden, so moeten nootsakelick daer uijt vol[279] gen, praeiudicia, dat is vooroordelen, en onrechtveerdige senten[280] tien, ende eijndelick veler menschen haet ende doodelijcke
[281] vijandtschap. Dit heeft seer wel geweeten den Coninck Alexan*

+

blz 221

241. - malè cuncta ministrat Jmpetus -. Statius. P. - 249. Eras: in Adag. p. 432. Consulto
potius quam citò judicandum. - 255. Sage est le juge qui escoute, et qui tard' juge.
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[283] selve voor den beklaegden open houdende. Ficinus in Philebum,
[284] gelijck Eras: in Adag: verhaelt, spreeckt onder anderen hijr van
[285] aldus. Considera quam tutelam suscipias, neque temere ad dis[286] putationem properes. Jmo audi utriusque sententiam prius, et
[287] eam, quae tibi rectâ ratione+ examinanti, probabilior apparet,
[288] accipe defendendam. Dat is. Betracht wat voor een saeck ghij
[289] te verantwoorden voorgenomen hebt, ende dat ghij u niet licht[290] veerdiger wijse al te haestich tot disputeeren begeeft; Maer
[291] hoort veel lijver eerst beijdersijts meninghe, ende welcke u dan
[292] in reden die beste ende bequaemste schijnt te wesen, den selven
[293] neemt alsdan aen om te verdedigen.

+

blz. 222

[294] Hijr mede coemt seer wel over een, het gene Cicero apud
[295] Marcellianum. lib. 19, in fine verhaelt. seggende. Cum parcere
[296] vel laedere potuissem, ignoscendi quaerebam causas, non
[297] puniendi occasiones, quod est lenti et considerati judicis pro[298] prium. Dat is. Doen ick macht hadde om te verschoonen, ofte
[299] om te beschadigen, so hebbe ick altijt oorsaecke gesocht om te
[300] vergeven, ende [niet] gelegentheijt om te straffen; het welcke
[301] dan eijgentlick het ampt is van een welbedachten Richter. Want
[302] verluijdt Keijserlijcke Rechten ist veel beter, een misdaet onge[303] straft te laten, als eenen onschuldigen te veroordelen. Daerom
[304] oock dan die selve toelaten ende willen. Quod Defensio sit de jure
[305] naturali, dat is. Het is een natuijrlick recht dat sich ijmandt
[306] verdedighe, so hij waer mede beschuldicht wordt.
[307] + Ten anderen so leren wij hijr oock bij dese fabel van den
[308] Coninck Nobel, met sijne Raetsheeren, over Reinarts moordtsche
[309] daet te raede gaende; het Ampt aller Coningen, Heeren en
[310] Vorsten, Magistraten, Overheden, ende Richteren [is], dat die
[311] selve, t'sij te hoove, ofte in haere Steden, ontrent het gerichte,
[312] verstandighe, Cloecke, Wijse, getrouwe, ende ervaerne mannen,
[313] die Godt vresen, ende alle eijgenbate en gijricheijdt vijandt zijn,
[314] in haeren Raedt gebruijcken; op dat zij des te geluckiger, daer
[315] door regeeren, ende voorts Alle sware ende gewichtige saecken,
[316] so wel, in. als buijten den oorloch, onder haer ondersaeten,
[317] voorvallende, des te bequamer uijtvoeren moegen: Aengesien
[318] des Coninx, en aller Regenten, geluck, heijl, en welvaert, alleen,
[319] naest Godts zegen, hangt, aen wijse ende getrouwe Raeden:
[320] Ende die wijsheijdt is niet bequaem sonder die trouwe; noch
[321] oock die trouwe sonder die wijsheijdt: Daerenboven so sijn des
*

+

blz 223

304. Justinian. I D. 48. Sanctius est, impunitum relinquere facinus nocentis, quam innocentem
damnari - 314. Avaritia est, quae omnia venalia habere docet et lucri studium, omnia
corrumpit, perrumpitque, Fidem et probitatem, duo tanquam boni consil[i]j fundamenta,
evertit. Salust: in Catilin.
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[323] trouwe raeden daerentegen seer weijnich. Derhalven so behoort
[324] een Coninck, ende voorts alle andere Potentaten ende regenten
[325] des Landts, groote sorge+ te dragen, insonderheijdt bij dese
[326] verdorvene, droevighe, ende periculeuse tijden, dat sij voor al
[327] getrouwe, ende wijse Raetsheeren gebruijcken, die gelijck
[328] vooren verhaelt is, Godt booven al vreesen, als haeren oppersten
[329] Richter, voor de welcke sij aen het eijnde der werelt, verschij[330] nende, reden van al haer doen en laeten geven sullen; ia, soda[331] nighe, welcke alle giften en gaven, als die enighe peste ende
[332] ruine, van een welgestelde Republike, van herten vijandt sijn;
[333] die vernuftich sijn, ende die de gantsche saecke van begin, tot
[334] het eijnde, wel overleggen, ende betrachten, haere Opperheeren
[335] getrouw zijn, ende de selve niet verbergen, ofte ijts verswijgen,
[336] daer enich onheijl soude connen uijt ontstaen; Recht, en gerech[337] ticheijdt handthaven, geen Aensien der persoonen dragen, maer
[338] in alle saecken, met alle menschen so handelen, als waer het haer
[339] eijgen saecke, ende so als sij wilden dat Godt met haer zijle
[340] dede. Doch hoe nu huijdendaegs de Raeden, so te hoove, als in
[341] de Steden gesinnet sijn, ende wat nu tegenwoordich haer prin[342] cipael voornemen, handel, en wandel is, wil niet geseijt sijn:
[343] + Want het soude groote jalousie, haet, nijdt, en bitterheijdt
[344] verwecken; Aengesien des werelts drovighe verkeerde staet, die
[345] waerheijdt niet can, noch wil geseijt hebben; Ende is waer,
[346] gelijckmen gemeenlick spreckt: Veritas odium parit: Dat is.
[347] Die waerheijdt wil niet geseijt zijn. Doch dit wordt also niet
[348] gemeent, als waren noijt voordesen te Hoove, ofte in de Stee[349] den, vrome, getrouwe, en oprechte Raeden geweest, ofte noch
[350] tegenwoordich niet gevonden worden; want sulx die Historien
[351] veel anders betuijgen, en oock noch die dagelicksche ervarent[352] heijdt selffs betuijght; want om vele andere voorbij te gaen, so
[353] lesen wij van den vromen en getrouwen Joseph, den rechtveer[354] digen Daniel, en den Godtvreesenden Mardochoeus; welcke
[355] doch te Hoove vrom en oprecht voor Godt ende die werelt ge[356] leeft hebben; Ende dijrgelijcke vindtmen noch genoech meer,
[357] onnodich, ofte onmoegelick alle te verhaelen. Maer so veel isser
[358] van; ende dit is wel te bedencken, dat te Hoove, veel oorsaecken
[359] gegeven worden niet vrom te connen blijven, ende dat insonder[360] heijdt, terwijlen die Eere Godts so weijnich+ bij sodanighe
[361] geacht wordt; ende in plaets van dijn, niet als dagelix gebrast
[362] ende gebancqueteert wordt: Wat dan daer uijt volght, canmen
[363] lichtelick affnemen. Daerenboven so geschijdt oock somwijlen
[364] wel onder sodanighe persoonen, alleen om die gunst, lijffde,
*

+

blz 224

+

blz 225

+

blz 226

332. Privatae res, semper offecêre, officientque publicis judicijs. Livius. t. 22. Pessimum
veri affectus, et iudicij venenum, sua cuique utilitas. Tacit. 1. 1. Histor.
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[365] en genade, haeres Heeren te verwerven, dat beijde voor Godt,
[366] ende die werelt onrecht is. Alsulcke ontrouwe ende Godtloose Ja
[367] Heeren, beschrijft onder anderen Johan Moërsheim, in sekere
[368] sijne versen, waer van de sin, in navolgende versen overgeset,
[369] aldus Luijdt.
370 Al wat mijn Heer, off droomt of denckt,
Of wat hij met sijn ogen wenckt,
Dat dunckt mij recht, en spreecke ja,
Al schoon ick niet na Waerheijdt ga;
Al wat hij vraeght, ick seg' t'is goet,
375 Al cost het menich man sijn bloet.
Te Raede, maeck ick een partij,
En krijg' het alles op mijn sij:
Jck pas op Landt noch luijden niet,
Al schoon ick vaer en Moer verriet:
380 Als ick t' maer krijge nae mijn kop
Een stijve buijl, een vette sop.
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Het. VI. Capittel.
+
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Siet, Bruijn die felle Baer; aen Reinart afgesonden,
Om Coninck Nobels last, door brieven te verkonden;
Coemt op het vaste sloc, dien na een soet gepraet,
5 Het Vosjen wel ontfanght, maer weijnich t' zijnder baet.

Fabel.

10

15

20

25

30

So haest als op dit selfde pas
Dees wijse raet beslooten was(a);
Die Coninck roept met volle mondt;
T'sa! Bruijn, Coemt voort van eender stondt
En brenght te poste desen brief;
Aen Rein' de Vos den ergen dief;
En voeghter dese woorden bij,
Dat hij door enckel last van mij,
Alhijr te Hoof verschijnen moet,
En dat terstondt, in aller spoet;
+
Want ick hem heus, en dat int stil,
Van sware saecken spreecken wil.
Maer siet, dat ghij geen tijt verquist,+
Noch u in enigh dinck vergist.
Ja(b), wacht u met een woordt geseijt,
Dat u het Vosjen niet verleijt.
En hoet u voor sijn schelmerij,
En voor sijn vremde Limerij.
Want vuijl beiagh, en enckel list,
Daer ghij, noch nijmant op en gist,
Js al sijn lust en tijt-verdrijff,
Sijn handel, wandel, en bedrijff:
Noch wiet hij door een slimme treck,
Te speelen met sijn Vossen beck,
Dat noijt so wijs noch cloecken man,
Sich voor sijn Loosheijt wachten can.

+

blz. 228

(a) Men moet het ijser smeden terwijl het heet is. Een goede saeck wel overleijt, Daer dijnt niet
lange met gebeijt: En dat nu vast beslooten is, Dijnt niet versuijmt, dat is gewiss.
+ Fistula dulce canit, volucrem dum decipit auceps.
(b) Extra mala positus, admones. Hoc est, iuxtà sententiam Stobaei. quae ita latinè sonat. Valemus
admonendo cuncti: At quoties, Errare nos usn venit, nihil cernimus. Een anderen is men altijt
genegen te vermanen en te waerschouwen. Doch sich selven, canmen selden wel wachten;
of men coemt noch te feijlen.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

271

35

40

45

50

55

60

65

Dies vrees ick hij u vangen sal,
Jn strick, off struijck, of in een val.
Hijr op gaf Bruijn een sulck bescheijt:
Jck vrees geen Vos, noch slim beleijt;(c)
Sijn rancken, en sijn kuijren al,
+
Die acht ik maer voor sott gemal,(d)
Die Coninck laet mij slechts begaen,
Jck sal hem onder ogen gaen;
Al was hij noch so ergh en loos;
Ja noch so fel, of noch so boos;
Gewis ick acht hem in den grondt,(e)
Veel minder als een boieren hondt.
Want al sijn doen, geraes, gerel,
Dat is maer enckel kinder-spel.
Hijr met so sweeg die Coninck stil,
En Bruijn de Baer had oock sijn wil,+
Die gaet terstont met alle macht,
Een gantschen dagh, en oock een nacht.
Door heg en struijck, door berg en dal,
Gantsch onvertzaeght voor ongeval;
En quam ten laesten door een wolt,
Geheel bewassen dicht van holt;
Hijr, dachte Bruijn, op dese baen,
Sal licht ons Reinart jagen gaen:
Maer, siet! die Vos in dit gewest,
Was even iuijst oock daer gewest,:
Dies loopt hij voort bij sijden aff(a)
+
Gelijck een peertjen op den draff:
En meenden so op verscher voet,
Die Vos te coemen int gemoet;
Maer al vergeefs, en veel te laet,
Dies Bruijn de Baer al vorder gaet.
Tot dat hij coemt in het Gebiet
Van t' Slot, dat Malepartus hiet:+
Want dit was Reinarts vaste Borgh,
Daer in hij altijt sonder sorgh,

+

blz. 229

+

blz. 230

(c) Dulce bellum inexpertis. Het is een groote Narre, die hem een dinck onderwindt uijt te richten,
dat hij doch niet deught te volbrengen. t'sij dan buijten sijn macht, off, verstandt.
(d) Nemo se temerè, cuivis negotio, multo periculo, multisque coniunctum malis, immisceat.
(e) Jn Audaces, non est audacia tuta, Et temeritas finem habet admodum luctuosum. Gnomologia.
Curtiana. vid. Curt: 1. 8. p. 360
+ Drijst, koen, en stoudt, sonder verstandt, bre[n]ght groot gevaer.
(a) Pleno gradu. hoc est. magno atque indefesso studio aliquid facere instituit, nec desistit, donec
absolverit.
+ Reinarts Hooftslott hiet Malepartus. Dat is. Een rooffgat, ende een moordtkuijl.
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Verhoolen bleef, bij daeg en nacht,
70 Gants sonder wapen, weer, of wacht.
Een Slot, wiens wonder vremd' inganck,
Dan krom, dan engh, dan wijdt, dan lanck,
Het Vosjen dijende tot een schilt,
Voor sijn geroofde buijt en wilt.
75 Bijsonder so wanneer die noodt.
Hem vresen deede voor die Doodt.
Doen Bruijn aldaer den Vos vernam,
En voort tot aen die Poorte quam,
Die hij nu vast geslooten vondt;
80 So klopt hij aen van eender stondt;
Hij schreeuwt en tijrt met alle macht
+
Van s' avonts laet tot middernacht,
En roept: Wel Rein Oom sij dij in;
Coemt voor die poort, siet wie ick bin!
85 Want ick en heb geen langen tijt,
Noch veel te spreecken groot respijt.
Alleen ick coem uijt s' Conincks last,
Waer op voor al wel dijnt gepast,
En dat oock sonder lang vertreck,
90 Off sonder enich dwers gespreck
Want keer ick weder al te spaed,
Jck raeck gewis in ongenaed.
Doch dat ghij wiet wat dit beduijt,
So hoort mijn reed ten eijnden uijt;
95
Die Coninck bijedt u goeden dagh,
En wil, dat hij u spreecken magh,
En dat ghij met mij coemt te Hoof,
Op trou, en Eer, en goet geloof;+
En so ghij niet met mij en gaet,
100 T'sij morgen vroeg, of t' avondt laet,
Hij heeft geswooren bij sijn Throon,
Dat galg, of radt, sal sijn u loon,
Dus siet dat ghij niet wederstreeft,
Noch oock die saeck bedenckens geeft,
105 + Al eer ghij s' Coninx toorne proeft,+
En voorts u gants geslacht bedroeft.
Als Reinart dese stem vernam,
En naeder aen die poorte quam,

+

blz 231

+

blz 232

+ Die woorden sijn goedt, ende die beloften wonder vast, maer het ogemerck is valsch.
Muijsken, wacht u steertjen.
+ Die Toorn des Coninx is een voorboode des Doodts.
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So werdt hij in sijn sin verstoort,+
En sprack daer op geen enigh woort;
Maer vindt terstondt een loose raet;
Die Bruijns verstandt te booven gaet.
Hij loiert tot aen den middernacht;
En geeft op dese tijding acht,
Verneemt oock op het selfde pas,
Of Bruijn die baer allene was.+
Hij kijckt, hij mickt, dan hier, dan daer,
Of dese coemst oock had gevaer:
Dus siend' dat bruijn allene quam,
En geen geselschap meer vernam,
So wijckt hij saghtjens, voet voor voet,
Te rug, En denckt in sijn gemoet:
Nu is die rechte tijt en stondt,(b)
Dat ick met mijn geveijnsde mondt,
Met dit of dat verkeert bescheijt,
Of met mijn wonder valsch beleijt,
Dees stoute boodtschap wreecken mach,
En geef den Bood sijn drinckgelach;
+
Of breng hem aen een spitzen oort,
Daer t' niet en luijdt, dan Woopen! Moort!
Want dit is mij een groote spijt,
Die mij tot aen het herte bijt;
Jck lijed het niet, ick segh het noch,
T' sij voor die vuijst, of met bedroch.
Hijr op so treedt het Vosjen toe,
En veinst als waer het dapper moe,
Het strijckt en buijght, het streelt en sweeft,(c)
En stelt hem aen geheel beleeft:
Hij bijdt sijn Oom die rechterhandt,
Een teijcken van een trou verbandt,
En wenscht hem voorts een goeden dach
So heus hij can, het best hij mach;
En voegter bij te vrinde roem,
Mijn Lijefste Oom weest wellecoem.

+

blz 233

+ Blijde tijdinghe is altijt aengenaem, maer de quade coemt altijt vroeg genoeg; en is onweerdt:
so wel die boodtschap, als oock die boode selffs. Ende selden dat ijmant danck begaet, met
quaede tijdingh over te brengen
+ Fide, sed cui fidas, vide. Trauw, aber wem Schauw.
(b) Hic Scarabeus Aquilam quaerit. Hoc est. Humilis atque impotens vulpes, malitiosis suis
insidijs, ac dolis clancularijs, perniciem machinatur, atque insidias struit, inimico suo, viribus
longè praepolenti.
(c) Bifrons Mercurius. Sic multi hodie aliud coram in os, aliud aversi loquuntur. juxta illud,
Nazianzeni ad Nemesium. Αμ ιπρ σωπος ρμ ς δ γλν ος ο α, πρ σω τ μ ν δε
πιδ εν. Qualis Mercurius Bifrons, aliud antrorsum, aliud postrinsecus.
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145 Hoe coem dij dus so onverwacht,
Door dick en dun, bij doncker nacht,
Door t' woeste woudt, door berg en dal,
Gants sonder vrees voor ongeval.
Voorwaer ick wiet het hem geen danck,
150 Die u bemoeit met sulck een ganck,
Het valt u suijr dat weet ick wel,
Jck speur het aen u huijdt en vel.
+
V gantsche haijr is nat van sweet,
Dat doet mij oock niet weijnich leet.(a)
155 Maer wasser doch door al het Landt,
Geen ander boode noch Gesandt,
Die mij alhijr dees tijdingh bracht,
So verren wech, bij duijster nacht,
Dan even ghij? So goeden vrindt
160 Ja trouwer alsmen ergens vindt?
So Eel van bloet, so groot van stam,
Als ijmant oijt te Hoove quam?
Voorwaer, ick segge voor gewis,
Dat dit mijn enckel meningh is,
165 En hijr op al mijn hoope staet,
Dat ick door uwen wijsen raet,
V hoogh aensien, u cloecke konst,
Te Hoof sal vinden groote gonst,
En schoon ghij niet gecomen waert,
170 En dese swaren wech gespaert,
So was ick daerom niet te min,
Geresolveert, en oock van sin,
Als morgen vroe met sonne-schijn,
Bij Nobel aen het Hof te zijn.
175
Maer dat ick nu van deser stondt;
Verstaet hijr uijt den rechten grondt)
Mij niet begeve op den wech,
+
Daer is wat anders in den wech.
Jck heb mijn maeg te swaer. belast,(b)
180 En gister al te veel gebrast

+

blz. 234

+

blz. 235

(a) Fronte politus. Persianum est Satijra. 5. - fronte politus Astutam rapido servas sub pectore
vulpem. Aliud in titulo, aliud in pixide; hoc est. Qui alia dicunt, alia faciunt, item alia in
corde sentiunt; bonique viri speciem ostentant, et prae se ferunt, jntrinsecus enim sunt
fraudulenti. E. in Ad. p. 660.
(b) Perdimus et quasi occidimus corpora nostra, si excessum diurnis et nocturnis
commessationibus aut ingurgitationibus, faciamus; quod vitium etiam hodie proch dolor,
homines gravissimo afficit damno. Datque locum Veteri dicto. Plures gula, quam gladio
perierunt. Hinc isti Versus Michael: Verini. Miraris subito Franciscum funere raptum? Crede
mihi ancipiti plus ferit ense, gula. idem de eadem. Quum doleat stomachus, medicum accersire
Leonem, Paule, jubes, febris Si tibi causa gula est. Het Fransche spreckwoordt lrijdt alsoo.
Gourmandise tue plus de gens, que l'espee. Eras. in Adag. p. 468.
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Van nieuwe spijs, en soete kost,
Daer van ick wensch te sijn verlost.
Als Bruijn van dese spijse hoordt,
So wert hem strax sijn hert becoordt,
Verlangden uijttermaten seer,
Kreeg lust, aptijt, en groot begeer,
En vraegde wel en bet te deeg,
Waer Reinart dese spijse kreeg:
En wat voor Leckernij het was,
Wat fruijt, of ooft, of nieu gewas.
Hijr op so stondt de Vos en keeck,
En docht, dit is die rechte streeck,
Nu sal ick sonder lang gedult,
Betalen gaen mijn oude schult;
Nu sal ick in een corten tijt,
Gaen wreecken mijn geleden spijt:
En sprack, wel Oom hoe vraegje dat,
Wat spijs of fruijten dat ick at?
Al seijd' ick t'schoon, het helpt u niet,
Al wist ghij t'schoon, ghij aet het niet;
Want siet ick leve na mijn staet,
Dan eet ick goet, dan weder quaet;
+
Gelijck een arm, onnosel mensch,
Die t'niet can hebben na sijn wensch;
Doch gister at ick met mijn wijf,
Niet anders dan een honigh-schijf,
Een cost, gelijck ick armen man,
Niet anders nu becoemen can.
En hijr drijft mij den honger toe,+
Daer van ick swel, en weet niet hoe;
Want dat een mensch eet tegens danck,
Daer van so werdt [hij] dickwijls kranck.
Maer was mijn sijckten eens gedaen,
Jck sou niet weer na honich gaen.
Hijr op sprack Bruijn een schimpich woort,
Wel hoe, wat heb ick daer gehoort?
Houdt ghij den honig so onweert,
Die menich mensch met vlijt begeert?
So schoone spijs? Een Leckernij?
Ja een so soeten slobberij?

+

blz 236

+ Menich mensch die eet uijt noot. Daer van hij set den bitteren Doot.
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Mij dunckt het is een mal gepraet!
So cleijn te achten honig-raet.+
Voor mij het is de beste spijs,
Die ick voor al' gerechten kijs:
Ja noijt geen Lijver dinck voor mij,
+
Als even dese slabberij.
Jck bid u Reinart lieve kindt,
Jck sal u houden voor mijn vrindt,
Maeckt dat ick doch van desen dagh,
Van sulcke spijse eeten magh:
Jck sal u helpen waer ick can,
Gelijck een eerlick danckbaer man.
Js dit, O Bruijn, u s'herten grondt,
Of spreeckt ghij met een scherse mondt?
Mij dunckt ghij houdt mij voor een sott,
En drijft voortaen met mij de spott:
Doch is u dese saeck bedacht,
Dat ghij so seer na honich tracht?
So geeft mij maer een wenck of wat,+
Jck sal u brengen op een pat,
Daer honich is met volle mondt,
Ja, meer als ghij verdouwen condt.
Want hijr van dan een halve mijl,
Daer woent pen boier, heet Rustevijl,
Die heeft des goets in overvloet,
Se[e]r versch, en schoon, en wonder soet,
Js dat u dit also behaeght,
Waer toe niet dese cans gewaeght?
+
Hijr door werdt Bruijn seer wonder blij,
En sprack, dit is goet speck voor mij:
Coemt Reinart, Laet ons op de ganck,(b)
Die tijt die valt mij hijr te lanck.
Wel seijt de Vos, ick ben bereijt,
Waer toe dan langer noch gebeijt?
Want of ick schoon niet gaen en can,
So moet mijn trouwe doch voor an,(c)
Die ick van nu, en alle daeg,

+

blz, 237

+

blz. 238

+ Het gebeurt dickwijls, dat ener den aenvanck van een saecke, veel soeter schijnt te sijn als
honich, daer doch somwijlen den uijtganck doodelijck fenijn is. Seneca.
+ Dit was bitteren honich voor bruijn, die hij met sijn huijdt en vleesch moste dijr betalen. So
worden oock noch hedendaegs veele op die honichmerckt gebracht, krijgende slage voor
buijdt: doch de oorsaecke hijr van is, haeren leckeren, snoepachtighen beck, ende gulsighe
keele.
(b) Quam properat hic ad exitium et perniciem? Sic hodie multi adhuc urgent proprium interitum.
(c) Canis hic clanculum mordet. Hodie multi huiusmodi simulatores, qui benevolentiam, et
studium suo ore praedicant, clam tamen insidiantur et detrahunt, et dolum blando risu
praetexunt Eras. in Adag. p. 660.
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Geduijrich tot u gunste draeg:
En des te meer ick vast geloof,
Dat nijmant beeter staet te Hoof;
Ja, die door u welspreeckens kunst,
Voor allen hebt die meeste gunst:
En die mij condt op t'alderbest,
Meer dijnste doen, als al de rest.
Dus volght mij na, recht door dit pat,
Jck sal u wijsen honig sat;
So sat, als oijt een enig beest,+
Dat balgh en buijck stelt op die leest.
Dit sprack het Vosjen lacchens mondt;
Die niet dan slaeg daer door verstondt
En Bruijn de baer dat simpel kindt,
+
Die volgden na gelijck een blindt,
Ontrent wel een geslagen uijr,
Al eer sij quamen aen die schuijr!
En bij het rechte honig-pat.
Hijr, seijde Reinart, rust u wat,
Tot dat ick sie, so hijr, en daer,
Of oock het pat en baen is claer,
En of oock, met een woort geseijt,
Den boier al op sijn ruste leijt.

+

blz. 239

[1] Verclaringhe, ende
[2] Leringhe des VI.
[3] Capittels.
[4] In dit tegenwoordich Capittel staen principaelick twe
[5] stucken Aen te mercken, ende bij een ijder, oock sijne beson[6] dere Leringhe.
[7] Het eerste is. Die Affsendinghe Bruijns, met brieven, aen
[8] Reinart, met expresse, ende volle last, om den selven mede te
[9] Hoove te brengen[.]
[10] Het twede. Die onthalinghe Bruijns van Reinart, hoe ende
[11] in wat manijren, die selve sij geschijdt.
[12] + Aengaende het eerste, te weten, die affsendinghe selffs,+
+

blz. 240

+ Aristot, 1. 3. moralium. Ostendit homines ventri gulaeque deditos, appellari solere.
γαστριμ ργονς quod praeter modum expleant ventrem, cibo ac potu. Eras. p. 459.
+ 12. I Deel.
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[13] so vermeit die fabel alhijr dat het is geweest Bruijn de Beijr; een
[14] gantsch plomp, ongeschickt, en onbehouwen beest; van iongs
[15] op; gelijck Plinius hijr van betuijght. 1. 2. cap. 36. Daer hij
[16] onder [ander]en schrijft; dat die Beijrin, hare iongen geworpen
[17] hebbende, op den dertichsten dagh haerder ontfanckenisse, niet
[18] anders met ten eersten en sijn, als een ongeformeert stuck
[19] vleesch, een weijnich grooter als een muijs, sonder oogen ofte
[20] haijr, alleen datmen die claeuwen voor een weijnich siet roeren;
[21] daer aen leckt die Beijrin, so langh ende veel, die ten lesten in
[22] een rechte form ende gelijckenisse brenght. Daerom oock die
[23] Egijptenaers, willende een mensche beduijden, die in zijn
[24] jeught seer ongeschickt is geweest, ende namaels wat beter
[25] ende geschickter wordt, maelden sij een dragende Beijrin; want,
[26] gelijck boven verhaelt is, werpt die selve eerst een onge+ schickt
[27] stuck vleesch, het welck sij daerna so lange broeijt en leckt,
[28] datter een Beijrken aff wordt: Daer en booven, so is dit beest,
[29] booven sijne ongeschicktheijt ende grovicheijt, uijttermaeten
[30] gijrich en gulsich, gelijck die selve Plin: verhaelt: Hijr van
[31] schrijft Gesnerus, dat die Duijtschen, willende ijmant hoofflick
[32] bestraffen van gijricheijdt, ofte spaersaemheijt, so seggen sij,
[33] hij suijght aen sijn pooten gelijck een Beijr. Terwijlen dan nu,
[34] die Beijr, een alsulck, onbeschoft, en onbehouwen plomp dijer
[35] is, gelijck dese fabel vermelt, so is die selve oock, deels wegen
[36] sijn groff lichaem, deels wegen slecht verstandt geensins be[37] quaem geweest, tot een sodanighe affsendinghe; jnsonderheijt
[38] aen een veel erg-listiger, doortrapter, ende verstandigher als hij
[39] selven was; gelijck het dan oock eijndelick naderhandt is ge[40] bleecken, dat hij deels, door zijn grovicheijdt, en plompicheijdt,
[41] als oock mede groote vermetenheijdt; deels, door sijne Lecker[42] nije, ende gulsioheijdt, van+ Reinart die Vos, aen den welcken
[43] hij gesonden was, deerlick, en schimpelick is bedroogen wor[44] den. Waer bij wij dan tot een generale Leere, hebben in acht te
[45] nemen:

+

blz. 241

+

blz. 242

[46] Eerstelick; wat neersticheijdt, sorge, en vlijt die gene
[47] behooren te dragen, welcke ijmant tot sodanighe dijnsten willen
[48] imploieren; wel toesiende, ende ondersoeckende, hoe die selve
[49] gequalificeert zijn; want het niet evenveel is, wie dat men sendt,
[50] sonder onderscheijt van persoonen: Maer men moet immers
[51] ende voor al sodanighe daer toe verkijsen, diemen wiet, dat
*

46. 1. Leere. 52. Bij dese Deuchden ende Eijgenschappen eens cloecken Legaets; connen
oock verstaen worden, alle andere, so in die Regeringhe als buijten die Regeringe gestelt;
tot enich werck implojeert worden: Insonderheijt so in enighe Commisse, ofte Deputaet
gesonden worden. Aen die welcke, seer veel aengelegen is; dat sij haren dijnst getrouwelick,
aenvangen, middelen en eijndigen moegen.
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[53] Wijsheijt en Verstandt te booven gaan; Als oock mede soda[54] nighe, welcke daer in verscheijden talen, ende insonderheijt des
[55] Landts spraecke, derwaerts sij affgesonden worden, wel geoef[56] fent zijn; goede kennisse der selver Landen dragende, haere
[57] manijeren observerende, niet stoudt, eijgenwijss, drijst en ver[58] meeten, veel weijniger eijgenbatich, dat is gijrich. Die Eere,
[59] principaelick, dessen van die welcke sij gesonden worden, ende
[60] neffens+
[62] rijckdoomen, ende int bijsonder alle Schenckagien, die haer
[63] souden moegen aengeboden worden: Niet doende, gelijck den
[64] Coninck Nobel alhijr in dese fabel, sendende den ongeschick[65] ten, grooten, grooven, en plompen Beijr, in Ambassade, na den
[66] ergen, versmitsten, ende doortrapten Reinart de Vos; Ende
[67] oft wel die Beijr, groot en groff van lichaem was, so hadde hij
[68] doch evenwel geen verstandt, om een sulck werck uijt te
[69] richten.

+

blz 243 dien, oock haer
eijgen Eere, Authoriteijt,
ende respect,
[61] lijver hebbende, ende
hooger achtende, dan alle
schatten en

[70] Want, niet het lichaem, ofte des selven uijtterlijcke schoone
[71] gestaltenisse, maecken den man bequaem en geschickt, om
[72] enighe hooge, gewichtige saecken uijt te voeren: Maer sijne
[73] gemaeniertheijdt, en principaelick de deuchden, als vooren ver[74] haelt is. Want andersins, so seijtmen van sulcke, gelijck het
[75] Griexsche Spreckwoort luijdt λ
αντος ια
ρεις νδ ν. Ab Elephante
[76] nihil differs. Dat is. Ghij slacht den Elephant. Want offwel dit
[77] beest,+ gelijck Plinius betuijght, groote loff van verstandt toe+
[78] geschreven wordt; so is hij nochtans, om sijn ongchuijrheijt,
blz 244
[79] ende boven maeten ongeschicktheijt des lichaems, een plomp
[80] en bot beest. Also oock, sodanighe menschen, buijten haere
[81] groote groove, en ongeschickte leeden niet bijsonders aen ver[82] standt en wijsheijt in haer hebbende, zijn maer alleen botte,
[83] plompe, ende ongeschickte menschen, gantsch onbequaem, om
[84] enighe saecken van importantie uijt te voeren, daer ofte Landt
[85] en Luijden, ofte het particulier welvaren van een Prins off
[86] Potentaet aengelegen is.

*

60. Omnia si perdas famam servare memento. Quâ semel amissâ postea nullus eris. Eer en
gelimp, gaet voor gelt en goet. - 69. Aut: Niet die groove stercke leeden. Noch die schoonheijt
maeckt den man: T' is t' Verstant, vermenght met Zeeden Dat tot Eeren brengen can. - 80.
Sodanighe worden met recht genoemt, gelijck die Griecken seggen, βονβ ρας à bubuli
ponderis argumento, Estque βονβ ρας, homo vasti corporis mole, qui proe nimio pondere
tardum corpus aegrè moliri queat; Unde Hector apud Homerum ita alloquitur Ajacem. Quid
loqueris telluris onus? Quid futilis Ajax? Dicitur etiam Verveceus hoc est. stupidus, et insulsi
judicij homo, veluti vervecino mucco scatens. Eiusmodi Tenebriones mucci plenos,
βλε εμ ξονς nominant, hoc est. qui facile sibi imponi sinunt; obtusiores plerumque, quam
ut alienas technas animadvertant, aut intelligant. qualis hoc loco est Ursa quoe huiusmodi
hominibus adsimilatur. Eras. in Adag. p. 668.
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[87] Ja zijn merendeels in sodanighe sware saecken, so wel haer
[88] selven, als het gemene beste, meer hinderlick, als vorderlick;
[89] ende zijn niet anders te houden, als Corpus sine pectore: Dat
[90] is, een romp sonder zijle; op het welcke wel past, het gemeene
[91] Latijnsche Spreckwoort, Dat aldus luijdt: Asinus Antronius.
[92] Dat is so veel, als een grooven botten Esel, sonder enich ver[93] standt.
[94] Waer mede wel overeencoemt, het gene+ die Poët Catullus
[95] verhaelt, seggende

+

blz. 245

[96] nulla venustas,
[97] Nulla in tam magno, corpore, mica salis.
[98] Ende wat nu alhijr geseijt wordt van die groffheijdt der
[99] leeden, ende plompheijt des verstants, daer aff die fabel melt,
[100] ten aensien van Bruijn de Beijr, ende volgens dijen, van alle
[101] andere groove, botte, plompe menschen: Even dit selve can
[102] niet onbequaemelick gepast worden, op sommige huijden[103] daeghsche Hovelinghen, ende so sich door de wandelinghe
[104] Jonckers laeten noemen; voorgeviende, dat sij boven alle andere
[105] eerlijcke menschen, t'sij te Hoove, ofte in die Steden buijten den
[106] Hoove, behooren voorgetogen te worden; ende dat daerom, ter[107] wijlen sij haer selven inbeelden, ende met een vastelick gelooven,
[108] dat, wegen haer Eeren Titel, van Adel, nijmant meerder te achten
[109] is als sij, ende datmen haer daerom oock voor anderen, in alle
[110] voorvallende Ampten en digniteijten, t'sij ordinarisch, ofte
[111] extraordinarisch, t'sij oock in den Oorloch, ofte buijten die
[112] selve, in Politike bedijeninghen, behoort voor te trecken.
[113] + Daer het nochtans somtijts, so wijt van daer is, dat sij
[114] tot sulcke Ampten ende Bedijeninghen, bequaem en geschikt
[115] souden wesen; dat oock die geringste boier achter den Ploegih,
[116] beter daer toe soude dijenen als sij; aengesien de selve, voor
[117] Andere niet anders en hebben, als den blooten Titel van Adel,

*

+

blz. 246

93. Een groote lanteerne sonder licht. Ende. Praeter umbram nihil. -. 103. Tales hodie Nobiles,
non nisi fumosas habent imagines, hoc est. frequenter iactant pervetustam generis nobilitatem.
Cum tum revera se nobilis non praestant. hic Cic. in Pisonem. Obrepsisti ad honores, errore
hominum, commendatione fumosarum imaginum: quarum nihil simile habes proeter colorem.
Juvenal. Veteres Ceras appellat. Tota licet veteres exornent undique Cerae Atria, Nobilitas
sola est atque unica Virtus. - Ast Virtus gloriam parit. hoc est. Quibus Virtutes in precio sunt,
illi perveniunt ad illustrem viam; Nobilitat unumquemque suum opus. pag. 534 Eras, in Ad
- 113 Die oprechte, ende gequalificeerde niet te nae gesproocken.
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[118] die rest is in haer te soecken. Ende hijr door coemt het dan som[119] wijlen, dat sodanighe ingedrongene Officianten, staende maer
[120] alleen op haer bloote naem; haer also in verscheijden bedie[121] ninghen comporteren, dat sij daer door niet alleen haar selven
[122] in spott en schande, ia oock wel in perikel van lijff en goet,
[123] maer oock, dat meer als te veel te beklagen is,) Landt en Luijden
[124] in die uijtterste ruine ende miserie brengen. Daer het dan dick[125] wijls, veel beter waer geweest, so wel voor haer eijgen persoon,
[126] als voor de Landen en Steeden, dat sij noijt in alsulcke bedie[127] ninghen waeren geweest; maer dat andere, van minder quali[128] teijt, en affcoemste, doch rijpper van verstandt, wijsheijdt, en
[129] beleijt, die gantsche saecke waer bevoolen geweest+ gelijck
[130] sulx die dagelixsche ervarentheijdt ende die exempelen, Godt
[131] betert, meer als te veel betuijgen, onnodich hijr van int part[132] culier te verhalen.
[133] Ten Anderen, so leren wij hijr oock bij dese fabel, van den
[134] plompen, ongeschickten Bruijn de Beijr, seer stoudt, drijst,
[135] ende vermeten, een alsulcke reijse aennemende, ende doch opt
[136] laest bedroogen wordende; dat nijmant so lichtelick een saecke
[137] aenneeme uijt te voeren, die niet in sijner macht is, ofte zijn ver[138] standt ten booven gaat, sich selven eerst wel neerstich examine[139] rende, ende beproevende, op dat sij niet daer door in schade, spott
[140] en schande coemen te vervallen. Want dit is eenmael seecker en
[141] gewiss, dat het veel beter is, een saecke met eeren te laeten
[142] staen, ende sich dessen niet te onderwinden, als die selve een[143] mael, onvoorsichtelick, en onbedachtelick aengevangen heb[144] bende, daer na met schand' en oneere, en groote disreputatie,
[145] uijt te scheijden: Volgens die Leere der Oude Wijsen, welcke
[146] daer raeden: Non suscipiendum temerè negotium. Dat is, so
[147] veel te seggen,+ Dat nijmandt uijt stoudheijdt noch vermeten[148] heijdt, een sware ende gewichtighe saecke sal aennemen te
[149] volbrengen, waer uijt enighe swaericheijdt soude moegen ont[150] staen; noch dat sich oock nijmant so lichtelick, hijr en daer
[151] sal laeten versenden, bij aldijn hij hem selven niet bequaem
[152] genoech daer toe en voelt: Want voor gedaen, en nae bedacht,
[153] heeft menich man groot verdrijt gebracht: Ende die gene, d'e
[154] sich sulx onderwinden, sijn niet wijss noch cloeck, maer sotte
[155] ende vermetene menschen, ende die vermetenheijt sonder ver[156] standt, laet selden een saecke wel gelucken, maer gewint altijt
*

+

blz. 247

+

blz. 248

119. Sic multis hodie fumosa sua nobilitas plus obfuit, quam profuit. - 123. Cic Off. 1.
Miserrima est omnino Ambitio, honorumque contentio. - 133. II. Lere - 142. Beter bij goeder
tijt uijt een saecke gescheijden; als daer na met schande die selve te moeten verlaten. - 153.
Die niet een saeck betracht aleer hij se begint, Die raeckt in ongeluck Aleer hij dat versint.
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[157] een droevighe, schaedelijcke, ende schandelijcke uijtganck. Ende
[158] dit gaet gemeenlick also toe, met alle groovp, plompe, onver[159] standighe, ende vermetene menschen, die gantsch geen ervarent[160] heijt hebben, ende doch evenwel sich onderstaen ijts te doen,
[161] dat boven haer vermoegen streckt, ofte oock onmoegelick voor
[162] haer is uijt te voeren. Daerom seijt het oude Spreckwoordt seer
[163] wel: Oportet remum ducere+ qui didicit. Dat is. Laet die gene
+
[164] roejen, die des verstandt hebben. Waer mede te kennen gegeven
blz. 249
[165] wordt, dat nijmant behoort te gaen booven sijn vermoegen, ofte
[166] verstandt, maer voor al blijven bij het gene, daer in hij ervaren
[167] is. Want het luijdt huijdendaegs also, ende is oock waer. Qui
[168] lusus non novit, legem abstineat. Die des speelens onervaren is,
[169] die houde sich daer van: Dit selffde geeft oock genoechsaem te
[170] kennen het Grieksche Spreckwoordt, het welcke aldus luijdt.
[171] ρδοι τις ν
αστος ιδε ν τ χνην. Quam quisquis norit artem, in hac
[172] se exerceat. Dat is. Elck oeffene sijn const, die hij geleert heeft;
[173] Waer mede ons aengewesen wordt, dat wij ons allen sullen
[174] bemoejen, met sodanighe saecken, daer van wij kennisse ende
[175] wetenschap hebben; Maer het gene ons verstandt ten booven
[176] gaet, dat sullen wij andere, geleerde, cloecke, wijse, ende
[177] ervaerne mannen laeten verdisputeren ende uijtvoeren. Ende
[178] int corte geseijt, het gaet gemeenlick altijt toe, gelijck dese
[179] navolgende Spreucke luijdt,+ μα
α μ ν ρ σος, λογισμ ς δ
νον
+
[180]
ρει. Jnscitia quidem confidentiam, prudentia vero cunctationem
blz. 250
[181] parit. Dat is. Onwetenheijdt, ofte onervarentheijt, baert ver[182] metenheijt; Maer die voorsichticheijdt, ende t'verstandt gaet
[183] bedachtsaem en lancksaem. Dit selve betuijght oock Divus
[184] Hieronimus, in Epist: ad Evagirum. Imperitia, (seijt hij) Con[185] fidentiam, Eruditio timorem creat, Dat is. Onwetenheijdt
[186] maeckt drijst en stoudt; maer geleertheijt brenght vreese. Hijr
[187] mede coemt seer wel over een, het gene die Oude Wijse voor
[188] een Spreckwoort gehouden hebben seggende. Cognitio rerum,
[189] reddit hominem cunctatiorem ad aggrediundum negotium. Dat
[190] is, Die ervarentheijdt ende wetenschap van een saecke, maeckt
[191] den mensche bedachtsamer, om de selve aen te vangen; Het
[192] welcke dan, als een gesonde leere, in acht te neemen hebben,

*

159. Quorsum pro captu tuo, ad impossibilia eveheris, qui possibilia negligis? Quid judicas
de colore, cum caecus sis? - 165. Ne sutor ultra crepidam. Elck blijve in sijn beroep. - 175.
Quae supra nos Nihil ad nos. Turpe enim est, supra captum ascendere, scrutarique velle
sublimiora, quam ut cuiusque ingenium exigat. Au: - 190. Illust[r]e huius rei habemus
exemplum, in Qu: Maximo. de quo proeclarè Ennius. Unus homo nobis cunctando restituit
rem. Non ponebat enim rumores ante salutem: Ergo magisque magisque viri nunc gloria
claret. Cic. 1. 1. offic.
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[193] alle die gene, welcke haer in eens anderen dijnst, wat naeme
[194] die selve oock soude moegen hebben) willen laeten gebruijcken,
[195] dat sij niet uijt lichtveerdicheijt noch vermetenheijt, een
[196] onervaerne+ saecke bij der handt nemen; haer selven al te veel
[197] vertrouwende, ofte haer wijsheijdt ende verstandt, dat doch
[198] somtijts niet veel bijsonders is, al te veel toeschrijvende;. maer
[199] dat sij voorsichtich ende wel bedacht gaen, haer, gelijck vooren
[200] geseijt, wel beproevende, ende ondertastende, off sij oock be[201] quaem, ende geschickt genoech sijn, daer toe men haer soude
[202] willen gebruijcken; so niet, dat sij die saecke laeten varen, al eer
[203] sij schaede en schande daer van brengen; gelijck oock alhijr,
[204] den plompen, drijsten, en onbesonnenen Beijr, ongeschickt sijnde,
[205] tot het gene, hem den Coninck Nobel implojeerde, hem selven
[206] in groot lijeden brachte, daer hij naderhandt niet dan spott en
[207] schande van brachte.
[208] Die dan nu huijdendaegs, also groff, plomp en vermeten sijn
[209] en blijven, aennemende ijts te doen, dat haer te swaer is, soda[210] nighe worden gemeenlick, door twederleij wegen en middelen,
[211] van die erg-listighe ende doortrapte koppen bedroogen. Voor[212] eerst, wanneer sij van die selve bedrijgelijcker wijse, ende+ als
[213] onverdijnt, in haer aengesichte, ten hoochsten gepresen ende
[214] geeert worden; gelijck dan gemeenlick die aert is van alle
[215] vleijers ende pluijmstrijckers, die een anderen wonderlick weten
[216] den honich om de mondt te smeeren, sprekende het gene sij
[217] geerne hooren, en doch niet een woordt van herten en meenen.
[218] Hijr van spreeckt D. Hieronimus aldus. Die u, seijt hij) al te
[219] veel looven en prijsen, die vertoonen u gemeenlick een sweert
[220] met honich besmeert. Daerna oock, so wanneer men haer voor[221] stelt, ende aenspreeckt, tot het gene sij gemeenlick sijn genegen;
[222] Als bij exempel; den hoveerdigen, van costelijcke klederen; den
[223] Eergijrigen, van groote Staet, en tijtlijcke eere: den geltgij[224] rigen van groote schatten; de dronckaerts, van veel suijppen,
[225] ende volle kroesen, die gulsige, van veel te brassen ende bancke[226] tieren; die Leckerbecken, van een soeten brock, den hoiereer[227] ders, van schoone vrouwluijden, ende voorts een ijder na dat
[228] hem die ooren jeucken. Siet dit sijn die rechte middelen, waer
[229] door alsulcke groove+ onverstandighe, ende vermetene menschen,
[230] so lichtelick vervoert, en bedrogen worden: Gelijck oock alhijr
*

+

blz. 251

+

blz 252

+

blz. 253

213. Quam facile hodie mendacio, et adulationi Regum et principum aures patent! Et quam
certa, et tamen dilectissima Adulator pernicies! - 218. Adulationis servile ingenium: Et
perpetuo Adulatores sapientum Adversarij. - 223 So eener geerne danst, so heeft hij geerne
gespeelt. Ende die danssens gesindt is. mach licht speelmans genoeg. Quilibet, ad proprios
suos affectus, furioso velut impetu rapitur
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[231] Reinart de Vos, doet, aen den groven plompen en drijsten Beijr;
[232] gelijck hijr van int volgende twede Deel wat breder sal verhaelt
[233] worden: Alwaer dan, voor so veel die ontihalinghe Bruijns die
[234] Beijr aengaet, die fabel melt, dat Reinart de Vos, tot die affge[235] sondene Beijr is uijtgegaen, hem als sijn Lieven Oom welcoem
[236] hetende, ende met veel vrindelijcke woorden onthalende, daer
[237] hij doch anders in sijn herte niet en dacht, als den plompen
[238] Bruijn te bedrijgen, ende in swaricheijt te brengen, gelijck daer
[239] na wel gebleecken is; Ende sulx doet de Vos, door sodanige
[240] middelen, gelijck vooren geseijt is. Want hij prijst alhijr den
[241] Beijr, strax na dai hij hem hadde vriendelick onthaelt, met een
[242] valschen schijn; Ende al prijsende, en met hem sprekende,
[243] denckt hij ondertusschen heijmelick in sijn gemoet, middelen,
[244] waer door hij hem mochte verleijden, ende int gevaer brengen,
[245] insonderheijt, terwijlen hij hoorde,+ dat Bruijn die Beijr, so
[246] graeg, ende van natuijren genegen was tot die soete spijse, te
[247] weten den honich.
[248] Ende dit is gemeenlick die rechte aert der gener die mal[249] canderen haeten, en vijandt zijn, dat sij sich niet altoos opentlick
[250] met craght en gewelt onder malcanderen wreeken, maar met
[251] list en leijdige practiken, gelijck alhijr de Vos doet: Maer een
[252] sodanich werck is onder alle staeten van menschen onbetaem[253] lick en verfoeielick, ia een Godtloose en duijvelsche handelinge,
[254] maer insonderheijdt, onder sodanighe, die sich waere Christenen
[255] beroemen, ende dagelicks die kercken ende gemeijnten besoe[256] cken, Ende een alsulck, leijdich, valsch, en listich werck, can
[257] en mach met recht genoemt worden Ars Megarensis; Dat is een
[258] sodaniche const, wanneennen niet ter goeder trouwe handelt,
[259] maer met bedrijgerije omgaet. Want die Megarenses, gelijck
[260] Aristophanes verhaelt; waeren eertijts qualick berucht, dat sij
[261] met valscheijt en bedrijgerie omgingen, ende geheel anders met
[262] den mondt spraecken, als: sij int+ herte dachten. Ja sodanighe
[263] zijn gelijck den valschen ende pluijmstrijckenden Pijrrhander,
[264] wiens bedrijgerie, ende uijtmuntende schalckheijdt voor anderen
[265] wel bekent was.

+

blz 254

+

blz. 255

[266] Derhalven, so moet sich een ijder, ende insonderheijt die
[267] onervaerne, groove, onverstandighe menschen wel voorsien,
[268] ende -wachten voor alsulcke erg-listicheijdt, ende bedrijgerie:
[269] Ende so wanneer sij sulcke schoone gladde woorden hooren,
[270] gelijck het huijdendaegs onder veele gebruijckelick is, die niet
[271] uijt een reijn, oprecht herte voortcoemen, die selve geen geloove
[272] toestellen, op dat sij niet ten enighen tijden daer door bedrogen
*

232.

Deel - 235. Mel in ore, fel in corde
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[275] gelooffs toestellende, ende hem selven uijt botticheijdt, en onver[276] standt, al te veel bloot gevende. Daerom oock die Oude Wijse
[277] seer wel gesprooken hebben, met dese vermaninghe. Dat het
[278] herte des menschen+ niet lichtelick luijsteren sal, na gladde
[279] woorden zijns vijandts, ofte na sodanighe, die meer belooven.
[280] als sij selve weerdich zijn: Want in haet en nijdt nimmermeer
[281] goet gelove noch trouwe can gevonden worden. Ende wederom
[282] op een ander plaetse, worden wij vermaent, het geselschap der
[283] ontrouwe te mijeden, oock des genen, die ons in bloetvrint[284] schap bestaen. Ende off sij schoon cloeck van verstandt, ende
[285] seer wijss van raet sijn, so helpt het doch niet; maer wacht u
[286] evenwel voor haer ontrouwe, ende listighe practiken.

+

blz 256

[287] Maer van sodanighe, die trouw, en eerenvest zijn, ende die
[288] de gerechticheijdt lieff hebben, sult ghij u nimmermeer scheij[289] den; Ende off ghij wel van die selve geen groot voordeel van
[290] gelt en goedt hebt te verwachten, so laet het u doch evenwel
[291] genoech wesen, dat haere getrouwe dijnsten, u noch eijndelick,
[292] so wel te Hoove, als andersins buijten het selve, connen helpen,
[293] ende vorderlick wesen.

*

278. Hijeronymus spreeckt seer wel. Die u te veel looven en prijsen, vertoonen u een bloot
sweert, met honich bestreecken.
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Het VII. Capittel.
+

blz. 257

Fabels Argument.
Het Vosien voert die Beijr, daer honich was te eeten;
Maer t' brack hem bitter op, werdt blondt en blaeuw gesmeeten;
5 En tot ter doodt gequetst; dien Reinart noch begeckt,
Daer hij aen t'water lagh verborgen en bedeckt.

Fabel.

10

15

20

25

Als Reinart nu vernomen hadt,
Dat beijde, baen en oock het padt,(a)
Gants velich, vrij, en seecker was;
En dat oock op het selfde pas,
Den Rustevijl met sijn geslacht,
Door dijn het was ter middernacht,
Geheel in rust en vreede lagh;
En nergens oock geen mensch en sagh;
So treedt het Vosjen dapper aen,
En wijst den Beijr, die honich-baen:+
+
En spreeckt terstondt met valschen sin,
Coemt hijr een weinich nader in:
Siet ginder leijt een machtich houdt,
Daer in is honich menichfoudt:
Daer in so steeckt een dicke kijl,
Die gister avont Rustevijl,
Noch laete coemend van het velt,
Heeft ingedreeven met gewelt;
Daer af den boom, dat seecker is,
So wijt van een geborsten is,
Dat ghij daer in tot u gerijf,
Kond' steecken, t'hooft en t'gansche lijf;

+

blz. 258

(a) Temporis inprimis habenda ratio: juxta illud, Graec γν
ι αιρ ν, id est. Tempus noveris.
Hinc Hesiodus. Optimum erit, si quis tempus spectaverit aptum. Adeo sanè cunctis in negotiis
plurimum habet momenti, temporis et oportunitatis observatio. Hac spectat illud Pindari.
Tempus in omni re fastigium obtinet. graecè ita sonat, δ
αιρ ς μο
ς παντ ς χει
ορν
ν.
+ Dit honich padt, veranderde in een bloet-padt:
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30 En eeten sat, tot dat u lust
Van honicheeten sij geblust:
Maer dit sij u te voor geseijt,(b)
Dat ghij niet al te lang en beijt,
Al eer den boier coemt uijt sijn schuijr,
35 En maeckt u desen honich suijr:
En noch so voegh ick dit daer bij,
Dat ghij van dese slabberij,+
V mage niet te veel belast,
Of oock te dijp int honich tast
40 Op dat ghij niet door overdaet,
Vervallen coemt in enich quaet.
+
Dit woordt was Bruijn geheel na t'sin.+
En dacht, hoe coem ick hijr noch in;
Dit was het gene dat hij socht,
45 En daer hij t'aldermeest op docht:
En sprack daer op van eender stondt,
Geheel verblijt, al lacchens mondt:
Wel, Reinart sijt ghij mal of dul,
Of houdt ghij mij so slechten jul?
50 Soudick mij stellen als een vraet,
En wieten van geen middelmaet?
Of soud ick als een vratich beest,
Mijn buijck gaen stellen op die leest?
En eeten mij so vol en sadt,
55 Als of ick geen verstandt en hadt?
Och neen, geen lust ick oijt verkoos,+
Waer door ick mijn aptijt verloos:
Die middelwech is wonder goet,(c)
Maer overdaet doet selden goet.
60
Mits gralende na t'honich-sop,
So steeckt den beijr sijn ruijgen kop,
Gants onbedacht, en drijst, en stoudt,
Tot over d'ooren, in het houdt.

+

blz. 259

(b) Saepe etiam ex ore inimici, dulcis veraque fluit admonitio, cui rarò tan.en non nisi cum
poenitentia, habetur fides. Au: J.
+ Die mij ijt seijdt, dat mij misstaet; Dat is mijn vrindt al weet ick t' niet.
+ Ast eenen na sijn wille gaet, So vraeght hij na geen schaed of baet. Peream, et fac quod volo.
A.J.
+ Momentanea Voluptas, quoe citò transitura, nocet. idem. Voor kleine vreucht groot
ongeneucht.
(c) Medio tutissimus ibis. Et Medium tenuere beati. Eras. in Adag. Medium sequere: Horat.
Auream quisquis mediocritatem, diligit; tutus, etc. - Maet houdt staet, Van Overdaet vergaet.
Adag. Ex moderatis corpus bene habet. Et. Moderata laudamus, Excessus vituperamus. Plato
in Piotagora: Hortor ut mediocritatem pro viribus servetis, ad medium perduci.
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Sijn lincker en sijn rechter poot,
65 Hij neffens t'hooft in holle schoot:
+
Dit siend' het Vosjen werdt verblijdt.
En dacht, nu ist op-passens tijdt:
Het ruckt en pluckt, het scheurt en wringht,
Tot dat die kijl om hooge springht.
70 Dit gaff den Beijr so fellen neep,
Dat hij van angst, O Woopen! riep;
Maer t' Vosien sprack; geen iock of spel
Js hijr voorhand, ô snoo gesel!+
Sijt wellecoem, du groove gast;
75 Jck meen, ick heb dij nu wel vast:
(a)
Daer sat die Beijr, mijn lief Oomkool,
Geperst, bedrenght int honichool:
En dit was t'geen het vosjen socht,
Daer over t'hadt soo lang bedocht.
80 Hijr(b) hielp geen schelden, sterckt, noch macht,
Geen huijlen, grommen, noch geen klacht;
Geen krassen, bijtten, noch geluijdt,
Het costen hem sijn beijren-huijdt:
Het Vosjen had hem al beset,
85 Verrast, verraden in het net.
Doen Bruijn aldus van angsten riep,+
Die Vos terstondt te rugge liep;
Mits coemt den boier in aller ijl,
Geloopen met een stale bijl;
90 + Hij siet al om, hij hoort geluijdt,+
Maer wiste niet wat sulx beduijdt;
Hij raeckt ten laesten na t'gehoor,
Op t' rechte pat, en t'rechte spoor.
Die Vos, d[i]e nu van verre stondt
95 Sijn lacchen qualick laeten condt,

+

blz 260

+

blz. 261

+ Ex jocis interdum seria. Au. J.
(a) Eras. in Adag. p. 485. Hic, suo ipsius indicio perijt sorex. juxta illud Terent: in Eunuch.
Egomet meo jndicio miser quasi sorex hodiè, perij.
(b) Jn re mala, animo si bono utare, adiuvat Eras. ex. Plaut: Adagior. p. 484. Fortiter enim ferendo
vincitur malum, quod evitari non potest. Jdem in Pseudolo. Bonus animus in re mala, dimidium
est mali.
+ Die Beijr, wordt alhijr door sijn eijgen luijdtruchticheijdt verraeden; en krijght in plaets van
hulpe, niet dan spot en schande, en groote schaede. Veele huijdendaegs, menende haer noot,
uijtterlick aen andere te kennen te geven in meninghe geholpen te worden; vervallen noch
in grooter quaet, daer t' beter waer geweest, geschwegen te hebben, ende sijn leedt heijmelick
te dragen, als andere te openbaren Want klaeght ghij u vrindt, hij bedroeft sich; klaeght ghij
u vijant, hij verblijt hem ende bespot u wel noch;
+ T' is beter gesweegen, als van veel spreecken hinder gekreegen.
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Hij groeijt en graelt in sijn bedroch,+
En roept, Wel Br[u]ijn hoe vaerdij doch?
Hoe staen die saecken nu met u?
Eet niet te veel, dat raed ick u:
Hoe smaeckt den honich? Js-se soet?
Hoe? swijgdij stil, Js-se niet goet?
Mij dunckt daer ginder coemt een boier,
Het schijnt te sijn een ergen loier;
Hij is gewapent en getandt,
Daer toe een bijl in zijner handt:
Jck achte dat den loosen guijt,
Oock tracht na desen honich - buijt
Of t'schijnt, hij heeft het in den sin,
Om u te schencken dapper in;
Op dese nieuwe gasterij
En aengename slabberij
Want die bij cost geen dranck en geeft,
Die is een weijnich onbeleeft:
+
Hijr met kijst Reinart t'hasepat,
En laet den Beijr in t'honich-gat.
En siet den boier op staende voet,
Geheel verstoort in sijn gemoet,
Coemt daer die Beijr gevangen leijt;
Die weer niet linx, noch lang gebeijt,
Loopt strax te rug, om dit gerucht,
Te brengen aen het naeste klucht;
Al waer hij wist, dat op dat pas,
Een groot getal der boieren was,
Die midden saeten in de vreucht,(c)
En wisten van geen ongeneucht:
Hij roept en tijrt, hij hijght en blaest,
En stelt sich aen als of hij raest;
Een ijder vraeght wat dat hem let,
Of wat sijn sin so seer ontset?
Hij spreeckt, T'sa lustich op die been,
Beijd' Oud' en iong. al vast door een,
Coemt al te saem wat loopen mach,
Al eer daer coemt den lichten dach:

+

blz. 262

+ Die boose en Godtloose groijen in haer quaet, gelijck die swijnen in haer vuijlicheijt.
(c) Multa cadunt inter calicem supremaque labra. Tusschen handt en tandt, coemt menichmael
een dinck te schandt. Dit gebeurt oock noch veelmaels, so wanneer in een aengevangen ende
begost werck, ijts vremts ende onverwachts tusschen coemt; dat alsdan het eerste werck ofte
opset, sijn voortganck niet can hebben. Daerom wel en recht geseijt wordt ./. Geen opset gaet
so vaste voort, Hij wordt dan noch wel eens verstoort.
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Coemt siet eens achter aen mijn schuijr,
135 Wat vremt en wonder avontuijr!
Hoe datter in het cort geseijt,
Een felle Beijr gevangen leijt.
+
Dit woordt was qualick uijt die mondt,
T'liep al te hoop wat loopen condt,(a).
140 Het gants gelach raekt int geweer,
Met roepen tijren even seer:
Daer so sagmen, hercken, sweepen,+
Lange speeten, gaffels, greepen,
Dicke knuppels, lange staecken,
145 Die sij van die tuijnen braecken,
Houwers, degens, tangen, spaden
Was een ijder met beladen,
Messen, bijlen, steenen, stocken,
Oock der vrouwen spinnerocken,
150 Siet! dit most alles voor den dach;
Voor Bruijn voorwaer een hardt gelach.
Die pape, met den Gardiaen,
Die Coster, met den Cappelaen,
Die stelden sich oock op geweer,+
155 En liepen t'samen even seer.
Des Papen maeght, en oock die knecht,
Die raeckten meed' in dit gevecht,
Vrou Jutt, des Papen meijers vrouw,
Die griep haer man vast bij die mouw,
160 Dit sag vrouw Lijs, dat rappe wijf,
Die nam haer soone bij het lijf,
En sp[r]ack hem in een frischen moet,
+
Dan t'scheen te sijn een slechten bloet.
Jan Rappel-reij, Claes achter Lam,
165 Die besten van der boieren stam;
Die gingen voor, met sweert en stang:
Maer Krucken Geert, die was heel bang.
Jan Hompes-Nijs, en Tallemoer,
Die gingen oock, op t'selfde spoer;
170 En Quinckerts wijf, Trijn Appelteuijt
Met Lijre Lijsken, Flatterteuijt;
Cleijn Pijtjen, met sijn scheve beck,
En Truij sijn wijf, die slooten t'heck.

+

blz. 263

+

blz. 264

(a) Publica salus, utilitati privatae praeponenda: Men moet altijt meer sorge dragen voor t' gemene
beste, ende des lants welvaren; als voor sijn eijgen particuliere nutticheijt: gelijck alhijr die
boieren doen: laetende eeten en drincken staen, ende helpen haren, algemenen vijant verdelgen.
+ Boieren geweer, Plomp geweer.
+ Boieren oploop:
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Als bruijn dit boos gerucht vernam,
175 En dat men hem besoecken quam,
Daer hij so vast gevangen lach,
En nu den doodt voor oogen sach.
Hij wrong het lijf van angst en pijn(b)
En kromp gelijck een Egel-swijn.
180 Hij huijlde met so vremdt getijr,
En brulde g'lijck een wilde stijr:
Hij riep, hij piep, hij scheurdt, hij trock,
So langh hij t'hooft kreeg uijt het block;
Maer liet nochtans tot sijnder schandt,
185 Daer blijven vel en vlees te pandt,
Het welck hém over d'oren hing:
+
Noijt sagmen daer so vremden ding
Een naeckten afgestroopten bol,
So bloedich coemen uijt het hol;
190 Geheel mismaeckt en ongehuijr;
Denckt werd hem dit bancket oock suijr?
En of hij bracht dat hooft daer uijt,
Met sijn gevilde, ruijge huijt,
So bleef nochtans dees hangebast,
195 Met beijd sijn voorste pooten vast.
Hijr werdt den dijef weer even bangh;+
Maer toogh en ruckten doch so langh,
Als waer hij raesend' dul gewest;
Tot dat hij noch ten lange-lest,
200 Sijn lincker en sijn rechter poot,
Van klaeuwen, vel en vlees ontbloot,
Geheel en al weer na sich trock,
Gelijck een omgekeerde rock:
Dit was voorwaer een hardt gelagh
205 Voor Bruijn, die so gewondet lagh,
Dit was den rechten honich niet,
Daer meed hem dese vos verriet;
Een quade reijs, een snode vaert,
Die Bruijn wel liever had' gespaert.
210 + Maer dat den Beijr meer als den rest,
Noch krencken deed' op t'alderlest,
Dat was, dat desen lammen hondt,
Noch gaen, of staen, noch loopen condt.

+

blz 265

+

blz. 266

(b) Jgnaviam saepe acuit saeva necessitas, et desperatio plerumque spei causa esse solet. Sic.
Curt: p. 176. Clausis ex desperatione crescit audacia, et cum spei nihil est, sumit arma formido.
+ De malo in malum. So haest het eerste leed vergaet; Het twede voor die deure staet.
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Doen Bruijn aldus geheel ontmandt,+
Sich manck dees felle boieren vandt,
So treedt hijr toe den Rustevijl,
Gewapent met een stale bijl;
En geeft den Beijr den eersten slach,
So hardt en fel hij immer mach:
Hijr op so volghden voort die rest,
Een ijder sloeg sijn alderbest;
Met groot getijr, gesnorck, geblaes
Gewoel, gedruijs, en groot geraes.
Heer Pater met sijn lange rock,
Die grijpt terstont een dicke stock,
En groet die Beijr met felle macht:
Dit nam sijn Coster oock in acht,
Die vat terstondt een oude greep,
En geeft hem een so swaren neep:
Hijr op so coemt den Gardiaen,
Des Paters knecht, den Cappelaen,
En roepen met een groot getijr,
Sla doodt, Sla doodt, geeft geen quartijr.
Dit hoort een vuijle swarte smit,
+
En seijt; Wat duijvel, wat is dit?
Jst so gemeent, sprack dese quant,
En grijpt een hamer in der hant,
En geeft den Beijr, een harden groet,
Dat hij sich schijr van angst bedoet.
Wel hoe? sprack Luijt, sal dit so gaen?
So moet ick immer oock daer aen.
Daer op sprack Grob, siet wat ghij doet,
Want al te haestich is niet goet:
Mits coemt daer achter aen alleen,
Göert Slobbe, met sijn scheve been,
En Lulef met sijn platte neus,
Gelijck een spansche botterdeus.
Jan Slingervoet, Vrou Abelquack,
En Trijntje Buls, en Peeckelsack,
Daer toe vrou Slond' en Tallemoer,
Met Lijse Laeu, die snoode hoer;
Siet, dese wijven alle vijf,
Die wilden Bruijn oock op het lijf.

+

blz. 267

+ Hijr begint den boieren schermutzel, over den armen gevangen beijr; Waer mede die
overgroote ongestadicheijdt des gemenen volx Heer Omnes, te verstaen gegeven wordt, hoe
lichtveerdich het selve, inclineert, sonder enich verstandt, kennisse, off wetenschap, tot
allerhande oproeren, en meuijterije.
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Maer die daer deed het meeste quaet,
255 Dat was den grooten Ruckel-raet:
Die sterckste man van t'gantsche Landt,
Oock die men onder d'Adel vandt.
Sijn moer dat was vrou Voddevuijl
Sijn vaer den lammen Puijstebuijl:
260 + So goet als eener van geboort,
Ontrent die oude Papenpoort.
Na desen quam een groot gesliep
Dat raesd' en woeld' dat tijrd' en riep,
So datmen sien noch hooren condt,
265 Hoe dat het met den Beijren stondt;
Ten laesten quam noch Pijtje Kijl,
Den rechten broer van Rustevijl,
Die midden onder t'volck[j]en spranck,
En wilde tegens Duijvels danck,
270 Die Beijr noch geven voor het lest,
Een slach, daer meed' hij had' de rest;
Hij vat terstondt een machtich holt,
En treft hem dat hij suse-bolt:
Daer over wordt die Beijr so dul,(c)
275 En bromt gelijck een rase-bul;
Hij doet een spronck, een felle loop,
En stoot die wijven overhoop;
So dat sij na een lang gewoel,
Geraeckten in een waterpoel;
280 Een poel seer dijp, en wonder breet;
Daer lach Vrou Jutt, en Nijs, en Greet.
Hijr sach het uijt seer wonder suijr,
Men hoorde strax een groot getruijr.
+
Die Paep verschrickt, riep over luijt,
285 T'sa mannen brenght hijr bij een schuijt!
Daer ginder drijfft vrou Jutt, mijn maeght,
Jck hoore dat sij bitter klaeght,
Ach Godt mij dunckt, ia vast, ick g'looft,
Jck sie haer pels drijft over t'hooft;
290 Vrou Lijss, en Griet, en Tallemoer,
Die hoor ick maecken groot rumoer.

+

blz. 268

+

blz. 269

(c) Crescit hic audacia ex nimia desperatione et dolore. Sic impellit plerumque ignavos et
imbelles, formido. ad desperationem; quoe versa postmodum in audaciam, et furorem,
plurimum potest efficere; Nemo enim melius aut rectius sentit suas vires, quam si ad extremam
angustiam fuerit adactus. Nijmant en weet wat dat hij kan, Als wan' die noot coemt aen den
man. Want dickwijls sal den angst en noodt, Een man verlossen van den doodt.
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Ja mannen siet! eij lief, siet daer!
Sij swabben alle bij malkaer.
Loop aen, Loop aen, en blijft niet staen
T 'is hooge tijt, ghij moetter aen;
Hijr bij, hijr bij! met alle macht,
Al eer het is te lang gewacht:
Help al te saem, wat helpen mach,
Jck sal u geeven drinckgelach;+
So veel ghij immers drincken moeght,
En cost daer bij, dat u genoeght:
Daer toe seer veel en groot Aflaet,
Van u bedreven missedaet.+
Hijr op een ijder strax te werck,
Met alleman seer stijf en sterck:
En mits sij hoorden van gelach,
Men na geen Beijr, meer ommesach.
+
Die of hij scheen te wesen doot,
Nochtans geport door angst en noot,(a)
Begeeft sich van het vaste Lant,
Al kruijpend' langs die waterkant,
Tot dat hij coemt uijt het gesicht,
Van Rustevijl den boosewicht.
Hijr dacht die Beijr, nu is het tijt,
Dat ick tot aller boieren spijt,
Geheel en al het Landt verlaet,
En kijs' het water tot mijn baet.
Mits geeft sich Bruijn de Beijr te poel,
En swemt also met groot gewoel,
Tot dat hij quam aen d'ander sij,
Al waer hij seecker was en vrij.
Dit sach een boier, en riep terstondt,
Met luijder keel, en open mondt:
Siet daer! Nu isset het wel gemaeckt!+
Die loose Beijr is wech geraeckt;

+

blz 270

+ Veel te looven, en niet te geven, Doet vele sotten in vreuchde leven.
+ Niet die liefde van de maeght, Of sij noch so bitter klaeght, Maer alleen het loose gelt, Doet
alhijr so gtoot gewelt.
(a) Huc pertinet illud Suidae γρε α διδ σ ει,
ν μονσος , σοφ ν id est. Cautum è rudi
reddit magistra Necessitas. Et sanè res se ita habet. Tempus enim, ut et rerum usus, ipsaque
necessitas impellunt plurimos, ad hoc vel illud aggrediendum, quod alias minimè esset
facturum; Hinc etiam rectè à Graecis dicitur. ναγ οφαγε ν, id est. Necessitatem edere.
Et convenit potissimum in eos. qui Necessitati ut consulant, quidvis interdum patiuntur,
animoque libenti perferunt. Nostrates vulgo dicunt Necessitatem commutare in virtutem.
Belg. Van die noot een deucht maken
+ fronte capillata est, post haec occasio calva. Een weijnich te laet, veel te laet. Die niet toe en
siet, moet na sien. Wanneer die kans verkeeken is. Niet licht sij weer te vinden is.
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Pots hondert duijsent, wat een schandt,
Voor al ons boiren van het Landt!
Hijr op sprack Luck, met ongedult:
Dat is alleen der wijven schult;
T'waer beter dat dit Papenkindt,
Gedreven had voor weer en windt;
+
En dat die ander florssen mee,
Oock swommen midden in de zee.
Ja wel, sprack Slob; uijt bitter nijt,
Dit is voor ons een groote spijt;
Wat duijsent droes, wat gaet ons aen?
Js ons die buijtt so strax ontgaen?
(b)
Doch t'was vergeefs, gevloeckt, gepraet,
Die Beijr passeerde sijnen straet;
Vergeefs gepruttelt, en geklapt,
Die bra, die was haer al ontsnapt.
Sij g[a]en na t' block, en vinden daer,
Niet dan der Beijren huijdt en haer,
Dies roepen sij met groot getijr,
Du loosen dijf, coemt weder hijr!
Coemt, haelt dijn oren en dijn huijt,
Die du, gelijck een schelm en guijt,
Alhijr gelaeten hefst te pandt,
Tot spijt en spott, en groote schandt.
Doch Bruijn in sijnen sin verstoort,
En sprack hijr op geen enich woort,
Maer dacht bij hem, met groot verdrijet
Mij lust weer aen den honich niet:
Jck heb' so veel ick laeden can,
Ja meer als ick verdouwen can:
+
Vervloeckt moet sijn den Eijcken top(c)
Daer in ick stack mijn domme kop.

+

blz 271

+

blz 272

(b) Eras. in Adag. p. 550. Premenda occasio. Quo significatur, modis omnibus esse instandum,
nec è manibus omittendam, semel oblatam occasionem. Nam ut vulgo dici solet. Post Festum
venire miserum est. Et Nundinis dissolutis, non est amplius negociationis commercium. Hoc
modo solemus admonere homines securos, desides, et oblata occasione res suas optimè
gerendi, tardantes, ne si non agant cum commodè possint, non possint postea, cum velint.
Damascen. in sermon. de defunctis, intelligens. Soluta hac fragili compage, nullum futurum
auxilij tempus. et nullam profuturam provocationem. Die Fransen, seggen aldus. Jl faut battre
le fer, quand il est chaud. Men moet het ijser smeden terwijl het heet is.
(c) Hic stultus post factum sapuit: Ut serò phryges, accepto damno, stultitiam, seu potius
dementiam, suam, agnoverunt
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Die droes, die schend' den loosen Vos,
Dien ick geloofd' so licht en los!
Foeij! dat ick ben so onbedacht,+
Om huijdt, en haijr, en vlees gebracht!
Foeij, dat ick met den schelmen ginck,
Die mij gelijck een vogel vinck!
Foeij, dat ick was so blindt en dwaes,
En volgde sulcken ravenaes!
Die mij door een so valschen schijn,
Verriet, en bracht in smert en pijn!
O fijlt! O guijt! O snoo gesel!
Steeckt dit onder u vossen-vel?
Du weerst als een Verrader weert,
Datmen dij met een tang of peert;
Van lidt, tot lidt van eene riet,
Ja met een radt te morsel stiet.
Dit was den zegen die hij las,
Doen hij in sulcker smerten was.
Hijr met so ginck die Beijr sijn ganck,+
En songh den droeven jammersanck.
Doen Reinart dus met voorbedacht,
Sijn Oom int lijeden had gebracht;
+
Niet anders denckend' hij is doot,+
En leijt waer in een boieren sloot:
So was hij over sulck een feijt,
Geheel vervult met vrolickheijt:
En dacht; Nu can ick vreedich gaen,
Dan t' klagen is met Bruijn gedaen.
Jck heb aen hem mijn vuijle lust,
Na wil en wens te recht geblust:

+

blz. 273

+ Hic Turdus sibi ipsi malum cacat: Sive. Chius dominum emit: hoc est. sibi ipsi causam exitij
ministravit. Huc spectat Plautinum illud: Calidum hodiè prandium prandidisti. id est. Fecisti,
quod tibi magno malo sit futurum. Et desumptum est ab his, qui se noxijs ingurgitant cibis,
postea vero, ventris tormina sensuri. Eras. in Adag. p. 484.
+ Die honich wil lecken, moet lijeden dat hem die bijen steecken.
+ Het gaet hijr de Vos, gelijck alle quaetdoenders; die welcke, na dat sij hare schelmstucken
vollenhracht hebben, nu meenen gants vrij en seecker te sijn; verblijden sich daer over, en
sijn vrolick, niet wetende noch denckende, dat haer straffe so na bij is: Ende, so vrolick als
sij sijn over hare bedrevene feijten, so roeckeloos, en sorgeloos. Also, subijtelick, worden
sij oock wederom verschrickt, voor het alderminste, geruchte, en suspicie; ofte een onverwacht
gestchte, gelijck alhijr den Vos. Want so rass die conscientie begint op te wecken: so
bespringht sij die selve, met sulcke ongestuijmicheijt en felle rasernije, dat se van angst niet
en weeten waer sij blijven sullen; ia zitteren en beven, als waren sij doodt;
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Dies ginck hij voort van eener stondt
En socht een braetjen voor sijn mondt
Het welck, als hij t' gevonden hadt,
So kijst hij weer een ander padt,
En gaet al langs die water-cant,
Alwaer hij Bruijn de Beijre vant;
Geschint, gevilt, en halfvermcoit,
Ia, bijna in sijn bloet versmoort.
Die Vos dit siende, staet verveert,
Als eener die ten halven keert,
Hij is versufft, en heel verbaest,
Als ijmant die van malheijt daest;
Hij loiert, en blijft van verre staen,
En denckt, Wel hoe wil dit noch gaen!
Js dit die Beijr? Js dit mijn Oom?
Off dunckt het mij te sijn een droom?
Doch doen hij t' wel te deeg besach,
Dat Bruijn daer aen het water lach:
+
Hij die te vooren was verblijt,
Schijnt rasend' dul van enckel spijt:
Hij vloeckt en schelt, den armen boier,+
En houdt hem voor een lompen loier:
Terwijl hij niet met alle macht,
Den Beijr om t' leeven had gebracht:
Doch doen hij sach, t' niet helpen condt,
Bedacht hij strax een ander vondt:
En stelt hem aen, als wist hij niet,
Van allen datter was geschiet:
Hij coemt en bijedt hem goeden dach,
Daer hij verwont aen t' water lach;
En seijt: Wel oom, vind ick u hijr?+
Hebt ghij gemaeckt so goeden cijr?
Hoe ist? Hebt ghij bij Rustevijl,
Oock ijts, uijt haest en grooten ijl,
Vergeten? Off gelaeten daer?
So seght het mij, ick sal voorwaer,
Om uwentwil noch derwaerts gaen,
En laeten al mijn saecken staen,
En seggen, dat ghij hijr vertoeft,
Misschijn hij uwer noch behoeft:
Off hebt ghij waer door overdaet,
Te veele van sijn honichraet,

+

blz 274

+ Omnes facile culpam à nobis removendo, in alium transferre studemus. A.J.
+ Alhijr bespott ende beschinipt, Reinart de Vos noch opentlich den beijr, wegen sijn iammer,
elendt, en verdriet, dae[r] hij doch selffs die oorsaecke van was; ende daer hij den beijr, door
verraderije en bedrijgerije toe gebracht hadde: so gaet het noch gemeenlick toe, die de schaede
heeft, moet oock die spott noch daer toe hebben - hoewel nochtans ter werelt niet
onverdragelijcker is, als in sijn elendt bespot te worden: en in plaets van troosten, te belacchen.
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430 Gebrast? En niet daer voor betaelt?
Eij lijef, wie heeft u dus vermaelt?+
+
Hoe staet die verv' so wonder soet?
En na ick sie, so schijnt het bloet:
Eij wat! Hebt ghij u so vermaeckt?
435 Den honich, heefse wel gesmaeckt?
Wat kost het pondt? of wat die quaert?
Het schijnt ghij hebt mij niet gespaert;
Maer wilt ghij meer van desen coop?
So seght het mij, al eer ick loop:
440 Doch, eer ick gae, so bid ick iu,
In wat voor Orden ben je nu?
Jck sie, ghij draeght een roode kap,
Js dit die mood, een sulcken lap?
Wel Oom, wel wat is dit gedaen?
450 Ghij nu noch in het klooster gaen?
Maer toeft, wie heeft u dus geschrabt?
Hoe dus gevilt? Geschendt, gekrabt?
Voorwaer een fijlt, en onbeleeft,
Die u die croen geschooren heeft:
455 Wat was dat voor een snoden guijt,
Die u dus tasten op die huijt?
Wat meester heeft u so gekroont?
Of hebt ghij hem niet wel geloont?
Als Bruijn vernam dees harde slach,
460 Van spot en schimp; Hij stondt en sach,
En wist niet wat hij seggen sou,
Dan of hij gaen of blijven wou;
+
Doch nam ten laesten dit besluijt:+
Wat hoor ick langer desen guijt?
465 Die mij so deerlick heeft verraen,
Ja so veel droefheijt aengedaen;
Jck mach den fijlt niet voor mij sien,
Noch oock mijn ooren langer bien:
Dus kroop hij weder in het meer,
470 En sackten met den stroom al neer;

+

blz 275

+
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+ Dit is die boose, verdorvene, en verkeerde aert der menschen, haer in eens andermans ongeluck
altijt meer verblijdende, als bedroevende. Doch Het kan verkeeren; ende Schimpers huijsen
branden oock noch wel eens. Want dit is seker en gewis, die in eens anderen ongeluck groeijt:
Het sijne al te haest staet en bloeijt.
+ Dit is een wijss verstandich man Die spot en schimp verdragen can. Die t' alles neemt, so t'
coemt off gadt, Met een gesicht beijd goet en quaet. Die nummer niet en pruijlt noch muijlt,
Schoon onder t' soet oock bitter schuijlt. Vir fortis omnia uno eodemque vultu excipit. Au.
J.
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Tot dat hij drijft aen d'ander sij,
Doen was hij van het spotten vrij.
Hijr leijt sich Bruijn weer wat te rust,
Had' gants geen moet, noch oock geen lust,
475 Maer blief al even sieck en kranck,(d)
Dies niet te min, noch tegens danck,
So poord' hij voort na s' Coninx hof,
Door heg' en struijck, door dreck en stof,
Alwaer hij coemt geheel verstoort,
480 Verklaeght den Vos, roept Wraeck, en Moort,
Doch eijnd'lick met een goet fatzoen,
Tracht van sijn reijs, rapport te doen.
Het welck, so haest het was gedaen,
Wiert Bruijn belast na huijs te gaen.

*

*

(d) Quid non saeva Necessitas, ulciscendique insana libido. Au. J.
10. 1. - 11. 2. - 13. 3. - 22. L'bouche parleer d' abandance d'u ceur. Daer t'hert aff vol js, daer
van spreeckt die mondt.
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[1] + Verclaringhe
[2] ende
[3] Leeringhe des
[4] VII. Capittels.

+

blz 277

[5] Dit tegenwoordich Capittel deser Fabel, tracterende van
[6] die wrede mishandelinghe, van den gemeenen hoop der boieren,
[7] Aan Bruijn die Beijr, door de valscheijt ende bedrijgerije
[8] des Vos, veroorsaeckt ende te wege gebracht; staen principae[9] lick dese. 3. navolgende stucken, tot een algemeijne leere in
[10] acht te nemen; Als namentlick, vooreerst, die generale en alge[11] meene oorsaecke, waer uijt sulx is bijgecomen: Daer na ende
[12] ten tweden, die quade mishandelinghe aen hem selven. Ten
[13] derden die uijtcoemste ende wat daer op gevolght is.
[14] Aengaende het eerste, te weten den oorspronck van dese
[15] mishandelinghe Bruijns de Beijr, so melt alhijr die fabel dat
[16] het is geweest, deels sijne schadelijcke lust, en groote gulsig[17] heijdt; deels oock sijne groote lichtgelovicheijt int volgen van
[18] quaedt geselschap. Want die fabel verhaelt, dat die Beijr,
[19] sonder ophouden, den Vos geduijrichlick hebbe gebeeden, dat
[20] hij hem doch wilde+ brengen op die plaetse, daer hij mochte
[21] sijn hoenich-lust boeten, en satt eten, ia het was al louter
[22] honich daer hij aff sprack, ende volgde derhalven so lichtveer[23] dich, met groote verblindtheijdt, en dwaesheijt, den doortrapten
[24] Vos niet eens te rug' denckende, noch merckende sijne vleijende
[25] ende bedrijgelijcke woorden. Waer bij wij dan hebben te leeren
[26] en in acht te neemen; hoe dat tot allen tijden, die gulsicheijdt en
[27] leckernije, veele menschen int verderff gebracht heeft, oock so
[28] dat veele daer door lijff en leven hebben verloren; en off wel
[29] niet op eenderleij wijse en manijre, evenwel doch, so ist genoech,
[30] dat die gulsicheijdt ende wellusticheijdt, een oorsaeck is van
[31] alsulck onheijl. Hijr van hebben wij verscheijden exemplen, hoe
[32] dat door die gulsicheijdt ende leckernije, veele haer selven, ofte
[33] plotzelick, ofte van langer handt, in de uijtterste armoede heb[34] ben gebracht, veele in miserie, ende elende haers lichaems; het
[35] selve daer door krenckende ende verswackende, in voegen sij
[36] het met den doodt daerna hebben moeten betalen; veele oock een
[37] subijte kranckheijt, ende volgens dien, den doodt daer door

+
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[38] veroorsaeckt; veele in bitteren haet, ongenaede, ende misgunst
[39] haer selven gebracht; ia veele, een ewighe spott, en schande
[40] daer door op haer hals gehaelt hebben.
[41] + Also dat het waerachtich is, het gene Erasmus in Adag.
[42] verhaelt; seggende. perdimus, et quasi occidimus corpora nostra,
[43] si excessum diurnis, nocturnisque commessationibus, aut ingur[44] gitationibus, faciamus; quod vitium, proch dolor! homines
[45] gravissimo damno hodie afficit, datque locum veteri dicto:
[46] Plures gula, quam gladio periere. Dat is. Wij verderven, ende
[47] dooden onse lichamen, door onmaetich dag en nacht te brassen,
[48] het welcke, Godt betert! een sonde is, waer door die menschen
[49] in een groote verderffenisse gestortet worden, oock so, dat hijr
[50] wel op past, het gene die Oude Wijse gesproocken hebben, te
[51] weten datter meer door onmaeticheijdt en gulsicheijdt, als door
[52] die scherpte des sweerts sijn omgecoemen. Ende sulx betuijgt
[53] die dagelixsche ervarentheijdt overvloedich, sonder veel daer
[54] van te particulariseren. Want hoe menich Coninck en Prince,
[55] heeftmen wel gesien, met groote overdaet, wulps-heijt, ende
[56] gulsicheijdt, also ingenomen, dat zij niet alleen haer selven,
[57] met den weel-moedigen Keijser Heliogabalo, en den wulpsen
[58] Sardanapalo, int verdrijt, en verderff, en na t'verderff, in groote
[59] spott, en schande hebben gebracht, maer oock haer eijgen
[60] Landen en Coninckrijcken daer door, scer iammerlick ruineert,
[61] van haer vervremt, en in decadents gebracht.+ Hoe veel groote
[62] Heeren, en Graven heeftmen door die gulsicheijdt, en overdaet
[63] haar welgestelde Landen en Heerlickheden sien verminderen,
[64] ende verderven; oock so, dat niet alleen sij daer door voor die
[65] werelt in groote spott en schande vervallen sijn, maer oock haere
[66] nacoemelingen. die qualick int derde ofte vijrde gelidt, die
[67] geringste Adelijcke Standt, hebben connen onderhouden, en
[68] uijtvoeren? Ende wat is hijr anders die oorsaeck aff geweest,
[69] als haer gulsige keele, ende leckere tonge? Hoe veel particu[70] liere Edel-luijden sietmen der gulsicheijdt ende leckernije also
[71] toegedaen, dat sij tot haer groot leetwesen, spott en schande
[72] van anderen, in corte jaren, haer met haere naecoemelinghen
[73] bijna aen den bedelstaff helpen?; in voegen oock daer door, die
[74] voorneme geslachten also iammerlick ten onder gaen, datmen
[75] der selver niet eens meer en gedenckt. ia verlijsen met haer
[76] goedt, oock met een den naem van Adel? Wat maeckt sulx
[77] anders. als die gulsighe keele, ende leckere tonge?

+

blz 279

+

blz. 280

[78] Ja hoe veel ambachtsluijden, ende gemeene borgers, siet*

70. Van een Edelman een Bedel-man. - 79. Die geen gelt willen drag[en] dat is, die geen gelt
noch goe[t] achten. Moeten menichma[el] noch opt laeste dreck drage[n].

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

[79] men oock door haer gulsicheijdt. en leckernije, so wijdt in+
[80] Armoede, ende door armoede in schande vervallen, datsij daer
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[81] nae moeten [van] die Aelmoesen leven, waer van huijdendaegs
[82] die gasthuijsen, en wees-huijsen, die beste ende sekerste getuij[83] genisse connen geven. Ende niet alleen dit, maar dat noch het
[84] alderswaerste van allen is, ia dat huijdendaegs meer beweenens,
[85] als bewijsens van nooden heeft; hoe veel sijnder door gulsich
[86] eeten en drincken, in een quijnende, ende terende sieckte verval[87] len? Hoe veel in een subijte kranckheijdt? Hoe veel met een
[88] haestighe snelle doot overrompelt? Hoe veel oock selffs in den
[89] dronck so iammerlick versmoort, oock so, dat sij qualick so veel
[90] tijt gehadt hebben, om ô Mij, te seggen, ofte aen Godt te
[91] dencken, Jck swijge, sich door waere rouw en leedtwesen te
[92] bekeeren; Laetende also die armp zijle hijr voor te pande?
[93] Daerenboven, hoe veel sijnder, die om haer gulsicheijdt, en
[94] lecker[n]ije, voor openbare sotten en narren, bij die groote,
[95] gehouden worden? Hoe veel moeten om een leckeren, snoepsen
[96] biet, lijden, dat sij bespott en belacht worden? Hoe veel brengen
[97] sich daer door in slavernije, en dijnstbaerheijdt?+ Hoe veel,
[98] (om andere exemplen te geswijgen) vercoopen noch huijden[99] daegs, om een leckeren biet, met den Godtloosen Esau, het
[100] recht haerder eerstgeboorte? Hoe veel moeten daer door, dat,
[101] Placebo Domine, speelen? Hoe veel moeten daer door lijeden,
[102] dat sij somwijlen in haer aengesicht bespott, beschimpt, en
[103] gelastert worden: ia datmen met haer handele, hoe men selffs
[104] wil? Ende sulx alles veroorsaeckt, terwijl sij haer voeten onder
[105] anderluijden tafel willen steecken: onnoodich hijr van particu[106] liere exemplen te verhaelen, also die Historien doorgaens daer
[107] vol aff sijn, ende die dagelicksche ervarentheijdt sulcks genoech
[108] saem betuijght. Sal ons derhalven genoech wesen, dat wij hijr
[109] uijt wieten en leeren, hoe schandelijcken, ende schadelijcken
[110] laster, tot allen tijden, als oock noch huijdendaegs, die gul[111] sicheijdt gehouden is. Dit hebben die Oude Wijse, seer wel
[112] geweeten, noemende, sodanighe gulsigaprts. Ventres, dat is,
[113] Dicke Pamp-sacken, ende rechte Bacchus-beesten, nergens
[114] anders op denckende, als om haren lustjammerigen buijck, met
[115] allerhande leckernijen op te vullen ende te kroppen.
[116] + Een sodanighen Slocker, en Bacchus, is geweest den
[117] Dionysius minor, van den welcken Aristoteles verhaelt in politia
[118] Syracusanorum, dat hij somwijlen. int droncken drincken tot op
[119] den negentichsten dagh sonder ophouden gehardet heeft, also
[120] dat hij opt laeste door door geheel blindt is geworden. Also be[121] tuijgen oock die Historien, datter is geweest een sekeren Melan[122] thius, die welcke wenste. dat hij mochte hebben een langen hals
[123] gelijck een swaene, om also, op sulcke wijse een langen nasmaeck
*

+
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+
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114. Porcus Trojanus.
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[124] te hebben; waer van oock dit Spreckwoordt is gecoomen; Melan[125] thio delicatior, dat is leckerder als Melanthius. Ende alsulcke,
[126] meer andere, moegen wel te rechte genoemt worden, Collaria
[127] cadavera, het welck so veel te seggen is, als verdorven houtjens
[128] en versoopene vlijgen, en onnutte doorslagen, niet doende, dan
[129] dagh en nacht te drincken ende te klincken, vreeten en suijppen,
[130] menende dat het leven der menschen alleen daer in soude bestaen.
[131] Sodanighe is geweest Philoxenus, die oock gelijck Melanthius,
[132] naesmaecks halven, een kranen hals wenste te hebben: Ende den
[133] M. Apicius, daer van Eunapius verhaelt; hoe wel noch huijden[134] daegs, veele alsulcke+ gulsigaerts, ende drinckebroers, slockers,
[135] brassers, ende leckerbecken gevonden worden; die welcke, so
[136] men haer vraegde, off sij voor een alsulck leeven, geen ander
[137] leeven, (verstaet na dit leeven, souden willen verkijsen, niet
[138] anders souden antwoorden, als dit navolgende. Da mihi hodier[139] num, tu sume crastinum.

+
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(Einde van het handschrift G.)
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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.
NEGENDE TIJDVAK:
1928-1929
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
De uitgaven der Academie zijn te verkrijgen:
GENT: W. SIFFER, Sint Baafsplein, en VAN RYSSELBERGHE & ROMBAUT, Kouter,
1.
BRUSSEL: N.V. STANDAARD BOEKHANDEL, Em. Jacqmainlaan, 127.
ANTWERPEN: DE NEDERLANDSCHE BOEKHANDEL, Sint Jacobsmarkt, 50
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Vergadering van 21 Maart 1928
Waren aanwezig: de HH. J. JACOBS, bestuurder, Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE,
onderbestuurder, en Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris.
de HH. Dr. K. DE FLOU, Dr. L. SIMONS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, IS. TEIRLINCK,
FRANK LATEUR, Prof. Dr. J. MANSION, O. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE,
Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr.
A. VERMEYLEN, Prof. Dr. J. PERSYN, Prof. Dr. M. SABBE, HERMAN TEIRLINCK, Prof.
Dr. A. VAN HOONACKER, en J. SALSMANS S.J., werkende leden;
de HH. F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, Mr. J. MULS, Dr. J. CUVELIER, AL.
WALGRAVE, en J. VAN MIERLO jun. S.J., briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen: de HH. G. SEGERS, Kan. AM. JOOS, en Dr. FRANS VAN
CAUWELAERT, werkende leden; Minister A. CARNOY, en Prof. Dr. R. VERDEYEN,
briefwisselende leden.
***
De Bestendige Secretaris lees het verslag over de Februarivergadering; het wordt
goedgekeurd.

Aangeboden boeken.
Door de Regeering:
Revue belge des livres, documents et archives de la guerre
1914-1918. 3e série, No 4; 4e série, No 1.
Door de Universiteit van Amsterdam:
Catalogus van boeken toebehoorende aan het Nutsseminarium voor
Paedagogiek.
WETSEWAR, G.A.: Het bepalen van de samenstelling van spiritueuse
oplossingen door middel van soortelijk gewicht en brekingsindex.
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BERNSEN, J.J.A.: The Geology of the Teglian Clay and its fossil
remains of rhinoceros.
MAKKINK, H.J.: Philip Massinger and John Fletcher. A Comparison.
GOMBERT, J.: Eilhart von Oberg und Gottfried von Strassburg.
Beitrag zur Tristan-forschung.
BLIKSLAGER, H.J.: Bijdrage tot de kennis van de Electrochemie van
de gesmolten zouten. Afscheiding van legeeringen.
DE LIEFDE, W.C.: De Invloed van intensieve droging op innerlijke
omzettingen.
BOSCH, W.G.: Een Salmonellose-epidemic ter oostkust van Sumatra.
ZWIER, W.: Het verdrag van 1766 tusschen de O.I. Compagnie en
den vorst van Kandi.
OVERBOSCH, J.F.A.: Experimenteel-Anatomische onderzoekingen
over de projectie der retina in het centrale zenuwstelsel.
VAN DER TOGT, A.C.: Over de Haematologie van de Lens.
SAAL, R.N.J.: Onderzoekingen over de snelheid van ionenreacties.
ROBORGH, J.A.: Oplosbaarheidsbepalingen van eenige
geneesmiddelen in Glycerine.
SCHMIDT, A.L.: Scheepshygiene.
LADENIUS, W.L.: Functie-proeven met Laevulose bij zwangeren.
HONDYK, A.: De Brownsche beweging van een draad.
CHOUFOER, J.C.: Het bilineaire punt-lijn connex in de
driedimensionale ruimte.
RINSE, JACOBUS: Dampdrukmetingen van kwiksulfide en kwikjodide.
WEERENBECK, B.H.J.: Participe présent et Gerondif.
THEUNISZ, JOH.: Het Stadhuis te Enkhuizen.
DE NOO, H. (Bzn.): Thomas Sebillet et son Art poétique francoys
rapproché de la deffence et Illustration de la langue francoyse de
Joachim du Bellay.
WESTENDORP BOERMA, J.J.: Johannes van den Bosch als sociaal
Hervormer. De maatschappij van weldadigheid.
MARTENS, J.M.H.A.: Doorstrooming van overlevende organen met
acetonglucosc en aceton in verband met hypothesen omtrent ketosis
en de werking van insuline.
LEVELT, W.H.: Bydrage tot de kennis van de V-pyridine-derivaten.
BRESTER, A.: Potentiaalmetingen in verdunde oplossingen van
Electrolyten.
DE VREESE, S.J., J.G.W.M.: Petron 39 und die Astrologie.
DEKKER, J.W.: Beitrag zur thermodynamischen Theorie der
Kapillarität.
DE BRUIN, T.L.: Onderzoekingen over den bouw van eenige spectra
(KIT - FI - FI.I.) in verband met nieuwere theoretische
beschouwingen.
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ZEEMAN, D.J.C.: Stilistische Untersuchungen uber Rudolf Von Ems'
Weltchronik und seine beiden Meister Gottfried und Wolfram.
DE VOOYS, S.: The psychologigal element in the english sociologigal
novel of the nineteenth century.
LA BASTIDE, G.L.C.: Onderzoekingen over di (2-pyridyl) Amine en
eenige van zijn derivaten.
VAN RENNES, J.J.: Bowles, Byron and the Pope-Controversy.
Verslag van de Universiteitbibliotheek te Amsterdam over het jaar
1926.

Door de Rijksuniversiteit te Groningen:
Jaarboek 1926-1927.
De volgende proefschriften:
Racemisatie, door H.W. MOOK.
Sulfopyrowijnsteenzuren, door J. BUINING.
Over de Röntgenniveaus van de elementen Cr (24) tot La (57), door
F.P. MULDER.
Roentgenspectrografisch onderzoek van de Rhombische en
monokliene vitriolen en van hunne mengkristallen, door H.G.K.
WESTENBRINK.
Philips Wielant, door Mr. H.P. SCHAAP.
Het ideaal der Navolging van Christus ten tijde van Bernara van
Clairvaux, door M.C. SLOTEMAKER DE BRUINE.
Over den invloed van insectenvoeding op drosera, door J.
OOSTERHUIS.
De zonsbeweging met betrekking lot apparent zwakke sterren, door
P. VAN DE KAMP.
Recherches sur les rapports entre le Romantisme français et le
Théâtre hollandais, par M.C. VAN DE PANNE.
The proper motion and the distance of the praesepe cluster, by W.J.
KLEIN WASSINK.

Door het Kon. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Weten. schappen, te
Batavia:
Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Dl. LXVII.
afl. 1-2, 1927.
Hindoe-Javaansche Muziek-instrumenten speciaal die van
Oost-Java, door Mr. J. KUNST, met medewerking van Dr. R. GORIS.
Spraakleer der Marindineesche taal, door H. GEURTJENS, M.S.C.
Verhandelingen van het Genootschap. Dl. LXVIII, 2de stuk.

Door het Historisch Genootschap te Utrecht:
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Bijdragen en Mededeelingen. 48ste deel.
De nationale organisatie der Lakenkoopers tijdens de Republiek,
uitgegeven door Mr. Dr. N.W. POSTHUMUS.
Verslag van de Algemeene Vergadering der Leden op 7 April 1926.
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Door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden:
Handelingen en Levensberichten harer afgestorven Medeleden.
1926-1927.

Door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, te
Leeuwarden:
99ste Verslag. 1926-1927.

Door de Gemeente Rotterdam:
Catalogus van de Bibliotheek. Lijst No 27, Nederlandsche Romans
D-H. Februari 1928; 1ste bibliotheek, Lijst 2, Technische
Wetenschappen. Dec. 1927.

Door het Natuurwetenschappelijk Genootschap ‘Dodonaea’, te Gent:
Botanisch Jaarboek. 2e jg. 1925-1926.

Door de Bibliotheek der Hoogeschool van Gent:
Aanwinsten van het jaar 1927.

Door Prof. Dr. J.W. MULLER, buitenlandsch eerelid:
De taal en de herkomst der zoogenaamde ‘abele spelen’ en
‘sotterniën’.

Door Dr. Fr. DEMAL, leeraar aan het Kon. Athenaeum te Antwerpen:
Een brief van 27 April 1839 van PRUDENS VAN DUYSE, aan ‘den
heer Van West, drukker te St. Truyen’.

Door den Schrijver, buitenlandsch eerelid der Kon. Vl. Academie:
De Heilige Stede in de Geschiedenis van Amsterdam, door Dr. J.F.M.
STERCK. Met vele afbeeldingen. 1928.

Door Prof. Dr. L. SCHARPÉ, vanwege Prof. Van de Wijer, hoogleeraar te Leuven:
Vlaamsche Toponymische Vereeniging te Leuven. Mededeelingen.
1925, I-II; - 1926, I-II; - 1927, I-III - 1928, I.
Bibliographie van de Vlaamsche Plaatsnaamkunde, door H.J. VAN
DE WIJER. I en II.
De studie van de Vlaamsche Plaatsnamen, door denzelfde.
(Propagandageschriftje).
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Door Prof. Dr. PAUL VAN OYE:
Over de Wierflora van Belgisch-Kongo.
Courte note au sujet du genre Aeolosoma au Congo-Belge.
Données concernant la distribution géographique des Algues au
Congo Belge.

Door den Schrijver:
The Legend of the Decadents, by G.L. VAN ROOSBROECK.
Huysmans the Sphinx: the Riddle of ‘à rebours’, by G.L. VAN
ROOSBROECK.
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Aangekochte boeken
Werken van Michiel de Swaen, uitgegeven door Dr. V. CELEN, met medewerking
van Dr. C. HUYSMANS en Prof. Dr. M. SABBE. I. De Tooneelspelen.

Letterkundige mededeeling
door Prof. Dr. Maurits Sabbe, werkend lid.
Uit naam van den auteur, H. VAN TICHELEN, heb ik het genoegen het werk Over
Boeken voor Kinderen, studie ten gerieve van leerkrachten, ouders en
bibliothecarissen aan de Academie te schenken (Nederlandsche Boekhandel - 1928
- Antwerpen).
Buiten eenige zeer nuttige beschouwingen over de eischen waaraan goede
kinderliteratuur moet beantwoorden, over de indeeling der boeken, die voor kinderen
geschikt zijn, en andere wenken, die van ondervinding en practischen zin getuigen,
bevat dit boek uitvoerige lijsten van Nederlandsche kinderboeken van den meest
uiteenloopenden aard. Velen zullen hier nuttig gebruik kunnen maken van de
paedagogische en literaire kennis van den heer H. VAN TICHELEN.

Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
1o) Kroniek der Luiksche Oorlogen, door den heer JAN PAQUAY ter opneming
in de Verslagen en Mededeelingen aangeboden. - Het stuk werd door den
Schrijver teruggestuurd nadat hij gevolg gegeven heeft aan de wenschen door
den Bestendigen Secretaris geuit in zijn schrijven van 2 Februari 1927. Hij
spreekt de hoop uit dat het aldus in de Verslagen en Mededeelingen zal
opgenomen worden. - Het stuk werd voor een laatste onderzoek aan de
verslaggevers gezonden, die zonder verdere aanmerkingen tot opneming besloten.
- Goedgekeurd.
2o) Jaarlijksche Plechtige Vergadering der Academie. - Brief van 23 Februari
1928, waarbij Prof. Dr. JAC. VAN GINNEKEN S.I., rector van de R.K. Universiteit
te Nymegen, de Academie bericht dat hij aanneemt als spreker op te treden in
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de Plechtige Vergadering van 1928, en als titel zijner voordracht gekozen heeft
Het na den bijbel meest gelezen boek der wereld is geschreven in ons
Nederlandsche moedertaal.
o
3 ) VIth International Congress of Historical Sciences. - Gedrukte omzendbrief
waarbij de Academie uitgenoodigd wordt het Congres bij te wonen, dat van 14
tot 18 Augustus 1928, te Oslo zal gehouden worden.
o Eerste Internationaal Linguistencongres. - Brief van 16 Maart, waarbij de
4)
heer Minister van Kunsten en Wetenschappen bericht dat de Belgische Regeering
door de Nederlandsche uitgenoodigd werd, zich te doen vertegenwoordigen op
het Eerste Internationaal Linguistencongres, dat van 10 tot 15 April aanstaande
in Den Haag zal gehouden worden. Hij verzoekt de Academie hem te willen
laten weten of er leden der Academie zijn die verlangen een officieele
afvaardiging te ontvangen om dat Congres bij te wonen, en voegt er hij dat het
een eereopdracht geldt, waarvoor geen toelage kan verleend worden. - Prof. Dr.
J. MANSION verklaart zich bereid als afgevaardigde op te treden. Mededeeling
hiervan zal aan den heer Minister gedaan worden.

Mededeelingen namens commissien
1o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. - Prof. Dr.
J. MANSION, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig de HH. Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, voorzitter, Prof. Dr. M. SABBE,
ondervoorzitter, Dr. K. DE FLOU, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Dr. L. SIMONS, IS.
TEIRLINCK, Mr. LEONARD WILLEMS, Dr. L. GOEMANS, Dr. J. CUVELIER, leden, en
Prof. Dr. J. MANSION, lid-secretaris, P. SALSMANS, S.J., hospiteerend lid.
Aan de dagorde staat:
1o) Jan Jos. Vanden Elsken (deknaam: Keuremenne) 1759-1803. Bio- en
bibliographische aanteekeningen. - Lezing door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS.
Ontelbaar zijn de spot- en hekelschriften, die, tusschen de jaren 1780 en 1790,
hier te lande tegen de Oostenrijksche Regee-
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ring werden verspreid. Zij verschenen of naamloos of onder een deknaam; een
der heftigste onder die schrijvers was Jan Jos. Vanden Elsken, van Alsemberg
geboortig (1759), en, onder den deknaam Keuremenne, schrijver eener reeks
brieven, waarin hij voornamelijk de oprichting van 't Leuvensch
Seminarium-Generale bestrijdt. Vanden Elsken was priester en hoogleeraar aan
't Atrechtsch College.. Wij vernemen in die lezing het leven en de
wederweerdigheden van dien man... tot zijnen dood in 1803, tot Hombeek, bij
Mechelen, waar hij tot pastoor was benoemd geworden in 1801.
o ‘Het laatste Oordeel’, afkomstig uit het stadhuis te Diest. - Lezing door Prof.
2)
Dr. VAN PUYVELDE.
Die schildering werd waarschijnlijk op bestelling uitgevoerd om aan den muur
van de vierschaar re Diest gehangen te worden, gelijk het ook elders gebeurde.
Opsporingen in verschillende archieven hebben tot nu toe niets opgebracht
aangaande den schilder of den datum van het werk. Er moet dus uitsluitend
gesteund worden op de iconographische eigenaardigheden en de techniek, en
na zorgvuldige ontleding van een aantal bijzonderheden komt Spr. tot de slotsom,
dat de schilderij in Brabant moet ontstaan zijn tusschen 1420 en 1430.
De Commissie stelt voor beide lezingen op te nemen in de Verslagen en
Mededeelingen. - Aangenomen.

2o) Bestendige Commissie voor het onderwijs in en door het Nederlandsch. - De
heer O. WATTEZ, wn. secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering
door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig de HH.: J. JACOBS, voorzitter, Prof. Dr. J. PERSYN, ondervoorziter,
Dr. L. GOEMANS, Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE, Prof. Dr. J. VERCOULLIE, leden, en
O. WATTEZ, wn. secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) De crisis van het onderwijs in België. Vak- en andere scholen. - Lezing door
G. SEGERS.
In afwezigheid van den heer G. SEGERS wordt met het tweede punt der dagorde
aangevangen.
o Bespreking van het wetsontwerp op het hooger onderwijs.
2)
Prof. Dr. VANDEVELDE wordt het woord verleend om het
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wetsontwerp te bespreken. Hij handelt over het wetenschappelijk gedeelte. Hij heeft
het eerst over benamingen en bepalingen, die zouden dienen veranderd te worden,
n. 1. chemie in plaats van scheikunde, en enkele andere.
Prof. Vandevelde zegt dat er ook wijzigingen aan de vertaling zouden moeten
gedaan worden.
Daarna spreekt Prof. Dr. VERCOULLIE over het programma van de faculteit van
wijsbegeerte en letteren. Hij is van meening dat er in onze programma's te veel vakken
zijn; dat er te veel leergangen zijn en te veel lesuren voor sommige studenten, b.v.
de Germanisten.
Er wordt te veel onderwezen en studenten hebben te weinig tijd om te studeeren.
Het getal lesuren zou moeten bepaald worden.
Hij eindigt met te vragen dat er omtrent die kwestie voorstellen zouden gedaan
worden aan den verslaggever.

Dagorde
1o) Nieuwe uitgaven van Leden der Academie. - Door J. SALSMANS S.J. wordt aan
de Academie aangeboden de derde herziene uitgave van zijn werk Rechtelijke
Plichtenleer. De Vlaamsche Boekenhalle, Leuven.
2o) Lezing door Mr. J. Muls: De weergevonden altaartafel der Sinte Catharinakerk
te Hoogstraten.
Op voorstel van den heer Bestuurder beslist de vergadering dat de lezing in de
Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
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Joan. Jos. VANDEN ELSKEN
Presbyter
Praeses Collegü Buslidiani Trilinguis Lovanii, Canonicus Ecclesiae Collegiatae et Parochialis ad
S. Petrum, et per totam Germaniam Inferiorem Apostolicus et Patrius Librorum Censor et Visitator.
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Joan. Jos. Vanden Elsken (deknaam Keuremenne) (1759-1803)
BIO- EN BIBLIOGRAPHISCHE AANTEEKENINGEN door Kan. Dr. J.
MUYLDERMANS, werkend Lid der Kon. Vlaamsche Academie.

I.
Het vaderland beleefde woelige tijden onder de regeering van Keizer Jozef II. Jaren
lang, eer men naar de wapens greep, had men reeds met de pen gevochten, en de
raadgevers of vleiers van den Vorst 'tzij in Weenen, 'tzij in Brussel, hadden zich
deerlijk misgrepen, toen zij onze landgenooten voor ontzenuwd hielden, en het woord
van Keizer Karel V vergaten, dat de Belgen goede onderdanen, maar slechte slaven
zijn. Over de Brabantsche Omwenteling kan men zeker verschillend oordeelen.
Ik ook, ik meen niet, dat Jozef II het altijd slecht voorhad met tal van
nieuwerwetsche maatregelen; zijne moeder Maria Theresia was hem daarin reeds
voorgegaan; maar zij deed het met meer omzichtigheid. Hij, op het einde, hij sloeg
er al te kras door(1), zonder omzien, en hij dacht den eeuwenouden
(1) De ondervinding leerde hem maar als het te laat was. Op den 7 Juni 1789, schreef hij nog
uit Luxembourg naar zijn ‘lieven Generaal d'Alton’, den barschen kerel:
‘Naer de beschikkingen daer mede gelast is desen Courier, sult gy verstaen van den Minister,
dat het gaet om met eenen goeden keer te eyndigen, ofte op een goede, ofte quaede wyse,
de betwiste saeken in Nederland. Moede van hun langdurigheyd, en siende, dat het quaed
niet doed dan toenemen met meerder uytstel, ik hebbe besloten van kort af te kappen de selve
moeyelykheden. Is 't dat de saeken gaen sonder dat het noodig is de macht te gebruyken, soo
veel te beter; soo niet, men moet die te werk stellen met behendigheyd; maer 't saemen met
onberoertsaemheyd en geweldigheyd, ende niet waggelen, niet haperen, en ook niets beginnen
sonder te voltrekken ende het alles t'en onderen te bringen. Meerder of minder bloeds, dat
mag kosten een diergelyke werkinge, moet niet op 't blad van rekening gebracht worden, als
het gaet om het al te behoeden, en eenen goeden keer eynde te stellen aen de altyd duerende
vermetentheden. Ik verwacht mv dan van wegen uwe ondervonden getrouwigheyd en van
den iever des krygsvolks in 't algemeyn, ende van uw vernuft, mynen lieven Grave, dat gy
zult voorts helpen in alle omstandigheden, daer het noodig zal zyn, de werkingen des
Gouvernement, dusdaeniglyk, dat gy die doet lukken ende doet komen tot hun eynde zonder
iets te aensien’.
Zie Versacmelinge der originele Brieven van Joseph II aen synen Generaal d'Alton,
commanderende de troepen in Nederland... vertaelt uyt het Fransch door eenen vaederlander.
Drukk. H.F. T'Serstevens. Brussel (1790), bl. 21-22.
- Iets bondig en klaar over ‘Joseph II en zijne Regeering in de Nederlanden’ is de brochure
van Dr. LAENEN, no 107 der ‘Verhandelingen van de Algemeene Katholieke Vlaamsche
Hoogeschooluitbreiding’, 10n jrg. 1908. Wij herhalen met hem, dat het niet billijl ware eenige
loffelijke inzichten en goede hoedanigheden bij dezen Vorst te ontkennen. Edoch wat daar
ook van zij, in ons land werd Joseph II al evenzeer verfoeid als men er zijn moeder Maria
Theresia vereerd had. Jaren, jaren lang zat dit nog in ons volk. Een voorbeeld hiervan (zoo
schreef onze vriend Pastoor Dr. Bols zaliger): ‘In 1850 haalde mijn vader zaliger thuis nog
het refrein aan van een lied in 1789 (één jaar vóór 's Keizers dood), in 't vlaamsche land zeer
veel gezongen. In de Versamelinge van verscheyde Stukken.... by een vergaedert door Sincerus
Recht-uyt (Tom. II, bl. 29) luidt het refrein als volgt, onder den titel Liedeken van de
Brusselaeren, den 1 Sept. 1789:
Joseph, gy syt een beest,
Plaeger aller menschen:
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bouw der “Blijde Inkomsten” met een, forschen mokerslag te kunnen stuk slaan.
Dien slag gevoelde het volk bloedig; aan den lijve gevoelde het volk dien, want,
sinds eeuwen gedwongen in zijn eigen als opgesloten te leven, beloerd en belaagd
door afgunstige en hebzuchtige buurlui, had het geleefd in het herdenken zijner
aloude voorrechten, en in het stille genot van zijn alouden godsdienst en aloude
zeden. Een deel der hoogere standen, doortrokken lijk het was met uitheemsch
philosophisme, kon met den geest der voorouders hebben afgebroken, het volk echter
niet, en heeten het sommigen daarom verach-

Was uw romp een kreye feest,
Dat waren onse wenschen.’
Een kraaienfeest was al erg brutaal. Maar het volk vond dit zeker niet klaar en uitdrukkelijk
genoeg, want ik hoorde het anders, evenals onze betreurde collega Des. Claes, die te
Neerlinter, in zijne kinderjaren, de volgende wijze van dit refrein afgeluisterd en onthouden
had:
Jozef, gij zijt een beest,
De plager van de menschen:
Dat ge meê uw romp aan de galleg hongt,
Ik zou niet anders wenschen!
Ik voeg hier nog eene nota bij in de rekeningen van Alsemberg's kerk geboekt over het
wegblijven van de pelgrims na de door Jozef II afgeschafte bedevaarten: ‘In 1786 maer
eenighe geweest. In 1787, 1788, 1789... vacat.’
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terd en onbeschaafd, wij schokschouderen en gaan voort. Wij houden het daarin met
den historicus Moke. De Brabantsche Omwenteling, zegt hij, was de uitbarsting van
het verkropt gemoed eener natie, die getrouw was aan hare aloude wetten en aan den
geest van hare voorouders(1). Men denke maar even aan die talrijke vertoogen, welke
onze voorouders, vóór het losbranden der Omwenteling, aan de Regeering deden
geworden. De taal van die vertoogen was eerbiedig, maar krachtdadig. En legt
daarnevens het barsch antwoorden van het Bestuur(2). Hun Blijde Inkomsten aanzagen
de Belgen als een stuk hunner ziel... Toen de Keizer daar gewetenloos de hand

(1) Cfr Histoire de Belgique, par H.G. MOKE. 4e uitg. Gent, We Bivort-Crowie, blz. 479: ‘C'était
l'élan d'une nation fidèle à ses vieilles luis et à l'esprit de ses ancêtres’.
(2) ‘Les murmures et les réclamations des Belges, loin d'ouvrir les yeux à l'empereur, ne servirent
qu'à le courroucer. Il nous envoya le comte d'Alton à la tête d'une forte armée, pour dompter
les résistances par la force’. Conf. Abrégé de l'Histoire de Belgique... par GODEFROID KURTH.
4e édition. Namur, libr. Lambert, blz. 97.
- Men herleze ook BORGNET, in zijn Histoire des Belges à la fin du 18e Siècle, tom. I, blz.
79: ‘Joseph II ne chercha que l'accroissement démésuré du pouvoir central. Ses efforts
échouèrent en Belgique; mais le système a porté ses fruits ailleurs, et si l'Autriche gémit
aujourd'hui sous le joug d'une bureaucratie qui paralyse l'administration paternelle' de ses
souverains, c'est à Joseph II qu'elle en est redevable. A voir ce résultat, on peut dire que nos
pères, en résistant, ont agi dans l'intérêt des générations futures’.
Herinneren wij hier ook nog wat BARON DE GERLACHE over Joseph II en de Brabantsche
Omwenteling neerschreef: ‘Quelques uns de nos historiens ont parlé de la Révolution
brabançonne comme d'une querelle bouffonne entre Joseph II et les moines; et à l'étranger,
cette idée a presque généralement prévalu. Mais, sous cette prétendue querelle des moines,
il y avait la lutte de l'ancienne civilisation belge et catholique contre les systèmes qui ont si
profondément remué la société depuis un demi-siècle, et dout certes personne encore n'a pu
dire le dernier mot. Joseph II, c'est la révolution couronnée; c'est un roi creusant, de ses
propres mains, l'abîme où devaient bientôt tomber tant de rois... Imbu des idées du 18e siècle,
avec une confiance illimitée dans ses lumières, et le dédain le plus absolu pour ce qu'on
appelait les routines du passé, il renversait pour reconstruire et ne doutait nullement du succès.
Il croyait que tout est possible au législateur; que tout est du domaine du gouvernement:
religion, dogmes, rites, moeurs, usages, instruction; il confondait tout cela dans la police et
l'administration de l'état. Il croyait pouvoir façonner les peuples sous ses artistes mains,
comme le potier façonne une argile brute. Philosophe, philantrope et despote, il voulait opérer
ces changements pour le plus grand bien de l'humanité, même malgré elle: toutes les volontés
devaient fléchir devant sa volonté haute et suprême. Peu de rois ont autant contribué à
discréditer la monarchie pure, aux yeux des nations, que Joseph II’. Ziet Histoire du Royaume
des Pays-Bas... par M. DE GERLACHE, premier président de la Cour de Cassation, etc.
Bruxelles, 1839.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

268
dorst op leggen, was het mis. Het schenden dier vrijheden gold als de voornaamste
reden van den opstand. Joseph II wilde dit maar te laat erkennen. Op den 13 Januari
1790 schrijft hij naar den Paus Pius VI - hij had hem nochtans zóó vaak vernederd!
- en smeekt hem tusschen te komen in de beroerten van de Oostenrijksche
Nederlanden. De Paus schikt zich goedwillig naar zijn believen, en verzoekt de
Bisschoppen van België ter verzoening op te treden tusschen regeering en volk.
Edoch, het antwoord van Mechelen en Antwerpen luidde, dat zij er onmachtig toe
waren; dat zij noch de clergé het verbond tusschen onderdaan en Keizer gebroken
hadden, en dat de onlusten maar even waren uitgeborsten, toen de ‘Blijde Inkomsten’
werden afgeschaft.
Hgl. Kurth vatte de voornaamste hervormingen van Joseph II samen in het volgend
alinea: ‘De Keizer vergat den eed, waarmede hij gezworen had de nationale
grondwetten te eerbiedigen, en, pas aan het roer, meende hij verplicht te zijn alle
onze instellingen te hervormen. Hij schafte al de rechtbanken af en richtte er andere
op. Voornamelijk echter had hij het op de Kerk gemunt, en wou haar de vrijheid
ontzeggen haar eigen bestuur te bezitten. Met die bedoeling trachtte hij de Kerk van
België los te maken van het gezag des Pausen, en verbood aan de Bisschoppen zich
nog tot Rome te wenden in zaken van godsdienstigen aard. Hij richtte een Algemeen
Seminarie(1) op, en wilde al de Bisschoppen verplichten hun toekomstige priesters
daar naartoe te zenden. Kortom, hij kwelde op alle mogelijke wijze onze bevolking
in de uitoefening van hare godsdienstige plichten bij zooverre, dat koning Frederik
II van Pruisen hem heette mijn broêr den koster’.(2)
Edoch hoe talrijker die knevelarijen waren, hoe krachtdadiger ook het verzet der
Belgen, en hoe scherper de taal werd, waarin zij hun getergd gemoed lucht gaven.
Ontelbaar, ja ontelbaar zijn de spot- en hekelschriften, die tusschen de jaren

(1) Dit Algemeen Seminarie werd opgericht in het huidig Pauscollege, in 1502 gesticht door
Paus Adriaan VI. Daar ook werd het beruchte Collegium Philosophicum door Koning Willem
ingericht (van 1825 tot 1829). Sedert 1835 dient het voor de studenten van Wijsbegeerte en
Letteren der Katholieke Hoogeschool. Ziet Louvain dans le passé et dans le présent, par Ed.
Van Even, blzz. 589-590.
(2) Cfr G. Kurth, op. cit., op blz. 97.
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1780 en 1790 en vlg. hier te lande verschenen: 't was al erger dan de kampernoeljes
tijdens 'n zoelen warmen zomernacht... en er waren onder die schriften ook echt
venijnige.
Zijn de schrijvers dier schimp- en vertoogschriften bekend?
Over 't algemeen werden deze naamloos onder 't volk gesmeten. Wat te verstaan
is: de oostenrijksche rechtsmacht had lange armen, en waren er brabantsche Patriotten,
er waren ook duitschgezinde Vijgen, en nevens de Statisten bestonden ook de
Vonckisten... Hoe jammer! Waarom, waarom waren 't niet alleen Belgen? Zoo
bewerkten twist en tweedracht den ondergang der belgische onafhankelijkheid.

II.
Onder die schrijvers is er echter een die op den voorrang staat, en in de chronijken
van dien tijd vermeld wordt onder den deknaam Keuremenne. De pen van dien man
was een vervaarlijk wapen. Menige bloedige wond heeft het geslagen...
En wie was de man, die onder dien deknaam schuilde?
Het was priester Jan Jozef Vanden Elsken, van Alsemberg.
Over hem had onze diepbetreurde vriend Dr Jan Bols, vóór den oorlog, memge
inlichting ingewonnen. Doch die kostelijke nota's heeft hij niet kunnen verwerken
lijk hij verlangde en van zin was. Eerst beletten hem dit de schrikkelijke jaren van
den oorlog, en daarna verrasten hem ziekte, lijden en dood. Zijn voorraad liet hij mij
achter met den wensch, dat ik zou ineensteken en volledigen wat hij tot materiaal
had bijeengebracht. Dit heb ik gedaan, en ik heb ze met mijn eigene en talrijke
opzoekingen versmolten.
Deze verhandeling is dus nog eens het werk van ons getwee: spijtig maar dat ik
aan het opstel het zoo fijn afgewerkte, het zoo keurig karaktermerk van den
gewaardeerden stylist, gelijk Jan Bols er een was, niet kan meedeelen: het hadde
hem voor eene wijl wederom voor onze oogen doen herleven. Blijve intusschen dit
opstel als een hulde aan zijn dierbare gedachtenis.
Naar zijn opgemaakt plan ware het eerste deel zijner studie een levensschets
geweest van Vanden Elsken. Meer dan iemand vóór hem had Heer Bols daar
inlichtingen over verza-
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meld, en, zegt hij in een stuk dat wellicht tot een voorlezing bestemd was: ‘Mijn
ambt van Pastoor te Alsemberg (1887-1907) gaf me den lust en stelde mij in de
gelegenheid om over genoemden inboorling van deze parochie eenige ongeboekte
bijzonderheden te verzamelen, en deze met later verkregene inlichtingen te verrijken.
Mijn meeste inlichtingen vond ik in Alsembergs registers van geboorten, huwelijken
en overlijdens, in de registers van Vorst-bij-Brussel, in 't archief van 't Aartsbisdom,
in de opschriften van grafzerken te Vorst en te Hombeek, in de overleveringon te
Alsemberg over de familie Heymans bestaande, en in de schriften van J.J. Vanden
Elsken’.(1)
(1) Om klaarder voor te stellen hetgeen wij over het leven en de schriften van Vanden Elsken
wenschen te zeggen, laten wij hier in 't kort de voornaamste gebeurtenissen volgen van 1786
tot 1803:
Den 1 Dec 1786, begonnen de klassen in de twee nieuw-gestichte seminariën, waarin de
groote meerderheid der professoren vijanden van de Kerk waren.
Den 7 Dec., woelingen te Leuven; studenten in 't gevang gezet.
In 1787 werd Kard. Aartsbisschop van Franckenberg van Mechelen naar Weenen gedagvaard.
Hij gaf aan 't Hof een schriftelijken uitleg van zijn gedrag. De Keizer schreef er als
kantteekening bij: Buigen of bersten!
Den 16 Juni 1789 wordt Kard. van Franckenberg door den Keize; verplicht zijn gevoelen te
doen kennen rakende de orthodoxie van 't onderwijs in het Algemeen Seminarie. Hij verklaart
dat het niet orthodoxe is.
Den 24 Octob. 1789, in een door Hend. Van der Noot opgesteld manifest, wordt Joseph II
vervallen verklaard.
Den 27 Octob. 1789, zegepraal der Patriotten onder Kolonel Van der Meersch op den
Oostenrijker behaald, te Turnhout.
In 't begin van 1790 was 't Vaderand vrij. Jammer maar, dat onze voorouders de bekomen
vrijheid niet wisten te behouden.
Den 20 Februari 1790, dood van Joseph II.
Edoch onze Omwenteling mislukt. Na nog geen jaar bestaans, is 't met de Republiek der
Vereenigde Belgische Staten gedaan.
Den 2 Decemb. 1790, doen de Oostenrijkers opnieuw hunne intrede te Brussel.
Keizer Leopold II herroept al de vrijheidroovende edikten van zijn broeder Joseph II.
Den 1 Meert 1792, dood van Leopold II. Zijn zoon Frans II volgt hem op.
In April 1792 verklaren de Fransche Republikeinen den oorlog aan Oostenrijk. De Franschen,
onder Dumouriez, zegepralen te Jemappes.
Den 18 April 1793, verslaat Clairfait de Franschen te Neerwinden. Maar op
den 26 Juni 1794, na den ongelukkigen slag van Fleurus, trekt het Oostenrijksche leger
achteruit. België wordt door de Franschen onderjukt. Dit zal duren tot 1814.
Den 1 Octob. 1795 (9 Vendémiaire jaar IV), krachtens besluit der Republiek wordt België
door Frankrijk ingelijfd. Oostenrijk erkende het voltrokken feit door het verdrag van
Campo-Formio, in 1797.
Den 1 Sept. 1796 (15 Fructidor, jr. IV): afschaffing van alle geestelijke huizen of gestichten
van beider geslacht: kloosters, abdijen, enz.
Den 6 Dec. 1796, verbod in 't openbaar te verschijnen met geestelijke kleedij.
Den 26 Januari 1797 (7 Pluviôse, jr. V.): opeisching van trouw aan de wetten der Republiek
met de volgende verklaring: ‘Je reconnais que l'universalité des citoyens français est le
souverain, et je promets soumission et obéissance aux lois de la République’.
Den 5 Sept. 1797 (19 Fruci. jr. V): al de priesters verplicht tot den eed van haat tegen het
koningdom.
Die jaren zijn een tijdvak van nooit gehoorde vervolging, dwingelandij en rooverij.
In October 1798, uitbersting van den ‘Boerenkrijg’.
Den 9 November 1799 (18 Brumaire jr. IX): Staatsaanslag in Frankrijk.
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Den 29 Novemb. 1799, de wetten der verbanning gewijzigd, en de vrijheid van godsdienst
toegestaan. Nieuwe formule van eedaflegging, die echter afgekeurd wordt door Mechelen,
Iper en Ruremonde. Weinig priesters leggen dien eed af.
In het jaar 1802, concordaat tusschen Pius VII en Napoleon; en den 8 Augustus, intrede van
de Roquelaure te Antwerpen.
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III.
Jan Joseph Vanden Elsken werd te Alsemberg, op den 11 November 1759 gedoopt.
- Zijne ouders Jan Baptist Vanden Elsken, meier van Rhode en Alsemberg, en Isabella
Josina Van Herzele hoorden toe aan eene gegoede burgersfamilie. Zij bewoonden
een huis gelegen waar nu het klooster staat, dat, tot 1911, een pensionaat was door
duitsche nonnen bestierd, en later door verbannen portugeesche Jesuïeten aangekocht
en betrokken werd.
Zijn peter was Jan Adolf Van Herzele, Reguliere Kanunnik van Zevenborren, en
zijne meter Maria Jozefa Dhandel. Zoo wij niet mis zijn in onze vermoedens, dat
Willem Frans Emile Vanden Elsken, den 22 December 1770, te Vorst bij Brussel
gedoopt, ook zoon is van Jan Baptist en dus broeder van Jan Joseph, dan was deze
nog jong, toen zijne ouders Alsemberg verlieten, om zich te Vorst te vestigen.
Hij studeerde in het aartsbisschoppelijk college te Mechelen en in het
Atrechts-college te Leuven, verwierf het baccalaureaat in godgeleerdheid, en werd
daarna, rond 1785, priester gewijd. Hij kreeg toen zijne benoeming tot biechtvader
van 't Begijnhof te Leuwen, en in 't begin van Mei 1788 - misschien
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reeds vroeger zelfs - was hij tot leeraar van het Atrechts-college aangesteld.(1)
Noteert: Alreeds vóór dien tijd zal hij bekend gestaan hebben door zijn krachtdadig
optreden tegen de voorstanders der josephische stelsels en gedoemde leeringen. Dit
blijkt me uit een stuk met titel ‘Disceptatio inter R.D.J.J. Vanden Elsken, Presbyterum
et Sacrae Theologiae Lovanii alumnum, et Clarissimum Dominum Le Plat, Juris
Canonici Professorem ordinarium’(2). Die ‘twistredening’ of tegenspraak, wel is waar
in der minne gehouden, op 9 December 1786 in de school der Universiteit zelve, liep
ter beschaming af van Prof. Le Plat, die ten slotte op Vanden Elsken's bondige en
gestrenge redeneering antwoordde ‘alto silentio et recessit’. Zoo luidde het verslag,
door getuigen opgemaakt, gelijk men in Feller's Recueil lezen kan op blz. 67. Le Plat
Was een heftig partijganger van het josephisme, en daarom ook in het Seminarium
Generale tot leeraar aangesteld..... In een brief, dateerend uit Brussel, den 17 October
1789, komt hij zelfs vooruit als voorstander der jansenistische ‘Kerk van Utrecht’(3).
Ei! Vanden Elsken zal later nog al eens handgemeen met den man worden.
Edoch, laten wij voortgaan.
In April 1788 verschijnt de eerste zijner acht Brieven onder dezen titel: Brief van
eenen Theologant van Loven aen de Heeren Theologanten van Gend, aengaende het
Seminarie-Generael en het bedrog van de Gazettiers van Loven, Ceulen, Gend en
Harlem, door J. KEUREMENNE (14 blzz.). Dagteekening: Loven, den 23 April 1788.
Een tweede soortgelijke Brief volgde: hij was onderteekend

(1) In den 4n Brief, blz. 64, onderteekend Ernestus Keuremenne, wordt er een schrijven
aangehaald van J.J. Vanden Elsken, met den titel: Lector Collegii Atreb., en onder datum: 8
Mei 1788, e Coll. Atreb. Lovanii.
(2) Cfr Recueil des Représentations, Protestations et Réclamations de tous les ordres de citoyens,
dans les Pays-Bas catholiques.... De l'Imprimerie des Nations, 1787. Troisième Recueil.
Deuxième Partie du second Recueil, pag. 60.
(3) Cfr ibid. Seizième Recueil. 1790, blz. 206. - Die Recueils waren het werk van den wakkeren
abbé De Feller.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

273
JOANNES KEUREMENNE, gedagteekend: Loven, 14 Mei 1788, en bevatte 22 blzz.
Een derde, met 24 blzz., droeg eveneens den naam van JOANNES KEUREMENNE
als schrijver, en de dagteekening: Loven, 25 Junius 1788.
Een vierde, met 76 blzz., was onderteekend ERNESTUS KEUREMENNE, en
gedagteekend: Loven, 9 Julius 1788.
Die Brieven, tegen het Gynecaeum of Seminarie-Generaal gericht, vloeiden over
van vreeselijke persoonlijkheden tegen de heeren professoren en hun aanhang; zij
baarden, vooral te Leuven, buitengewoon opzien, en iedereen loerde nieuwsgierig
rond, om den waren schrijver onder dien deknaam Keuremenne te kunnen opsporen.
Het duurde niet lang, of de naam van Jan Joseph Vanden Elsken, alsdan rector van
het Atrechtscollege, lag op ieders lippen. Dit blijkt genoeg uit den vierden Brief.
En hoe gebeten, hoe boos de verdedigers van het Seminarie-Generaal waren, zal
de volgende aanhaling uit gezeiden Brief van J. Keuremenne bewijzen:
‘Alzoo zal het Gynecoeum welhaast in puynhoopen verkeeren, volgens het
spreekwoord Vis unita fortior, Vereenigde magt maekt heldekragt. Immers den
minister, den 7 8ber het Seminarie-Generael gezien hebbende en gevraegt zynde om
eene capelle aen hetzelve te bezorgen, antwoordde dat men eerst moest zorgen om
Theologanten te bekomen. En tot Heverlé, op het casteel van den Hertog van
Arenberg, heeft hy tegen my uytgevallen, klaegende over dien schoonen bouw, die
hy bynaar zonder inwooners gevonden had: Ce bougre de Keuremenne est la ruine
totale du Séminaire Général! Ce malheureux fanatique nous jette plus des (sic)
pierres sur un (sic) jour que nous pouvons ramacer (sic) sur deux mois etc. etc. Dien
donderschen Keuremenne is vlak het ruïene van het Seminarie-Generael! Dien
ongelukkigen fanatiek werpt ons meer steenen op één dag als wy op twee maenden
konnen opraepen!’
Wien zal het verwonderen, dat men kortnaderhand, namelijk den 27 September,
Vanden Elsken in 't Atrechts-college heeft willen verrassen en opleiden? Het feit
wordt in den zevenden Brief door hem zelven verhaald. Zeggen wij hier enkel, dat
Vanden Elsken in vrouwenkleederen ontsnapte, en
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naar St-Truiden vluchtte, waar hij bij de Religieuzen van Sint-Franciscus zijn verblijf
nam.(1)
Ook daar wisten zijne vijanden hem op te sporen. Den 7 Juni 1789, verzocht Graaf
von Trautmansdorff, Algemeen Gouverneur, den Prins-Bisschop van Luik om Vanden
Elsken en J. Michel, den drukker der Brieven, aan te houden. En ja tijdens eene
wandeling in de omstreken der stad, den 14 Juni 1789, viel Vanden Elsken in de
handen van in hinderlaag liggende soldaten, die, alhoewel buiten de grenzen van hun
gebied, hem gevangen namen; maar nog op dien zelfden dag wierd hij door de
inwoners van St-Truiden verlost, en, uit erkentelijkheid, droeg hij hun een gedicht
op onder den volgenden titel: Grondhertige Dankplicht aen alle wel-meynende
inwoondens der stad Sint-Truyden, door den eerweerdigen heere J.J. Vanden Elsken
voorgedraegen over het gelukkig ontzet van zyne injurieuze gevangenis, voorgevallen
op den 11 Junius 1789.
Toen de Hoogeschool, in 1790, opnieuw werd ingericht, werd Vanden Elsken tot
president benoemd van het Collegium-Busledianum of College der Drij-Tongen. Dit
gebeurde op 19 Febr. 1790, en hij vervulde dit ambt tot den dag der afschaffing van
de Universiteit, in 1795(2). In hetzelfde jaar vinden

(1) Over dien aanslag en over zijne vlucht naar St. Truiden in het Luikerland leze men
Keuremenne's zevenden Brief (zie II D. der Brieven, blz. 38 en vlg.) en ook het afzonderlijk
verschenen vlugschrift van Vanden Elsken-Keuremenne met titel: Omstandig verhael van
de injurieuse Gevangenisse van den cerw. Heere J.J. Van den Elsken... en daarin op het einde
de declaratie van den portier van het Atrechts-college. Zie verder.
(2) COLLEGE DER DRIJ-TONGEN: De naam dezer school doet op Erasmus denken, - gelijk J.P.
Van der Auwera het herinnerde in de openingszitting van het ‘Nederlandsch Taal- en
Letterkundig Congres’ van Leuven, 6 Sept. 1869:. ‘Erasmus, uit Rotterdam, leefde hier met
onze geleerden in vriendschappelijk verkeer. De beroemde schrijver van den Lof der Gekheid
gaf hier onderwijs in hetzelfde huis, waar naderhand, op zijn aanraden, Busleiden het zoo
vermaard geworden college der Drie-Tongen inrichtte’. Ziet Handelingen van het XIe T. en
L. Congr. Leuven, blz. 46.
Over dat College vind ik aangeteekend in het Journal historique et Littéraire (uitg. Kersten
te Luik, afl. 9 van 1 Januari 1835, blz. 471):
‘Les langues anciennes furent également cultivées dans notre Académie. et. qui plus est, on
ne trouve en Europe aucun Collège où elles s'enseignèrent publiquement, avant l'érection
du Collège des Trois-Langues, établi à Louvain, et qui servit de modèle aux institutions de
cette nature, créées dans les universités de France et d'Angleterre. Ce collège, fondé en 1517
par les grandes largesses de Jérôme de Buslevde. prévôt d'Aire et chanoine de Malines, a
retenue le nom de son fondateur. On l'appelait le collège Buslédien aussi bien que le collegium
trilingue. Trois chaires y étaient élevées, pour l'hébreu, le grec et le latin. Erasme, célèbre
littérateur, qui jusqu'alors n'avait laissé planer aucun doute sur son orthodoxie, eut une large
part dans la direction de cet établissement’.
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wij hem met den titel van Protonotarius apostolicus(1) vereerd.
Nog in 1790, vroeg hij de kanunniksdij van eerste stichting in de Sint-Pieterskerk te
Leuven aan. Doch daar aan deze weerdigheid het belangrijk ambt van apostolieken
boekkeurder - librorum censor - vast was, waar de hem ontbrekende graad van
licentiaat in godgeleerdheid was toe vereischt, ontstond er eerst een drukke
briefwisseling tusschen den deken van het Kapittel van Sint-Pieter, den deken der
Faculteit van godgeleerdheid, den Aartsbisschop van Mechelen en de roomsche
Congregatie van 't Concilie van Trenten. Daar echter de tijdsomstandigheden ten
spoedigste een boekkeurder vergden, werd hij toch tot kanunnik en librorum censor
beinoemd; doch hij had aan zijne geestelijke overheid moeten beloven, dat hij op
weinig maanden zou gereed zijn, om gemelden graad van licentiaat te verkrijgen.
De benoeming door de Staten van Brabant dateert den 9 Meert 1790. (Zie Bijlage
I). In die bediening zijn leven slijten was Vanden Elsken nochtans niet van zin. Reeds
op den 20 Juni 1791, had de Rector Magnificus der Hoogeschool, ten voordeele van
Vanden Elsken, een benoeming voorgesteld aan Beatrix de Villers, abdis der abdij
van Cortenberg; hij verzocht voor hem een plaats van pastoor, waar zij, abdisse, de
collatie van had, en negen dagen daarna werd het voorstel ingewilligd(2). Dit was een
eerste stap; edoch nu de tweede?

(1) Een nota, ons door wijlen Edw. Van Even besteld, luidt als volgt: ‘In het Kalendarium van
1796 staat er: J.J. vanden Elsken ex Alzemberg S.T.B., Protonotarius Apostolicus. 1790’,
(2) Wij geven hier copij van die aanvraag met het antwoord der Abdis. Het gedrukt gedeelte der
formule drukken wij in italiek:
Rector Almoe Universitatis studii generalis Oppidi Lovaniensis Mechliniensis Dioecesis
Reverendae admodum ac Amplissimae dominae Abbatissae Cortenbergensi
...(de rector verzoekt de Abdis de benoeming van J.J. Vanden Elsken, voor zooveel)...
beneficium vel officium ecclesasticum ad collationem, provisionem, proesentationem, seu
aliam quamvis dispositionem vestros quomodolibet pertinens, aan te nemen... Datum Lovanil.
Anno a Nativitate Domini 1791, 20a mensis Junii.
De Mandato Magnifici Domini Rectoris
J. F Lints,
Secret.
Dit is het antwoord:
‘Je soussignée déclare que la présentation de la nomination cydessus mentionnée m'a été
faite, L'avoir acceptée, et que le double m'en a été remis, ce 29 juin 1791.
Beatrix De Villers, Abbesse de l'abbaïe de Cortenberg’.
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Zijn aanstelling tot pastoor zoude nog zoohaast niet gebeuren. Het Vaderland beleefde
al immer meer en meer beroerde tijden. Stormen wzaren uit het Zuiden opgegaan,
die alles dreigden omverre te smijten en weg te vagen Vanden Elsken was van die
eiken niet die weerstand bieden. Men zou gaan denken, dat de man een deel zijner
eerste veerkracht verloren had. Wat moet er in de ziel van die menschen omgegaan
zijn, van hen die, lijk Vanden Elsken, zich zóó krachtdadig verzet hadden tegen de
aanmatigingen van den Oostenrijker, en nu met blaai en gekraai onderjukt en verdrukt
werden door de frausche Sansculotten?
Op hare vergadering van den 20 Ventôse, jaar V (10 Meert 1797), had het
Middenbestuur van het departement der Dyle de afkondiging bevolen van een deel
der beruchte wet nopens de uitoefening en de uitwendige politie der eerediensten.
Krachtens art. VI van de wet (7 Vendémiaire jaar IV - 27 Sept. 1795), moest elk
bedienaar van den godsdienst, indien hij nog eenig priesterlijk ambt wilde uitoefenen,
een declaratie onderteekenen vóór de municipale overheid, luidende als volgt: ‘...
Je reconnais que l'universalité des citoyens français est le souverain, et je promets
soumission et obéissance aux lois de la République’. En daar werd onmiddellijk
bijgevoegd: ‘De verklaring die iets meer of min bevatten zal, is nul en van geener
weerde’. Laten wij echter de andere artikelen onverlet.
De afkondiging er van werd in Leuven uitgebazuind in den namiddag van den 22
Germinal, jaar V (11 April 1797), zijnde den dijnsdag der Goede Week; de wet werd
eenige dagen daarna, op de gebruikelijke wijze, aangeplakt. Den dag echter na de
afkondiging, schreef de commissaris van het uitvoerend Directoire te Leuven, de
genaamde Godfrin, 'nen brief tot de pastoors der stad, om hun het genomen besluit
der Republiek mee te deelen. Nog dien zelfden dag, 's Woensdags den 12 April,
vergaderden de geestelijken in het Atrechts-college, bij den aartspriester J.B. Samen,
den laatsten voorzitter van dat college en plebaan van St. Pieter. Eenparig waren zij
van meening, dat de verklaring, door de wet van den 7 Vendémiaire vereischt,
ongeoorloofd en verboden was, en de vicariaten van Mechelen en Antwerpen,
daarover geraadpleegd, gaven hun gelijk. Op aanvraag der pastoors werd nog des
Zaterdags derzelfde week, den 17 April, de Faculteit van theologie ter be-
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raadslaging daarover bijeengeroepen, en ook al de leden, eenparig, achtten die
afgedwongen verklaring ongeoorloofd en verboden. Dat besluit werd 's anderdaags
door de pastoors naar Brussel gestuurd. Zij verzochten tevens het Middenbestuur
van het departement der Dyle de uitvoering der maatregelen te verdagen, verdaging
welke de municipaliteit van Leuven of de commissaris van het uitvoerend bewind
wellicht kon nemen, vooraleer de wetgevende vergadering 'n beslissing hadde bepaald.
Op den 20 April zonden zij copij van hunnen brief naar vermelden Godfrin; maar
op den 6 Floreal, jaar V (25 April 1797) alreeds, kwam hun het antwoord van den
commissaris toe: Er valt te gehoorzamen aan hetgeen de Wet van u vereischt. Uit
Parijs, door een schrijven van den 16 Floréal (5 Mei 1797), werd dit antwoord
bekrachtigd.
Niettegenstaande dit uitdrukkelijk verbod, werd, op Zondag 14 Mei, de verjaardag
der kerkwijding van St-Pieter met machtigen toeloop van geloovigen en met vollen
luister gevierd; doch, op den 16 Mei, werden de plebaan en al de priesters, die bij
die plechtigheid waren behulpzaam geweest, vóór den vrederechter gedagvaard en
gevangen gezet. Later werden zij tegen borgstelling op vrijen voet gelaten; doch van
dien dag af, hield alle openbare uitoefening van den godsdienst in Leuven op(1).

IV
Alzoo stond het dan gelegen in de aloude stede der Alma Mater. Gaven wij hier dien
uitleg, dan is het ook om te wijzen op de handelwijze van den vroeger zoo
lichtgeraakten Keuremennne. Vanden Elsken achtte zich wijzer dan al de pastoors
van Leuven, dan de geheele faculteit van Godgeleerdheid, dan de vicariaten der
Bisschoppen van Mechelen en Antwerpen; - en hij teekende de verklaring, door
Godfrin voorgelegd(2). Hij ging zelfs nog verder, en schreef daarop nog zijn vlugschrift:
Bericht acn hel Publiek, dat, naar hij later zelf getuigt, in 1797 gereed lag, doch dat
hij eerst in Februari 1798 liet verschijnen. Zie Bijlage II.
Hier echter mag een woord uitleg ingelascht.

(1) Ziet Analectes concernant l'histoire ecclésiastique de la Belgique etc. in Annuaire
ecclésiastique de l'archevêché de Malines pour 1860. Drukk. C.T. Fonteyn, Leuven, blzz.
21 en vlg.
(2) Zie infra Bijlage II.
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De wet van den 7 Vendémiaire jaar IV (29 Sept. 1795), op de politie der eerediensten,
werd van eerst af-aan in haar geheel niet toepasselijk verklaard in België. Het is maar
op den 7 Pluviôse, jr V (d.i. den 26 Januari 1797), dat men hier een gewichtigen stap
vooruit deed. Door afkondiging van dien dag, eischte men van de geestelijken 'n
verklaring van gehoorzaamheid aan de wetten der Republiek(1). Nu, onder die wetten
kwam ook de burgerlijke constitutie der geestelijkheid, la Constitution civile du
Clergé, voor, en die wet moest een echte scheuring in de Kerk bewerken. In den
grond beschouwd stond die verklaring met een eed gelijk, met dit verschil nochtans,
dat men de aanroeping van den Naam Gods ter zijde liet. Die wet bracht dan ook een
buitengewone ontroering teweeg, en bijna al de priesters, - het getal uitzonderingen
was bitter klein, - waren van meening, dat de goddelijke wet geenszins toeliet, om
geen reden, de afgeëischte verklaring te teekenen.
Edoch eenige maanden naderhand verergerde nog de toestand. Artikel 25 der wet
van den 19 Fructidor (5 September 1797) legde aan al de bedienaars van den
godsdienst de verplichting op, eed te zweren met de volgende bewoording: ‘Ik zweer
haat aan het koningdom en aan de anarchie, en ik beloof aangekleefdheid en
getrouwheid aan de Republiek en aan de Grondwet van 't jaar III’. Door dien eed uit
den booze werd de Kerk in België ten bloedigste getroffen(2).
Heeft Vanden Elsken nu dien eed ook gezworen? Neen, hij bevestigt het plechtig.
Overigens nog, in zijn brief van verrechtveerdiging van den 29 Januari 1800 (er zal
later spraak over zijn), klaagt hij over zijn lijden: ‘dat hij namelijk sedert November
1798, gedurende 13 maanden, zich op een zolder heeft moeten versteken’. Dit hadde
hij niet moeten doen, ware hij schuldig geweest aan dien eed van haat. Het zal bij
hem zich bepaald hebben tot de ‘declaratie’(3).

(1) Zie hooger den tekst dier declaratie, blz. 12.
(2) Zie de studie van Mgr. Claessens over Kardinaal de Franckenberg, in de Revue Catholique,
Leuven, 1873, blzz. 453 en vlg.
(3) In dato van 29 Januari 1800 schreef hij een brief uit Brussel naar Kard.-Aartsb. van
Franckenberg. Ik vertaal er het volgende stuk uit:
‘Toen men op het einde van 1797 den eed van haat afeischte, en dat men daar in het begin
van 1798 andermaal op aandrong, zag ik meer dan 50 priesters in Leuven den eed afleggen.
Edoch het voorbeeld dier beëedigden kon mij nooit in mijne princiepen doen wankelen, wel
integendeel, alle gepraam daartoe was vruchteloos, en dat was in Leuven genoeg bekend.
Het was maar door mededeeling van een vreemdeling, dat ik mij tot mijn spijt in een
nieuwsblad aangewezen zag als beëedigde. Doch daar de vervolging nog dagelijks meer
toenam, dacht ik niet, dat het voorzichtig was in vollen dag mij te vertoonen, staat gaande
op dat gazetgezegde alleen: en ik liet dan in de maand Februari 1798 verschijnen het drukwerk,
dat ik sedert 1797 bewaarde. Ik dacht, dat door het bekend maken der princiepen welke mij
geleid en genoopt hadden in zake der Declaratie, het publiek gemakkelijk zoude besloten
hebben van het “minori prohibito” tot het “majus prohibitum”, dat ik er verre van af was van
den eed af te leggen. en inzonderheid een eed van zulken aard’.
Wat nu zijn Bericht aen 't Publik behelsde, kunnen wij niet gissen. Vruchteloos hebben wij
er naar gezocht. Doch dat er iets aanstootelijks in voorkwam, vermoeden wij uit het feit zelf,
dat hij tot herroeping vanwege de geestelijke overheid verzocht werd, - en dat hij er ook naar
luisterde.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

279
Mogelijk zal nu deze of gene Vanden Elsken trachten wit te wasschen van zijn
misstap. - ‘Het was immers een tijd van ongemeene, van algemeene beroering, zegt
men, en het viel bijgevolg moeilijk een vast besluit te nemen. Men zag niet klaar’.
Ei! de priester die niet klaar ziet door zijn eigen, leere klaar zien door de oogen
van zijn Bisschop, van zijn geestelijke oversten, van zijne ambtgenooten... en voor
een man als Vanden Elsken, geleerd en dagelijks met geleerden, en voorbeeldige
geleerden, verkeerend, ware het niet lastig geweest klaar te zien in de zoo gezeide
verwarring en duisternis.
Werpe men nog op, dat hij zich door het noodlottig voorbeeld van den afvalligen
Huleu laten beïnvloeden heeft. - Dit kan zijn, maar bewezen is het niet. Wie zal het
zeggen? Doch in geen geval verontschuldigt hem dit voorbeeld. Tegenover Huleu
stond zijn eigen Kardinaal-Aartsbisschop, stonden honderden medebroeders in de
priesterschap...
Huleu ja, aartspriester van Mechelen, examinator-synodaiis en vicaris-generaal
van Kard. van Franckenberg, trad vooruit ter verdediging van de declaratie van
onderwerping aan de wetten der Republiek en van den eed van haat... Hij deed het
door zijne woorden, door zijne schriften, al wist hij terdege, dat de
Kardinaal-Aartsbisschop die declaratie doemde; al wist hij door zijn vriend, den
administrator der nonciatuur van Brussel, dat hij gansch ten onrechte het gezag van
den Paus tot bevestiging zijner denkwijze inriep, Huleu ging hardnekkig voort, - en
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dat eenige anderen hem volgden, valt te begrijpen, - ‘de ongelukkige’, zoo schreef
van Franckenberg en hij mocht zoo spreken, ‘de ongelukkige, die onder den dekmantel
van godvruchtigheid, doch eener godvruchtigheid zonder ootmoedigheid en
gehoorzaamheid, het volk op den dool brengt en zich een gezag aanmatigt hetwelk
hij niet heeft’.(1)
Nu, het eerste vlug- en schimpschrift van Huleu verscheen in den beginne van
1797 met titel: Waerschouwinge aen het Volk. Ik heb het, op dit oogenblik, niet onder
de oogen, maar een schrijven, uitgaande van den secretaris des bisdoms C. Van
Beughem, op bevel van Kard. van Franckenberg, dateert uit Mechelen, den 18 Mei
1797. Dit schrijven luidde als volgt (ik vertaal uit het fransch): ‘De
Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen, vernomen hebbende dat er een gerucht
rondloopt, volgens hetwelk zeker vlaamsch vlugschrift met name: Waerschouwinge
aen het Volk, verschenen is met zijne toestemming, verklaart bij dezen, dat dit
vlugschrift opgesteld en uitgegeven werd buiten zijne kennis en buiten de kennis van
zijn vicariaat’.
Vanden Elsken zijn schrijven verscheen in Februari 1798, op het oogenblik dat
hij zeker moest ingelicht zijn over het oordeel van Mechelen en Rome, en de titel er
van copieert bijna dien van Huleu: Bericht aen het Publik.
En dat er betrekkingen tusschen Vanden Elsken en Huleu zullen bestaan hebben,
dit kan en mag men gissen: voor ons lijdt het weinig of geen twijfel. Later zien wij
dan ook, wanneer de fransche bisschop naar het hert van Napoleon te Mechelen is
gezeteld, wanneer de Roquelaure den afvalligen en te recht afgezetten Huleu hersteld
heeft in zijn eerambten, boven het hoofd heen van eer- en plichtgetrouwe mannen
als een Vicaris de Lantsheere, - zien wij, zeg ik, dat onmiddellijk daarna Vanden
Elsken met Huleu tot leden van zijn synode worden benoemd.
Doch loopen wij den tijd niet vooruit. Wij zijn nog in 1800, eer de kwestie van
een concordaat oprijst.

(1) Ziet studie van Mgr. Claessens, loc. cit., blz. 458.
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V.
Dat de geestelijke overheid dan niet gereed zat om maar aanstonds Vanden Elsken
tot pastoor te benoemen, valt uit te leggen. Doch ondertusschen was Pastoor Gisbert
Joseph De Backer, van Hombeek, in de maand Meert 1799 tot Brussel overleden.
Zal Vanden Elsken aan de Abdis haar vroeger besluit hebben herinnerd?
Ongetwijfeld... In alle geval ontving hij van harentwege het volgend getuigschrift:
‘Je soussignée déclare, que M.J.J. van den Elsken comme nommé de la part de
l'Université de Louvain aux Effects qui pourraient vaquer à ma collation, s'est présenté
par son substitué pour L'Effect vacant par la mort de Mr de Backer, curé de Hombeek.
En foi de quoi je lui ai fait la présente, ce 10 Avril 1799.
Beatrix de Villers, Abbesse
de l'abbaïe de Cortenberg.
Vanden Elsken had, ja, op 20 Juni 1791, een ‘expectatief’ ontvangen voor de
eerst-open-komende plaats: wij stipten dit hooger aan; maar de omstandigheden
waren niet meer dezelfde... en vooral Vanden Elsken van 1799 was niet dezelfde
Vanden Elsken van 1791. Was hij, in Leuven, de eerste niet geweest om, op het zesde
bureel, de verklaring te doen van gehoorzaamheid aan de wetten der Republiek? Dit
deed hij in 't jaar IV. En vernieuwde hij die niet in 't jaar V, tevens erkennende de
souvereineteit van het volk? En weinig tijds daarna: wat leerde zijn vlugschrift:
Bericht aen het Publik? Dit wist altemaal de geestelijke overheid, en het legt dan
ook genoegzaam uit, dat die geestelijke overheid er tweemaal op nadacht, eer zij den
man tot pastoor benoemde.
Zij liet dan den eerw. heer Milis, die tijdens den Besloten Tijd opoffering noch
toewijding had ontzien om de geloovigen te helpen, - zij liet hem als deservitor
voortgaan de parochie Hombeek te bedienen. Zoo verliep er bijna een jaar. Kwam
Vanden Elsken intusschen al beter tot bezinning? Begreep hij zijn toestand? Begreep
hij de begane fout? Dit zal wel geweest zijn, en, op den 29 Januari 1800, zien wij
hem een brief naar Kardinaal van Franckenberg sturen om zich te verontschuldigen.
(Ziet Bijlage II). De man deed te gelijker tijd beroep op de goedhartigheid van den
edelmoedigen Kerkvoogd, en schilderde met levendige kleuren al de
wederweerdigheden af
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door hem onderstaan: hoe hij, sedert November 1798, dertien maanden lang op een
zolder had moeten verdoken zitten, en hoe hij, ja, sedert veertien jaar als gevangene,
als vluchteling, als banneling had geleden...
Voordat de Kardinaal de benoeming goedkeurde, verklaarde nu Vanden Elsken, in
de handen van den Vicaris-Generaal De Lantsheere ‘te abjureren en revoceren de
declaratie door hem gezonden aen den Commissaris van de uitvoerende macht Godfrin
tot Loven, den 6 Floréal jaar V, alsmede alle hetgene in een werkje door hem
uitgegeven onder tytel Bericht aen het Publik zoude konnen tegenstrydig zyn aen de
gevoelens en de leeringe van de H. Kerke en zyne wettige overheid den Cardinael
Artsbisschop van Mechelen ende deszelfs Heere Vicaris voornoemd’(1).
J.J. Vanden Elsken onderteekende deze verklaring te Mechelen, op den 30 April
1800.
Het liep echter nog bijna een vol jaar aan, namelijk tot den 14 April 1801, eer hij
werd ‘in de pastorye Sancti Martini geïnstitueert by opene brieven van wegens zyne
Eminentie den Cardinael Artsbisschop van Mechelen’. Zoo vermeldt een stuk uit het
archief van 't Aartsbisdom.
‘Vanden Elsken kende aan den eerw. Milis een schadevergoeding toe voor de
bekomen rechten, en daarop kwam alles weer terug in den vrede.’(2)
Waaraan de vertraging toegeschreven? Denkelijk alleen of toch grootendeels aan
de tijdsomstandigheden. Wel klaarde in den beginne van 't jaar 1800 de lucht
eenigszins op: volle zonne was 't nog niet. ‘Nu zijn de geestelijken vrij; doch zij
mogen nog geenen publieken dienst doen, maar lezen misse in de huizen, en aldaar
ook biechten en communiceeren zij’. Zoo lees ik in een chronijk van dien tijd. Op 't
einde van 1801 begon men reeds misse te lezen - althans hier en daar - in de sacristij.
Het is maar rond de maand Mei 1802, dat de plechtige eeredienst hernomen werd in
de kerk zelve.
Ondertusschen had de Kardinaal-Aartsbisschop van Franc-

(1) Onderaan volgt dan: ‘Praestitit manu admota ad evang. juramentum, et omnia haec acta sunt
coram nobis 30 Aprilis 1800.
(Get.) J.H. De Lantsheere. Vic. genlis’.
In het Archief van 't Aartsbisdom.
(2) Archief der kerk van Hombeek.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

283
kenberg, op verzoek van Paus Pius VII, afstand gedaan van zijn bisdom, op 21
November 1801; doch hij bleef nog, als administrator apostolicus, het bisdom
voorloopig bestieren door zijn vicaris-generaal De Lantsheere, en legde dien titel
maar neer, toen, op den 4 Juli 1802, de nieuwe bisschop Joann. Arm. de Roquelaure
van zijnen stoel had bezit genomen.

VI.
Sedert 14 April 1801 was Vanden Elsken dan pastoor van Hombeek: zijne wenschen
waren volbracht. Roquelaure benoemde hem zelfs, samen met Huleu, tot lid der
Synode, alter a consiliis in aula Pitzemburgana Archiepiscopi. Maar de mensch wikt
en God beschikt: de man zou in zijn stille parochie niet lang uitrusten van zijn veel
bewogen leven. Alreeds op den 2 April 1803, om 1 uur 's nachts, ontsliep hij in den
Heer. Alzoo toch vermeldt het kerkregister der overledenen tot Hombeek. Op zijn
grafzerk echter aldaar las men: ‘qui obiit 1 Aprilis 1803: die den 1 April overleed’.
Dit zou overeenstemmen met hetgene de chronijkschrijver van Leuven, Pelckmans,
aanteekent: ‘Den 1 April 1803, is in syne pastorye van Hombeek, alwaer hy maer
wynigen tyd geweest was, overleden den eerw. Heer Van den Elsken, gewezen
President van het Collegie der Dry-Tongen alhier, en nu zedert weynigen tyd met
den Heere Huleu, lid der Synode van den nieuwen Aertsbisschop van Mechelen’.(1)

(1) Michiel Frans Pelckmans, chronijkschrijver, geboren te Loven op den 14 Augustus 1732,
was op 7 Mei 1793 schepene der Stad, en stierf op den 12 Februari 1808. ‘Pelckmans was
een braaf en eenvoudig man (zoo getuigt Piron), van een deftig voorkomen en aangenaam
van omgang’. Hij schreef verscheidene historische verhandelingen, en liet ook in handschrift
na een Lovensche Chronyke, behelzende de bezonderste gebeurtenissen zoo binnen Loven
als elders, beginnende in 't jaar 1746 en cyndigende met het jaer 1808. Vijftien boekdeelen
in 17 banden in 4o. Deze chronijk berust thans in de handvesten der stad Loven. Dit werk is
verreweg het belangrijkste van 's mans werken. Ziet blz. 299 van Piron's ‘Algemeene
Levensbeschrijving der mannen en vrouwen van België’. Drukk. Olbrechts, Mechelen, 1860.
‘Eerst een vurig Patriot en uitwijkeling, werd Pelckmans daarna een niet minder vurig
aanklever van 't Huis van Oostenrijk en een gezworen vijand van de mannen die, in 1794,
in zijne stad (Leuven) aan 't bewind kwamen’. Ziet blz. 306 van Di Martinelli's Diest in de
17e en 18e eeuwen. Druk. Siffer, Gent, 1897.
Pelckmans ontsliep in den Heer, te Leuven, op den 12 Februari 1808. Zijne aanteekeningen
op het tweede deel van Willem Boonen's werk werden in 1805 en 1806 geschreven. Men
leze daarover Edw. Van Even, bladz. 437 van zijne uitgave Geschiedenis van Leuven door
Willem Boonen, Leuven, 1880; - en de bijdrage van wijlen Pastoor Schuermans in De
Vlaamsclic School, Antwerpen, blz. 9 van den jaargang 1864.
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Op den 4 April werd hij begraven. Dit vindt men aangeteekend in 't archief der
naburige kerk van Leest door Simon De Heuck, aldaar pastoor op dat oogenblik.
Wordt dezes getuigenis hier aangestipt, dan gebeurt het, omdat wij er de bevestiging
in vinden, dat Vanden Elsken en Keuremenne wel degelijk één en dezelfde persoon
is: ‘In dato 4 April 1803 in coemeterio Hombecano S. Martini sepultus est per R.
adm. Dom. J.G. Huleu, archipresbyterum civitatensem, Rdus adm. ac erud. Dominus
Joannes Josephus Vanden Elsken, ex Alsembergh, 43 ann aetat., quondam praeses
Collegii Trilinguis Lovani, canonicus S. Petri, et per totam Germaniam Inferiorem
Apostolicus et Patrius Librorum censor et visitator, et postmodum per biennium
Pastor in Hombeke, necnon per sex menses cum praefato Do Huleu alter a consiliis
in aula Pitzemburgana Illustr. ac Rev. Domini Joannis Armandi de Roquelaure,
archiepiscopi mechliniensis. Famosus ille Keuremenne acerrimus Seminarii Generalis
Lovaniensis libellis suis impugnator et eversor(1).
Voegen wij ten slotte dezer levensschets nog bij, dat 's mans rijke
boekenverzameling tot Mechelen verkocht werd, op den 22 Juni 1803 en volgende
dagen. De catalogus, 124 blz. in 12o, bevatte 1774 nummers(2).

(1) Wat in onze taal beduidt:
‘Op datum van den 4 April 1803, werd, op het kerkhof van Hombeek-Sint-Martinus, begraven
door den zeer eerw. Heer J.G. Huleu, Aartspriester van Mechelen, de zeer eerw. en geleerde
Heer Joannes Josephus Vanden Elsken, van Alsemberg, 43 jaren oud, vroeger voorzitter van
't College der Drij-Tongen te Leuven, kanunnik van St.-Pieter, en voor geheel Nederland
kerkelijk en koninklijk boekenkeurder en visitator; naderhand, tijdens twee jaar Pastoor van
Hombeek, en gedurende zes maand, samen met den voorzeiden Heer Huleu, lid van den
Raad in 't Pitzemburgsche Paleis van den doorluchtigen en hoogeerw. Heer Joann. Armand.
de Roquelaure, aartsbisschop van Mechelen. Hij was die befaamde Keuremenne, van het
Seminarie-Generaal te Leuven door zijne schriften de heftigste aanvaller en omstooter’.
(2) Laten wij hier het titelblad overschrijven:
‘Catalogue de Livres de la Bibliothèque de feu Monsieur J.J. Van den Elsken en son vivant
curé d'Hombeek, contenant un grand nombre d'ouvrages rares et curieux, en tous genres;
Dont la vente publique se fera en Argent de change, mercredi 3 Messidor an II (22 juin 1803)
et jours suivants, à neuf heures du matin et à deux heures après midi, chez Bern. Louis
Laureys, aux Bailles de fer à Malities: oú les catalogues se distribuent moyennant un sol. N.B. On pourra voir et examiner les livres chez le susdit Laureys, deux jours avant la vente.
- De l'imprimerie de P.J. van der Elst.
Uit de volgorde der verkooping ziet men, dat zij op vier achtereenvolgende dagen plaats
had... En ten slotte wordt dan bijgevoegd, wat altijd zeer aan 't herte doet: ‘Nota. Après les
livres on vendra aussi des habits de prêtres etc. etc.’
Weze nog pro memoria aangestipt de verdeeling van de boekenlijst: 1) Droit canonique et
droit civil. In folio's. 62 ns. - 2) Idem; in quarto's: van 63 tot 158. - 3) Droit canonique et
civil. In octavo's: van 159 tot 476. - 4) In quarto's: van 476 tot 504. - 5) In octavo's. van 505
tot 634. - 6) Bibles hébraïques, latins, flamands. Interprêtes et commentateurs: van 1 tot 112.
- 7) Liturgie et cérémonies de l'Eglise: van 113 tot 244. - 8) Conciles et Synodes: van 244
tot 260. - 9) Saints Pères, théologie scholastique et dogmatique: van 261 tot 409. - 10)
Théologie instructive et pratique. Sermons et morale: van 410 tot 510. - 11) Droit canonique
et civil: van 511 tot 590. - 12) Introduction aux sciences; dictionnaires et grammaires: van
591 tot 673. - 13) Rhétorique et orateurs. Introduction à la Poésié. Mythologistes, poètes
anciens et modernes. Sciences et arts: van 674 tot 728. - 14) Sciences et vies des artistes.
Histoire naturelle et Médecinc: van. 729 tot 981. - 15) Histoire sacrée et profane: van 982
tot 1085. - 16) Bibliographie: van 1086 tot 1100. - 17) Controverses: van 1101 tot 1140.
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De grafzerk, welke in Hombeek zijne gedachtenis herinnert, bevindt zich thans in
den vloer der kerk, tusschen den eersten en tweeden pijler, te beginnen bij den ingang
der kerk, al den epistelkant. Zeer waarschijnlijk is het dezelfde, die, vóór den bouw
der nieuwe kerk, rond 1860, in den kerkmuur gemetseld was. Het nog huidige leesbaar
grafschrift in de kerk is immers hetzelfde als hetgene buiten de kerk stond te lezen.
Samen met een extract uit het register der overlijdens, bestelde mij de zeer cerw.
heer Pastoor De Ridder nog een ander extract uit het archief, en dat luidt:
‘Tot Hombeke, op het kerk-hof langst den kant van den Noorden, in den muer van
de kerk, is ingemetst eenen blouwen serksteen; waerop men leest het naervoigende
graf-schrift(1):

(1) Dit beteekent in onze taal:
‘Hier ligt begraven/Joannes Josephus Vanden Elsken/van Alsemberg/vroegertijds voorzitter
van het college der Drij-Tongen tot Leuven/Kanunnik der Kerk van den H. Petrus/en over
geheel Nederland, Kerkelijk en Koninklijk Boekkeurder en Visitator, enz. enz./Naderhand
Pastoor in Hombeek/die gestorven is op den 1 April 1803/oud zijnde 43 jaar/
Hij ruste in vrede.
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Hic Jacet
Joês Josep. Vanden Elsken
ex Alsembergh
Quondam praeses collegij
Trilinguis Lovanii
Canonicus Ecclesiae Divi Petri
Et per totam Germ. Infer.
Apostolicus et Patrius
Lib. Cens. et Visit. etc, etc.
Postmodum pastor in Hombeeck
Quiobiit 1 Aprilis 1803
AEtatis suae Ao 43
R.I.P.
‘Dit is aldaer gestelt uyt krachte van syn testament, gepasseert voor den notaris M.J.
Vinck’.
De aanteekening in het register der afgestorvenen, onderteekend door den
ambtgenoot van den overledene, is opgesteld als volgt:
‘Die secunda Aprilis anni 1803, hora prima nocturna, obiit hic, et quarta ejusdem
sepultus est in coemeterio Rev. Dom. J.J. Vanden Elsken, Not.s Apostolicus, in vita
sua pastor hujus parochiae, aetatis suae 43, cum exequiis solemnibus’(1).
P.J. Coolbonders,
Deservitor in Hombeeck.
Men zal bemerken, dat er eenig verschil bestaat tusschen de opgave van den sterfdag
bij Pelckmans, hooger-op voornoemd, de opgave van den grafzerk, en anderzijds de
opgave van het register. Dit verschil is van weinig belang; ik geef echter de voorkeur
aan de opgave van het register: een en ander doen echter onderstellen, dat Vanden
Elsken rondom middernacht gestorven is.

(1) Dit is: ‘Op den 2 April 1803, om 1 uur 's nachts, is hier gestorven... enz.
In het ‘Registrum mortuorum Parochioe S. Martini de Hombeeck ab anno 1801’, waaruit
de overlijdensakte genomen is, staat op de 1e bladz. als inlichting: 3o ‘Qui cum exequiis
trium nocturnorum, vulgo kerklijk, sepeliuntur, distinguuntur sub notula: ‘cum exequiis
solemnibus’. Dit was dan hier ook het geval.
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VII
Edoch laten wij nu tot het onderzoek der schriften van Vanden Elsken overgaan.
Wij kunnen die rangschikken onder drij hoofdstukken: het eerste zal handelen
over zijne Brieven; het tweede, over tal van andere kleine schriften, en het derde,
over allerhande schriften door hem ter uitgave verzameld. In een vierde hoofdstuk
zou men ook de opwerping kunnen bespreken: Is Keuremenne inderdaad wel Vanden
Elsken?(1)
De uitgave dezer schriften gebeurde in twee deelen, doch hoeveel drukken zij telt,
kan ik niet bepalen. Vóór mij ligt hier een ‘sevenste druk’, met titelblad: Versamelinge
der Brieven van den heere Keuremenne aen de Heeren Theologanten van de
Seminariën van Gend, Brugge, Ipren etc. over het soogenaemt Seminarie-Generael,
waer in ontdeckt worden alle de heymelyke geschiedenisse voorgevallen ten dien
opzigte... Tot Trier, by Pluckhaen van Lier. L.M... en Boek-verkooper. - Op blz. 1
begint dan onmiddellijk de eerste Brief.
Nu, in de uitgaven dezer ‘Versamelingen’ ligt soms wel eenig verschil: zoo b.v.
bevat soms deel II of III van de uitgave x stukken, die in deel II van de uitgave y niet
voorkomen. Dit wijte men toe aan de tijdsomstandigheden, welke zeker niet gunstig
waren voor het drukken van dergelijk hekelwerk.
De eerste Brief dateert uit Leuven, den 23 April 1788.
Hij draagt voor titel: ‘Brief van eenen Theologant van Loven aen de Heeren
Theologanten van Gend, aengaende het

(1) Wij schrijven hier een nota over uit de Messager des Sciences historiques de Belgique, jrg.
1844, blz. 520:
BRIEF VAN ERNESTUS DE KEUREMENNE, over het zoogenaamt seminarie-generaal, de
universiteyt van Loven, enz. Aan alle die het aangaat. - Uyt de drukkerye van Ernestus, heer
van Keuremenne. - In-8o, 2 volumes. Ce recueil a paru à Louvain en 1788 et 1789; c'est un
pamphlet sur la révolution brabançonne et en particulier sur le séminaire général; il contient
aussi des détails historiques intéressants et un grand nombre de caricatures. Nous découvrons
un des auteurs de cette publication dans le Postillon Européen, du 20 avril 1791; voici ce
que nous lisons dans ce numéro:
‘L'abbé Van der Elsken, chanoine de St.-Pierre à Louvain, si connu sous le nom de
Keuremenne par quantité de pamphlets contre Joseph II et son ministère... En 1788, il ne
balança pas à faire le plus grand éloge du Keuremenne dans l'abbaye de Ste-Gertrude, et qui
même, assure-t-on, déclara contribuer aux frais de cette séditieuse feuille’.
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Seminarie-Generael en het bedrog van de gazettiers van Loven, Ceulen, Gend en
Harlem’. - Hij is 14 blzz. groot en werd onderteekend Joannes Keuremenne.
Eer wij ons nu verder met den inhoud bezighouden, zij het geoorloofd een en ander
nota te laten voorafgaan:
Ruw, zeer ruw is de aanval tegen de personen, die met den Oostenrijker heulden,
of die van verre of dichte-bij tot het Seminarie-Generaal behoorden. Als wij met de
oogen van onzen tijd die dingen beschouwen, en menschen en zeden van 1790 met
de maat van 1928 afmeten, dan zou onze uitspraak streng zijn. Of zij zou juist en
rechtvaardig zijn? Neen.
Daarenboven, om Vanden Elsken's schriften naar behooren te verstaan, m.a.w.
om eenigszins klaar te zien en zijn weg te vinden in die verwarring en beroerten, om
de feiten en zinspelingen in die schimpschiften te begrijpen, moet men beginnen met
zich in de geschiedenis dier woelige dagen te verplaatsen, en eenige bijzondere
gebeurtenissen voor oogen te houden. Zoo b.v.: De hatelijke, en dikwijls ook
belachelijke bemoeiingen van Keizer Joseph met de kerkelijke plechtigheden en de
oefeningen van den godsdienst; de afschaffing der kermissen, processies en
bedevaarten; de afschaffing der broederschappen en gilden; de nieuwe omschrijving
van tal van parochiën; het aanslaan der kloostergoederen en het uitjagen van tal van
kloosters; het herinrichten der rechtbanken met tal van veranderingen in zake van
bestuur, enz... en dan, door decreet van den 16 October 1786, het oprichten van het
Seminarie-Generaal te Leuven en van het filiaal te Luxemburg: dit alles te zamen,
met tal van andere knoeiërijen, bracht de gemoederen aan 't gisten... en in die
verbittering des volks onderscheidde men niet meer hetgene gerechtig, ja en
noodzakelijk was, van hetgene hatelijk en noodlottig zijn moest, en van echte
dwingelandij getuigde.
Het is voornamelijk het Seminarie-Generaal, dat Vanden Elsken in zijn Brieven
aanvalt.
Voortaan mocht, naar 's Keizers bevel, niemand zijner onderdanen nog aangenomen
worden tot subdiaak, diaak of priester, of die jongeling moest vijf jaar lang den
leercursus van die seminariën hebben gevolgd. Bijgevolg werden alle bisschoppelijke
seminaries afgeschaft. Afgeschaft werden ook de leergangen van godgeleerdheid en
kerkelijk recht aan de Hoogeschool van Leuven.
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Edoch weiden wij daar niet verder over uit. Herinneren wij hier enkel, dat het
Seminarie-Generaal op den 1 December 1786 geopend werd. Wellicht om grooter
kwaad te vermijden, had Kard. van Franckenberg zijne seminaristen er naartoe
gestuurd, wat velen hem wel als een zwakheid aanwrijven. De bisschoppen van
Doornik en Luik, van Antwerpen en Gent, van Yper, Brugge en Roermonde hadden
zijn voorbeeld gevolgd. Alleen Mgr de Lichtervelde, van Namen, was er niet toe
over te halen van verre noch van nabij 's Keizers instelling te erkennen. Maar de
hoogleeraars legden het zóó bont aan, en gaven zóó onbedwongen vrij lucht aan
hunne vijandige gesteldheid jegens de Kerk van Rome en hare leering, dat, pas na
de opening der lessen, alles in rep en roer stond. Zelfs Borgnet erkent hier, dat
‘plusieurs professeurs etaient signalés, les uns par leurs doctrines hasardées, les autres
par la licence de leur conduite ou la brutalité de leurs moeurs. Leur position était
difficile; ils la rendirent plus difficile encore par l'abus qu'ils firent de leur autorité,
au risque de compromettre toujours davantage le prince qui leur avait accordé sa
confiance’(1). De studenten kwamen openlijk in opstand zoo tegen de professoren als
tegen hun onderwijs, en toen in November 1787 het Seminarie-Generaal het nieuwe
schooljaar zou beginnen, zagen de Bisschoppen allen in, dat zij ongelijk hadden op
de beloften en op de leering der keizerlijke agenten nog staat te gaan. Hun besluit,
van dan af, stond vast: geen studenten meer naar Leuven! en nu telde 's Keizers
Seminarie aldra meer leermeesters dan leerlingen.
En wie tot het ontvolken der school inzonderheid bijdroeg was zeker Joan.
Keuremenne.
Zooals wij hooger aanstipten, begon hij zijne openbare briefwisseling in April
1788. Keuremenne gebaart, dat hij theologant of leerling in de godgeleerdheid tot
Leuven is. Hij antwoordt op de allerhande valsche nieuwsjes, uitgestrooid nopens
den zoogezeiden groei en bloei van het Seminarie-Generaal, ‘bedriegelyke en
lasterende maeren’ van ‘dien onbeschaemden gazettier Le Charlier... den opsteller
van het Algemeyn Nieuwsblad, en van Urban, den drukker en valsaris van den Esprit
des Gazettes’, geholpen in hun lasterwerk ‘door het

(1) Z. Histoire des Belges à la fin du 18e siècle, tom. 1. blz. 72. Brussel 1861.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

290
bedrog der gazettiers van Loven, Ceulen, Gend en Harlem’. In 't voorbijgaan verwijst
Keuremenne naar den 5n Brief van de Relation détaillée. De weerlegging van Le
Charlier's logens is dan een opsomming van feiten en dingen, welke de schoolwereld
van 't Seminarie-Generaal zeker niet tot eere strekken. Keuremenne ten slotte verzoekt
de kameraden van Gent: ‘van déézen eene copye nae Iperen en Bruggen te zenden;
ik hope, dat Ul. hier voor zult zorgen, en ik zal my bezig houden om Ul. nog voorder
instructie by gelegentheyd te geven, want de zaeken van dat schoon Athenaeum (of
volgens Marant, Gymnaeceum) zullen heel comiek gaen worden’.(1)

VIII
Daarop volgt dan ‘den tweeden Brief van Keuremenne aen de Heeren Theologanten
van Gend, Bruggen en Iperen over het zoogenaemt Seminarie-Generael’.
Hij dagteekent: ‘Loven, den 14 Mey 1788’; was onderteekend Joannes
Keuremenne, en telde 22 blzz.
Deze brief mag als het vervolg gelden van den eersten. Maar wat is hij bijtend,
bijtend! Ei! wat al onthullingen voor het publiek! Het zal ook niemand verwonderen
wat hij als postscriptum toevoegt: ‘Men zegt, dat men de laeste strengigheyd zal gaen
gebruyken ten opzigte van de anonieme schriften etc. Dit beweegt my zéeker als
gehoorzaem lid van het Ryk myn correspondentie gaen te sluyten, maer in geval men
nog toelaet van al, dat tegen de Religie en Universiteyt van Loven is, publiekelyk te
verkoopen en aen den drucker Flon tot Brussel nog verzekert van alle liberteyt ten
dien aenzien, of dat men nog eenige schandelyke Brieven in de Gazetten doet stellen
tot nadeel van de Universiteyt, Bisschoppen, etc. en tot voordeel van het
Seminarie-Generael, zoo zal ik, als held van de waerheyd en de Religie, myne
tegenwoordige vryheyd ernemen en onderteekenen als gewoonte’.
Hier nu ‘den derden Brief van Keuremenne over het soo genaemt Seminarie-Generael
aen alle de Heeren die het aengaet’. Hij telt 26 blzz. Op blz. 23 zie 'k gedagteekend
en onderteekend: ‘Loven, den 6 Junius 1788. Joannes Keuremenne’. Doch nu volgt
er op blz. 25-26 als een naschrift, dat ik meen te moeten overschrijven:

(1) Een professor van het keizerlijk Seminarie-Generaal.
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‘Loven, den 25 Junius 1788.
Myne Heeren, - 't Is met de aldergrootste droefheyd, dat ik Ul. laet weten, dat den
seer eerw. Heer Joannes Keuremenne syne correspondentie heeft moeten staeken,
de krankheyd van syn lichaem die geduerige besigheden niet meer konnende
onderstaen: ingevolge van alle catholyke versogt synde, om dusdanige verhandeling,
die alsnu van het aldergrootste belang en nootzaekelykheyd is, te handhaven, hebbe
ik gepeyst, dat ik déez ondernéeming aen de Religie en aen den Staet schuldig was.
Zoo dan, Myne Heeren, aengezien de manier van opstellen hem heel eygen was, en
bezonderlyk aen den smaek van een ider toegepast, versoeke ik van Ul., van in 't
opstellen der volgende Brieven mynen iver te considereren, door den welken ik my
sal tragten in Ul. goede genegentheyd te beveélen, op dat gy my met uwe tydingen,
gelyk Gy-L. den heer Joannes geeert hebt, ook soude blyven vereeren. Ik blyve met
alle eerbiedighevd, Myne Heeren,
Ul. Onderdanigsten Dienaer,
Ernestus Keuremenne’.
Eer we nader met Ernestus Keuremenne kennis maken, zij over Joannes' derden brief
nog een woordje gezeid: Zou men hem verweten hebben, dat zijn stieltje van
briefsteller niet al te christelijk was; dat hij soms de oostenrijksch-gezinde bent wat
al te ruw, wat al te bloedig geeselde? Wat er ook van zij, op blz. 10-12 van zijn
schrijven verschuilt hij zich achter hooger gezag, en, zegt hij, ‘myne intentie zal ik
vóor God verantwoorden..... Wat echter de epitheta betreft, die ik somtyds aen die
kerels toeschryve, die zoude ik wel konnen agterlaeten, maer 't is eventwel de
waerheyd, die in een verlichte eeuw niet moet verswegen worden, volgens het maxiem
van Boileau: J'appelle tout de son nom - un chien est un chien, un chat est un chat
- et Rollin est un fripon’.
Edoch laten wij tot den vierden Brief overgaan: ‘Vierden Brief van Keuremenne:
aen de Heeren Theologanten en alle andere wie het zoude kunnen aengaen, over het
soo genaemt Seminarie-Generael. Loven, den 9 Julius 1788’.
Dimaal onderteekent Ernestus Keuremenne; de brief gaat van blz. 27 tot 104. Of
Joannes en Ernestus dezelfde persoon is? Och ja, twijfelt er niet aan: Vanden Elsken
zal nog meer
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andere deknamen aannemen, en trachten zooveel hij kan, de speurhonden op het
dwaalspoor te brengen.. Is de toon van Ernestus in den eerste meer gematigd, 't en
is maar schijn, en schijn bedriegt..... en als hij bedenkt, hoe de tegenstrevers ‘in alle
placcaerten en ordonnantien, die men voor 't Seminarie-Generael uytgegeven heeft,
en voornamelyk in dat van den 16 October 1786, in het Plan de l'Institut en het
brochurken genaemt: Aux six liards, maekt men de geestelykheyd der Nederlanden
uyt voor onwetende, bedorven, dertel, zonder zuyver morael, en onbekwaem tot den
waeren godsdienst, etc. etc...’; als hij die hatelijkheden overpeinst, dan spaart hij ‘die
lieve heeren’ evenmin. Overigens, ik ben alleen niet, zoo spreekt hij, en zegt men
al, ‘da. men begint onderzoek te doen tegen ons’, ei! ‘ik wil wel eens zeggen, uyt
hoe veel stucken déezen tegenwoordigen Brief getrocken is, die ik uyt curiositeyt
wel hebbe willen tellen: daer waren hondert en vier-en-dertig stucken, die ik alle
alleen zonder wiens hulp het zoude mogen zyn, in order gebragt hebbe, en zoo heeft
ook den Heer Joannes gedaen: ipsi vero in vanum quoesierunt animam meam,
introïbunt in inferiora terrae etc...’
Nochtans neemt de man alle hout voor geen timmerhout aan, en aan een inzender
van Gent erkent hij, dat zijne opgaven al te raak zijn en sommige lui zouden ontsticht
hebben. Later zullen wij zien wat er te doen staat..... en dan in extremis extrema
tentanda. Zoo oordeelt Ernestus.
Nog iets: Op blz. 54 geeft hij de namen op van alle de theologanten-studenten,
‘die kloekdadiglyk tegen die “Synagoge” opgestaen zyn op den 8 Januari 1788’, d.i.
die het Seminarie-Generaal ontvlucht zijn, en vraagt men nu: ‘En gij, Keuremenne,
waarom teekendet gij het rekwest niet?’ dan antwoordt hij: ‘Men moet zich niet
verwonderen, als dat den naem van den Heere Joannes Keuremenne en den mynen
hier onder de Heeren Theologanten niet gevonden en word, want Keuremenne is
onse heerlykheyd, welkers qualityd wy als Theologanten agtergelaten hebben; maer
nu gebruyken om doen te zien, dat wy als gegoeyde in 't land de zaken van 'tzelve
met alle kragt onser qualiteyt willen behertigen’.
Op die heerlijkheid (!) zal hij later nog al eens zinspelen. Waar zij echter gelegen
is, zoekt hij niet uit te brengen. Evenmin als hij ons de afleiding of de samenstelling
van zijn schuilnaam openbaart... Doch daareven haalde ik aan wat al talrijke
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inlichtingen hem ter opneming werden toegezonden, en, sprak hij, ‘in extremis
extrema tentanda’, de nood breekt al menige wet; ‘nogtans alles in waerheyd volgens
eenen alderstricksten keur etc.’, zoo voegt hij er bij, en het woord keur drukt hij in
groote letter... En menne? Heeft Vanden Elsken gedacht op het volkswoord, dat ik
in Leuven en in Mechelen hoorde: menne in de beteekenis van man, kerel?... zoodat
hij zich met reden den naam van keuremenne mocht toekennen: den man die 'n keur
doet in de stukken ter uitgave bestemd.... Dit echter in 't voorbijgaan(1).....
Wederom den vijfden Brief van Keuremenne over het Seminarie-Generael, aen
alle de Heeren die het aengaet’. Hij dateert den 28 Julii 1788 ‘uyt onze Heerlykheyd’.
Hij begint met de synthesis op te geven van de voorafgaande vier Brieven: ‘Ik
hebbe Ul. tragten een beschryf te maeken van het Lovens Babilon of Synagoge of
Gynaeceum, gelyck het Ul. belieft te noemen, om in het kort te toonen beneffens
den Heer Joannes, dat het een huys is opgebouwt van den mensch; dat het eenen
scheyn van stigting gehad heeft door schandael en intriguen; dat het een huys is van
ondeugd en godloosheyd; met een woord, dat het de grafstede is van de zeedbaerheyd
en het roomsch Catholiek Geloof: insgelykx is Ul. voor een deel aengetoont geweest,
dat de gepretendeerde Universityd eene chaos was, een vergadering, waer geen de
minste order, maer eenen eeuwigen schroom te vinden was, ubi nullus ordo, sed
sempiternus horror inhabitat’. En dan kondigt hij aan hetgene hij in dezen vijfden brief ontwikkelen zal: ‘De
vacantie nu begonst zynde, gaen ik Ul. beschryven de intriguen, die men gebruykt
heeft, om die quasi-Universityt in tryn te stellen; zy zyn zoo comiek als die, de welke
men gebruykt heeft tot de gepretendeerde stigting van het Seminarie; hierom zal ik
de zaek ab ovo beginnen’. Z. blz. 105-106. Deze 5e Brief gaat van blz. 105 tot 160.

(1) Onder de nieuwsjes of anecdootjes, welke Keuremenne aan zijn vierden Brief toevoegt, lees
ik o.a. dit: ‘Ik laete hem (d.i. Kanunnik Boulez van Gent, of, gelijk hij doorgaans zegt, Heerke
Boulez) weten, als dat d'Heer Joannes (d.i. Keuremenne) al tweemael geciteerd geweest is,
en vervolgens, dat hy, Boulez, tot Loven zig aen den Tribunael van den uytgeremmelden
Tyran (Van Leempoel) kan addresseeren’...
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IX
Wat een droevige tijd! zoo zucht men onwillekeurig na de lezing van dien Brief. Wat
een chaos! Keuremenne mocht het wel zeggen: een chaos van boosheid! Dat de
bedorvenheid van boven naar beneden afzijpelde, ligt in den natuurlijken gang der
dingen.
Zoo komt hij ook te spreken over de keizerlijke dépêche, welke dreigde de
Universiteit van Loven naar Brussel te ‘transfereeren’, en het Seminarie-Generaal
alleen tot Leuven te laten. Onze jonkheid in Brussel! roept Keuremenne uit; ‘in de
bedorvenste plaets van Nederland, want voor zulke is Brussel bekent, alwaer zedert
eenige jaeren de jonkheyd met de dertelheyd en de ongodsdienstigheyd opgroeyt,
het welk Maria-Theresia zaliger memorie, die waere Moeder van het Vaderland,
eene ordonnantie heeft doen uytgeven, den 29 April 1777, dat den tyd van
minderjaerigheyd in haer ryk niet meer en zoude geëyndigt hebben onder wat pretext
het zoude mogen wezen voor den volkomen ouderdom van 25 jaeren, al waer zy
zegt: “Wy hebben bevonden... dat eyndelyk alle déeze costumen in het generael niet
kragtiglyk genoeg en hebben voorzien tegens het wanorder, het geene meer als ooyt
heerscht onder de jonkheyd, namentlyk binnen onse Stad Brussel, alwaer men van
dagh tot dagh siet aengroven het getal van de jonge lieden gebragt tot de ledigheyd,
sonder religie, gelyk sonder zeden, bequaem om de besmettinge over te setten in
geheele familien(1) en ongevoelyk in alle ordens van het volk etc. etc.”. Zoo dat er
geen onbekwaemer, geen schandelyker plaets en is voor de jonkheyd te reformeren...’
Zie blzz. 116-117.
Edoch, na die zwarte bladzijden en die zware onheilsklachten, lascht Keuremenne
wat luchtigers in, en poetst hij 'n zitting na: hoe de licentiën in de rechten, in de
medicynen en in de theologie geschiedden. Maar, zegt hij, ‘hier moet ik den ver-

(1) Keuremenne voegt hier in nota bij: ‘My dunkt, dat ik in myne conscientie verplicht ben van
te zeggen het gene my twee geloofweerdige chirurgyns gezegd hebben, als dat er ten minste
een derde der stad Brussel van de venus-ziekte besmet zyn, en dat het ongehoort is hoe het
quaed dagelyks aengroeyt. Dit wille ik wel publiek maeken op dat de christelyke ouders hun
hier naer zouden konnen reguleeren’.
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maerden Molière te raeden gaen, die gelyk in den geest van voorzienigheyd zyn
comedie-stukxken van den imaginairen zieken aen déeze Universiteyt heeft willen
toepassen, mits die aen de konst der medicynen zelf niet en mag geappliceert worden,
maer wel aen de tegenwoordige aeperye.’ Hij geeft dan een allervermakelijkst staaltje
van keukenlatijn, wiens voorbeeld in de traditie der leuvensche Hoogeschool niet
verloren ging. Z. blz. 123 en vlg...
Allerlei annexen heeft Keuremenne aan zijnen brief nog toegevoegd, en o.a. een
bericht dat Ernestus onderteekent: ‘Gedaen op ons Casteel tot.... den 8 Sept. 1788’.
Het zijn testamentaire schikkingen, want ja, o jammer! Joannes De Keuremenne is
overleden; zijn broeder Ernestus is uitlandig, en nu is dezes doopkind met de
voortzetting der Brieven belast!! - Zoo wil hij den argeloozen lezer verschalken,
maar Joannes en broer Ernestus en zijn doopkind gelijken op elkaar gelijk drij
druppelen water... en...
Hem nu die wat nieuwsgierig is, zal het de moeite loonen het daareven vermeld
‘Bericht’ in den eigen text te lezen. Doch, zoo schrijft Ernestus' doopkind of
Keuremenne III, ‘de menigvuldigheyd der schryvers konnende gemakkelyk in een
en het zelve werk groote duysterheyd en verwarring bybrengen, heeft my goed-gedogt
van de vyf voorgaende Brieven als myne eygen aen te neemen, en dusdanige te
benoemen, ia zelfs de volgende te onderteekenen De Keuremenne, om dat ik uyt
commissie dier Heeren schryve’. Dit ‘bericht’ dateert ‘uit ons Casteel tot.... den 8
Sept. 1788’.

X.
Daarop begint De Keuremenne's zesde Brief. Hij gaat van blz. 165 tot 187, waarachter
twee post-scripta. Hij is gedagteekend den 18 Sept. te 11 uren 's avonds 1788, en
onderteekend Ernestus de Keuremenne.
Eer wij van den inhoud gewagen, moeten wij aanstippen, dat de briefsteller nu
dooreen aa en ae in zijne spelling gebruikt. Dit bemerkten wij alreede in het vorige
‘Bericht’. Waarom? Om het even...
Deze zesde brief staat al in denzelfden toon als de voorgaande. Er is spraak in over
‘den verhuis’ der aloude universiteit van Loven naar Brussel: ‘Men gaat voort in de
zaaken

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

296
nog meer te vervoeren, en men is geduurig bezig met de boecken der Bibliotheek en
de banken etc. van de Hal etc. op te laeden’. En in nota wordt er bijgevoegd: ‘In de
vervoering zyn' er véele boeken gestolen, gekwetst en vrywillig gescheurt geweest.
De provoosten die de zelve in wagt hadden, als ook de soldaeten die ze vervoerden,
hebben op het feit betrapt geweest’. Zie blz. 170.
Doch Keuremenne heeft het vooral gemunt op de nieuwaangestelde professoren.
Wat zal de zweep doorgenepen hebben, welke hij hun op de leden legt, zacht, o neen!
maar met forschen zwier en vollen arm... terwijl hij zucht, onder het vervloeken
hunner onweerdigheid: ‘Alles gaat om zeep; men aanziet nog God, nog Religie, nog
Staat!’ Zie blz. 173.
Op het laatste van den Brief gewaagt hij van de knevelarijen, waar de keizerlijke
agenten het volk tot oproer mee prikkelen, en anderzijds van de ingebeelde, louter
verzonnen misdrijven, welke zij ten laste der Staten leggen, ‘volgens het principium
van den goddeloozen materialist Machiavel, divide et impera, verdeel en gebied’.
Zoo loopt ‘die gulde Liberteyt van de Nederlanders’ gevaar.... en ‘wat heeft den
mensch heyliger, wat heeft hy grooter, wat heeft hy kostelyker als de vryheyd!’. Zie
blz. 186.....
Doch laten wij niet verder uitweiden. Onmiddellijk achter den zesden brief, op
blz. 188, en vooraleer zijn Brief aan ‘Heerke Boulez’ te drukken, schuift Keuremenne
een ‘Bekendmaking’ in, die we denken te moeten overdrukken; hier is zij:
‘Daer verschynt tegenwoordig in 't publiek een zeer schoon verkorting van het
leven van Julianus den Apostaet, geschreven in het fransch door... Aengezien het
een stuckxken is, het welk een ieders attentie verdient, heb ik geoordeelt van het te
vertaelen, en gelyk myne Brieven aen myne correspondenten over te zenden’.
Of dat stuk verschenen is, weet ik niet; het viel nog niet in mijn handen.
Dan volgt er een ‘copye uyt eenen Brief van Geeraertsbergen’, nopens ‘de feest
van de mytering van den Prelaet’, die uitgesteld was, doch weldra zou plaats hebben.
Een bijtend schimpschrift van 3 blz., dat echter buiten de paginatie van de
‘Versamelinge der Brieven’ valt, en denkelijk later werd ingelascht. - Dan gaat de
paginatie voort, blz. 189, en daar heb-
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ben wij nu een stuk van 38 blz. met den volgenden uitvoerigen titel:
‘Brief van Ernestus de Keuremenne aen den zeer geleerden Heer Joan. B.L. Boulez
van Wareghem, autheur van een schrift van 20 pag. in 12o met titel: Vierden Brief
van Keuremenne over het zoogenoemt Seminarie Generael, met een antwoord van
de Heeren Theologanten van het Seminarie van Gend; - hebbende voor text-schrift:
Want ik zegge het Ul. dat niemand van die mannen die genoot zyn, myn Avondmael
zal smaeken. Luc. 14. § 24. Gedagteekent van den 24 Junii en 6 Julii
MDCCLXXXVIII...
‘C'est à vous, mon esprit, à qui je veux parler:
Vous avez des défauts que je ne puis celer;
Assez et trop long-tems ma lâche complaisance
De vos jeux criminels a nourri l'insolence.
Mais puisque vous poussez ma patience à bout,
Une fois en ma vie il faut vous dire tout’.
Boileau. Satire IX.
‘20 Septemb. MDCCLXXXVIII.

En, op de keerzijde van dien titel, een keurige koperen plaat een ezel verbeeldend,
en daaronder: De Pluribus unus, met het refrein:
‘Hé! Sire Asnes, ça chantez,
Belles bouches rechingnez,
Vous aurez du foin assez
Et de l'avoien à plantez.
Liedeken van de Ezels-Feest’.

Plaat en woorden laten al gissen wat volgen zal. En ja, Keuremenne spuwt nu al uit
wat hij ‘tegen Heerken Boulez’ op de maag heeft liggen.
Ontleding is hier onmogelijk. Het is een afpriggeling die verschrikkelijk is, en
waar het ernstige met het luimige samenspant om het slachtoffer te mishandelen.
Hedendaags echter zou men, en met reden, zulke polemiek in hare naakte bewoording
afkeuren. Men zou uit dit stuk, bv., moeten besluiten, dat de 18e eeuw er niet zoo
nauw op zag. Doch diep, diep moest het vlim van Keuremenne's wraakwoord dringen;
en bloedig, bloedig moesten de striemen der zweep zijn, waar hij de aan-
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hangers van 't Seminarie-Generaal rechts en links, ja overal, mee afsloeg, dat de
Minister zelf zich niet weerhouden kon, zooals ik reeds zeide, uit te varen: ‘Ce bougre
de Keuremenne est la ruine totale du Séminaire Général! Ce malheureux fanatique
nous jette plus de pierres sur un jour que nous pouvons ramacer sur deux mois!’ Dit
gebeurde op den 7 Sept. 1788, toen Trautmansdorff het Seminarie-Generaal kwam
afzien, en op het kasteel van den Hertog van Arenberg tot Heverlee putten in den
grond kloeg ‘over dien schoonen bouw, die hy bynaer zonder inwoonders gevonden
had!’... O ja inderdaad, die ‘dondersche Keuremenne’ zal de ondergang van 't
Semirie-Generaal zijn! Zie op blz. 233. Geen wonder dan hetgeen de gevreesde critieker ons nu schrijft op blz. 234: ‘Den
27n (Septemb.) heeft men den lector van het Atrechts-collegie, met naam J.J. vanden
Elsken, mynen te vangen. Zy hadden hem valschelyk tot eenen zieken geroepen, en
onderwegen mynen te pakken, maar zy hebben hem gemist etc. Ter déeze occasie
stroyt men veele valscheden uyt, om aen het publiek wys te maken, als dat hy auteur
zoude zyn van verscheyde brochueren etc. etc. Zy zeggen, dat zy véele schriften en
correspondentien ontdekt hebben op zyne camer, maer in den 7sten staet den Brief
die hy hier over aen eenen van zyne vrinden geschreven heeft ter deser. gelegentheyd
gedagteekent den 18 October, alwaar ook een beschryving is van den schandaleusen
en ongehoorden act tegen hem begaen’. Zie Bijlage III.

XI.
Eer wij echter van den zevenden Brief gewagen, nog een woordje: De schrijver laat
een bericht tot den binder voorafgaan, en, zegt hij, ‘de 6 voorgaande Brieven, den
Brief aan Heerken Boulez, den Staat van 't Seminarie Generaal van Weenen moeten
in één deel gebonden worden, en met dezen sevensten Brief zal ik het tweede deel
beginnen’. Dan duidt hij ook de plaats aan waar de ‘figuren’ welke hij reeds heeft
rondgezonden, moeten ingelascht worden. Ik noem ze hier op; de kennis er van doet
ons nog beter het bijtende van Keuremenne's stukken begrijpen:
‘In den 6n Brief, de cirkels-bank (d.i. 'n pijnbank) op blz. 189; - De plaat met den
ezel moet dienen voor het titel-
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blad van den Brief aan Heerken Boulez; - Het plan van de kapel van het Seminarie
Generaal, alwaar den duyvel de klok luydt om gynaeceisten te krygen; blz. 1 van
den sevensten Brief; - De plaat behelzende den bouw van 't Seminaire-Generaal
omverre gestooten door de penne van Keuremenne; blz. 51 ibid.; - De plaat alwaer
Mayence piep-beu of piep-muys speelt, en den econom Put terwylen op eenen stok
moet reyden en staen op zien als eenen uyl, welkers handelwyze Breen en Heyde
verwonderen; blz. 57 ibid.; - De plaat behelzende de schoole, de leeraars en leerlingen
van 't gynaeceum; blz. 86 ibid.; - De plaat vertoonende Myn Heer en Madame De
Cabas (Chappel met zyn vrouw) op blz. 165 in den sesden Brief’.
Nog een 2e nota moet hier tusschengeschoven: In een verzameling van Keuremenne's
Brieven, vierden druk, vind ik gerangschikt, achter den Brief aan M. Boulez (20
Sept. 1788), een ‘Brief van Sincerus-Tout-Droit aen d'Heer Ernestus de Keuremenne’,
(gedateerd uit Brussel, 1 Dec. 1788). Het is een afzonderlijk stuk van 16 blz.,
bevattende, buiten de 5 blz. van den Brief, een plaat met rijmpjes op de geboorte van
een jong Keuremenneken; daarna een ‘Smeekschrift van de publieke dogters den stad
Brussel, over het verplaetzen der Universiteyt van Loven’, en daarachter een fransch
liedje met nog een spotrijm gericht tegen den rector Van Leempoel...
Nu, waarom dat stuk hier ingelascht?
In mijn oogen een bewijs, dat de aloude verzamelaar van dezen vierden druk de
bijdrage van Sincerus-Tout-Droit voor een bijdrage van Keuremenne zelf hield; - of
klaarder nog, Sincerus-Tout-Droit en Keuremenne voor een en denzelfden auteur.
Wat nog mag aangemerkt worden: formaat en letter van Keuremenne's Brieven en
Sincerus' Brief zijn volkomen dezelfde.
Doch laten wij thans den zevenden Brief - het begin van het tweede deel - ter hand
nemen:
‘Zevensten Brief van Ernestus de Keuremenne over het zoogenaamt Semin.
Generaal, de Universiteyt van Loven etc. etc. Aan alle die het aangaat. Tweede deel.
Uyt de drukkerye van Ernestus, Heer van Keuremenne’.
Welken toon zal de briefsteller hierin aanslaan? Zijn tekstschrift luidt: Dum
prodesse volunt et delectare poëtae... Et jucunda simul dicunt et idonea vitae. Aldus
Venusinus Poët.....
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Hij zal dan doen gelijk de dichter, die het nuttige met het aangename wil paren: al
jokkende leeren! Deze brief is bijna een heel boekdeel: 118 blzz.
De schrijver verdeelt hem in drij deelen, waarvan het eerste gewaagt van de
Universiteit. Wat gewordt er van onze leuvensche Universiteit? vraagt hij zich zelven
af. Men verhuist er mee naar Brussel, en ‘de schoone en heldere bouwen van Loven
heeft men ten deele afgebroken; andere in casernen verkeert; andere verkogt; andere
verhuurt, en de Heylige Leering van de Godheyd aan valsche en onegte leeraars
overgegeven’. Zie blz. 4.
En de heeren dan, die de overblijvende bouwen betrekken? Ei! 't is alles behalve
stichtend wat Keuremenne hier voor den dag haalt.
Eene ernstige bladzijde is die, waar hij een verwijt van den Vice-Cancellier opraapt
en het hem betaald zet. De ballonist Thysbaert, professor experimentalis, of gelijk
hij hem nog noemt: Stöger Lusco-Miops, had de studenten die het Seminarie-Generaal
verlieten, voor ‘deugnieten’ uitgemaakt: ‘Die deugnieten van vluchtelingen moesten
opgehangen worden: want het zyn zy die de schult zyn van ons ongeluk. Ik heb hun
dit alles voorzeyd; maer sy en hebben naer my niet willen luysteren!’ En daarop gaat
Keuremenne hem met een verachtelijken ‘Vah!’ te lijf... en de rollen verwisselend,
vraagt hij hem met klem: ‘Wie van Ul. deugenieten zyn, gy of de vluchtelingen? Zet
eens den bril op, ik zal het onderzoeken!’.... En zoo bevindt hij zich te midden van
zijn onderwerp: De heeren Professoren van hetgeen hij heeten zal de ‘Satansschole!’
O ja, om eene instelling in den grond te boren, kon Joseph II geen geschikter
leeraars uitkiezen. En voor de meubelen van de afgeschafte pedagogies gold de leuze,
die men in het aanslaan der afgeschafte kloosters gevolgd had: Rapite, capite: Steelt
en rooft! (Cfr blz. 20 en vlg.)(1) Eilaas! wat
(1) Die bladzijden van Keuremenne verdienen wel herlezen te worden. Zweept en geeselt hij, o
zeker ten bloede, men denke ook na hoe hatelijk, hoe goddeloos en wraakroepend de
oostenrijksche trawanten met die aloude Alma Mater en hare eigendommen omsprongen.
De ongehoorde wijze, waarop men met deze en andere aanslagen of confiscaties van kerkeen kloostergoederen te werk ging, zal een onuitwischbaar brandmerk blijven op den naam
van Joseph II en zijne handlangers.
Ik acht het niet ongepast hier een alinea in te lasschen uit het Journal historique et littéraire
(uitg. Kersten, te Luik, blz. 472, afl. 9 van 1 Januari 1835): ‘11 semble inutile de réfuter au
long le reproche d'ignorance et de routine, que les philosophes se sont plus à jeter sur notre
célèbre école. Le jardin des plantes, la belle bibliothèque qui s'augmentait considérablement
tous les jours, et qui, dès l'an 1786, comptait au moins 50.000 volumes, le théâtre anatomique,
le cabinet de physique et d'histoire naturelle sont là pour répondre à ceux qui haussent les
épaules au nom de l'ancienne Louvain. L'on ne s'y refusait à aucune amélioration, à aucun
progrès réel; mais on examinait soigneusement les inventions, avant de changer les coutumes
ou les doctrines transmises par de vénérables traditions. Et pour le dire en passant, on n'eut
pas à se plaindre de ces mesures; tandis que les universités dans plus d'un pays tombaient
dans l'èrreur et dans le schisme, elle resta immobile, le front serein et libre de toute tache’.
En in nota: ‘Les sciences naturelles et d'expérience n'y étaient pas connues comme elles le
sont aujourd'hui, personne ne le contestera, car là il y a un véritable progrès, visible à tout
le monde. Mais il est à croire que ces mêmes sciences, à quarante ans d'ici, seront de même
bien différentes de ce qu'elles sont à cette époque’.
Inderdaad, dat vooruitzicht van 1835 is ten volle verwezenlijkt!
Edoch wie de aloude Hoogeschool wil terdege leeren kennen zooals zij was in de XVIIIe
eeuw, leze de studie van wijlen Arthur Verhaegen. Het mag de moeite loonen hier aan te
halen wat hij overdrukt uit een brief van den graaf de Cobentzl zelven aan den prins de
Kaunitz geschreven op den 12 October 1758:
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gaven de oostenrijksche agenten en hun aanhang hierin een schandelijk, maar leerzaam
voorbeeld aan de Sansculotten van 's anderendaags!
En intusschen toch zal Keuremenne niet ophouden ridendo dicere verum al lachend,
of liever al spottend op zijn manier, de waarheid te zeggen. Hij zal tevens trachten
te doen gelooven, dat hij Vanden Elsken niet is; dat deze op de vlucht ging, en hem
uit St. Truiden, in dato 18 Octob. 1788, een brief deed geworden. Die brief wordt
dan ingelascht (cfr van blz. 38 tot 42), en een brief van Vanden Elsken's vriend volgt
daarop uit Loven, den 29 Octob. 1788. In beide brieven wordt gehandeld over den
mislukten aanslag, welken men tegen den Lector van het Atrechts-college beraamd
had. Waarlijk curieus om lezen dit verhaal gaat tot blz. 49(1).
‘L'Université de Louvain est à beaucoup d'égards une des plus belles de l'Europe, et bien
digne des soins particuliers du Gouvernement et de la protection de notre Auguste Souveraine.
Les bâtiments publics, la bibliothèque, surtout depuis qu'elle a été dotée, la salle d'anatomie,
le jardin botanique, quoique peu grand, et surtout la quantité des Collèges par lesquels au
moins douze cents étudiants peuvent étudier gratis, sont des avantages que je ne connais à
aucune autre, au moins réunis’.
(1) Cfr. VIIe Brief, in II Deel, blz. 38. Daar vindt men de ‘Copye van den Brief van den Heer
Vanden Elsken, lector van het Atrechts-Collegie... uyt St. Truyden, den 18 Oct. 1788’.
De aanslag tegen hem was gebeurd ‘op den 27 Sept. 1788, ontrent thien uren van den avond’.
Keuremenne vertelt, dat dit de brief is van Vanden Elsken: ‘De gelukkige vluchteling heeft
hier over eenen brief geschreven aan eenen zyner vrienden, die heel bescheelyk is; zullende
hem in substantie overzetten uyt het fransch, eenen slag van myne penne geéven, en vervoegen
met eenen tweeden, die een van zyne vrienden in 't Nederduitsch aan eenen derden geschreven
heeft, maar dien ik wat in stiel zal veranderen en met noten verklaaren’. - Noteert die woorden:
‘eenen slag van myne penne géeven’: hoe slim! ja, hoe slim!
De andere brief, op blz. 42, is getiteld: ‘Copye van eenen Brief uyt Loven van den 29 Octob.
1788’. Hij was onderteekend A.J. Toch eenige alinea's er uit overgenomen; het stuk is
wetensweerdig: De mannen tot den aanslag bereid staan vóór het Atrechts-college:
‘Denkt in wat eene gesteltenisse onzen vriend moest zyn, die zig hoort van 200 mannen,
vreed als hongerige wolven, vervolgt te zyn! Het was ontrent 10 uren van den nacht, dat men
hem tot eenen zieken quamp roepen, die in doodsnood de laatste Sacramenten van hem als
bicht-vader zoude vraagen; dat der krankens gesteltenisse de grootste habilitevt zoude hebben
konnen verhaasten, en zoo voorts.
Al is het dat hy wel twyffelde aan de waarheid van de tyding, de verzekeringen, die den
vermeten De Burleus aan den portier van zyn collegie gedaan had, aannemende de qualiteyt
van chirurgynsgast, deéden hem die twyffels verwerpen, en tot den zieken zich begéeven (in
nota: hy noemde de begghyn Hambrouck, actuële hofmeestersse). Ondertusschen zeide hem
den portier, dat men eenigen tyd te vooren nog gebeld had, en hem, door de traylie ziende,
het gezigt vol water gespruyd had: dit had wederom zyne voorige twyffels vernieuwt, en
wird de gelukkige oorzaak, dat hy eene groote oplettentheyd aan den knegt bevool in 't openen
der poorte. Nauwelykx was de poort ontslooten, of De Burleus riep al, dat hy zig moest
haasten, dat den zieken misschien in doodsstryd was etc.; dog den knecht neven de poort
eenige provoosten in borgers-kleederen en stokken in de hand ziende, verschrikte zig, den
vervolgden sloeg met hem de poort toe, en dryfde De Burleus buvten’. - En het vervolg?
‘Aanstonds is er een geschreeuw gehoort al of er eenen veldslag aan was: blasphéemen,
vervloekingen en al wat den geest van ondeugd kost uytwerken, wird den wedergalm over
hunnen gemankeerden buyt. Ten dien tyde heeft hy zig op de vlucht begeéven, niemand tot
zijne hulp hebbende, als eene hoop op de Voorzienigheyd Gods, en is over den muur van
hunnen hof tot het huys overgegaan van den Edelen Heer Baelmans. Ondertusschen is De
Burleus aan den Hoogen-Heuvel gaan bellen, en, met eenige provoosten, zonder het
borgers-recht te eeren, zonder schepenen door den hof van den genoemden Heer Baelmans
tot het Atrechts-collegie overgegaan; tot meerdei verzekering van den buyt, had hy eenige
provoosten in den hof geplaatst, en liep zoo seffens tot de groote poort van 't College met
andere mannen, en deede de zelve met een solomietsche furie doorslaan, maar de heer
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Dit eerste deel van den 7n Brief scheidt dan uit met een hekeldicht, waarin het
Seminarie-Generaal met Babilon wordt vergeleken (cfr blz. 50-51). Het tekstschrift
luidt, volgens Jere-

Procurator heeft de zelve dan geopent; en zy lieten nog andere provoosten binnen komen.
Heel de Cattestraat en Vleminkx-straat waaren met schildwagten afgeslooten’. - Dan
overrompelden zij de kamer van den vervolgde... Zij vonden niets... Een student sprong van
schrik door het venster in den hof... Al de provoosten daar naartoe... Hunne teleurstelling!
En nu gaat het verhaal in den Brief voort:
- ‘Tusschen 1 à 2 uuren 's nachts, is uyt order van Van Leempoel (nota: den rector-magnificus
van 't Sem. Gen.), den pretensen Vice-rector De Raymaker, in zynen nacht-robe en eenen
parapluie in 't Collegie aangekomen, om relaas te konnen geéven van het attentaat, maar
vernomen hebbende dat zy hunnen vang gemist hadden, is Van Leempoel, als een verlaaten
mensch, nae Brussel vertrokken, uytdonderende al wat blasphéem tegen God of tegen de
Heyligen zyn konst, dusdaaniglyk, dat de gebuuren van de Afspanning Ceulen in de venster
kwaamen liggen om de korzelheyd van dit wanschepsel te getuygen. Eyndelyk verscheen
den daageraad over hun schelmstuk, en den vlugteling zag van in zyn slaapkamer, tusschen
vyf à ses uuren, de provoosten en anderen de koppen over den muur van den hof van d'Heer
Baelmans stéeken om zyne stappen nae te speuren, dog behiel hy zig ter plaetse tot 8 uuren,
en resolveerde zig van het geestelyk habyt af te leggen, en zynen persoon en qualityt in 't
gewaat van de teere sexe te verloochenen: zoo is hy langs de Vleminkx-straat, vergezeld van
jouffrouw De Raere, langs de Capelle van O.L.V. ter Nood meynen de Perk-poort uyt te
gaan; maar eene groote compagnie soldaaten had zyn voorwerp belet, en is de Halve-straat
terug gekeert, en alzoo agter den hof van de Lelie gegaan door de wacht der soldaaten, die
aan de gemelde poort stont’. Cfr blz. 46, loc. et op. cit.
- En zegt hij nog: Nu heeft men rondgestrooid, dat men op des vluchtelings kame 'nen buit
van ergerlijke schriften ontdekt en meegenomen had, al leugens!
- Wat over die twee brieven nu gedacht' De stijl van den tweeden d.i. van dien over Vanden
Elsken, schijnt ons dezelfde stijl als van den eersten d.i. van dien van Vanden Elsken zelven.
- Over De Burleus, van wien hooger spraak is, leze men, om gesticht te zijn, blz. 14 van den
derden Brief van Keuremenne, I D. der Verzameling. Zie ook onze III Bijlage op het einde.
- Dat Vanden Elsken in vrouwekleeren ontsnapte: ‘Dit werd mij (zoo schreef vriend Bols
zaliger, alstoen pastoor in Alsemberg) door de kleindochter van den bij Vanden Elsken in
dienst gewezen Jan Heymans aldus verteld Dit komt gansch overeen met zijn vlucht naar St.
Truiden, waar hij, hetgeen Vanden Elsken zelf schrijft, zijn verblijf nam bij de Religieuzen
van St. Franciscus, gewoonlijk het klooster op Steenaart genaamd. Cfr. VIII Brief. Een klein
verschil is hier tusschen den tekst van Vanden Elsken en de overlevering in de familie
Heymans: Vanden Elsken noemt een anderen knecht. Had hij wellicht twee mannen in zijnen
dienst?’

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

303
mias, 51 c., 44-45 v.: ‘Murus Babylonis corruet, egredimini de medio ejus; de muur
van Babilon zal vallen, vlucht uit haar midden’. Het is merkweerdig genoeg om er
eenige verzen uit over te schrijven(1) - al ware 't maar om over Vanden Elsken's
dichtersgave te laten oordeelen:

(1) Zie blz. 51 van II Deel. Brieven.
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‘Wanneer dit groot Gebouw met aandagt word bekéeken,
Zoo word het wel met regt aan Babel vergeléeken:
Van wie eens is gezeyd: Ik haar verdelgen zal,
En brengen haar geslagt en naam tot niet met al(1).
Haar voortgank, haare stam den Heere wilt beletten:
En volgens den Propheet(2), ten zy den Heer wilt setten
Een huys op vasten grond, dit zal niet blyven staan,
En moeyte te vergeefs word sonder hem gedaan.
Wat is dit groot Gebouw? Verderving van de zeden,
Een broeyzel van venyn voor die daar in wilt treden,
Een toegank vol gevaar: het spreekwoord geeft berigt,
Wel word dit huys genoemt: Lanterne zonder ligt!
Zoo haast wy, Keurmenn' ons pen hebben uytgestéeken,
Is seffens het Gebouw op eenen kant gewéeken...
De Keuremensche pen heeft wonderlyke kragten:
Men moet u, heylloos huys, als Jericho maar agten:
Door klanke der trompet viel Jericho haar wal:
Zoo onze vrye pen haar muren buygen zal’.(3)

- Het tweede deel van den Brief beschouwt nu het lovensche Babilon, met een spreuk
van den profeet Baruch vooraf ‘Adduxil... super illos gentem de longinquo, gentem
improbam et alterius linguoe: Hy heeft wyt afgelegen volk tot hun gebragt, volk
zonder zeden en van een, andere taal’. Bar. 4.
Op blz. 69, kan de briefsteller zich niet weerhouden uit te roepen, als ten slotte
van een eerste onderzoek: ‘Roept dit geen vraak voor God, van zulke bedorvelingen
zonder eer, zonder faam, zonder roep, zonder religie, zonder wetenschap, zonder
testimonium gelijk Z.M. gebied, tot de bediening van den H. Autaar te verzamelen?
Is het niet met bloedige traanen te beweenen, dat men de menschen zoo schandelyk
weet te bedriegen onder den zegel van de Majesteyt, het Babilon te vervullen met
straat-loopers, straat-schenders, met dieven en bedelaars, die van de uyterste paalen
van Ardennen als dood van honger, onder de beneficie van eenen toge den buyk
komen vullen, en dat men zal doen gelooven, dat het ver-

(1) Isaïas, XIV, 22.
(2) Ps. CXXVI, 1.
(3) Jos. VI, 20.
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vult is met theologanten? Men heeft wel gezeyd, dat déeze de verligte eeuw is; want
zekerlyk voor déeze en zoude men in de hoeken van de straaten, in de bosschen van
Ardennc en agter de duynen van de zee geen theologanten weten te vinden hebben,
veel min van hunnen roep zeker te maaken door de stemme van eenige recruteurs’.(1)
Laten wij echter hier niet langer stilstaan...
Dit tweede deel eindigt op blz. 87, insgelijks met een hekeldicht, dat een droom
van Keuremenne vertolkt, in wier vertolking peper en zout niet ontbreken.
En daarachter het derde deel van den Brief: van blz. 88 tot 115.
Hier hebben we ‘verscheyde voorvallen’, waar hij de spreuk van Boileau's Sat.
VII aanpast:
‘Je... ne saurais me taire;
Car dès qu'un mot plaisant vient luire à mon esprit,
Je n'ai point de repos qu'il ne soit en écrit’.
Een groote waarheid voor Keuremenne! Aan zijn argusoogen ontsnapt er niets, en
dat de ooren hem dom aan den kop staan, o neen! o neen! Hij kende terdege de
spreuk, dat spotten doodslaan is, en dàt moesten zijn tegenstrevers aan den lijve
ondervinden. Intusschen hadden zijne Brieven buitengewonen aftrok. Dit maak ik
op uit een penneprik, dien hij in 't voorbijgaan aan ‘Heerken Boulez, den kanonik
van Gent’, geeft: ‘Wat zal Heerken Boulez laggen, als hy zal zien, dat ik wederom
iet heb moeten erroepen! Maar omdat zynen lag hem buyten maaten niet en zoude
verheugen, laat ik hem en dito soort weten, als dat er eenen expressen uyt Berlin (hy
weet wel dat die stad in Brabant niet en ligt) gekomen is om twee exemplairen van
alle onze Brieven te haalen, en dat

(1) Meest al de studenten van 't Sem. Gen. waren jonge lui uit de waalsche en hoogduitsche
gouwen. Op blz. 63 schrijft Keuremenne:
‘De wervers zouden hun laasten oord géeven om eenige van de Nederlandsche taal te konnen
bekomen; maar die zyn hun alzoo raar als zeedbare en leerzame discipels’. En op blz. 64:
‘Men kan voorders bemerken, dat er bynae geen 6 in zyn, die men mag student of zeedbaar
noemen. Het zyn meeste paart alle ardensche knevels en Waalen, gentem improbam et alterius
linguoe. Jae, het filiaal van Luxemburg is om zoo te zeggen het corps de réserve van het
gene van Loven’. Zie ook nog blz. 73
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hy van alle naarvolgende Brieven, van naar den 6 excluus, twee exemplairen
besproken heeft. Item dat 'er in Holland een nieuwe editie van onze Brieven uytgaet,
en dat mynen drukker de vyfde al begonst heeft. Dat is een salaytje voor Heerken
Boulez met olie en azyn, of gelyk anderen zeggen: une sauce aigre & douce’.

XII
Edoch, hoe pittig sommige dier ‘Keuremensche’ anecdootjes ook zijn, laten wij onze
ontleding voortzetten(1).

(1) Hierbij past hetgeen Keuremenne op blz. 74 van den VIIen Brief neerschreef: ‘Als men nu
alle deéze listen en laagen aanziet, hunne menschlievelyke dispensatien wel bemerke, en alle
het geld, niet het welk zy hebben, maar het welk zy belooven, naar-telt, den schrik van de
canons en bayonnetten en alle die ongehoorde vreedheden ter déezer gelegentheden
aangedréegen, in de memorie roept, schynt het niet bovennatuurlyk te zyn, als dat zy met
alle die middels zooveel niet en konnen uytwerken als wy met onse simpele penne? Mag ik
hier met Persius Sat. I niet uytroepen: O curas hominum! o quantum est in rebus inane! Ik
weet wel, dat ik hier voor groot geweld te verwagten ben, jae zoo verre dat men spreekt van
my in portret op te hangen; maar die dreygementen zullen my niet hinderen en hun niet
baaten. Het is zelfs omdat zy in den persoon niet en zouden faalen, dat ik in 't beginne van
déez Deel myn porlret heb laaten gravéren, in een plaat, de welke myn en hun voorwerp op
het nauwkeurigste en beste wyze uytdrukt, zullen nog een diergelyke op het eynde van déez
zelfste Deel laaten volgen’.
- Dat het portret uitgegeven werd samen met de Brieven, o neen! daar kan geen kwestie van
zijn! Wij zien immers den schrijver dier Brieven allerlei middelen aanwenden om onbekend
te blijven; hij zal dan zijn portret niet gaan bekend maken. Overigens, in zeer zeldzame
exemplaren maar treft men het portret aan... en zegt, wanneer werd het dan ingelascht?
Wanneer werd het portret dat wij kennen, gemaakt? Waarschijnlijk na de dood van Joseph
II, als alle gevaar verdwenen was. Het kan ook wel gemaakt zijn, toen Vanden Elsken
voorzitter van het College der Drie-Tongen was. Het opschrift luidde:
‘Joan Jos. van den Elsken, presbyter, praeses Collegii Buslidiani Trilinguis Lovanii, canonicus
Ecclesiae collegiatae et parochialis ad S. Petrum, et par totam Germaniam inferiorem
apostolicus et patrius, Librorum censor & visitator &c &c.’
Van zijn benoeming tot protonotarius of tot pastoor van Hombeek is geen spraak daarin.
Hoogstwaarschijnlijk werd het dus gemaakt te Leuven, vóór zijn benoeming tot die eerste
weerdigheid. - De graveerder L.A. Claessens heeft een waarlijk fraai en kunstig portret
geleverd. Naar Piron aanteekent, was die Lambrecht Antoon Claessens geboortig van
Antwerpen (rond 1764). Hij wordt onder de schilders der hollandsche school gerekend, maar
hij liet aldra het penseel daar, om den eraveerbeitel over te nemen. Hij heeft zich later te
Parijs gevestigd, alwaar hij stierf in 1834.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

307
Ernestus De Keuremenne schreef zijn zevenden Brief ‘op ons Casteel, den 8 December
1788.’(1)
Hierachter nog een bekendmaking die mag aangestipt: Een fransch werk dat
aanbeveling verdient, zegt hij, is het Projet de Bourg-Fontaine, 2 vol. in 8o, dat de
Jansenisten heel en al ontmaskert, en leert klaar zien in het gekonkel waar men aan
't Seminarie-Generaal getuige van was. ‘Ik ben van veele versogt geweest, zegt hij,
om dit werk meer gemyn te maken door de Nederduytsche Taal, en het zelve door
eene verkorting aan een ieders gelegentheyd meer by te brengen. Ik wille met veel
plaizier deez stuk ondernéemen tot onderstand van het Roomsch-Catholiek Geloof,
tot onderrigting van myne mede-broeders, en tot schaamte van die de welke in dit
ongodsdienstig project ingewentelt zyn, zullende volgens myne klyne bekwaamigheyd
het zelve nae wynige weken van hier beginnen en aan het publiek gemyn maaken in
eenen vol. in 8o’.
En zoo gaat hij over tot zijn achtsten Brief. - Ernestus De Keuremenne dateert dien
‘van den 23 April 1789’, en stuurt hem ‘tot alle Heeren die het aangaat’, met het
tekstschrift, uit Cornelius Gallus. Eleg. v. 471: ‘Restat adhuc alios, turpesque
revolvere casus, - alque aliquo molli pascere verba joco’. Hij gaat van blz. 119 tot
198. Luistert, hier is het begin. De inleiding diene tevens tot voorbeeld van
Keuremenne's ernstigen stijl:
De man legt nog eens zijn bedoeling onder de oogen: ‘MM. H.H., 't Is nu een jaar
dat ik my bezig gehouden heb om Ul., naar een zeer scrupuleus onderzoek, aangaande
het

(1) Hier moet echter nog een andere nota plaats vinden. Het laatste gedeelte van den VIIn Brief
is zeer belangrijk in bijzonderheden over Vanden Elsken als schrijver der Brieven. Lees o.a.
van blz. 100 tot blz. 115, waar hij teekent: Op ons casteel, den 8 Dec. 1788. Hij begint: 't En
is niet mogelijk dat iemand wete wie Ernestus Keuremenne is (blz. 97); daarop zijne verwering
tegen den rentmeester van het Groot-Beggijnhof, die bij hoog en leeg hield staan, dat hij wist
dat Keuremenne en Vanden Elsken dezelfde persoon was (blz. 102, 103, 104 tot 108); zijne
verwering tegen de praatjes van een babbelzieken minderbroeder vertellend: Ware Vanden
Elsken niet plichtig, bij zoude niet vluchten, hij zoude ‘compareeren om te verantwoorden’,
enz... En als men dat alles leest, ei! dan zegt men bij zijn eigen: ‘Was 't Vanden Elsken niet,
die gevreesde Keuremenne, hij zoude zoo hevig niet zijn in die leste bladzijden, hij zoude 't
zoo lang niet afstrijden!’
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Babilon, haare leeraars en leerlingen te onderrigten. Het is zoo eene fenynige stigting,
het zyn de schandelyke en valsche middels, die de klyn tyrannen van het
Gouvernement gebruykt hebben om de zelve in voegen te brengen; het zyn de
ongehoorde calomnien der Depeche-Makers, die zy tegen den clergé van Nederland,
mischien den stigtigsten, den volmaeksten van de vier deelen des werelds, hebben
derven uytbraken, om onder den schyn van beter zeden of reform het Geestelyk
Orden ten ondersten boven te keeren, zyn leden te onteeren, en op deezers ruinen de
ongeloovigheyd en ongodsdienstigheyd te stigten, “habentes speciem quidem pietatis
virtutem ejus abnegantes” (2 Tim. 3): deeze zyn de beweeg-redens die my gebragt
hebben, om zoo eene openbaare schriftuur te maaken van de boosheyd en
onzeedbaarheyd van die mannen, die hun willen voor “verligte” en “christenen”
uytgeven en in den grond zonder ligt en religie zyn... Wy hadden voorgaandelyk aan
deze middels door verscheyde schriften, die met heldere redens en fondament-regels
zoo van de natuurlyke als goddelyke en borgerlyke wetten ondersteunt waaren, de
Depêche-makers tot de reden tragten te brengen en tot het goed orden; wy hadden
de alderkragtigste vertooningen aan de Heeren Staaten gedaan en geprotesteert by
het publiek; wy hadden niets het welk het Regt en de Constitutie toeliet veronagtzaemt,
maar de passie en vleeschelyke begeerten, opgehitst door den geest van heerschappye,
en lieten diergelyke beweegredens tot hun gemoed niet doordringen; 't was dan door
stuurheyd, door bitterheden, door schande en met hun oogwit voor den weereld
belaggelyk te maken, dat wy hun moesten beproeven en aanranden die door de liefde
niet meer kosten getrokken worden, volgens het gene Horatius zegt: ridiculum acri
fortius’. - En, zoo gaat Keuremenne voort, ‘'t is waarlvk door deezen laasten middel,
dat wy ten tyde van het jaar die eylooze schole onder de voeten behouden hebben,
die men onder regt van canons en bajonnetten, tegen de ordonnantie en leering van
de H. Kerk wilde doen bloemen. Wy hebben dan deez beweenelyk voorwerp
verheydelt, totdat zig in 't beginne van de maand Meert deezer jaare zyn Eminentie
den Cardinaal Aartsbisschop van Mechelen met zyne suffragaane bisschoppen zig
in cas gevonden hebben, om met meerder uytwendigheyd die Schole voor den heelen
weereld bekend te maken’.
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Ja, Kardinaal van Franckenberg, onder den dwang en de uitdaging van het
Landsbestuur van Brussel, was in den beginne van Meert 1789 in Leuven geweest
om een onderzoek in te stellen nopens de leer, die de professoren aankleefden en
voorhielden. Van eerst af bleek hun kwade trouw en tevens hun verdachte, en aldra
zelfs hun heterodoxe leering.
In Juni 1789 verscheen een breedvoerig verslag van zijne Eminentie, hetgeen
tevens onderteekend werd door de bisschoppen van Antwerpen en Yperen, van
Roermonde, Brugge en Atrecht, door den Aartsbisschop van Kamerijk, door de
grootvicarissen van Doornik, door de oude Faculteit van godgeleerdheid van Leuven
en door die van Douai. Paus Pius VI hechtte aan de Declaratie zijne goedkeuring,
en sprak bij deze den lof uit van Kard. van Franckenberg om zijne godsvrucht, zijn
iever en zijne geleerdheid.
En hoe luidde het besluit? De geestelijke overheid hield de leering van het
Seminarie-Generaal voor niet-orthodoxe, d.i. in strijd met de leering der
Roomsch-katholieke Kerk. Welk was echter het antwoord des Keizers? Het ligt in
zijn decreet van den 16 September 1789: ‘Wij verbieden dat men zich om de
Declaratie van den Kardinaal bekommere. Gaat voort!’ - Ja, maar de volksgisting
ging ook voort; de omwenteling lag bijna uitgebroed. En eenige weken daarna, op
den 20 November, zoude een nieuw decreet verklaren, ‘dat het Seminarie-Generaal
bij dezen afgeschaft werd’. Edoch, wij loopen de gebeurtenissen vooruit; laten we tot den 8n Brief van
Keuremenne terugkomen.
Het zal echter zijn laatste zijn: ‘Ik gaan dan deez onz werk, het welk wy onder
den titel van onze Heerdye in forme van Brieven uytgegeven hebben, door deezen
agtsten eyndigen’... En, zegt hij tot de lezers: Overleest nog eens inzonderheid den
3n, den 5n en den 7n Brief: ‘Zij besluyten zekerlyk zoo veele zaken, die den eersten
oogslag tot aan het begryp niet laten komen, dat ik van de zelve met Phaedrus mag
zeggen: ‘Joculare tibi videtur.... Sed diligenter intuere has nenias, - quantam sub
illis utilitatem reperies!’
Wederom verdeelt hij dezen 8’ Brief in drij deelen: Het I deel handelt over zaken
‘aangaande de Universiteyt’. De faculteiten van de rechten, van de wijsbegeerte en
geneeskunde waren dan naar Brussel verplaatst, en te Leuven, was de pedagogie ‘het
Verken’ in een brandewijn-stokerij verkeerd; ‘de
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Drij-Tongen’ stond open. ‘Divei’ was bewoond door militairen; het ‘Ste
Anna-College’ was verhuurd; ‘Bay-College’ was afgebroken, en ‘Winkeli’ en het
‘Theresiaansch College’ waren tot vergrooting van het Babilon ingenomen. Oordeelt
wat geharrewar dit alles in 't aloude Loven moest veroorzaken! En intusschen wat
al knevelarijen, waar men de treffelijke borgerij mee lastig viel, als zij met het nieuw
geslacht der Hoogleeraars niet wou te doen hebben!
Het II deel onderzoekt nog eens wat er al in het Babilon omgaat. Ongelooflijke
dingen, zou men zeggen, ware het niet dat alles met naam en toenaam, met plaats en
datum wordt aangeduid, en ook door nog andere getuigen dan Keuremenne bevestigd
wordt. De briefsteller vertelt ook wat in de eerste weken plaats greep, toen het
bisschoppelijk onderzoek aanvang nam(1)..
Wat me trof: Ik vind in dit deel nu van drij (zoogenaamde) medewerkers van
Keuremenne gewag gemaakt. Eerst, op blz. 157, vernoemt hij Petrus Jacobus Elcke
de quippe qui, die hem op 18 Meert 1789 zou geschreven, hebben, ‘dat er eenige
lafhertige Abten waren, misschien 7 of 8, die, niettegenstaande de bisschoppelijke
oppositie, hunne onderzaten naar 't Seminarie-Generaal gezonden hadden’.
Keuremennne citeert dan den Abt van Diligem, den Abt van Floreffe, St. Foillain,
Roeux, St. Guillain, Bonne-Espérance, St. Denis, St. Martin, Geeraardsbergen en
den Prior der Regulieren van Oignies.
Op blz. 161: Onder de wervers van de Satans-schole, zoo schrijft Keuremenne,
zijn er drij die ik tot heden-toe gespaard

(1) In dat 2e deel van den VIII Brief, blz. 147, doet Keuremenne een hevigen uitval tegen zekeren
Benedicti. Luistert: ‘Wee den gebenedvden Ezel Benedicti, Capellaen van St.-Peeterskerk,
die men voor de noodzakelykheid tot regter in het H. Tribunaal van Penitentie over twee
jaaren heeft moeten aanveerden, geenen anderen de taal kennende om der duidsche Troupens
bigt te hooren! Wee dien, den welken men alreeds eene canoniekxdye van St-Peeters gegeven
heeft om dien Tribunaal, niet volgens de leering van de H. Kerk, maar volgens het schismatiek
systeem van het Gouvernement gereguleert te hebben... Het gene ik hier van hem in déez
fonctie verzwyge, zal door autoriteyt bekent gemaakt worden’.
Men kan zich hier afvragen: waarom die hevigheid? Die plaats van Kanunnik werd later
door Vanden Elsken betracht en bekomen: schijnt dit ook niet te bevestigen, dat Keuremenne
en Vanden Elsken één en dezelfde persoon zijn? Doorslaand bewijs is het niet, maar 't een
legt het andere uit.
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heb, maar ‘ik moet ze nu nog vermaanen met zoo te meer drygementen van eenen
zwaaren keur (hij zelf onderlijnt dat woord keur!), deeze ryze nog bedektelyk’... Dat
zij voorzichtig wezen! ‘want al is 't dat ik deez werk sluyte, andere nogtans van de
correspondenten zullen de zaak voltrekken. Wee hun van eenen Sincerus-tout-droit
aan hun vodde te krygen of een Geerard van der Waarheden, want het zou daar nog
anders gaan als zy van my zouden te verwagten staan: ik verzoek deeze schryvers
nogtans, van hun te bepaalen volgens de regels die ik hun gegeven, en zelfs gevolgt
heb’...
Ei! Keuremenne, wat legt ge 't listig aan om de speurhonden te misleiden... maar...
ja, de achtste brief zal de reeks sluiten, en Sincerus en Elcke en Geerard zullen de
zaak voltrekken in twee-drij deelen van verzamelde stukken uit Keuremenne's
lessenaar!
In het III deel schrijft hij als titel: ‘Wat nieuws verheugt het hert’. Hemel! Daar is
verandering op handen... maar vooraleer afscheid te-nemen, bindt hij nog eenige
aanhangers der josephistische bent aan de kaak(1).
En nu, zegt hij, ‘deeze Brieven hebben uytwerkzel gehad, het Babilon gaat vallen,
murus Babylonis corruet!... Maar (dit voor zijn briefwisselaars), ik bezweere Ul. van
nog in

(1) Aanmerkensweerdig is hier Keuremenne's beschuldiging tegen Hgl. Leplat en dezes brief
aan den Kard. Aartsbisschop: ‘een brief vol tegenstrydigheden, valschheden, schimpen en
suspecte stellingen; ik zal zeggen, (alzoo Keuremenne), het gene ik in het publiek volgens
myn gewis bekennen en ondersteunen kan, en toonen, dat uwe leering die is van de ketters
van de 16e en de 17e eeuw’. En daarop volgt (op blz. 182) eene reeks van 15 kettersche
leerstelsels, en nog andere staan vermeld op de blzz 191 en 192. Cfr Disceptatio habita etc.
inter R.D. Van den Elsken et cl. Leplat. Aanmerkend dat Leplat dezelfde bewoordingen
gebruikt als Luther, Calvien en Bucer tegen de aflaten, schrijft Keuremenne: ‘Deeze kont gy
vinden in een boexken onder titel: Aveitissement de Mr. l'abbé J.J. sur la lettre aux
Alacoquistes réimprimée par Mr. Leplat etc. Noteert: den auteur van dees schrift had maar
eenige reflexien verzamelt over de voorreden en de ontdekking van den druk van dit
schandelyk brochuur, en men heeft die gedrukt, zonder dat hy ze in orde had konnen stellen,
maar nu zal hy het zelve nog eens uvtgeven op eene nieuwe forme’. Cfr op. cit., 8n Brief,
blz. 184 van II Deel der Brieven van Keuremenne.
Den Brief aan Hgl. Leplat, in den 8n Brief ingelascht, dateert Keuremenne ‘Op ons Casteel,
den 2 Febr. 1789’. - Dat l'abbé J.J. Tan Toseph Vanden Elsken = Keuremenne is, lijdt voor
ons geen twijfel.
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de zelve werkzaamheyl te blyven, en in de waarheyd aan uwe vrinden over te schryven
al wat die eylooze schoole, dit cabinet van Satan in haaren doodstryd onderstaat door
den iever van Z.E. den Cardinaal-Aartsbisschop’... Zie blz. 187. Het stuk was
onderteekend: ‘Ernestus de Keuremenne, op ons casteel, den 23 April 1789’.
Uit het bijvoegsel en de bekendmakingen knip ik enkel nog dit: ‘Het boek in den
voorgaanden aangekondigt, is voltrokken onder titel: De Wezentlykheyd van het
bewerp van Bourg-Fontaine verkort en verciert met eenige bemerkingen. Het loopt
op 300 blzz. in 8o, en zal tegen half-mey of ontrent publiek zyn’.
Hier weze ingeschoven een nota nopens een stukje, dat in mijn ‘Verzameling van
Brieven’, vierden druk, achter den 8n Brief werd opgenomen; het heet: ‘Copie de
l'Arrêt rendu le 13 Mai 1789 par le Grand Conseil Patriotique de Brabant, toutes
les Chambres assemblées, contre le nommé Emmanuel De Cock, Pensionnaire et
Greffier des Etats de cette Province’.
Het stuk, 8 blz. in 8o groot, formaat en letter der Brieven, bevat 22 beschuldigingen;
en ten slocte: ‘Pour réparation de quoi la Cour ordonne, que le Portrait en estampe
de l'accusé soit transporté demain au champ patibulaire, dit Ternyvelt, sur la route
de Bruxelles à Louvain, pour y être et rester suspendu à la potence la plus prochaine
du pavé, depuis le lever du soleil jusqu'au plus haut point du jour, avec cette
inscription en grandissimes caractères: Emmanuel De Cock, Archi-traître. Ordonne
de plus.....’ en dan volgt ei wat moet weergegeven worden door den veroordeelde.....
Waarna: ‘Ordonne aussi à l'Acteur d'agir sans aucun délai à charge du susnommé
Pensionnaire Reniers (deze was pensionnaris van Leuven), et de tous autres complices
des crimes de l'accusé’. Geteekend Keuremenne, Griffier. - Een spot- schimpschrift
'lijk al de andere.

XII
Edoch, we mogen de Brieven nog niet wegleggen: Keuremenne geeft ons nog een
vervolg op zijn 7n Brief, en dit heet: Vervolg van den sevensten Brief, inhoudende
de Reyze van den vriend en neve van den Heer Ernestus de Keuremenne, als
getrouwen opzoeker en overbrenger der voorvallen in de tegenwoordige
Tydsomstandigheden, gedaen uyt zyn Hotel..... binnen Brussel, den 1 Meert 1789
langs de steden van Aelst, Zottegem, Audenaerde en aengelegene plaetsen, tot en
met den 20
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der zelve maend, dag van zyne terug-komste in zyne oude woonplaetse. Tekst-schrift:
Veritas odium parit: Waerheyd baerd Nyd. MDCC LXXX IX.
Het stuk verscheen zonder naam of woonplaats van drukker. Het telt nagenoeg 28
blzz., en zet de paginatie van den 7n Brief voort: 119 tot 148: dubbel paginatie dus
met den 8n Brief.
En de inhoud? Het titelblad legt het reisplan voor, en op de volg. bladzijde luidt
het: Na het verschijnen van mijn zevenden Brief ‘wekte de curieusheyd my op, om
te gaen onderzoeken d.e uytwerkingen van de depêches van date 24 February 1789
aen de Bestierders van Gods Kerke, de Prelaten, en Oversten der bedelende Orders
toegezonden, gebiedende op pene van verbeurte van hunne goederen, van de
uy.roeyinge van hunne Orders, hunne studenten, die den cours van theologie niet
hadden volbragt, te zenden nae het Gynaeceum, wiens ondergang niet alleen gedreygt
wierd door de kloeke penne van Ernestus, maer wiens vernieting en afschaffing op
handen was; ten waere men door duyvelsche ingevinge nog eenen middel had
uytgevonden, om den mond van de Helle (zoo noemt men het Seminarie-Generael)
nog niet te sluyten; doch deze dreygingen hebben alhier kleyne uytwerkingen op het
gemoed van de minnaers van Gods Kerk gehad’. Zie blz. 121-122.
Keuremenne was tevreden over zijn omreis. Men gevoelt dit bij het herlezen van
het slot; hier is het: ‘Wy begaeven ons nae Loven, en vernomen hebbende, dat de
wolven van den Herder aengetast en hunne muylen gestopt waeren, gaeven wy onze
voldoeninge daer over te kennen door het drinken van den Pieterman. Den volgenden
nagt begonnen wy de plaete te stellen en de presse te bereyden, 't welk wy op dry
dagen voltrokken: den vierden dag deden wy de verbeteringe ofte correctie, en
kwaemen met vyftig afdruksels nae Brussel, thien tot Loven gelaeten hebbende;
terstond hebbe ik, met eenen expressen, vyf-en-twintig nae Aelst gezonden, om vyf
aldaer te behouden, thien tot Gend te doen behandigen, en even zoo veel nae
Audenaerde af te stieren: opdat alle de misslagen die ik hebbe aengehaelt, zouden
verbetert worden. De naeste reyze zult gy my zien onder het kleed van eenen
theologant, maer niet kennen, tot dat God de droeve troubels zal laeten ten eynde
loopen, en de goede zullen geloont worden, zal ik myne penne niet wederhouden’.
-
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Maar zou die Reyse wel het opstel zijn van Vanden Elsken? Wij twijfelen: naar den
stijl te oordeelen meenen wij te zien, dat zij niet door hem geschreven werd... Dat
de man medewerkers had staat buiten kijf...
Hiermede sluiten wij het overzicht zijner acht Brieven...
Doch eer we verder gaan, wilt ge weten, hoe die Brieven door de eenen vervloekt
en door anderen gevierd werden? Keuremenne zelf stipt dit hier en daer wel eens
aan. Men zat hem als razend wild op de hielen, men wou kost wat kost hem in de
ijzers klinken. O die venijnige penne! Vanden Elsken was Keuremenne... en daarom
die overval in zijn college, later in St. Truiden... En intusschentijd jubileerde het
volk.
In den 8n Brief komt daarover in 't 3e deel een bladzijde voor (blz. 174), die
smakelijk doet lachen: Hoogleeraar Marant, een van Keuremenne's slachtoffers,
zendt een Duitsch naar St. Truiden om den 7n Brief te koopen. Maar daar gekomen,
heeft hij des schrijvers naam Keuremenne vergeten... toen men hem toevallig noemt:
‘Ja, 't is die boek dien ik moet hebben! Wat is Marant boos op dien auteur! Ik heb er
hem over in gramschap gezien gelijk een' hond! Hij heeft me gezeid, dat het
Gouvernement als vlam en vuur tegen hem is; dat hij het ruine van die schoon school
is; hij is reeds grijs geworden van colère’. Hoe jammer!...
En intusschen jubileerde het volk, zeide ik. Keuremenne, op die zelfde bladzijde,
vertelt, hoe een koopman in snuif, in de Schipstraat tot Loven, boven zijn deur een
uithangberd doen hangen had: In den keurman van snuif en rooktabak...... En, o
schelmstuk! pas was het geschied, of de man krijgt van hooger hand het bevel:
‘tusschen de 24 uien, het uythangberd in te trekken!’ - ‘Wat moeten mijn schriften
hun toch op de maag liggen!’ zei Keuremenne... En inderdaad, 't was zoo: Maar toch
zou Keuremenne ‘de Satansschole’ overleven!

XIV
We zeiden dan: zijner acht Brieven. Keuremenne zelf aanzag die acht als 'n eenheid,
als geschreven voor bepaald een zelfde doel en op een zelfden toon(1). Dit blijkt uit
aanhalingen, welke

(1) Achter den 8n Brief drukt Keuremenne twee-drij ‘Bekendmakingen’.... En de 2e luidt: ‘Al
is 't dat ik de Brieven over het Sem. Gen door deezen eyndige, ik verzoek nogtans onze
correspondenten van alle hunne tydingen volgens gewoonte aan ons toe te zenden, om die
aan andere konnen mede te deelen; want aangezien het Gouvernement den weg op onze
heerlykheyd nog niet ontdekt heeft, zoo zullen de nieuwigheden hunnen gemeynen loop door
onze medewerking nog beter konnen behouden’.
En die bekendmaking gaat uit van ‘Keuremenne's casteel, 23 April 1789’...
Kasteel in de lucht, dat den eenvoudigen lezer moet verschalken,.... maar 't en zal niet meer
mogelijk geweest zijn... en ligt daarin de reden niet van Keuremenne's verpopping in
Sincerus-Recht-uit en Cie?
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wij hooger-op inlaschten. Pelckmans ook, meen ik, schijnt van dat gedacht.
Dat men echter van zin geweest is nog een negenden Brief gereed te maken, lijdt
geenen twijfel. Dit blijkt uit een stuk, dat onze betreurde vriend Edw. Van Even
zaliger ons in den tijd mededeelde, en dat in den Spectateur Universel (van Leuven,
nr van 20 Dec. 1789) voorkwam: ‘Sedert den 8n Brief van Keuremenne is dit werk
door de intriguen van die van den slinken vleugel komen te staeken. Het waer jammer,
dat onze Naerkomelingen van alle die geschiedenissen geen kennisse zouden hebben.
En om dat'er niets zoude verloren gaen van alle heymelyke truken van de géene die
den onderganck der Patriotten gezworen hadden, zoo verzoekt den drukker Josephus
Michel, tot Sint-Truyden, aen alle de geene die nog zouden eenige voorvallen weeten,
die ons niet by tyde zyn bestelt, van dezelve maer af te zenden om dit werk te
voltrekken. Den drukker heeft nog een deel fyten in schrift, die tot heden aen de
waere Patriotten nog onbekent zyn, hetwelk zal dienen om den negensten brief te
vervolgen tot dat wy komen aen den Triumph van Keuremenne, waer van de plaeten
al gereed zyn’.
Wij gelooven echter niet, dat die negende Brief ooit verschenen is.
Maar tal van andere schriften zond Keuremenne nog de wereld in: A. stukken die
hij zelf had opgesteld; doch ook B. stukken die hem onder de hand waren gevallen,
en die hij geschikt achtte om samen met zijn eigen werk uitgegeven te worden. Het
zijn al vlugschriften, soms maar eenige bladzijden groot.
A. Door hem opgesteld:
‘Staat van het Seminarie-Generaal van Weenen, en een Beschryf van den Staat
van Duytschland aangaande de Reli-
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gie’. Opgedraagen aan die Heeren Theologanten, die, zedert half September déezer
jaare, het Sem. Gen. tot Loven vervult, maar wynige dagen daar naar, verlaaten
hebben, door Ernestus De Keuremenne, 1 November 1738. MDCC LXXX VIII; 28
blzz.(1).
Keuremenne wendt zich eerst tot de Theologanten, en looft den moed welken zij
aan den dag gelegd hebben door het moderne Babilon te ontvluchten: ‘Er bestaan
beweegredens genoeg om dusdanige school te verlaten, te verachten en te vervloeken’;
zoo spreekt hij, en haalt dan hooggezaghebbende menschen en instellingen aan, die
zijn woorden staven. Men legt er zich in dat leuvensch Babilon op toe, om na te apen
wat er gebeurt in de Seminariën-Generaal van Gratz in Stiriën, van Olmutz in
Moravién, van Paviën in 't hertogdom Milanen, van Pest in Hungariën, van Praag in
Bohemen en van Inspruk in Tyrol. En, zegt hij, om er u een staal van mee te deelen,
geef ik u te lezen (cfr blz. 11) den Brief van eenen Religieus van St. Franciscus,
Piofessor in eene Academie van Tyrol... van den 17 Sept. 1788.
Ernestus teekent ‘Op ons casteel... den 1 November 1788’.
Van wien nu die Brief ook voortkome, uit de studiekamer van Keuremenne of uit
de celle van den Franciscaan, om het even! Zeker toch zijn de nota's van Ernestus:
't Zijn meestal toepassingen op ons Vaderland. Ei! als men nagaat wat er toen in de
oostenrijksche monarchie omging, wat al ongebondenheid en schandalen alginder
uitbroeiden onder de bescherming van wet en gezag; wat lage en bedorven listen
gebruikt werden om het volk te bederven; en als men nadenkt, dat met helsche
sluwheid aldaar beraamd werd wat men in België zou probeeren, of liever met geweld
zou doorvoeren, dan verwondert ons niet, ik zal niet zeggen, de strenge en ruwe taal
van een Keuremenne, maar ook niet het hertig verzet van ons volk. Aldra met naar
de wapens te grijpen, zal dat volk gebruik maken van een ontegensprekelijk recht.
Als een volk immers geen ander middel meer heeft om zijne rechten, zijne vrijheden
en zijn bestaan te verdedigen, dan is het in rechte een ver-

(1) In het ‘berigt tot den binder’ en vooraleer zijn tweede deel met den zevenden Brief aan te
vangen, citeert Keuremenne zelf deze bijdrage ‘Den Staat van 't Seminarie-Generaal van
Weenen’ als deel uitmakende van het eerste volume. Cfr hooger.
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drukkende en tyrannische regeering omverre te werpen: dit is de gewone leering der
godgeleerden(1). Wat de bent van Joseph II voor België in het schild voerde, bleek zonneklaar, en
ook waarom men zijn plakkaten alginder eerst had uitgevoerd: dit was geen raadsel
meer.
Men was in November 1788 alreede. ‘Gelieft altyd wel indagtig te zyn - zoo
annoteert Keuremenne op blz. 22 zijner brochure - alsdat het plan van het reform
zoo in het geestelyk als weerelyk geweest is, niet voor een ryk alleen, maar voor alle
de landen van zyne Majesteyt Joseph II; dat alle placcaarten die in Duydsland geweest
zyn, gedestineerd waaren ook voor ons land; dat men alle die placcaarten eerst in
Duydsland uytgegeven heeft, omdat het volk aldaar de slavernye gewoon is, en
dewelke met onze vryheyd niet overeen komende, hier te veel tegenstryd zoude
gevonden hebben; en dat zy ons zouden konnen voor ongehoorzaam en rebellen
uytgemaakt hebben, gelyk'er al in eenige Depêchen gestaan heeft, als wy die
placcaarten, gelyk de Duydschen, niet en zouden aangenomen hebben’.
- En waarom dan dezen Brief van den Franciscaan ingelascht? ‘Men ziet dan in déezen Brief de uytwerkzels van die vermenigvuldigde
Placcaarten. Gelukkig zullen wy zyn, is 't dat wy, door déez droevig exempel
aangeport, de zelve hier konnen beletten’.
En op het einde van dien Brief voegt er Keuremenne nog 'n nota bij, die niet enkel
door de lezers van toen, maar ook door die van heden mag in aandacht genomen:
‘Als men heel die goddeloosheyd verzamelt ziet (gelijk b.v. in dien Brief, wil hij
zeggen) men zoude bynaar genegen zyn om alle punten in twyffel te trekken. Dog
alles kan men ten deele vinden in de Placcaarten van dien tyd en de genoemde
Gazetten: dat zulke mishandeling in dien tyd den zelven indruk niet gedaan en heeft
gelyk het misschien tegenwoordig zal doen, als men alles verzamelt ziet, is, omdat
men dan en dan maar een puntje van reforme en hoorde, en misschien omdat men
de onbehoorlykheyd nog niet al te wel en kost gelooven,

(1) Cfr Mgr Claessens Verhandeling over Kardinaal Franckenberg in Revue catholique. Leuven,
jrg. 1873, blz. 359.
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al is 't dat de placcaarten van tolerantie en van de kerkhoven, sepulture, enz. daar
licht genoeg toe gaaven’. Zie blz. 24, loc. cit.
Edoch zoeken wij verder naar Keuremenne's vlugschriften; een dezer is nog:

XV.
B. Verhael van de manire, hoe den Pensionaris Van Schel, De Cock, Reniers en den
Borgemeester Beekman du Vieusart, de Staaten hebben mynen te verlyden den 22
Januari 1789 (te Brussel). Door Ernestus de Keuremenne. Dit stuk telt 6 blz.
Om het wel te verstaan, herinnere men zich eenige feiten uit de geschiedenis van
toen: Joseph II had door gedeeltelijk toegeven in 1787 verkregen, dat de subsides
door de Staten gestemd wierden; maar van het afschaffen van 't Seminarie Generaal
en van 't intrekken zijner voorschriften nopens den eeredienst wilde hij niet weten.
Zelfs koesterde hij niet al te geruststellende inzichten: het oostenrijksch leger alhier
kreeg versterking, en met het bevel er over werd belast een ruw en barsch veldheer
Richard d'Alton met name. De man gebruikte geweld en te Leuven en te Brussel en
te Mechelen; maar toen de Staten, den 21 November 1788, vergaderden, weigerden
de afgeveerdigden van den Derden Staat de gewone subsidiën te stemmen.
Ook in Henegouwen hadden de afgeveerdigden even kranig gehandeld: zij, zij
volherdden... Die van Brabant echter kwamen later op hun besluit terug, toegevend
lijk zij deden, uit schrik voor de bedreigingen der Regeering...
Keuremenne verhaalt in deze eenige bladzijden, tot welke schrikaanjagende
middelen de Regeering overging om de Staten te vergaderen. Het stuk is geteekend
D.K., maar de titel drukt in volle letter: door Ernestus de Keuremenne.
Dit vlugschrift bevat nog: 1) op blz. 6, in rijmen: Smeekschrift van die goede luyden
van Schaerbeek binnen de kuype van Brussel, aen den roem-ruchtigcn Jongen
Ernestus de Keuremenne, onder d'hand-haevinge van d'Heer Sincerus-Tout-Droit.
Het dichtstuk is van weinig belang; het draagt noch datum noch schrijversnaam,
doch mag wel toegeschreven aan Keuremenne. Hetzelfde moet gezeid van een tweede
dichtstuk:
2) De Wytberuchte Universiteyt, het Genecht ende het Volck van Schaerbeek
wettelyk verzaemelt, heeft in pleno geresolveert, gedecreteert etc. etc.
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XVI
Tot Keuremenne's schriften behoort ook ‘Omstandig Verhael van de injurieuse
Gevangenisse van den eerweerdigen Heere J.J. Vanden Elsken op den 14 Junius M
DCC LXXX IX, voor gevallen buyten, en des selfs ontzet binnen de stad Sint Truyden,
onder by-schrift: Considerat peccator jusum et quaerit mortificare eum. Dominus
autem non derelinquet eum in manibus ejus. Den goddeloozen loert op den
rechtveerdigen, en zoekt hem te dooden; maar den Heere zal hem in zyne handen
niet laeten. Ps. XXXVI, 31-32. - Tot Brussel, uyt de drukkerye der vry Brabantsche
Provincien. MDCCXC. - Dit stuk beslaat 30 blz. van een brochure die er 40 telt.
Vanden Elsken, sedert den aanslag op zijne vrijheid te Leuven, verbleef te
St-Truiden, bij de religieuzen van den 3n Regel, genaamd Steenaert. Dit was aan de
ooren zijner vijanden geraakt, en nu werd beraamd: Hoe zullen wij den man in onze
macht krijgen? Dat St-Truiden buiten Brabant lag, scheelde hen weinig. De 1e
afdeeling van 't verhaal luidt: Samenrotting tegen den eerw. Heer Vanden Elsken.
Laten wij hier de inleiding van die 1e Afdeeling overschrijven: Convenerunt in
unum adversus Dominum. P.S. II, 2. Zy zyn tegen den Heere by-een-vergadert. ‘Het is onnoodig den lof en de uytwerksels van de vermaarde- en welbekende Brieven
onder den naam van Keuremenne in het licht gegeven, hier op te helderen, terwijl
dit papiere canon zoo deftig tegen het Seminaire Generael van Loven heeft
geschooten, dat nog Keyzerlyk Canon nog Bayonnetten met al hun geweld dat Canon
hebben konnen overweldigen: dit is de keyzerlyke insichten zoo sterk te gemoet
gegaen, dat er die onzydig wilt oordeelen, bekennen zal, dat de kracht van het poeder
in het zelve los gebrand, zoo veel te wegen gebrocht heeft, dat alle welpysende ouders
hunne kinders uyt die perykeleuse leering hebben wederhouden, en terwyl de getuygen
van den gesworen vyand van Keuremenne, selfs gegeven de kragtigste preuve is, zal
het genoeg zyn de woorden te herhaelen, die den gewesene Minister tot Heverlé, op
het casteel van den Hertog van Aremberg, tot lof van dese Brieven gesproken heeft,
seggende: Ce bougre de Keuremenne est la ruine totale du Séminaire Generael; ce
malheureux fanatique nous jette plus de pierres sur un jour, que nous pouvons
ramacer sur deux mois, etc. Den donderschen
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Keuremenne is het geheel ruïen van het Seminarie-Generael; den ongelukkigen
fanatiken werpt ons meer steenen op éénen dag als wy op twee maenden konnen
opraepen. - Hierom den Minister, beneffens het Gouvernement hebben alle mogelyke
middels uytgepyst, en nagels zoeken te smeden, om dit geweldig papieren canon
konnen te vernagelen, en om den subtielen schryver zyne pluymen lonte uyt de hand
te rukken, en terwyl den eerweerdigen Heere Vanden Elsken, lector in het
Atrechtcollegie en in geheyligde bediening van het Begynhof tot Loven, op enkele
suspiciën als schryver van dit werk verdacht was, heeft men aen zyne geruste
bediening tot Loven beginnen laegen te leggen, zoo dat hy de listen door eenen loosen
vond heeft moeten zien te ontspringen(1): zooals breeder door andere schryvers is
bekent gemaekt. Terwijl deezen weerdigen man zijne geruste wooning tot Sint
Truyden in het klooster van Steenart hadde verkoozen, bleef het opgemeld canon
met groot succes tegen het Seminarie-Generael donderen, zoodat het Gouvernement
niet eens heeft getwyfelt den gezeyden Heere tot Sint Truyden op syne ruste te
stooren’.
- In de 2e afdeeling wordt verhaald, hoe hij gevangen wordt: Op den 14 Juni was
hij naar de abdij van Mielen geweest, een half uur boven St-Truiden gelegen; in den
avond, rond 8 uren terugkomend met een vijftal vrienden, werd hij door Siaens, den
onderschout, en zijne provoosten overvallen en gevangen naar de stad geleid; - en
dan, in de 3e afdeeling, vertelt de schrijver hoe hij door het volk verlost werd, en
door de juichende menigte naar Steenaert vergezeld.(2) Z. Bijlage IV.

(1) Z. den VIIn Brief, blz. 38.
(2) Geheel dat verhaal van Keuremenne's gevangneming is rijk aan bijzonderheden. Zoude hij
de auteur er van zijn? Wij twijfelen er niet aan: Wie buiten hem was op de hoogte van al die
feiten en feitjes? Wel zij aangenomen, dat anderen hem menig nieuwsje daarover aanbrachten,
maar de styl is die van Vanden Elsken. Dat hij nu gewage op blz. 6 van ‘enkele suspiciën
tegen hem’, ei! hij zal wel beter geweten hebben... hij, zeg ik, of de vriend die dit omstandig
verhaal met zijn nota's van intiemen aard wist op te stellen. Dat hij gewage van ‘den
vermaarden Heer Vanden Elsken’ (zie blz. 6, in nota); en van de ‘de brieven van onsen vriend
den Heere Ernestus de Keuremenne’ (z. blz. 8); en van ‘verscheyde brieven van den gevangene
selfs, door den opstelder deezer by een verzamelt’ (z. blz. 19: die en nog andere uitdrukkingen,
gebruikt om Vanden Elsken vrij te pleiten van het auteurschap van dit stuk, zijn louter
proefmiddeltjes om zand in de oogen te werpen... edoch zij overtuigen ons geenszins.
- Uit de nota's van dit verhaal blijkt ook, dat Keuremenne's drukker J. Michel uit Loven naar
St.-Truiden verhuisd was, en daar driftig werd opgezocht door de oostenrijksche agenten,
provoosten van Thienen en Leuven (zie blz. 12-13): ‘Zonder vreeze zouden zy de twee
vluchtelingen pakken, op wat manier het zoude mogen weeze’... En men had hen afgeluisterd,
‘zeggende dat het Gouvernement honderd duysend guldens wilde geven aen die, welke
Vanden Elsken zoude leveren’.
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In dezelfde brochure volgt op blz. 31: Grondhertige Dankplicht aen alle wel-meynende
inwoonders der stad Sint Truyden door den eerweerdigen Heere J.J. Vanden Elsken,
voorgedraegen over het gelukkig ontzet van zyne injurieuze Gevangenis voorgevallen
op den 14 Junius 1789, onder by-schrift: Dirupisti vincula mea: tibi sacrificabo
hostiam laudis: Gy hebt myne banden gebrooken: aen u zal ik opdraegen een lof-offer.
Tot Brussel, uyt de drukkerve der vry Brabantsche Provincien. 1790.
Het is een dichtstuk van wat meer dan 4 blz. Het is opgesteld heel en al in den
trant van den tyd, och ja... maar nog al vloeiend. Ik meen dat het zal volstaan, er
eenige regels uit over te schrijven. - In den beginne verhaalt hij, hoe 't kwam dat hij
naar St. Truiden uitweek(1):
Ik was tot Leuven, zegt hij,
‘Ik was in 't weerdig ampt om 't ziel-brood voor te snyden
Aen Begga's zuyver schaer: in deeze bezigheyd
Komt druk en stoort de vreugd, want dees wierd my benyd:
Aen veel was ik verdacht, die wisten kwaed vermoeden
Op reden zonder grond in 't nydig hert te voeden:
Straks kreeg ik eenen roep, moest naer een zieke gaen:
Men zag ontrent myn deur een bende fielen staen.
Recht mynden zy het stuk: zy zochten my te vangen
Om my nog diën nacht in boeven vast te prangen;
Maer... 't is hun niet gelukt, al deeden zy hun best:
Zy dringen in myn woon; den vogel was van 't nest:
Den aenstoot van die druk gelukkig ben ontkomen.
Den luk wierd door den Heer aen hun gedacht benomen,
Omdat het heylig ampt des priesters wierd ontrust.
Naer deezen druk met vreugd, zocht ik een ander kust.

(1) In 't lang en in 't breed, zei ik, wordt die aanval en die redding uit Loven verhaald in den
zevenden Brief van Keuremenne, Cfi blzz. 38 en vlg. van het II Deel. Het ware onmogelijk
al die bijzonderheden in deze bijdrage op te nemen.
- Boeiend, zeer boeiend wordt nu ook in deze brochure verteld zijn gevangneming en
verlossing te Sint-Truiden. Zoo zeker waanden zich Vanden Elsken's vijanden van hun
aanslag in die luikerlandsche stad... Luistert naar deze nota op blz. 29: ‘Den rector Hunneprick
(alias Van Leempoel) hadde, op den 14 Junius, in de uytspanning Keulen tot Loven gezeyd:
“Morgen noen is Vanden Elsken hier in dées huys by ons”. - De Raeds-heeren van Mechelen,
de welke dienden in syn Tiranniek Tribunael, waeren dien avond daer ook gearriveert om
den gevangene seffens te expediëren; den Beul van Brussel was ten dien eynde al ontboden’!
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Sint Truyden was de plaets die ik hadd' uytgeléezen.
Myn rust en woon voortaen op Steenart moeste wéezen’.
Daarachter, op blz. 37, volgt dan het Smeek-Schrift van den eerw. Heer Vanden
Elsken aen m'Heeren de Staeten van Brabant in hunne generaele vergaedering... en
tevens de: Declaratie van Petrus Josephus Huybrechts, portier van het
Atrechtscollegie(1).
(1) Op de gevangenis en verlossing van Keuremenne trof ik een liedje aan, dat pro memoria hier
zij meegedeeld; het heet: De Gevangenisse van den zeer eerweerdigen Heere Ernestus Vanden
Elsken, binnen St. Truyden, den 14 Junius 1789. Stemme: Op de marche van de Hollandsche
Patriotten.
1.
Stilt uw pooging', Keyzers vrinden,
Want sy dient u tot geen nut;
Die gy zoekt sult gy niet binden,
Daerom uwe gramschap stut;
Siaens, boosen schout,
Hoe zyt gy zoo stout?
Denkt, dat u dit schandig stuk
Dienen zal tot ongeluk.
2.
Dorst gy heyligschend' handen
Slaen aen een zoo weerdig man,
En hem werpen in de banden?
Ah! daer komt berouwen van:
Schoon gy in den nagt
Hem met alle kragt
In uw huys gevangen levd,
Dit is maer voor korten tyd.
3.
Waegt hier, waere Vaderlanders,
Voor zyn leven goed en bloed;
Min en Eendragt zyn uw standers
Zoo in voor- als tegenspoed.
Ziet, zy spannen zaem
Om den christen naem,
Zy vol moed en sterk in d'hand
Stryden voor het Vaederland.
4.
't Is alreeds van hun besloten,
Van den Elsken moet'er uyt:
Siaens woonste word beschoten,
Schoon en loffelyk besluyt!
Siaens heel bevreest
Door dit zwaer tempeest,
Moet den man terstond ontslaen
En in vryheyd laeten gaen.
5.
Siaens heeft de vlugt genomen,
Hy moest loopen uyt de stad,
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Wat in zijn smeekschrift wel mag aangemerkt worden is de eerste regel: ‘Joannes
Josephus Vanden Elsken, “priester van Vorst, cuype der stad van Brussel, lector van
't Collegie van Atrecht te Loven, en doende de pastoreele bedieningen in 't Groot
Begynhof der voorzeyde stad, heeft de eer... enz.’
Men zal zich herinneren, dat we in den beginne onzer verhandeling opgaven
Alsemberg als Vanden Elsken's geboorteplaats. Priester van Vorst: die woorden
mogen doen gissen, dat

En den Man is vrygekomen
Die my vastgebonden had:
Loopt dan, borgers al,
In een groot getal,
En verwilkomt hem terstond,
Voegt uyt liefde mond aen mond.
6.
Veel gelukx dan, man van waerde,
Hunne min gedoogde niet,
Dat men magt en waepens spaerde,
En u in de banden liet.
Neen, zoo waerdig Pand,
D'eer van 't Vaederland,
Moet nog langer blyven staen
En door geenen neyt vergaen.
7.
Stryd dus altyd, kloeke mannen,
Voor Geloof en Vaederland;
Wilt uw kragten saemen spannen,
Als men u bied tegenstand:
Uwen naem en eer
Sullen meer en meer
Bloeyen door zoo schoon bedryf,
Zoolang als Sint Truyen blyf.
Dit stuk staat opgenomen in ‘Derde Verzaemelinge van Lofgezangen voor de vroome en
noyt-volprese Helden: Die brabandsche Patriotten: Het Nederland verlossende van het jok
der dwingelandye onder Joseph II. 1789. - Tot Loven, by Franc. Michel, Patriottischen
drukker, in het Cabinet litteraire, 1790; bl. 6.
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de familie, op het oogenblik waarop hij schrijft, naar Vorst verhuisd was...
Nu, hooger-op deelden wij mede, hoe men den aanval tegen den lector van 't
Atrechts-college gepleegd had; nadat Vanden Elsken dit in zijn smeekschrift had
herinnerd, gaat hij voort:
‘Dien toeleg is onbetwistelyk eenen meest vraekroependen inbreuk aengedaen aen
de Bleyde Inkomste, en versoekt onophoudelyk herstelt te worden, voor zoo veel te
meer dat den zelven De Burleus om de eerloosheyd van synen handel krachteloos te
maeken, derft beleenen den geheyligden naem van Syne Majesteyt, zeer zekerlyk
onbekwaem van te beveelen oft te beproeven geweld-daedige heylig-schendingen,
en in 't tegendeel beryd om wreedelyk te straffen den géenen die zoude kwetsen de
eerbieding schuldig aen den Koning der koningen. Het is om die hersteltenis te
bekomen, dat den vertoonder, uyt kragte van den 24 Art. der Constitutie, derft synen
toevlucht neémen tot u Lieden m' Heeren als tot de waere vaders van het Vaderland,
tot de verdedigers der verdrukte inwoonders, boven al in 't geval alwaer de Constitutie
uytvaeren ten hunnen voordeele, en maekt van déeze verdediging eene geheyligde
plicht. - U Lieden ootmoedelyk versoekende van de middels werkstellig te maeken,
de gene U Lieden kloeksinnigheyd zal oordeelen de betaemelykste om te doen
ophouden de ongehoorde vervolgingen tegen den suppliant, en ingevalle men hem
pligtig bevond van eenig feyt, men des zelfs proces doet aenstellen voor wettige en
competente rechters’.

XVII.
In de bladzijden die voorgaan, hebben wij, naar we meenen, al de schriften ontleed,
of althans opgenoemd, welke met zekerheid aan Vanden Elsken worden
toegeschreven. Heette de man eerst al Joannes, dan Ernestus en wat weet ik! die
naam deed echter weinig ter zake. Och! de pen brengt dikwijls uit wat het hert besluit!
Er was toch maar één Keuremenne!
Het moet nochtans gezeid: daar zijn eenige vlugschriften, waar men met zeketheid
niet van zeggen kan, dat zij bij hem thuis behooren. Had hij schrik er het vaderschap
van op zich te nemen? Achtte hij het geraadzaam de snuffelende jachthonden op een
valsch spoor te lokken?... Doch dat die schriftjes overal en altijd trouw gezelschap
houden, en hand in hand, zou ik zeggen, tot ons gekomen zijn met andere, welke hij
met zijn
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eigenaarszegel merkte, ziet, dit doet nadenken... Zouden zij ook niet uit Keuremenne's
werkhuis komen? Over soortgelijke schriften zeggen wij dan een woord in de volgende
bladzijden.
In meer dan één verzameling van Keuremenne's stukken - al zeker in drij verschillende
die mij onder de hand vielen, - vond ik mede opgegeven:
1. Copye uyt eenen Brief van Geeraerdsbergen: Schimpschrift van 3 blz. met
betrekking tot de mijtering van den Prelaat Van Havermaet, een aanhanger van 't
oostenrijksch Bewind en van het Seminarie-Generaal. De stijl gelijkt fel op
Keuremenne's stijl; het stuk draagt echter geen schrijversnaam.
2. Daarna een brochure van 40 blz. Daarin komt voor: a) Copye van eenen Brief,
heden toegesonden aen den wyt vermaerden Heer Boulez, Canoninck van de
Cathedrale Kerk te Gend.
Een stuk van 5 blz. Het past wel bij Keuremenne's Brief aan M. Boulez, op den
20 Sept. 1888. Het begint als volgt:
‘Ik hebbe vernomen, dat Ul. in Brieve-wisselingen getreden zyt met den Heer
Ernestus de Keuremenne, ende alsoo het my tot hier toe niet mogelyk en is geweest,
zyne woonplaetse te ontdecken, neemt dog niet qualyk af, dat ik de vryheyd gebruyke
Ul. te versoeken, van aen den geseyden Heer Ernestus de Keuremenne, Ul. alderbesten
boesem vriend, te willen schryven, dat het eyndelyk waer is, tot groot genoegen van
alle eerlyke lieden, dat d'Heer Guillielinus Janssens verlost is uyt den kercker... enz...’
Dit stuk was onderteekend ‘Jonas in den Walvis’. Loven, den 16 December 1788.
Aard en stijl doen op Keuremenne denken. Ja, het schijnt me van hem te zijn.
Daarop volgt, op blz. 5: b) Brief van den Heer Gerardu, eertijds Lector in het
hollandsch, daar naar in Divcei Collegie, jongst Onder-Directeur in het Seminarie
Generael tot Loven.
Als inleiding, een briefje van den uitgever (Aken, 2 Febr. 1790) aan den overzetter;
waarop het antwoord van dien vertaalder (Maestricht, den 12 Februari 1790) aan den
uitgever. - Daarna volgt dan eigenlijk de: Brief van den Heer Gerardu... enz...:
geschreéven aan zyne ouders, eerst uit het Nederduitsch in het Fransch overgezet,
en nu uit het Fransch weder in het Nederduitsch overgesteld met aanmerkingen,
vermeerderd door eenen vriend van den Heer de Keuremenne.
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Die gecommentariëerde Brief begint op blz. 7 tot 28. Hij draagt geen schrijversnaam.
Hij commentariëert Gerardus' brief op dezelfde wijze als er gedaan werd met een
schrijven van ‘Heerke Boulez’, dat wij hooger-op aanstipten. Onwillekeurig denkt
men dan op 'n vergelijking, en besluit men: ja, dat verraadt den trant van Keuremenne!
Inderdaad voor ons staat dit vast: Nog een van Keuremenne's zweepslagen!..... Maar
't gaat soms wel over zijn hout. Ruw en ruw is twee,..... en daarbij nog, er zijn van
die potjes, welke men best altijd gedekt laat.
Op blz. 29 begint dan het Waeragtig Verhael van het geene voorgevallen is in het
Aerts-bisschoppelyk Seminarie tot Mechelen, sedert den 24 Juli tot den 2 Augustus
1788, dag der uytwerkinge van het vonnis tegen de theologanten etc. etc. Het gaat
tot blz. 36, zonder schrijversnaam.
Nu volgen Verscheyde Voorvallen, op blz. 37-38, zoogezeid nieuws uit St. Truiden
en uit Luik...
Eindelijk ook een Bermhertige Treurklacht van de Lange Jennemie onder de
Sin-spreuk: Versa est victoria in luctum. II Reg. 19... en daarbij de beeltenis van
Lange Jennemie van Loven. Het treurdicht is onderteekend Theysbaert.
3. Een derde brochure die 'k in die verzameling aantref, heet Brief van Sincerus
Tout-Droit aen d'Heer Ernestus de Keuremenne. Hij dateert uit Brussel, den 1 Dec.
1788, en beslaat 5 blz. met een portretje van ‘den Nieuwen-gebóoren Keuremenne’.
Bitsig, bitsig!...
Vroeger nog is Keuremenne met Sincerus-Tout-Droit in briefwisseling geweest.
Ziet even den VIIen Brief, derde deel, XII, of blz. 93 van Keuremenne's Tweede Deel.
Ik lees daar: ‘Ik heb eenen Brief gezien van Brussel door Sincerus-Tout-Droit aan
my geaddresseert in welken den auteur verscheyde slibberagtige zaaken verzaameld:
Het schynt als dat een ieder zig wilt moyen met mynen naam te verbryden’. - Voor
mij geen twijfel of dit stuk is van Vanden Elsken zelf: hij is de Sincerus-Tout-Droit.
Die naam paste terdege voor den man!
Maar wil Vanden Elsken doen gelooven, dat Keuremenne en Sincerus-Tout-Droit
twee verschillende personen zijn? Zoo het maar één en dezelfde persoon, namelijk
Vanden Elsken is, dan handelt hij nog eens zoo, meen ik, om alle vermoeden van
zich af te keeren. Maar zal het gaan? - En ten 2e, doet hij het misschien, om derwijze
zonder stoornis sommige echt vreeselijke
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personaliteiten te kunnen drukken. Maar de stijl... ei! verraadt de stijl den man niet?
Dit moet ook gezeid nopens het tweede stuk in deze derde brochure: Smeek-schrift
van de publieke dogters der stad Brussel over het verplaetzen der Universiteyt van
Loven(1). Het wordt opgedragen aan Z. Exc. Mijn Heer den Graaf van Trautmansdorff,
volmachtig Minister voor het Gouvernement-Generaal der Nederlanden, enz. - Het
stuk gaat van blz. 7 tot blz. 14.
Het is een herdruk, zegt de anonieme schrijver, ‘van vóór dat die dry Faculteiten
tot Brussel gestelt waeren. Het heeft my goed gedogt van het met deézen tyd nog
eens publiek te maeken met de volgende feyten, op dat een ider zig zoude kunnen
verzekeren van de veyligheyd der Verthoonderssen volgens hunne beloften, en van
de zeedbaerheyd der Professoren en Studenten van die Trautmansdorffsche
Universiteyt’. Treden wij hier in geen uitleg. Afschuwelijke dingen! Ik zei daar:
anonieme schrijver, ja, maar toch geen vreemde schrijver. Het is ontegensprekelijk,
dunkt me, de stijl van Vanden Elsken. Is 't niet droevig wanneer men zulke dingen
als verweerschrift, als bewijsstuk eener goede zaak moet inroepen? Het geeft zeker
geen hoogen dunk van de toenmalige maatschappij. - De brochure eindigt met twee
bladzijden fransche rijmpjes.
4. Een vierde brochure van 13 blz. heeft voor titel: Copye van eenen Brief uyt Loven,
van den 15 Meert 1789, aen d'Heer Ernestus door Petrus Jacobus Ecke de
Quippe-qui(2). Drukk. tot Brussel, uyt de nieuwe Drukkerye van Hunneprik, scheef
over den Wollen-Driesche Toren; 13 blz.
Dit stuk, over 't algemeen ernstig van taal en trant, spreekt den lof van den Kard.
Aartsbisschop, die zich vernederd had om naar Leuven te komen, en de visu en de
auditu de heeren Professors aan 't werk te zien. Het tweede gedeelte onderzoekt het
gedrag van eenige abten - ‘hunne schandelyke geveynstheyd’ - die hun studenten
naar Loven zonden..... doch hij looft, en te rechte, den Pater Provinciaal der
Capucienen, die naar de pluimstrijkers der Regeering niet luisteren wou, en daarom
ook ‘des anderendaags met twee provoosten

(1) Zie daarover reeds VIIn brief, blz. 18 in het IIe Deel der Brieven: Wonder samentreffen van
dezen Keuremenne's brief en 't schrijven van Sincerus-Recht-uit!! Zie verder.
(2) Het handteeken drukt den 18 Meert 1789.
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tot aen de grenzen van het land van Luyck geleyd wierd’; en zoo gaat de schrijver
voort: ‘Den zelven dag hebben zy tot Perk de suppressie aengezeyd, om dat de
Novitien hun tot het Babilon niet en wilden begeven’.
Het slot der brochure verhaalt hoe het reeds met velen verging, die zich als
handlangers der Regeering aanstelden in 't verkoopen en inpalmen der
kloostergoederen.
Wie is nu die Petrus Jacobus Ecke de Quippe qui? Is het Keuremenne, nog eens
verdoken onder dien deknaam? Ja, 't stuk is heel en al in den zin van Keuremenne's
schrijven opgesteld; ge vindt er zelfs woordvormen in die, als elligt = helft, op blz.
13, in de alsembergsche streek thuis hooren; maar de wijze waarop hij zelf over
Keuremenne (op blz. 9) spreekt, en dan de stijl, o! Keuremenne schrijft doorgaans
zóó goed niet! doen zeker twijfelen of Petrus Jacobus hier voor Joannes Jos. Vanden
Elsken mag optreden. Ik twijfel er aan.
5. Een vijfde vlugschrift, dat ik insgelijks met Keuremenne's Brieven ingebonden
vind, is: Waere Grond-regels van de Constitutie der Catholyke Kerke, tegenstrydig
aen de hedendaegsche verwostende aenmerkingen der Kerk-regéring ende wettige
regtsgeleertheyd, cpgedraegen aen den Heer Ernestu: de Keuremenne(1)... Titel-schrift
uit Math. 28: My is alle magt gegeven enz. Drukk. Tot Roomen, uyt de pauselyke
drukkerye. 1790; 46 blz.
De brochure begint met 'n ‘opdragt aen de Heeren Joannes en Ernestus de
Keuremenne’, en daarin, op blz. 3, lees ik: ‘'t Is waer, en ik moet het met weenende
oogen zeggen: by nae geheel de geestelykheyd was in 't begin oft bedrogen of verleyd
in deeze nieuwigheyd zoodanig, dat deeze goddeloose school in voegen gekomen
was en in stand bleef’. Doch daar stond Keuremenne op, ‘aen wie het geheel land
moet toeschryven den ondergang van dit rampzalig uytvindzel (Seminarie-Generael):
en op den zelven tyd de herstellinge van de oud-beroemde Universiteyt van Loven.
Uwe Brieven, Mynheer Ernestus, zyn hier van een klaer en onwederleggelyk bewys

(1) In dit werk wordt door den schrijver verwezen, op blz. 18, naar: Traité de l'Autorité des deux
Puissances. Tom. 2. - en, op blz. 37, naar Den waeragtigen staet van het verschil ontstaen
tusschen den Apostelyken Nuntius van Ceulen ende geestelyke Keurvorsten, 1787. Wie waren
daar de schrijvers of de schrijver van? Moet men op Keuremenne denken?
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(zonder van uwe andere schriften te melden betrekkelyk aen deez materie)... Den
Onvergelyckelyken Godsdienst is nu in voegen gelyk 't te vooren geweest is!’
(Jaarschrift 1790).
Maar is die brochure wel van Keuremenne? - Het is waar, ik zag die in al de
verzamelingen zijner schriften opgenomen, maar zoude hij zelf dan die loftrompet
opgestoken hebben, welke men in voorzeide opdracht hoort tuiten? Wat er ook van
zij: hier is even de lofspraak in de Opdragt aen de Heeren. Joannes en Ernestus de
Keuremenne: Geheel het land erkent u ‘voor een oprechten Roomschen Censor, aen
wie niets, het welk het gemeyn konde bederven, ontsnapte, om in 't licht te brengen
tot verdelging van die goddeloose school met geheel haeren aenhang opdat een ider
zig zooveel te gemakkelyker mogt bevryden van het bederf. - Niet tegenstaende alle
het goed, dat hier uyt voortquam, ende het quaed dat hier door belet is, wierd gy
ondertusschen, Mynheer, by zommige gehouden als eenen eerschender; dog de
wederlegging die gy dees aengaende gegeven hebt, dede genoeg zien, hoe zuyver
uwe intentie was, hoe rechtveerdig uwe berispinge, met de welke gy geheel den
aenhang van die zielverdervers ontdekte; hoe loffelijk uwe handelwyze, met de welke
gy zonder ophouden quamp te roepen als eene trompette, en uwe stemme verhefte
om aen dit verdervende volk hun schelmstukken te doen zien, en om de onnoozele
en eenvoudige daer van zig te doen wagten’. En daarachter wordt zijne penne vergeleken bij de trompet van Jericho, welke de
muren heeft doen omvallen... Noteert, dat de man die zelfde figure en vergelijking
gebruikt in het hekeldicht, dat het 1e deel van Keuremenne sluit (8 Dec. 1788). Het
mag doen nadenken.
Dit stuk is in ernstige taal opgesteld. 's Schrijvers doelwit was tegenover de
dwaalleer, die toen in 't Keizerrijk ten trone zat, de waarheid te verdedigen, de reine
waarheid, geput uit de onbedorvene bronnen der Kerk.
Zoude ook van Keuremenne niet zijn: Den wensch van het Capittel... opgedraegen
aen den Uytmuntensten Heer Cardinael Aerts-Bisschop van Mechelen, voorstellende,
naer alle die verdrukkingen gedaen aen de Kerk, haeren aenstaenden ondergang in
Nederland? Met korte bemerkingen op ieder Verhandeling. Tweeden druk, merkelyk
vermeerdert en van verscheyde drukfauten becorrigeert. Tekstschrift: ‘De stem is in
Rama gehoort, veel geween en gekerm: Rachel beweende haere kinde-
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ren’. Matth. cap. 2. Tot Maestricht. Is te koop tot Brussel, by P.J. De Haes, drukker
op de Kieke-merkt, 1790; brochure van 69 blz. Het laatste gedeelte (van blz. 51 tot het einde), een gevolg of vollediging er van,
heeft voor titel: Korte Uytlegging der Vraeg: Waerom word tot Loven zoo eene ruyme
leerschole opgeregt? (Text-schrift): Zy hebben binnen Jerusalem eene oeffen-plaets
gebouwt naer de wetten der heydenen. I Boek der Mach.. Uyt het Latyn overgezet.
1790.
Deze brochure staat vermeld op de lijst van een negental schriften van Keuremenne,
voorkomende op blz. 210 van Sincerus-Recht-uyt 's II tome, uitg. van 1790. - Ik
beschouw ook dit schrift als zijn werk.
Welk is het doel van den schrijver? Zich tot Franckenberg wendende, schrijft hij:
‘Op dat wy dan door geen wytloopig treur-schrift uwe Uytmuntendheyd beswaeren,
hebben wy voorgenomen den staet der Nederlandsche Kerk, zoo schandelyk verdrukt,
in het kort en met eerbied te verhaelen, op dat wy, voor zoo veel in ons is, het gemoed
van uwe Uytmuntendheyd bewegen, dat zy door den H. Stoel van Petrus oft door
eene Kerkvergadering te houden binnen het Land, ofte door eenen anderen kragtigen
middel die bedroefde Moeder te hulpe komt’ bl. 3.
Daarop geeft de schrijver dan, bij wijze van vragen, eene reeks feiten of stellingen
op, waardoor de Regeering zich tegen bezondigd heeft. En bij elke opgave volgen
tal van ‘bemerkingen’ of nota's, ontleend aan de kerkelijke geschiedenis of aan den
Bijbel. - Dat dit boekje bij zijn verschijnen eenl practisch en leerrijk boekje mocht
heeten, ja voorzeker! Nu nog levert het belang op, want vele der verhandelde kwesties
komen heden op deze of gene wijze nog voor.
Het 2e deel der brochure, in nauw verband met het 1e, is de verdediging der aloude
Alma Mater... waarachter dan volgt ‘Afbeeldsel van Strydigheden tusschen (en dit
nu in twee nevens elkaar staande kolommen) de Universiteyt van Loven, gelyk zy
behelst de schole van theologie - en het Seminarie-generael tot Loven.
Ten slotte: ‘Ik eyndige met dit afbeeldsel, om dat myn voornemen is geenen boek,
maer een klyn schrift in het ligt te geven: Deze vorige strydigheden zyn meer als
genoegzaem op dat dien die oogen heeft zien zoude, hoe voordeelig voor de Kerk
van Christus in het Nederland is de Universityt van Loven,
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en wat ongelyk haer geschied, met dese te willen veranderen in een
Seminarie-Generael, het welk, gelyk uyt het voorgaende blykt, met regt genoemt
word een Seminarie-Generael van alle onkruyd’. Cfr op cit. bl. 68.
Met dezen sluit ik de tweede reeks van schriften, door Keuremenne opgesteld of toch
betrekking tot den man hebbend.
Schreef hij nog andere schimpschriften?
O ja, ongetwijfeld! - Maar dewelke?
Wederom kunnen wij gissen. Edoch, dat hij zelf er verschillende aankondigt als
zullende eerlang verschijnen, en dezelve aankondigt in zijne eigene uitgave, in de
uitgave zijner Brieven, dit heeft zeker zijn beteekenis. Op zijn minst genomen mag
men bevestigen, dat, zoo hij er niet het vaderschap van draagt, hij er toch het
patroonschap over erkent.

XVIII.
Ter zake: Op het einde van het IIe D. der uitgave van de Brieven zie ik een
‘Bekend-maekinge’.
Ik schrijf ze over:
‘In den volgenden Tome zal men geven: Primo: De minne-Brieven
gecommentarier: van den papieren Bisschop Wouters, op zyn kaemer gevonden
in 't collegie der Dry-Tongen, in 't jaer 1788.
o De ceremonie van de jaerlyksche Misse van den Geestelyken-Raedsheer Van
2
Volcksem tot Mechelen, met de uytlegginge van zynen Brevier.
o De Bicht van den gewesenen Fiscael Stassart, als ook het Berouw over zyne
3
bedreve zonden.
o De ontdekkinge van eenen Spioen, die met Theysbaert van Loven in
4
corrspondentie was, als ook den Brief die den zelven geschreven hadde aen het
Gouvernement, den 18 Juni 1789.
o Half-Meert, cum crollibus et figuris anticipative, verbeeld op den 21 November
5
1789, in het soo genaemt Seminarie-Generael van Loven, onder de Sinne-spreuk:
‘Vertrekt van my alle arbyders der boosheyd’.
o Verhael ende Rouwbeklag der vyf Nosdammen over de onverwagte vlugt van
6
hunne Meesters (de geuse Doctoors van Loven): voorgevallen den 21 November
1789, met fig.
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7o De Confusie en Wanorders van de Seminaristen, Ginoeceisten, Jansenisten,
Deisten, Afgodisten, Luteranisten, Calvinisten en Quelnellisten, enz. fig.
o Daer zal nog bygevoegd worden het verhael van hetgene in de Universiteyt van
8
Loven is voorgevallen sedert de maend Junius 1786 tot aen den eersten Brief
van Keuremenne, van den 23 April 1788, verciert met seven plaeten en met
d'uytlegginge der zelve. En N... M.. A... S... T. V... O. H... H... J. K... T. K...
V... H... L.

Die ‘volgende tome’, waarvan hierboven spraak, waren niet één, maar de twee deelen
met stukken verzameld door Sincerus-Recht-uyt:
I D. Versamelinge van verscheyde Stukken, waer onder men vind: Den Oogslag
op de goddeloosheden bedreven in de Nederlandsche kerken sedert 1783 tot 1789,
alsook het Vertrek der Geuze-doctoors van Loven, plegtiglyk in cavalcade vertrokken
den 21 November 1789. - De Genealogie der Vijgen, beginnende van hunnen eersten
vader Casper ofte Joseph II etc. etc. met 9 figuren. - Bijeen vergaedert door
Sincerus-Recht-uyt. Tom. I; prys: 1-4-2. Drukk. Tot Brussel .MDCCXC. - Deze
verzameling behelst 44 stuks en telt 170 blz.
II D. Versamelingen van Cretieke Stukken, waer onder men vind: 't Verhael van de
Buytensporigheden de welke de Keyzerlyke troepen bedreven hebben tegen de
Brabandsche vluchtelingen in de Provincie van Luyk, in de maend October 1789. Aenmoeding tot de getrouwe Vaderlanders om hun op te wakkeren tot de Lands
gerechtigheden. - Ontdekking van de persoonen die door hunne doorslepentheden,
vernielende de Constitutie, om de Keyzerlyke gunsten te winnen. Uytlegging van den
Brevier ende Missen van Beetje Priester Van Volxum, geestelyken Raeds-heer van
den Grooten Raede van Mechelen. - Verwoestinge van het Clarissen-Klooster van
Loven. - De Biecht van den Heer Stassaert, Fiscael van den Grooten Raede, over
zijne grouweldaeden bedreven in 't vernietigen en plunderen der Kloosters binnen
Mechelen sedert den jaere 1783 tot 1786. - Het Vertrek der Gouverneurs-Generaels
der Nederlanden, Maria Christien en Albertus Casimirus, nae Bonn; satyrsgewys
afgeprint in hunne galla-koetse met alle hunne Hof-vygen, in de maend November
1789. - Verzaeme-
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linge van verscheyde Brieven geschreven door J. Wouters, waer in men ontdekt de
verraederye van deeze Lande. - Rouwbeklag van de te peerd vluchtende en te voet
zuchtende Nosdammen van 't Seminarie-Generael van Loven, etc. etc. met fig. - By
een vergaedert door Sincerus-Recht-uyt. Tom. II; prys: 1-4-2. Drukk. Tot Brussel
MDCCXC. - Deze verzameling telt 214 blz. en bevat 34 stuks.
Bij nader onderzoek vindt men nu, dat de stukken, in de Bekend-maekinge van
hierboven vermeld, - dat zij alle in 't een of 't ander deel van Sincerus-Recht-uyt
voorkomen. En namelijk in het I D. o.a. het nr 5 der Bekend-maekinge
(overeenstemmend met nr 36 der inhoudstafel of der lijst welke ik verder geven zal,
I D.); en in het II D. o.a. de nrs 1, 2, 3, 4, 6 der Bekend-maekinge (overeenstemmend met
de nrs 38, 29, 33, 32, 39 der inhoudstafel of der lijst bijdragen II D.):
Slechts een enkel van al die opstellen is met 's schrijvers naam onderteekend: het
is het laatste van het I D.: Bareel sluytende de Cavalcade van de Hunnepricken van
Loven, door Sincerus-Recht-uyt, een liedje dat den eersten prijs van kieschheid niet
bekomen zou. - Geen enkel ander, ook niet in 't II D. draagt een auteursnaam... maar
het heet op beider titelblad: By-een vergaedert door Sincerus-Recht-uyt. Hier en daar
echter treffen wij een nota of eenig feitje aan, dat ons bijna met zekerheid laat
vermoeden van wien de bijdrage, van Keuremenne ofte niet, uitgaat.
Dat de stukken der voornoemde Bekend-maekinge uit de penne van Keuremenne
komen, lijdt voor ons weinig of geen twijfel. Zijn geest leeft er in, 't is zijn trant, 't
is zijn stijl. Dat hij er medewerkers toe gehad heeft, kunnen wij gereedelijk aannemen.
Edoch, wat er ook van zij, laat ik even herhalen: herleest de daareven genoemde
Bekend-maekinge; zij komt voor in de uitgave van Keuremenne's Brieven; wij zagen
ook in welke bewoording. Bedenkt nu, hoe vooraf aangekondigde stukken voorkomen
in de twee deelen van Sincerus-Recht-uyt... Wat daaruit op zijn minst besloten? Dat
er alzeker nauwe kennis en intieme betrekkingen moesten bestaan tusschen
Keuremenne en Sincerus... En als men daarbij aanknoopt vingerwijzingen, welke
wij in 't verloop dezer verhandeling aanstipten, dan zijn wij ten stel-
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ligste overtuigd, dat onder die twee deknamen een zelfde persoon, een zelfde J.J.
Vanden Elsken schuilt.
Ja hij, dat is Keuremenne, verzamelde, onder de benaming van Sincerus-Recht-uyt,
de stukken dier twee ‘Versamelingen’... Ja hij, Keuremenne is zelf de schrijver van
menige, we zeiden bijna, van de pittigste, scherpste bijdragen, die in deze twee
boekdeelen voorkomen. Wilt ge een voorbeeld? Op blz. 133 van het II D. komt een
stukje voor met titel Per transennam, (d.i. in 't voorbijgaan). Hier is het: ‘Ik heb
gehoord’, zoo spreekt de verzamelaar, ‘dat Mevrouw Beekman kwalyk genomen
heeft, dat ik haar onlangs in 't byschrift(1) onder haer Ed. afbeldzel te stuur beschreven
heb; ziet daar dan wat zoeter:
Ei! Lieve! zie! ei, zie!
Dit nieuwe Filosoofje,
Dit janseniste stoofje
Is Lange Jennemie!

Dat Keuremenne de hand had in de verzameling der stukken, blijkt ons nog uit een
alinea op blz. 144, ibidem. Het stuk heet: “Middel om te komen tot de kennisse der
persoonen, de welke zig uytgemunt hebben door hunnen iver ende hunne
doorslependheden in de verwoestinge der Constitutie, om de gunsten te winnen van
den Oostenrykschen Minister door hunne tyranike uytwerkzels”.
Hoogstwaarschijnlijk werd dit stuk opgesteld door iemand, die gewoonlijk fransch
sprak. Dit wijst elk alinea uit, en werd het zeker niet geschreven door Vanden Elsken.
Wanneer werd het opgesteld? Nadat de onafhankelijkheid bevochten en gewonnen
was. Dit blijkt uit blz. 134, uit de eerste bladzijde van het stuk.
Edoch dat de opsteller met Keuremenne nauw bekend stond, leid ik af uit no 14
van het stuk, op blz. 144. Dit nr 14 is gericht tegen leuvensche inwoners: Van Laken,
Leenheer, Schepmans, d'Hase, Pulinx, Beyts, etc.: “Zy zyn niet onweerdig dat men
op hun denkt; de naespeuringen die zy gedaen hebben om Keuremenne te krygen,
de werkzaemheyd die zy

(1) En hier verwijst verzamelaar naar hetgene hij geschreven had vroeger. Zie, zegt hij: ‘Vervolg
van den VIIn Brief van Keuremenne. Verschyde voorvallen, blz. 39’. - Noteert ook: In dat
complimentje gebruikt de schrijver, gelijk Keuremenne op 't einde veel doende was, aa, uu
voor het toen gewone ae, ue...
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onderhouden hebben, om aen de eerlyke opsigters van policie over te draegen het
vaderlandsch gedrag, zyn te wel bekent om hun over te slaen zonder vergelding. Men
zal hun konnen inlyven in eene bende bedelaers-dienders met de gemeyne betaeling,
te meer dat men kan staet maeken op hunne waekzaemheyd om aen te houden die,
de welke sig een stiel maeken van betigten, onder welk getal zy eertyds konden
gerekend worden.”
Nog een andere bijdrage in dat II D. van Sincerus: Zij komt voor op blz. 195 met
titel: Van verscheyde Brieven geschreven door J. Wouteis, originelyk vertaelt van
het Fransch in het Nederduitsch’.
Geen twijfel of dit zijn de ‘Minnebrieven’ die vermeld staan onder nr 1 van de
Bekendmaekinge hierboven, en die aangekondigd werden in het II D. van
Keuremenne's Brieven. Men mag gerust onderstellen, dat die brieven van Wouters
door Keuremenne waren opgegeven.

XIX
Uit de voorgaande bladzijden kan men nu eenigszins opmaken, welken aard van
stukken Sincerus-Recht-uyt verzameld had; wy zeggen: ‘verzameld’, en wij moeten
gereedelijk aannemen, dat alle bijdragen van hem niet voortkomen. Daar zijn b.v.
de talrijke liedjes, welke wij ingelascht vinden.
Doch uit de vorige bladzijden blijkt ook voor ons, vooral als wij die in verband
met Keuremenne's Brieven beschouwen, dat Sincerus en Keuremenne en Vanden
Elsken een drijmanschap en eenheid zijn onder dezelfde mutse. Kunnen wij dan met
zekerheid het auteurschap van elke bijdrage niet klaar maken, toch willen wij er de
lijst van mededeelen, omdat door de opneming zelve bewezen wordt, dat zij in den
geest van Keuremenne zijn opgevat, en wij daaruit ook leeren welke woelige tijden
ons arm Vaderland toen moest doorworstelen.
Niet zonder belang zijn ook de talrijke nota's, welke de uitgever Sincerus aan
menig dezer stukken toevoegt; insgelijks ook, en voornamelijk zelfs, de talrijke
spotprenten, altijd niet even kiesch, welke met die bijdragen samengaan.
Van de liedjes, alle van politieken aard, maken wij een afzonderlijke lijst op
aanduiding van ‘stemme’ en van den eersten versregel.
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Eerste deel van Sincerus' Versamelinge:
1. Berigt tot de waere Vaderlanders (in dicht)(1).
2. Aenspraek der rechtveerdigheyd aen de Nederlanden.
6. Den patriotschen uytleg van den Onzen Vader, Ave Maria en ons waer Christen
Geloof, opgedragen aen onze dry waere Vaderlandsche Staeten. (In D.)
Nota: Van dit stuk viel ons een afzonderlijk afdruksel in de hand met voorgaanden
titel, en daarachter: ‘Gemaekt en in druk gegeven door A.J. de Rielessyup M. à t' S.
Salocin syap ed seaw. T' Antwerpen, by J.B. Carstiaensscns, boekdrukker en
boekverkooper op de Steenhouwersvest; 14 blz. breed 8o
Achter den uitleg der X geboden, volgt in de Versamelinge een korte tweespraak
(in D.) tusschen een soldaat en een Patriot. Ook in 't afzonderlijk afdruksel komt dit
voor, waarna daar ook nog een ‘Sonnet op het verdommelyk spriwael d'Alton over
't goed onthael in d'abdey van Sint-Hubert tot Ardenen, hem dankbaer toonende met
de renuwatie der Keyzerlyke Abdey voornoemd’. (22 regels).
7. De Regeering onder Joseph II is de oorzaeke van de publieke Ellende.
8. Het Afbeeldsel van Josephus den II, toegeëygent aen eenen Afgesant in het Hof
van Weenen en afgeteekent in 't jaer 1773.
9. Storm-klok ofte rechtveerdigen Roep om hulpe om te beletten den schroomelyken
ende afgryselyken Brand waer door het huys van Oostenryk poogt te verbranden
ende te vernietigen de Nederlandsche fondamentele ende Constitutionele Wetten,
en te verslinden de Heylige Roomsche Catholyke Apostolyke Religie, gegrondvest
ende gewortelt in de zelve Constitutie.
10. Aen den vermaerden Pensionaris Van Schel, De Kock, Reniers en den
Borgemeester Janus du Vieusart, in de maend December 1788; (in D.). - Een stuk
met veel opklarende nota's, heel en al in den aard van den spottenden Keuremenne.

(1) De bijdragen waar geen ‘in D.’ bijstaat, zijn bijdragen in proza. - De overgeschrikkelde
getallen zijn die van politieke liederen - Wij geven auteursnaam of andere on lerteekening
op, als die voorkomt.
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Daarachter volgt een. bladzijde: ‘De Lanterne-Magie van Loven, van den 28 December
1788’.
11. Staeltje van het caracter van den Onder-Lieutenant Frick, in 't Regiment van
Vierset, krygs-gevangene tot Namen, seer bekent door de excessen en moorderyen,
begaen binnen Loven in 't jaer 1788. Bericht aen den Lezer. Declaratien van Charles
a Zanino (waardoor de plichtigheid van dien Frick bevestigd wordt), en onder zyn
handteeken: ‘Collationné contre l'original, que le négociant Peemans avait consigné
entre autres pièces, pendant le règne des Bayonnettes de l'an 1788, entre les mains
du sieur Naveau, Secrétaire du Chef-Mayeur de cette ville et trouvé y concorder;
signé J. Louis Rulens, chanoine, secrétaire du Commissariat Général’.
12. Voorzegginge van Gaspar Albanus, monnik van het Orden van den H.
Franciscus, den 4 Meert 1614. Wonderbaere teekens.
13. Voorzegging van J. Lichtenberge, eenen vermaerden Astronomist in Duytsland,
'twelk hy geschreven heeft, anno 1484.
14. Voorzegging van de vergelding der inbrekingen gedaen aen de Wetten en
Privilegiën van 't Nederland, afgezonden in 't jaer 1787 door Maria Theresia saliger
gedaghtenisse Keyzer en Koninging, aen haeren zoon Joseph II, Keyzer en Koning.
15. Moederlyke Zedelessen (in D).
16. Zede-lessen uyt 't Boek der Spreuken, toegepast aen Josephus den II in 't jaer
1787.
17. Wondere Teekenen die gezien zyn geweest in den Nacht, tusschen den 2n en
3n October 1789, in de locht ontrent de hoogte van het Tropic in de Noord Zee ontrent
den 22n graet soo lengde als breede, door geheel het gemaetschap van het west-indisch
schip, genaemt d'Eendracht, komende van de Veracrux, de welke zyn uytgeleyt door
den seer eerw. Pater Alphonsus de Beyra, Salig in God overleden den volgenden
nacht.
18. Visioen van Esdras (uyt het IV Boek Esdrae, XI Hoofdstuk) weezentlyk
toegepast aen Josephus II (in D.).
19. Letterwisselenden Byval toegevoegt aen Zyne Excellentie den Heere Henricus
Van der Noot, Beschermer van het
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Vaderland(1). Verbeeld in Josaphat II, Paral. cap. XX. Van der Noot (anagramma):
duo renovat: Hy vernieuwt door den Heere. A Domino factum est istud, et est mirabile
in oculis nostris. Ps. CXVII, 23: Dat is door den Heere geschied, en het is wonderlyk
in onze oogen (in D.).
20. Oog-slag op de goddeloosheden bedreven in de Nederlandsche Kerke, sedert
1783 tot 1789. Consumetur nequitia peccatorum. Ps. VII, 10.
21. Op een nevengaende Print verbeldende de Keyzerlyke Kerk-Roovers (in D.).
22. Het Gedrag der Nederlanders, gerechtveerdigt door het recht van God, van
den Natuur, van de Volkeren ende van de Borgerlyke wetten.
23. Omstandig Verhael van hetgeen er voorgevallen is in het verbergen der HH.
Miraculeuse Hostien, berustende in de collegiale en parochiale kerke van de H.H.
Michaël en Gudila,

(1) Het is wonder wat al liedjes en rijmstukjes ter eere van Heintje Van der Noot toen voor den
dag kwamen. Maar vleiend is zeker niet het portret, dat de geschiedenis van dien man bewaart.
In het Journal historique et littéraire van Kersten (Luik, nr van 1 Novemb. 1839, blz. 348)
troffen wij een alinea aan van Baron de Gerlache, dat bevestigt wat wij elders schreven: Van
der Noot was maar hetgeen wij heeten, ‘een blaaskaak’. Hoe spijtig dat 's lands lot in zulken
man zijn handen moest vallen!
- ‘Henri Van der Noot, avocat au conseil souverain de Brabant et avocat des métiers, avait
rédigé des réclamations très hardies contre les mesures tyranniques de l'Empereur. Mal noté
pour cet acte de patriotisme, aux yeux du gouvernement, il fut porté aux nues par le peuple
et le clergé, dont il avait ouvertement embrassé la défense. Il fut l'idole et le héros de la
Révolution: son nom devint le cri de ralliement de tous les partis. Il se fit homme du peuple,
et il en avait le rude langage: emporté et grossier dans ses propos, il les assaisonnait volontiers
de gros jurons flamands. Du reste courageux, ardent, ambitieux. mais d'une portée d'esprit
au dessous du médiocre. On est étonné que cette espèce de tribun, qui dut jouer un certain
rôle par la parole, ne nous ait laissé que des factums lourds, emphatiques et empreints du
goût le plus burlesque et le plus barbare. Cependant il ne manque point d'une certaine vigueur
de dialectique, et il s'élève même parfois, lorsqu'il touche aux grands intérêts du pays’.
Toen de Oostenrijkers in 't land terugkeerden, nam Van der Noot de vlucht naar Holland (2
Dec. 1790). Later keerde hij naar België weder, en leefde er verlaten en vergeten; doch in
1814 vernamen zijn landgenooten dat hij nog leefde: hij liet immers, in dat jaar, een vlugschrift
drukken: Mémoire en faveur des droits de la maison d'Autriche sur la Belgique, contre ceux
qui voulaient la réunion à la Hollande. Hij stierf in 1826, in den ouderdom van 96 jaar.
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binnen Brussel, sedert den 24 November 1789 tot den 16 der volgende maend
December. (Dit stuk is 'n vertaling van het fransch verslag).
24. Aenmoeding tot vereening der Patriotten in 1789.
Nota: Wat in dit stuk min of meer te verwonderen valt, is het inroepen van 't
voorbeeld van Frankrijk: ‘Begeert gy een voorbeeld in 't bezonder? Geeft eenen
oogslag op Vrankryk en hunne Staeten Generael; ziet de stad van Parys, die op min
dan 24 ueren tyds de Verlossinge bekomen heeft van geheel de fransche Natie; het
Oostenryks bloed verdrukte even den Franschman als den Nederlander, met dit
onderscheyd nogtans, dat de laeste verdrukkinge verre de eerste overtreft’.... En dan
wordt de vergelijking uiteengezet (Z. loc. cit. blz. 119 en vlg.).
25. Het Kieken-kot te koop. Request van den Hond tegen den Haan. Apostille van
den Leeuw. - 22 Crimineele Artikelen tot last van De Cock(1). Vonnisse tegen den
zelven uytgesproken, den 13 Mey 1789. Rouwbeklag voor zyn dood. Graf-schrift
om onder zyn afbeeldzel te hangen (met twee platen).
Nota. De apostille op het smeekschrift van den Hond ‘was onderteekend: De
Leeuw, Koning der Dieren. - Ter ordonnantie: Sincerus-Regt-uyt, Greffier’. Niet
enkel dit handteeken, maar de aard en de trant van het geheele stuk doen denken op
Keuremenne. Voor ons geen twijfel of zeker van deze bijdrage was hij de opsteller.
Nota: dat het ‘grafschrift voor den land-verraeder E. De Cock’ in D. is. Met dit stuk
gaat samen:
26. Vertoon-schrift van den Beul van Brussel, aen den Keyser ende Konink in
zynen Koninklyken Raede geordonneert in Brabant.
Nota: Daar ook schuilt een Keuremennne onder.
En wat gezegd van het volgende stuk met het al te realistisch afbeeldsel? Het heet
27. Rym-stoffe op 't afbeeldsel der printe (Trautmansdorff te bedde... en de duivel
aan 't voeteneind).
28. Historie (namelijk de herkomst der Vijgen). En in verband hiermede het vlg.
stuk:

(1) De Cock, pensionaris der Staten van Brabant.
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29. Medecyn (acht gevallen waarin de vijgen kunnen gebruikt worden).
30. Historie (Trautmansdorff, een wilde vijg), en daarachter
31. Rym-stoffe op het nagt-gezigt (Trautmansdorff aan 't braken van 't vijgen-eten).
Eveneens al te grof en te realistisch:.. Waarlijk de oûwkens zagen er niet nauw op!
Hetzelfde mag gezeid van
32. Bevalligcn Droom van eenen waeren Patriot op eenen nacht ontstaen over
den toestel van de tegenwoordige landszaeken (in D.).
Nota: De stukken van 27 tot 32, beide inbegrepen, komen voorzeker uit een zelfde
penne voort. Zijn zij van Keuremenne? Al liggen zij buiten kijf ten halve op zijn
baan, al leeft er wel zijn geest in, toch durf ik niet bevestigen, dat hij verantwoordelijk
is als derzelver schrijver.
Hetzelfde zij gezegd van de bijdrage:
33. Samen-spraeke tusschen den Doctoor Marant, Mazière, Wouters, Dillen,
Sentelet, enz. (hoogleeraars van het Seminarie Generaal)...
34. Vertrek oft plegtige Cavalcade der Heeren Directeurs en Professores van 't
Seminarie-Generael: van Loven, den 21 Novemb. 1789 (met spotprent). - O ja, het
is de bitsige schimp van Keuremenne, al laat hij niets van zijn persoon doorschijnen...
behalve zijn stijl en geest.
35. Graf-schrift van het Seminarie-Generael.... Grafschrift van het Seminarie
filiael (in D.).
36. Half Meert, cum crollibus et figuris anticipative verbeld op den 21 November
1789 in het soo genaemt Seminarie-Generael van Loven. Discedite a me omnes
operarii iniquitatis: vertrekt van my, alle arbeyders der boosheyd. Luc XIII. 27 (met
spotprent). In D.
En daarop volgt, als nr 37, en als
37. Bareel, sluytende de Cavalcade van de Hunnepricken van Loven, door
Sincerus-Recht-uyt, een liedeken in 14 strophen. (De auteur legt een bezoek af in de
hel..... Of het in kiescher bewoording moest gezegd? O ja!
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De volgende ‘bekend-maekinge’ op 't einde van dit I D. van Sincerus' ‘Versamelinge’
heeft wellicht haar belang:
‘Sincerus-Recht-uyt zal in den volgenden Tom. geven alle de Pasquillen in alle
Taelen die hy heeft konnen by een versaemelen sedert den jaere 1786, gemaekt tegen
de Land-verraeders. Hy versoekt ook, aengesien dat' er vele dier Pasquillen weynig
tot kennisse van het volk syn gekomen door de al te strenge Ordonnantie en
oplettentheyd, dat alle degene di'er nog souden konnen by hebben, van die maer aen
de Boekverkoopers deser onder envelop te senden, met het adres om voorders te
bestellen aen Sincerus-Recht-uyt, die deselve in eene versaemelinge sal voegen,
waervan de boekverkoopers verwittigt syn, soo dat de gene die de selve sullen senden,
noyt en konnen gekent worden. - N.B. Want dat'er eenige der Pasquillen souden
gemaekt geweest syn alwaer een fig. by was, soo moet men maer by schryven wat
dit bediede om alsoo het selve te doen graveren’.
Of nu die verzameling in kwestie ooit in druk verscheen, kunnen wij niet
verzekeren.
Laten wij thans overgaan tot tom. II der ‘Versamelinge’:
1. Beschryving van den Arend en den Leeuw. Auditi vocem unius aquiloe. Apoc.
8. 12. Ik hebbe de stemme gehoort van eenen Arend (in D. de inleiding).
2. Spreuken uyt de H. Schriftuere tot schande en oneer van den Arend.
3. Beschryving van den Leeuw. Quid fortior Leone? Judic. 14. 18. Wie is er sterker
als den Leeuw? (de inl. in D.).
4. Spreuken uyt de H. Schriftuere tot lof van den Leeuw.
5. Aenspraek van den Leeuw aen syn negen Geborelingen (in D.).
Nota: Het stuk begint met een raad, die, o jammer! zoo ras werd in den wind
geslagen:
‘Myn kinders, wilt te gaer in liefde overkomen,
Sorgt dat d'eendragtigheyd van u niet word genomen
Door twisten of krakeel, of door oneenigheyd.
Wilt waere Broeders zyn, houdt de eendragtigheyd’...
6. Samenspraeck tusschen den Brabantschen Leeuw en den Keyserlyken Arend
(in D.).
Nota. In die verzen - ze zijn ja, ‘van den tijd’, doch niet zoo mank als veel andere,
- zit zwier in. Zij drukken won-
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der wel de gevoelens uit van de bevolking; ik citeer maar eenige:
‘En wagt u, Arend, wel wagt u van myne klouwen,
Is 't dat gy nog voorts gaet, ik sal 't u haest doen rouwen.
Myn klouw die is bereyt, myn muyl wyt open staet,
En lagt met Brabant niet, gy weet niet hoe het gaet.
Ik zal dat edel dier syn pluymen eens gaen plukken,
En in myn rasernye de kroon van 't hoofd gaen rukken
Ik seg het u maer rond, hoe edel dat gy zyt,
Ik wil den selven zyn en blyven in vryheyd.
Myn luyster roep ik weer, ik wil hier niet meer treuren,
Eendragt die maekt magt, 'k sal liever al verscheuren
Als lyden tyrannie, gelyk men heden siet;
Daerom hout u wat in, gy kent myn magt nog niet...’

9. Waer Verhael van het geene voorgevallen is ter oorzaeke der overtreding van het
Ressort en de Souvereyniteyt van het land van Luyk, gedaen door de Keyzerlyke,
den 11 en 12 October 1789 en de volgende daegen ter oorzaeke der huysvesting,
geoeffent door de Luykenaers ten opzigte der vluchtelingen van Brabant en andere
Provincien.
10. Aan de Heeren de dry Staeten van het Prinsdom van Luyk ende Graefschap
Loon.
11. Memorie van het Gouvernement Generael van Brussel, den 30 7ber 1789.
Aengekomen tot Luyk den 2 8ber, den 2 en 3 Octob. 1789 gezien in den Geheymen
Raed.
12. Gebed om dagelyks te lezen, en om de Heylige Catholyke Religie in onse
Nederlanden te behouden.
- Daar achter volgt de bekendmaking, vooral tot de inwoners van Brussel gericht,
van godsdienstige oefeningen welke tot heil van 't Vaderland zullen verricht worden.
Die bekendmakingen zyn ten getale van 23; zij gaan van den 5 Nov. 1789; de laatste
dateert den 22 April 1790.
14. Brief van den leeraer Le Plat aen S.M. den Keyser ende Koninck Josephus II,
wegens de leerende verklaeringe van S. Eminentie den Cardinael-Aertsbisschop van
Mechelen.
15. Brief van eenen inwoonder der Nederlandsche Provincien aen Syne Excellentie
den Graeve van Trautmansdorff.
16. Aenspraek van Maria Theresia aen Josephus II.
- Men mochte er bijvoegen: van uit haar graf. Het moet
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gezeid, dat dit stuk veel beter gesteld is dan de meeste andere.
23. Aenmoedinge tot de getrouwe vaderlanders om hun aen te wakkeren tot
verdedinge der handsgerechtigheden in den jaere 1789.
Nota: Talrijke voetnota's zijn hier aan toegevoegd, voornamelijk gericht tegen zekeren
C.M. Spanoghe, oud-theologant der Universiteit en uitgever van een dagblad met
name ‘Mercurius’. Die nota's, zonder naam van schrijver, zijn heftig, bijtend en
ontzien niets... Wilt ge een staal? Een laatste nota is gericht tegen ‘die bloode en
vreesagtige zielen, de welke door eene verworpene baetzugt, door eenen verfoeyelyken
schrik wederhouden worden, als er gehandelt word van voor het algemeyn welvaeren
de schatkist te openen; als er gehandeld word van te stryden voor het Vaderland en
de Religie, welken dierbaren pand wy schuldig zyn aen ons naergeslagt over te
laeten’.
En dan voegt hij de volgende nota bij: ‘Zulke menschen verdienen voor altyd uyt
de agtbaere vergaedering verbannen te zyn, die zoo schrokagtige gevoelens op hun
voorhoofd gesneden hebben, die wel zouden van de vreugd genieten als wy sullen
triumpheren, maer die tot medewerking van de selve triumphe ongevoelig syn; die
niet alleen door onweerdige vreese bevangen, maer ook voor de voornaemste
allarm-slaegers van den Staet aensien worden; want word'er eene valsche tyding door
den slinken vleugel uytgegeven, men siet die het eerste op de beenen om die te
verspreyden, en de gemoederen van onse kloeke borgers in agterdenken te brengen;
tot de quesels in de Mey-straete toe hebben daer exempels van; met wat verbaestheyd,
met wat weenende oogen tot ontstigting van de godvreesende zielen en tot schande
van het christendom, sekeren persoon sig uytgelaeten heeft; en soo syn er veele, niet
alleen desen en Jan met syn gat, maer ook veele andere, die beter souden doen hun
voor desen korten tyd op te sluyten als met hunne benouwde en alarm slaende tonge
voor den dag te komen; wat my aengaet, God is met ons, wy sien alle dagen syne
mirakelen uytschynen, daarom vrees ik nog duyvel, nog helle, nog canonnen, nog
bayonnetten, versekert synde, dat'er niets meer in het wiel kan gesteken worden, en
wy in 't kort sullen segepraelen’. - Nota: Dese Aenspraek, in 't fransch uytgegeven
door Gabriël Arlequin, onder den titel van ‘La triple Henriade, à la tête des Belges
écrasant le Tyran Autrichien’, is zoo zielroerend, dat ik Ul. verzoeke de zelve diep
in uwe herten te
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drukken, aengesien ik geenen arbeyd gespaert heb om die uyt het Fransch in onze
moederlyke tael over te zetten, haer hier en daer te vertyken met eenige
Aenteekeningen op onzen trouwloozen dief, vergulden Mercurius of zoogenaemden
Spanoghe: dat hy nu wederom gaet zoeken met du Jardin, Mark-Graeve van Cantfort,
die te hoeragtige Peirel of zoogenaemden Cagliostro, en met den aberdaenschen
Bogaerts. U-lieden Dienaar’.
- Wat nu besloten? Deze bijdrage is dan een vertaling uit het fransch. Uit de leste
nota zou men eenigszins besluiten, dat zij door Sincerus zelven bewerkt werd; en 2o
dat ook de voetnota's van hem zijn. Trouwens, het is werk met den voorhamer
afgemaakt, ja al te hevig; het ontaardt in grootspraak en in zagerij. Ik durf toch niet
bevestigen, dat Sincerus alleen het vaderschap van die vertaling op het geweten heeft.
Onzes inziens is de vertaler en de ‘commentateur’ een priester geweest; men zie bv.
de blz. 105 en 123 aandachtig na, maar Keuremenne's stijl vinden wij er niet in weer.
Edoch daar Sincerus die bladzijden onder zijn vleugelen neemt, is hij er ook wel
eenigszins verantwoordelijk voor,... ja, zullen het ook wel zijne gedachten geweest
zijn die er in uitgedrukt liggen.
25. Slag van Turnhout op den 27 October (in D.). Hierbij de jaarschriften: Victoria
Turnhoutana initium fundationis Reipublicae. - De volkomen Victorie van Turnhout,
't beginsel van 't Republiek.
26. Den slag van Meirhout (in D.).
27. Per Transennam.
28. Middel om te komen tot de Kennisse der persoonen, de welke zig uytgemunt
hebben door hunnen iver ende hunne doorslependheden, in de verwoestinge der
Constitutie, om de gunsten te winnen van den oostenrykschen Minister door hunne
tyranike uytwerkzels.
Nota: Onder 16 nummers geeft dit stuk inlichtingen tegen: 1. Crumpipen; - 2. Le
Clerc, Reuss, Burtin, Delplancq, Dufour, Le Vielleuze, Kulberg, Gilbert, Limpens,
Feltz, Prevot Van Velde, de Berg, etc.; - 3. Reul, Muller, Pistrich, Nieulant, Launay,
Wilt, Weiss Baesen, etc.; - 4. Stocquart, Robiano, Van Velde, Barthenstein, cadet; 5. Du Chesne, Orts, Fierlant, Pellenberg, Staquet, Van Langendonck, Van der Fosse,
Goubau,
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De Laing, Diu, etc.; - 6. Cuylen en zyne zonen; - 7. Koekelberg, Reniers zone, Du
Toiet, Mosselman, Lanné, Misson, etc.; - 8. De Cock; - 9. Reniers, pensionaris,
Beekman, borgemeester van Loven; - 10. Valeriola; - 11. Van der Dilft, Ransonnet,
Beelen, Bartenstein, enz.; - 12. Van Languendonc, oud-pensionaris, Van Schelle,
Wouters, Mevrouw Bartenstein, moeder, Md. Schouten, enz.; - 13 Loquengien etc.;
- 14. Van Laken, Leenheer, Schepmans, d'Hase, Pulinx, Beyts, etc.; - 15. Van
Leempoel, Marant, de Mazière, Le Plat, Wouters, Dillen, Sentelet, Goessens, etc.; 16. M. Mauroux, Marloop, d'Hoop, De Grave, Van Volden, Desandrouin, Briederbach,
De Gemenis, den Prelaet van St. Hubert, d'Arberg en de Brou, etc.
29. Uyt-legginge van den Bref-vier ende Missen van Beetje Priester Van Volxum,
beestelyken Raeds-heer van den gewezen Grooten Raede binnen Mechelen. - Schoon
een ider den Brefvier ende Misse van Beetje Priester Van Volxum, beestelyken
Raeds-heer van den Gewezen Grooten Raede binnen Mechelen, genoegzaem bekent
zy; nogtans is het van groot belangen eenige passagekens aen te haelen, om een
iegelyk te overtuygen, hoe deezen schelm met onze H. Religie den spot hield.
30. Taxaet ende Verwoestinge van het Klooster der Clarissen binnen Loven, in 't
licht gegeven tot een eeuwig gedenkteeken voor de Religieuzen van het voorzeyd
Klooster, in wiens handen de origineele Acte van 't voorschreven taxaet is berustende.
Gedagteekent den 24 Julii 1786.
31. Hier volgt nog een ander staeltje van taxaet, weerdig van door de voornaemste
tyd-schryvers opgehaelt ende in zyne hoedanigheyd verheldert te worden,
voorgevallen op den 29 Meert 1787.
32. Verbeltenis van eenen Spioen van het Gouvernement van Brussel: Thysbart van
Tongeren, die voor syne functie betaelt wierd. (De inleiding alleen in D.).
Nota: Dit stuk, zonder twijfel, is van Keuremenne = Sincerus-Recht-uyt. Dit besluiten
wij uit hetgene de samenspraak van Thysbaert met W. voorafgaat op blz. 162-163:
‘Zyn afkeer toonde hy tegen de Patriotten niet alleen in 't gemeyn, maer ook in 't
bezonder, want ziet (even maer) een discours (men zou zeggen waer komt men er
achter?), hetgene hy van my vluchteling actuelyk schuylende onder het dak der hospi-
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taele Minderbroeders, achter zeker haege voerde tot sekeren W... fameuzen
Libertien’...
33. Biegt van de Raeds-Heer Stassart, Fiscael des Grooten Raede etc. tot Mechelen
over syne grouweldaeden bedreven in 't vernietigen en plunderen der kloosters binnen
Mechelen, van den jaere 1783 tot 1786. (Deels in D.). Nota: Belydende dat ‘hy S.E. grootelykx gekwollen heeft met het Seminarie-Generael
en syne Seminaristen’, voegt hij er bij: ‘Den 2 Augusti 1788. Ziet het relaes in 't
vervolg der Brieven van Keuremenne’.
34. Officiëele Afsending der Waerheyd, aen Josephus II als hem aenkondigende de
beroerte der Nederlanden. - Het stuk was geteekend: ‘de waerheyd’.
35. Samenspraek tusschen Joseph II en het Nederlands volk: Nolite confidere in
principibus. Ps. 145, 3. Wilt niet betrouwen op de princen, (n D.). Nota: Het is een verklaring van den Ps. 129: De Profundis.
36. 't Vertrek der Gouverneurs-Generaels der Nederlanden, Marie-Christien en
Albertus Casimirus, nae Boon', satyrsgewys afgeprint in hunne galla-koetse met alle
hunne Hof-Vygen, in de maend November 1789. Naer 't verblyden komt het lyden:
Post gaudia luctus, (in D.) met fig. Onderteekend: Avance, cocher!
37. De Biegte ofte Belydenisse van Joseph II aen zynen Cancelier Kaunitz.
38. Recueil der différentes Lettres écrites par J. Wouters (er zijn er 5):
Verzaemelinge van verscheyde Brieven geschreven door J. Wouters, originelyk
vertaelt van het Fransch in het Nederduytsch.
39. Rouw-beklag van deze te peerd vluchtende en te voet zuchtende Nosdammen
van Loven, onder byschrift van Ovid. Trist. lib. I, eleg. V: Si quid et in nobis vivi fuit
ante vigoris exstinctum longis excidit omne malis (in D.).
40. Zaemen-spraek tusschen de myssens van Babylon, oft het gewezen
Seminarie-Generael van Loven, over hun vertrek uyt het zelve.
Dit zijn nu de bijdragen, welke Sincerus-Recht-uyt in zijne
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twee boekdeelen heeft opgenomen. - Doch nu rijst wederom de vraag: Welke mag
men aan Sincerus - of laten wij maar zeggen: aan Keuremenne, - toeschrijven? - Dit
zal wellicht voor altijd een raadsel blijven.
De lijst der liederen laten wij hier buiten kwestie. Wij geven echter die op: zij is
niet zonder belang. Of er onder die, buiten nr 37 van I D., nog andere zijn door
Sincerus = Keuremenne verveerdigd, kunnen wij niet bevestigen.
Hier volge nu de dobbele lijst:
A. Lijst der Liederen in het I D. van Sincerus-Recht-uyt:
3. Sang-stuk. Van de Borgerlyke Wachten van Sichem, voor het jaer 1787. Stemme:
't Was op de Feest van Hertog Jan tot Loven, enz. - - 7 strophen, de eerste beginnend:
Landsmannen al, in wiens bcquame aed'ren...
4. Liedeken. Stemme: C'est ce qui me console. - - 9 stroph., de 1e beginnend: Heel
Nederland, maer Braband meest...
5. Lof-gezang. Van den nieuwen Vygen-Boom geplant binnen Loven, den 28 Julii
1789. Stemme: 'k Heb den meyboom aen myn hand. - - 5 stroph., en de 1e beginnend:
Binnen Loven voor 't Stadhuys..... Onderteekend: Jaerschrift: Vivat Loven, zyt vol
van glans! - Vivat alle de Peetertmans!
37. Liedeken om de Cavalcade te sluyten van de Hunnepricken van Loven (Hgl.
van 't Sem. Gener.) door Sincerus-Rechtuyt. - - 14 strophen, de eerste beginnend:
Lieve geselle, weet gy wel.
B. Lijst der Liederen in het II D.:
7. Liedeken van de Brusselaeren, den 1 Sept. 1789. - - 5 strophen, de 1e beginnend:
Joseph, gy syt een beest. De 1e strophe wordt dan het refrein der vier andere.
8. Liedeken van de Mechelaeren, den 5 Decemb. 1789. - - 5 stroph., de 1e beginn.:
Op, Mechelaeren, komt maer by.
13. Liedeken. - - 4 strophen waarvan de eerste begint: Laet ons nu gaen kiesen
eenen souveryn.
17. Liedeken over de schroomelykheden begaen in Braband van den jaere 1781
tot 1789. - - 11 stroph., waarvan de eerste begint: Men zag Brussel triumpheren.
18. Liedeken. 1789. - - 6 stroph., waarvan de eerste begint: Ziet de pruysische
soldaeten.
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19. Liedeken. - - 5 stroph., waarvan de eerste strophe deze is:
Boere Jongens Patriotten,
Hebt courage, schept maer moed!
Geene Vygen, geen Paiotten,
Geen van al ons vrees aendoet.
Siet de Vygen nu eens swygen,
Den Paiot word Patriot. Boere Jongens, Patriotten,
Hebt courage, schept maer moed,
Nog een weynig 't sal wel hotten,
Alles maer in order doet!

20. Liedeken. Stemme: Avec le jeu dans le village. - - 4 stroph. waarvan de eerste
begint: Adieu, ouders, bloedverwanten.
21. Liedeken op een bekende wys. - - 8 strophen, en de eerste begint: Bedrukte
Nederlanders.
22. Liedeken op eene aengenaeme wyse. - - 5 strophen en de eerste begint: O
blyden dag, o soeten stond!
24. Liedeken. Saemen-spraeke tusschen de Patriotten en hunne liefste. Stemme:
Van Tante Wanneke. - - 7 strophen, en de eerste begint: Liefste Lise, gy zult vraegen.

XX
De twee deelen van Sincerus-Recht-uit zijn dan een verzameling van bijdragen in
verband met de tijdsomstandigheden. Het is klaar, dat zij niet uit de pen vielen van
een en denzelfden schrijver.
Edoch er zijn nu, onder de ontelbare brochuren van dien tijd, eenige schriftjes,
naamloos verschenen zooals meest alle, welke men aan Keuremenne = Vanden
Elsken toeschrijft; nog andere nopens welke men twijfelt of zij hem wel toebehooren.
Hij zoude, zegt men o.a., de hoofdopsteller geweest zijn van Het Groot Ligt, door
den waeren Brabander. Het eerste nummer verscheen zonder naam van drukker in
1790. Het telde 29 blz. druks in kl. 8o, met 2 blz. prospectus, tot de ‘waere Brabanders’
gericht. Wie de schrijver ook zij, 't zal wellicht eenig belang opleveren met die uitgave
toch nader kennis te maken. Dit leert alleszins den tijd beter kennen.
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Luisteren wij dan eene wijl naar den inhoud van 't prospectus of liever, naar de
bedoeling van den schrijver:
Hij wil ingaan ‘tegen een zoogenaemde Patriotische Societeyt van 42 geteekenden,
die het hoofd opsteeken... die den twist en verdeeling onder Ul. zaeyen’... En daartoe,
zegt hij, ‘heb ik een schrift verkozen aen uwen waeren patriotischen iever op te
dragen, in het welk ik ontdekken zal volgens loop van tyd allen het booze voor het
welk zy zamengeswooren hadden om Constitutie, Staeten, Souverynen Raele,
Vryheyd, Eygendom, Bezit, en al wat een gereguleert volk, als Brabanders behoort,
na het afgryselyk voorbeeld van onze nabueren, te verdonkeren, te krenken, en,
konden zy, te vernietigen. - Dit schrift zal aenstonts uytgaen in verscheyde numeros,
onder tytel: Het groot Ligt door den waeren Brabander: den eersten zal tot
grond-steen dienen van de volgenden en zal allen in het groot ligt brengen, het gene
die 42 rust-stoorders onder het bestier van den advocaet Vonck beslooten hadden
volgens een text-schrift er toe van die dweersche geesten onteert, en aen het hoofd
van een hunner papieren hy heyligschendelyk gestelt heeft: Fiat lux, dat het ligt
worde!’
En, zoo lees ik nog: Ik zal alles meedeelen ‘in de brabandsche stiel, my verlaetende
voor de fransche papieren op de goede zorg van den eerw. Heer du Vivier en den
advocaet Van der Hoop’.
De inleiding tot het eerste nummer, met text-schrift: Ficus enim non florebit: de
vijgenboom zal niet bloemen. Hab. 3, is nog eens de voorstelling van 's schrijvers
plan: ‘Hy zal toonen in een historisch verhael, dat deeze laeste muytelaers,
overblyfsels van 't voorig tyraniek Gouvernement, of zoo men ze noemt vygen, de
alderslegtste zyn in hunne zoort’...
Dit historisch verhaal neemt alreeds aanvang in de eerste bijdrage, blz. 6. Het
spreekt over het begin der Omwenteling, over het comité van Breda en over het
verraderlijk gedrag van Vonck. Ongelooflijke dingen! En andere namen komen
daarbij: o.a. Deveau, ‘een van de uytzendelingen van de propaganda der fransche
zoogezeide philosophen’, Vander Mersch zelve, en zooveel anderen..... doch laten
wij dit alles maar overslaan: moesten al die beweringen waarheid zijn, 't ware om
van verbazing omverre te vallen! Edoch ongelukkiglijk was het waarheid en de groote
oorzaak van 't mislukken der Brabantsche Om-
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wenteling: de tweedracht onder hen die samen hand in hand hadden moeten werken
en strijden!
Deze eerste bijdrage was onderteekend: den 19 April 1790, den waeren Brabander.
Was Vanden Elsken de schrijver daarvan? Naar mij dunkt: Neen!
Heeft hij misschien de vertaling er van bewerkt?
Ik zeg ‘vertaling’, want, ja, de uitgave was oorspronkelijk fransch, en hiet Le vrai
Brabançon. Van beide uitgaven luidde het tekst-schrift:
‘Enfin, il est donc vrai, ce complot détestable,
Que tout bon citoyen traita d'abord de fable,
Tant on eut peine à croire à san atrocité!
Ce complot infernal est une vérité.
Un homme que le Ciel créa dans sa colère,
Qu'un peuple généreux avait nommé son père,
Tout courbé sous le poids des dons de son Pays,
Trompait, vendait, livrait trois millions d'amis’.

Welnu, ik meen niet, dat Vanden Elsken er de hand in had. Hij werd er nochtans van beschuldigd.
Zoo werd er o.a. aangetroffen in een ‘Recueil choisi de pièces de théâtre qui ont
paru pendant la Révolution des Pays-Bas’. Zoo las men daar in de verzameling van
dichten een lied ‘Le Retour de la liberté brabançonne’. Chanson-parodie avec des
notes historiques et explication. Maestricht, le 26 octobre 1790: Sur l'air: Ah! ça ira,
ça ira, ça ira. En de twee laatste verzen van elke stroof zijn:
‘Ah! ça ira, ça ira, ça ira,
Malgré la prêtraille on réussira!’

En op blz. 15, in de nota's:
‘Sur la même ligne encore doit figurer l'auteur de deux espèces de journaux, dont
l'un a couru de 1788 et 1789, sous le titre de Keuremenne, et dont l'autre paraît depuis
le mois de mai 1790, sous celui de Grande Lumière de Brabant, par le vrai
Brabançon. Ces deux ouvrages sont un tissu mal ourdi de calomnies si énormes et
en même temps si plates et si dégoû-
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tantes, que le public un peu éclairé ne balançait déjà plus à les attribuer à la plume
crapuleuse de quelque Bonze Belgique, lorsqu'on apprit que c'était en effet un
Président de la très célèbre Université de Louvain, qui avait enrichi la littérature
nationale de ces deux brillantes productions. A ce Président qui a nom Van Elsken,
et autres illustres, qui l'on vient d'indiquer, il faut ajouter.....’ etc.
Neen, Vanden Elsken is de schrijver niet van die tweede uitgave met name Het
groot Ligt van den Waeren Brabander. En waarop ik steun?
De stijl van Keuremenne verschilt hemelbreed van den stijl des Waeren Brabanders.
Dat beider zienswijze somwijlen ineenloopt, zal ik echter niet loochenen. Edoch,
ook de zienswijze van menig anderen tijdgenoot zal met die des ‘waeren Brabanders’
overeengestemd hebben..... Heeft Keuremenne er dan eenigszins de hand in gehad?
Ook dit meen ik niet.
Er bestaat van hem een brief, waar ik later zal van spreken, gedateerd den 12
Februari 1794. Daarin bekent hij stellig, dat hij zich sedert zijne gevangenneming
tot St. Truiden ‘van kant gehouden heeft’.
Bij de gebroeders Aug. en Al. De Backer en Ch. Sommervogel(1) lees ik nu, dat zekere
Pater Pieter De Doyar de schrijver was van L'Ami des Belges, die, in 1790, bij Lemaire
te Brussel in 8o verscheen, doch aldra zijn naam verwisselde met dien van Vrai
Brabançon. Later heette het tijdschrift Waeren Vaderlander: het verscheen van den
14 Mei 1790 tot den 25 November van 'tzelfde jaar. Waarna lk verder lees: ‘Le vrai
Brabançon, imprim. de Lemaire (à Bruxelles), hebdomadaire; nos de 16 pages. 8o.
Rédacteur l'abbé Dedoyaer. A paru du 16 juillet 1790 à 1792. La bibliothèque royale
de Bruxelles en possède les 20 premiers numéros, ou du 16 juillet au 20 novembre
1790. Dans le premier numéro, le rédacteur s'exprime ainsi: ... Je suis attaché à la
religion et à la patrie.

(1) Cfr. Bibliothèque des Ecrivains de la Comp. de Jésus... tom. I, uitg. 1869, blz 1641, in voce
Pierre de Doyart (Du Doyart of Des Doyards), geboren tot Hermalle onder Argenteau (prov.
Luik), op den 28 Febr 1728, in de Soc. Jesu getreden na 't jaar 1756. Een der heftige bekampers
van Keizer Jozef's nieuwsgezindheid. Hij stierf te Clermont op den 5 Nov. 1806. Hij heeft
veel fransche en ook wel latijnsche schriften nagelaten.
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Je suis l'ennemi du philosophisme et du Vonckisme. Voilà les titres qui m'enhardissent
à succéder à l'Ami des Belges’. Voyez A. Warzée. Essai historique et critique sur les
journaux belges. Gand, 1845, 8o.
Wie schreef nu den vlaamschen tekst van den ‘Vrai Brabançon’ of ‘Waeren
Brabander’?
Dit kan ik niet bepalen, evenmin als i'k verzekeren kan, wie in denzelfden trant
opstelde: Vervolg van het groot Ligt door den waeren Brabander, behelzende een
beschryving der Keyzersgezinde, alias Vygen, met hunne arglistige uytwerking en
deszelfs Naemen: een brochure van 12 blz. in het gewoon formaat van Keuremenne's
brieven, met tekstschrift: ‘'t Is van de hand der standvastigheyd, dat de deugd de
kroon der glorie bekomen moet (d'Oxenstirn)’; verschenen in 1790, zonder naam
van drukker noch van schrijver.
Hiernevens leg ik nu 'n brochure van 28 blz. in 't formaat der vorige, met titel:
‘Copye van eenen Brief van J. Boekhouder, neef van den Waeren Brabander, aen
eenen zyner vrienden te Brussel. Tekstschrift: ‘Sans se rendre coupable du crime de
lèze-majesté, on ne peut révoquer en doute, que les Etats de nos Provinces sont en
effet les Souverains et la Souveraineté même’. Mr. de Wicquefort, blz. 6. 1790.....
Zonder naam van drukker... en wie is J. Boekhouder? Dat die schrijver een priester
is, wordt men aldra gewaar: men hoeft maar een of twee bladzijden te lezen. Dat die
wijze van iets aan den man te brengen aanstonds denken doet aan Ernestus
Keuremenne, neef van Joannes keuremenne, en dat die J. Boekhouder, neef van den
‘Waeren Brabander’, wonder wel Keuremenne's taal en trant afgeleerd heeft: 't Zijn
al dingen die men niet loochenen kan. Nochtans is mijn verdenking niet sterk genoeg,
zijn mijn redenen niet genoeg doorslaande om het auteurschap er van aan Keuremenne
toe te schrijven(1).
Waar wil de schrijver heen? Hij bestrijdt hetgeen ‘zommige zeggen, dat in de
Staeten van Brabant, eene nieuwe organisatie noodig is: dat het betaemde, dat alle
soorten van menschen daer in plaetze hadden, capittels, pastoors, landsluyden, etc.
etc.’ Hij, hij wil het hek aan den ouden stijl houden, en die thesis verdedigt hij op,
ja, op 'n snedige wijs,

(1) Ik meen, dat ook 's schrijvers gedachten wel eenigszins strooken niet die van Vanden Elsken.
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gelijk wij overigens Keuremenne al menigmaal aan 't werk zagen. In zijn P.S. breekt
hij nog een lans met den naamloozen schrijver van Lettre d'un Patriote Malinois,
die met hert en ziel de ‘nieuwe leerstelsels en vrijheden’ voorstaat, of, gelijk ik lees,
‘die zyn verfoeylycke gevoelens zonder vrees en schaemte opentlyck uytbraekt’.
Ten slotte voegt J. Boekhouder er aan toe: ‘Zoo schryft dezen en zoo spreken vele.
't Is geen wonder, dat er vele hedendaegs voor de vryheyd van de druk-persse pleyten,
maer te vergeefs; Braband is vry onder zyne wetten, geeft ieder wat hem toekomt,
en sluyt de wolven van de schaepen, 't welk eeniglyk de waere vryheyd uytmaekt.
'k En wil dan deeze laeste stellingen van eenen Mechelschcn Patriot niet meer
verleggen, den naem alleen in den welken hy zig uytend diend tot wederlegging;
men weet wie te Mechelen de ziel van de anarchieken is; hy figureert reeds in
commedien en andere schriften, en wel aenstaendelyk zal hy nog meer in 't spel gaen
komen.: Wee het Gezond Oordeel! vae homini per quem scandalum venit!’ - Neef
J. Boekhouder schreef zijnen brief in dato den 19 Mei 1790.
De ‘mechelsche Patriot’ welken Boekhouder bedoelt, zal wel dezelfde zijn van
wien sprake in een vlugschrift met titel: ‘Brief van den waeren Brabander aen d'Heer
Jan Vanden Eynden, advocaat en pensionaris tot Mechelen.... tot antwoord aen een
Schrivt... 't Gezond Oordeel etc. en intusschentyd voor no II van het Groot Ligt....
1790 (30 Mey) in 8o, blz. 32. - Dit vlugschrift bewijst, dat de Staten de wettige
vertegenwoordigers van het Brabantsch volk zijn’. (Confr. Joseph II et la Révolution
brabançonne... par L. Delplace S.J. Append. bibliogr. no 344. 2e édit. blz. 241).
Nog een andere brochure citeer ik hier, broch. van 24 blz. in 8o met titel:
Onbetwistbaere Geregtighevd der tegenwoordige Nederlandsche Omwenteling,
beweezen in eene korte verhandeling der twee volgende vraegstukken: Ten eersten:
De Souvereyniteyt of Oppermagt komt die van Godt of van het volk; en hoe? Ten
twecden: Wanneer, en op wat wyze mag een volk zyn eygen regt doen, ook met de
waepenen, tegen het aengestelt Hoofd van den Staet? - Tekstschrift: Est modus in
rebus, sunt certi denique fines, - Quos ultra citraque nequit consistere rectum.
Horatius. - - Medio tutissimus ibis.
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Ovidius. - - Tot Brussel, uyt de drukkerye van H.F. T'Serstevens, recht over de kerk
en 't klooster van Berlaymont.
Het jaartal der uitgave staat niet vermeld; doch het stuk moet verschenen zijn na
de dood van Joseph II en vóór de herstelling van Leopold.
Komt het auteurschap er van aan Keuremenne toe? Ik meen het niet; doch ik
vermeld dit stuk alhier, omdat het waarlijk eenige gelijkenis vertoont met een ander
in de Versamelinge van Sincerus-Recht-uyt, tom I, 1790, blz. 104, met titel: ‘Het
Gedrag der Nederlanders gerechtveerdigt door het Recht van God, van den Natuur,
van de Volkeren ende van de Borgerlyke Wetten’. - Het stuk schijnt mij ook in nauwe
betrekking te staan tot den ‘Waeren Brabander’. Ik zie er het prospectus of inleiding
van nr I wederom gedrukt. Merken wij ten 2e nog aan: dat de naamlooze schrijver van het stuk zeker een
priester blijkt te zijn; ja, een brabantsch priester, die ‘gelooft te mogen zeggen, dat
eene Republiekaensche Constitutie de voordeeligste is aen eene middelmaetige
Landsruymte, gelyk is die onzer Nederlanden: Ook hebben deeze daervan den
wezentlyken grond altyd gehad’. Zie op. cit., blz. 10, nota a.
Stijl en geest van het vlugschrift inziende, denken wij ja op Vanden Elsken; doch
gewichtige reden om hem daarvan den auteur te heeten, hebben wij niet.

XXI.
Nog eenige andere beschouwingen: louter eenige gedachten, die in ons oprezen bij
het doorblâren van Sincerus' bijdragen... en die wij in verband brengen met sommige
afzonderlijke brochuren.
In de lijst van Sincerus' bijdragen, II D., haalden wij hooger aan, onder nr 23,
Aenmoedinge tot de getrouwe Vaderlanders. Wie vertaalde dit stuk uit het fransch?
Was het Sincerus? Of wie was het? Hebben wij geen beslissende reden om hem voor
den schrijver der nota's of der bijdrage zelve te houden, toch zijn wij wel eenigszins
gerechtigd te denken, dat er ook zijn meening in uitgedrukt ligt, daar hij de bewerking
in zijne Versamelinge opneemt. Ik lees daar de 11e voetnota: Bij de woorden. ‘O
Tyran! wat is uwe magt schaedelyk aen geheel de wereld’, teekende hij aan:
‘Voornaemenlyk aen ons, die hy wilde doen ploeyen onder de bebloede zweerden
van syne

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

355
tyranye; ook is die magt schaedelyk geweest, en nog is, aen die kloeke fransche
Natie, een minzaem volk, het welk nu kortelings had moeten dienen tot eenen tweeden
massaker de Bartolomé, waer 't dat de verholendheyd Gods het schelmstuk der
Koninginne niet ontdekt had; wat leed veroorzaekt de Familie van Oostenryk niet
aen het menschdom! Zonder nog te spreken van de Koninginne van Napels, van
Christina van Brussel, met wiens schelmstucken wy besig zyn, van Toscanen en
Milanen, zonder te spreken van die dry Gezusters, die op het schoonste gefigureerd
staen in een Boeksken voor tytel voerende: Les trois Soeurs, wat invloed heeft die
Familie niet bekomen op den Prins van Luyk, dien eerzugtigen Land-verkwister! Is
het misschien om dat den Keyzer syne Zuster onderhoud, dat hy de Luyksche Natie
voor eeuwig, door het toedoen van dien onderhouder, wilde verdrucken!’
Laten wij onverlet alles wat er bombastisch in dat alinea staat. Het stuk verscheen
in 1790. De schrijver houdt bepaald de oogen op Frankrijk gericht. Die zelfde
gevoelens komen ook voor in nr 24, I D., zooals wij hooger aanstipten: Aenmoeding
tot vereeniging der Patriotten in 1789. Ik zou dan nog wel aannemen, dat de schrijver
dier nota's ook de vertaler is van Les Trois Soeurs, een vlugschriftje in 8o van 24 blz.
met titel: De dry Gezusters of Arglistige Staetkunde van Maria-Antoinette, koninginne
van Frankrijk, Marie-Caroline, koninginne van Napels, en Marie-Christine, gewezene
Gouvernante der Nederlanden: waer by gevoegd is eene merkweerdige Voorzegging
gedaen, ten jaere 1484, door Joannes Lichtenberg, vermaerden Sterrekundigen van
Duydschland. M.D. CCXC. (Zonder naam van schrijver of drukker): 24 blz. in 8o.
Uit die drij vermelde stukken, zeggen wij, spreken nagenoeg dezelfde gevoelens:
De haat tegen Oostenrijk, doch een zekere toegevendheid voor Frankrijk, dat, volgens
daarin voorkomend beweren, de omwenteling had aangestoken om zich op
Oostenrijksche drukking te wreken.
Wij zouden hier zelfs een vierde stuk kunnen bijschuiven, waarin ons die zelfde
gevoelens treffen. Het heet: Copye van eenen autentiken Brief geschreven uyt Ryssel,
den 26 Juny 1790 aen eene aenzienelyke Persoon tot Brussel, op de ontdekkinge van
een voorwerp van tegen-revolutie in Vrankryk en in Brabant, door de Hollandsche
patriotten, de Fransche aristocraten en de Brabantsche democraten, onder het bestier
van den
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Weenschen-Raed, opgeregt tot Parys in de Thuileries; en onder de directie van de
generaels grave de B., grave de M., grave de la M., marquis de L., baron de C. 1790,
16 blz. 8o. (Zonder naam van drukker of schrijver). - De copije van dien brief is
voorafgegaan van een bericht ‘Aen het Nederlandsche Volk ter gelegenheyd van
eenen Brief uyt Ryssel...’
In dat bericht of in die voorrede troffen ons dezelfde gevoelens van meer dan
toegevendheid jegens Frankrijk.
Hebben wij hier met schriften van Keuremenne te doen?
Ik hoorde 't bevestigen o.a. voor de brochure van ‘De dry Gezusters’. Maar noch
in het eene stuk, noch in het andere, in geen der vier herken ik de hand van Vanden
Elsken. Neen. Mij dunkt altijd, dat zijn afkeer van Oostenrijk niet zoozeer de
keizerlijke familie betrof als wel de verderfelijke leerstelsels der duitsche staatslui,
evengelijk hij ook gekant was tegen het fransche philosophisme. Dat hem de fransche
Omwenteling eene wijl heeft toegelachen, dit kan in den allereersten aanvang er van
gebeurd zijn, och ja! maar al ras zal hij de buitenspor gheden er van begrepen hebben.
Heeft hij dan de Aenmoediging tot de trouwe Vaderlanders en die tot eendracht der
Patriotten in de verzameling van Sincerus opgenomen, dan zal het denkelijk geweest
zijn, omdat hij t' akkoord was met de grondgedachten er van. In de brochure De dry Gezusters volgt ten slotte: ‘Merkweerdige Voorzegging gedaen,
ten jaere 1484, door zekeren Joannes Lichtemberg, vermaerden Sterrekundigen van
Duytschland’.
- Ook in de Versamelinge van Sincerus-Recht-uyt, I D., blz. 78, wordt zulk stuk
ingelascht: ‘Voorzegging van J. Lichtemberge, eenen vermaerden astronomist in
Duytsland, 't welk hy geschreven heeft anno 1484’.
Edoch al hebben wij hier hetzelfde onderwerp, de bewoording is echter heel en al
verschillend. Naar mij dunkt, pleit dit voor twee verschillende opstellers. - Noch de
Copye van den Brief van Ryssel, noch de brochure van Dry Gezusters komt bij
Sincerus voor.(1)

(1) Vermelde brochure De dry Gezusters is een klein in 12o-uitgave, zonder naam van den
drukker; doch dat zelfde vlugschrift verscheen in grooter 8o formaat, waarbij onderaan staat
gedrukt: ‘Men vindze te koop t' Antwerpen, by J.B. Carstiaenssens, op de Steenhouwersvest
by den Oever. Den Preys is dry stuyvers’
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Kortom, welke ook de gevoelens van Vanden Elsken geweest zijn, ik kan niet
aannemen, dat hij de opsteller er van is.

XXII
Hebben wij nu al de schriften van Keuremenne opgesomd?
Ik durf het niet verzekeren. De vlug- en spotschriften in die woelige tijden waren
ontelbaar, maar gericht gelijk zij waren tegen het oostenrijksch bewind en zijn
handlangers in België, droegen zij zelden of niet een auteurs- of een drukkersnaam.
Een voorbeeld: De uitgaaf van Keuremenne's Brieven welke ik hooger vermeldde,
kwam, naar het luidde: van Pluckhaen van Lier, tot Trier. Het was, heette zij, de
sevenste druk. Een vijfde druk, naar ik zie, verscheen ‘tot Bonn’, by Luc. Hinhoeber,
in den Gulden Haen, M. DCC. LXXXIX, in 8o, in 3 deelen. Ei! en van waar zijn de
andere uitgaven te voorschijn gekomen?
En Keuremenne? Wij stipten in 't voorbijgaan aan wat al moeite de man aanwendde
om onbekend te blijven. Herdenkt even: Tot den 6 Juni 1788, is 't ‘theologant Joannes
Keuremenne’, die naar de theologanten schrijft. Van den 25 Juni 1788 af, is 't
‘Ernestus Keuremenne’. Op den 9 Juli 1788 verschijnt de IVe Brief. Hij is
onderteekend Ernestus; maar luistert: hij heeft de namen opgegeven van al de
‘theologanten’ die het rekwest tegen ‘de Synagoge’ teekenden. ‘De mijne noch die
van Joaunes Keuremenne staan er niet tusschen, want Keuremenne is ‘onze
heerlijkheid’... Het is de eerste maal dat die heerlijkheid ter sprake komt. Ziet IVen
Brief, blz. 58. Edoch Joannes Keuremenne sterft zoo het schijnt, op 18 Augustus; hij
maakt Ernestus zijnen erfgenaam, op voorwaarde echter dat bij voortga in het afbreken
van 't Seminarie-Generaal. Ernestus laat dit weten van ‘op ons casteel den 8 September
1788’. Ei! Ernestus geeft al ras zijn naam en taak over aan zijn doopkind, die nu
teekent ‘De Keuremenne’. Ziet blz. 164 .. En wat mag opgemerkt, die Ernestus II
gebruikt onverschillig aa en ae... Wat wil hij daardoor den lichtzinnigen lezer doen
gelooven?... En later zal het zijn, op den 28 Juli 1788, ‘uyt onze Heerlykheid’, z. bl.
141.
Doch houden wij ons daar niet langer bij op. Wij wilden enkel een staal geven van
de voorzorgen, welke de schrijvers van die hekelschriften namen om buiten scheut
der speurjagers te blijven. Het valt dan ook moeilijk, of liever onmogelijk met
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al hun schriften bekend te geraken. Hebben wij van Keuremenne alles kunnen
opsporen... of met volstrekte zekerheid zijn auteurschap voor sommige bijdragen
kunnen vaststellen? Wij durven het niet bevestigen.
Van zijn Brieven verschenen ook vertalingen. Hij schrijft zelf daarover op blz. 218
van het Ie D., in zijne bijdrage ‘Brief aan den Heer Boulez’ (zie hooger). Die man
had tegen hem geschreven, dat ‘Keuremenne's Bouxkens hun crediet verliezen, die
van nu nouwelykx gelezen worden als van Begghynen, Quezels... en dito soort, aen
wie men op pretext van religie veel kan wys maken’.
En 't antwoord luidde: ‘Den eersten van onze Boekskens is in 8o en in 4o gedrukt
geweest, en aanstons overgezet in 't Fransch. Ik heb hem by den zelven drukker tot
twee ryzen doen erdrukken, en is nademael in verscheyde steden erdruckt geweest;
- insgelijk den tweeden, maar deézen heeft by mynen drukker tot dry ryzen toe
erdruckt geweest, en ook in verscheyde steden; - den derden is in een stad my bekent
dry mael erdruckt geweest zonder de exemplairen te rekenen, die ik daer alreeds
gezonden had. - Den vierden is in twee steden gelyk begonst, en den vyfden is ook
al tweemaal gedrukt geweest by den zelven: denckt nu eens, Heerken Boulez, hoe
zy zullen herdruckt worden in de andere steden. En gelieft eens te bemerken, als dat
dit alle gebeurd is ten tyde van een alderschroomelykste inquisitie van de heeren
Cuylen, Schepmans, Maruose en van alle die uytgekogte zielen, die, gelyk den wyzen
man zegt, hunne ziel te koop hebben, animam enim suam venalem habet. De bosschen
roncken alreeds van het geschreeuw tot de volgende, en zy zouden van nu nouwelykx
gelezen worden als van begghynen, quezels..... en dito soort! Maekt dat aen de ganzen
wys!’
En in N.B., als voetnota op blz. 219, I D., voegt hij nog bij: ‘Van alle exemplairen
dat er uytgekomen zyn, als ook van den Relation fidèle et détaillée, waer van nu
haest de beloofde editie zal verschynen, hebbe'r altyd nae Weenen, Roomen, Engeland
en Parys van gezonden geweest, alwaer de taelemans hun voorgelezen hebben. Nu
dadelyk, is'er een persoon uyt Vranckryck bezich met alle de Brieven in 't Fransch
over te setten, en om dat sy allen van den zelfsten stiel souden syn, van den eersten
af begonst, die nogtans gelyk ook den
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tweeden alreeds overgezet was. En eenen persoon van distinctie heeft my laeten
weten, als dat er eenen Engelsman het zelve voor zyn Land ondernomen heeft’.
Wat nu eigenlijk die daareven genoemde Relation fidèle et détaillée is, kan ik niet
nader bepalen.
Hij vertaalde ook in 't vlaamsch het fransche boek: La Réalité de Bourg-Fontaine;
Paris, 1787, 2 vol. in 8o.
In zijn catalogus, nr 1134, heet die vertaling: ‘De Wesentlijkheyd van het ontwerp
van Bourg-Fontaines, in 8o’.(1)
In het verweerschrift van drukker Michel tegen Keuremenne, waar verder, in de
Bijlagen, zal spraak over zijn, wordt gewag gemaakt van een vlaamsch stuk,
‘Waerschouwing’, en van een franschen brief, rakende de Universiteit, die beide
door Keuremenne zouden opgesteld zijn. Inhoud? 'k En weet het niet.

XXIII
Is daarmeê nu alles gezegd over Keuremenne's schriften?
Neen. Het zal niemand ontgaan zijn, dat de uitgaven waarvan men met zekerheid
zeggen kan, dat zij door hem of door Sincerus-Recht-uyt werden in 't licht gegeven,
- dat die uitgaven vóór of in 1790 verschenen.
Op den 2 December van dat jaar echter namen de Oostenrijkers opnieuw bezit van
Brussel. Het was dan uit, mag men zeggen, met tegen Leopold II te schermen. Maar
pas is hij gestorven (1 Meert 1792) en zit Frans II op den troon, of de Franschen
rukken het land in (April 1792), dat zij op hun manier ‘beschaven’ tot bij hun
nederlaag te Neerwinden (18 April 1793). Tot in Juni 1794 blijven de Oostenrijkers
nog meester, doch na den slag van Fleurus geven zij het op.

(1) Cfr L. Delplace, op. cit., blz. 212. In zijne bibliographische lijst staat dit werk vermeld als
volgt: ‘70bis. De Wezenlykheid van het ontwerp van Bourg-Fontaine door de uitvoering
betoond. Verkort, verbetert, en met eenige aenmerkingen opgeheldert.. Te koop t' Am sterdam,
by T. Crajenschot; F. van Tetrode, 's Bosch, by J. Coppens, in 16, 2 vol. pag. 267, 293. L'abbé Vander Elsken édita cette traduction de la Réalité du projet de Bourg-Fontaine (voir
bibliog. S.J.) en abrégeant l'ouvrage et en ajoutant une préface et des notes, relativement aux
réformes joséphistes et aux manoeuvres des jansénistes dans les Pays-Bas’.
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Rustte Keuremenne's penne al dien tijd?
Ik geloof ja, dat de man sedert de terugkomst der Oostenrijkers weinig of niet meer
heeft geschreven. Zijn oneenigheid met zijn vorigen drukker Michel zal hem denkelijk
ook wel - 't gebeurde in October 1791 - eenigen lust tot schrijven hebben ontnomen.
Edoch in 't archief van Mechelen trof ik een stuk aan, dat inderdaad van Keuremenne
is. Het telt 6 blz. druks, is opgesteld in den vorm van brief, gericht tot zijne ‘Zeer
Lieve ende Beminde Vaderlanders’, en onderteekend: ‘Blyve naer myne oude
gewoonte: Ul. oodm. Dienaer, Joannes Ernestus De Keuremenne. Uyt ons vermaerd
Casteel. Den 12 Februarii 1794’.
Ik schrijf de inleiding er van over, omdat zij ons nadere inlichtingen over
Keuremenne meedeelt:
‘Ik hebbe my van kant gehouden, sedert dat de goede inwoenders van St. Truyden
my geholpen hebben uyt de clampen van de bende van den vreeden Stocquaert, ende
tot dat het my gelukt is aen te toonen, aen onzen reghtveerdigen ende reghtzinnigen
Keyzer Franciscus den II, dat ik geenen vyand en was van zyn doorlughtig Huys,
dat wy al te saemen, gy-lieden door U.L. kloekmoedige standvastigheyt ende ik met
myne penne, door Godts-gratie, het Nederlands Babel overrompelt hebben, het zoo
genaemt Seminarie-Generael, hetwelk de Sansculotten van over dertig jaeren, hebben
willen doen dienen tot begraef-plaets van de Religie ende van de Souvereyniteyt,
gelyk het onlangs wei heeft gebleken. - Ik hebbe zoolang stil gebleven, omdat myne
penne niet meer moeste veghten, dat alle de waere Vaderlanders hunne devooren
volbraghten om ons van den vernielenden zught van de Sansculotten te bewaeren. Maer nu dat het getal van die deugenieten grooter geworden is, zedert dat de fransche
Sansculotten de onze hebben komen wakker maeken, neme wederom myne penne
in de hand, om U-L. hetzelve voor oogen te stellen, want onze Sansculotten zouden
geerne de fransche wederom inbrengen, om van de galge bevryd te zyn, aen de welke
zy moeten komen door de herstellinge van onze Lands-Wetten’...
En wat bedoelt nu de schrijver?
‘Aengezien’, zegt hy, ‘dat die knaepen wederom onder den duym werken, en dat
onzen reghtveerdigen Souvereyn nu gedaan heeft ende nogh doet al hetgene onze
Dry Staeten van
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het Land hebben gevraeght, mogen wy ons niet te zoeken laeten’.(1)
Wat moet er dan gedaen?
‘De Staeten zullen eerst-daegs onze kloekmoedige Vaderlanders verzoeken om
het zelve opnieuw helpen te bewaeren tegen den inval van het groot getal fransche
Sansculotten geduerende dezen oorlogh’..... Nu, ‘onze Nederlandsche en Duytsche
Sansculotten houden niet op den Keyzer te verzekeren, dat Braband geen volk noghte
hulpe zal verleenen, niettegenstaende de herstellinge van de geheele Blyde Inkomste.
Diensvolgens laet ons nu de zelve leugenachtigh maeken..... Laet ons toonen, dat wy
Franciscus nu zoozeer beminnen als wy voordezen Maria Theresia bemind hebben:
in dien tyd hebben wy dezelve in Duytsland gaen helpen, ende in dezen tyd komt
Franciscus ons alhier helpen tegens de vernielende fransche ende inlandsche
Sansculotten.... De nederlandsche jeught is altoos den schrik geweest van onze
vyanden, ende twyffelt niet oft Ul. opneming van de wapens zal denzelven schrik in
de fransche Sansculotten jaegen; mynen volgenden brief zal Ul. daer naederen uytleg
af bedeelen’.
Daarop volgt in P.S. een uittreksel uit een brief uit Henegouw, waarin naar
Keuremenne geschreven wordt over de baldadigheden der Carmagnols in Maubeuge.
Waar dit stuk of brief van Keuremenne gedrukt werd, wordt niet vermeld; maar het
staat in de aloude verzameling van stukken die vóór mij ligt, gerangschikt tusschen
twee andere stukken, opgesteld in den vorm van brieven, en getiteld,

(1) Vanden Elsken schreef hier heel en al in den zin der geestelijke Overheid. Ik bepaal mij bij
één aanhaling: In zijn vastenbrief van 5 Febr. 1794, schreef Kard. Aartsbiss. van Franckenberg
tot zijn diocesanen: ‘'t Is gansch noodig, dat gy-lieden, by eene waere bekeering en by vuerige
gebeden, volgens de verscheyde middels die gy ter hand hebt, vervoegt eene daedelyke en
kragtige medewerking met die dappere poogingen, die Syne Majesteyt, onsen doorlugtigen
Opper-Vorst, aenwend, om uwe bezittingen, om uwe vrouwen en kinders, om u zelven te
hoeden tegen het rooven, het vangen, het schenden en vermoorden. Ook hebben wy niet
zonder gevoelykheyd gezien, in de Lvste der vrywillige Subsidiën, de eerste vrugten van deze
medewerkinge, dewelke reeds gestort zyn in de Koninglyke Schatkist, en, gevolgentlyk aen
dezen toetsteen, konnen wy geenszins twyfelen, of deze te saemen vaderlandsche en
christelyke mildheyd zal groeven en toenemen nae maete van den swaeren geldteir, die
noodzaekelyk veroorzaekt moet worden door eenen oorlog even bloedig en kostelyk’.
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het eerste: ‘Eersten Brief aen de goede Lieden van het plat Land. Weerde
Nederlanders’; het derde: ‘Derden Brief van den Waaren Nederlander aen alle
welpyzende Weerde Nederlanders’. Deze twee kwamen ‘uyt de drukkerye van
Belgica’, en dat Keuremenne's stuk daar ook gedrukt werd, lijdt geen den minsten
twijfel.
Is er nu verband tusschen deze twee stukken of brieven en het stuk van Vanden
Elsken, dat wel het tweede staat gerangschikt in mijn verzameling, doch het opschrift
‘tweeden Brief’ niet draegt?
Maar heeft er werkelijk een stuk bestaan met opschrift ‘Tweeden Brief’, een ander
dus dan hetgeen hierin geschoven is, een ander dan hetgeen wij met zekerheid mogen
toeschrijven aan Keuremenne? - Ik ben geneigd het te gelooven: althans dat ‘ander’
ondersteld met titel voluit ‘tweede Brief’ en de derde brief dien we kennen, zullen
buiten twijfel, van denzelfden schrijver geweest zijn. Dit staat in volle letters in den
aanvang van den derden brief...
Maar is er dan geen verband tusschen Keuremenne's stuk en den derden brief, een
verband dat wellicht den onbekenden rangschikker der drij stukken genoopt heeft
aan het stak van Keuremenne de tweede plaats te geven?
Ja wel: althans het slot van Keuremenne (zie hooger) getuigt, dat hij in een
volgenden Brief ‘naederen uytlegh zal bedeelen... nopens de opneminge van de
wapens’.
Nu, die ‘derde Brief’ handelt heel en al over die kwestie. Het stuk is een dringende
aansporing tot de jeugd en de vergaderingen ‘mits het weer eene zaek van waeren
Patriotisme is, gelyk over vier jaeren’. In dat opzicht zou men dus geneigd zijn te
denken: wie weet is Keuremenne niet ‘de Waere Nederlander’, die den 1n en den 3n
Brief schreef, en, ten slotte van dien 3n, nog een 4n beloofde? Ik durf het echter niet
gelooven. Ik kan stijl en spelling niet naar wensch overeen brengen.
En wat meer is: De 3e Brief geeft in den beginne de synthesis op van hetgeen in
den 2n, naar mij schijnt, onbekenden of onderstelden Brief besproken werd, en dat
klopt niet met het stuk van Keuremenne. Wie onder dien deknaam ‘Ware Nederlander’
zich schuil hield, weet ik niet. Zij in 't voorbijgaan nu nog aangestipt, dat die 3e Brief
dateert van den 16 Mei 1794, en de 1e Brief alzeker van na den 10 Februari '94,
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op het oogenblik dat Keizer Frans II ‘gaet gehuld worden en staet in het Land te
komen’.(1)

XXIV
Edoch er rijst hier nog een andere vraag op, die wel verdient onderzocht te worden:
Is Keuremenne wel dezelfde persoon als priester Vanden Elsken?
Dit wordt geloochend in de reeds vermelde Chronyk van Pelckmans. Ik vind die
opwerping opgeraapt door wijlen Edw. Van Even, die er echter geen geloof aan
hecht(2). Trouwens hij schrijft:
‘Een lid der Hoogeschool Jan Jozef Vanden Elsken, Voor-

(1) Zij in nota aangestipt, dat die drij stukken, in opzicht van inhoud, mogen belangrijk heeten.
Zij schetsen, vooral de 1e Brief, den toestand van ons volk en de rampzalige tweedracht, die
nog eens zijne kracht brak, na de herstelling van het Oostenrijksch gezag. Als samenvatting
van dien 1n Br. mag opgegeven: ‘Landgenooten, zijt op uwe hoede; aanhangers en
uitzendelingen der fransche Omwentelaars loopen onder u rond en bedriegen u. Schaart u
rond onzen jongen Keizer: hij wil oprecht het welzijn van het Vaderland. Schrijver spreekt
met uitbundigen lof over Frans II, over Graaf von Metternich, over Baron van Overchies,
over Prins Karel, 's Keizers broeder; 't en is echter niet zonder de reden er bij op te geven,
en hier haalt hij de woorden aan van den Keizer in antwoord op de ‘verraderlyke bedienaers,
die hy by politiek tot heden in zyn Cabinet heeft moeten gebruyken’, en hem aanrieden ons
vaderland prijs te geven aan de fransche overrompelaars: ‘Myn Nederlands volk is een volk
van hert en gerechtigheyd; dit volk en vraegt niet als het recht dat hun aengeboren is, hunne
religie en constitutie. Het heeft het gevraegt aen Josephus, mynen oom, en Leopoldus, mynen
vader; het vraegt het heden van de Franschen onaengezien de drygementen van canon en
bajonnet: ziet hier hunne vertooningen aen die Natie (toonende de protesten van de steden
en dorpen); dit volk heeft myne grootvaderen en wel bijzonderlijk Maria Theresia met lyf
en goed in de gevaerelykste tyden bygesprongen: zy vraegen hun recht; ik zal myne kroon
te pand stellen om het hun te geven en hunne voorige hulpen te beloonen’. - Het handteeken
luidt: ‘Vaertwel’, en evenals bij den 3n Brief: ‘De waere Nederlander’.
Als bladvuldsel bij den 1n Br.:
‘Gallica gens Abiit, quid ploras, Belgica, quaeso?
- A quod in O non sit littera versa queror.
Het fransch gespuys is dooR: wat wilt gy nu nog, menschen?
- Dat R waer' eene D: dat waeren onze wenschen!’
In dien 1n Br. wordt gesproken, zoo ik daareven zeide, ‘van 's Keizers verraederlyke
bedienaers, die hy by politiek tot heden in zyn Cabinet heeft moeten gebruyken’. In den 3n
Br. worden een tiental dier mannen genoemd. Men staat met reden verstomd die namen daar
aan de kaak te zien genageld.
(2) Cfr Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vl. Academie, 1890, blz. 152-153.
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zitter van het Drie-Tongencoilege, schreef te Leuven zijne brieven van Ernest
Keuremenne, 1788-89, en zijne Verzameling van stukken byeen veigaederd door
Sincerus Rechtuyt, 1790. Het zijn, als bekend is, bijtende hekelschriften tegen het
Seminarie-Generaal van Jozef II en in het belang der patriotiek’. - En nu in een
voetnota voegt Van Even er bij: Over dezen man lezen wij in de Kronyk van
Pelckmans:
‘Den 1 April 1803 is in syne pastorye van Hombeek, alwaer hy maer wynigen tyd
geweest was, overleden den eerw. Heer Vanden Elsken, gewezen President van het
Collegie der Dry-Tongen alhier, en nu, zedert weynigen tyd, met den Heere Huleu,
lid der Synode van den nieuwen Aertsbisschop van Mechelen. Hy is altyd
gesuspecteert geweest als den autheur van de acht Brieven van Ernestus Keuremenne
en de daer op volgende stucken, waer voor hy in gevaer geweest is van gevangen te
worden in het Collegie van Atrecht, maer gelukkiglyk is ontkomen, in den hof van
den heer Baelmans, daer nevens woonende, geraekt zynde. Ik zal hier aen ieder
verzekeren, dat M. Vanden Elsken noyt den autheur van de acht Brieven van
Keuremenne en van eenige andere daer op volgende stuxkens geweest is, maer alleen
dengene die de manuscripta daervan kwam haelen om die aen den drukker te draegen,
tot zoo langh dat hy die liet, zonder eene letter daer aen te veranderen; maer wanneer
hy in een stuksken eene kleyne veranderinge gedaen had, heeft den autheur hem
gezeyt, dat, indien hy in het toekomende nog eenige de minste veranderinge dede,
hy alsdan de hand van hem zoude trecken, gelyk hy oock gedaen heeft, wanneer hy
veel valsche logenachtige en faemschendende zaeken vertelt heeft, als van den
gewezen rentmeester der infirmereye van het Groot Beggynhof, onder den naem van
Pastor Poliphemus, van Mevrouw de Beeckman, geboren De Vroey, onder den naem
van de lange Jennemie, dewelke, om de waerheyd te zeggen, in dien tyd haer
geboortestad Loven niet genegen was, en zoo den eertitel van Baron, door den Keyser
Josephus aen haeren man gegeven, en meer andere zaeken genoegh hebben doen
zien; maet het was aen hem niet zulks te doen, alzoo dit niet baeten konde om het
opkomen van het nieuw Seminarie te beletten, gelyk deden de Brieven van
Keuremenne, zoo uyt de woorden van den eersten Minister te vatten was, de welcke
hy ter taefel by den Hertogh van Arenberg zynde, tot Heverlé, gesproken heeft: Ce
bougre de Keuremenne est la ruine totale du Séminaire général; ce malheureux
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fanatique nous jette plus de pierres sur un jour que nous pouvons tamasser sur deux
mois’. En van dit gezeg van den Minister magh men verzekert zyn, want men wist
het al des anderdaeghs 's morgens, wanneer noghtans alle de caemerlingen die de
taefel dienden, nog daer waeren, en sy van het Seminarie Generael hebben beginnen
te spreken, het welk den Minister wel heeft doen vloeken’. - Zoo spreekt dan de
Chronyk van Pelckmans, 11e deel, blz. 357(1). Noteert dat hij dit schreef in de jaren
1805 en 1806.
Wat nu over Pelckmans' bewering gedacht?
Dat de man het mis voorheeft. Tusschen 1788, toen Keuremenne de pen opnam,
en 1805, toen Pelckmans zijn meening uitsprak, ligt een afstand, die veel nevel voor
de memorie doet opdampen.
Dat Vanden Elsken heeft medewerkers gehad, dit moet de aard zelf zijner Brieven
doen onderstellen, en, overigens, hij zelf erkent dit op meer dan één plaats; wij hebben
er reeds hooger gewag van gemaakt. Wie waren die medewerkers - dit woord staat
ook in een stuk van Michel, den drukker van Keuremenne's Brieven - wie waren zij?
Uit dat zelfde stuk kennen wij maar één: namelijk Priester De Paire. Maar dat stuk
zelf, wat was dit stuk? Dit stuk was een vreeselijk verontweerdigd antwoord van
Michel op 'n ‘Waerschouwing’, welke Vanden Elsken tegen hem had doen aanplakken
(22-23 October 1791): ‘Heerke Keuremenne (zoo spreekt hij daarin), het is om u
gedient te hebben, dat ik de stad Loven en het Land heb moeten verlaeten. Het is ter
diër oorzaeke ende voor u geweest, dat ik (de ondergeteekende) twee verscheyde
decreten ofte vonnissen tot mynen laste gehad hebbe, ende nog ter uwer oorzaeke
heb moeten consigneren in de Weth van St-Truyden eene somme van 620 guldens’...(2).
Edoch genoeg.
Michel was jaren lang de vertrouweling van Vanden Elsken geweest. Nu was er
oneenigheid tusschen hen opgerezen! O die wereld! Nu vragen wij: Hoe zoude Michel
in zulk openbaar stuk Vanden Elsken durven betichten hebben, dat deze de schuld
geweest was van de verbanning en de boete waarmede men hem, drukker, gestraft
had, indien hij van zijn slag niet zeker was

(1) Van Even duidt nog een andere bron aan over Keuremenne sprekende: Den Spectateur
universeel van den 20 December 1789, nr 12 blz. 168.
(2) Zie Bijlage V
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geweest? Ja, zeker zal Michel geweten hebben wat hij zei: het was amper anderhalf
jaar na de gevangenneming van Vanden Elsken (14 Juni 1789). Hij noemt hem.
Vanden Elsken, bij zijnen deknaam Keuremenne. ‘Ik heb u’, zegt hij nog, ‘te St.
Truyden, waer gy in 't klooster van Steenaert verbleeft, uyt de handen geholpen van
acht provoosten’... Wat Michel hem onder de oogen legde, had Vanden
Elsken-Keuremenne zelf verhaald: herleest even dat ‘Omstandig Verhaal zyner
injurieuze Gevangenisse’, op blz. 11..... Pelckmans' bewering kon dan doen twijfelen,
of Keuremenne wel inderdaad Vanden Elsken was, - doen twijfelen zoolang er geen
stellig bewijs het tegendeel klaar maakte; maar dat stellig bewijs steekt in het stuk
van Michel, en Pelckmans' gezegde houdt dan geen steek.
Ten andere zij hier nog eens aangehaald de bewoording, waarmede Pastoor De Heuck
van Leest het overlijden van Vanden Elsken, pastoor van Hombeek, opteekende:
‘Famosus ille Keuremenne, acerrimus Seminarii Generalis Lovaniensis libellis suis
impugnator et eversoi: Hij was die befaamde Keuremenne, door zijne vlugschriften
de heftigste bestrijder en omverwerper van het leuvensch Seminarie Generaal’.
Pastoor De Heuck, een ervaren en geleerd priester, zal zeker zijn naasten buurman
en confrater wel gekend hebben lijk hij was en geweest was! Geen twijfel daarover!(1)
En moesten wij nu nog herhalend samenvatten wat wij hooger nopens den persoon
van Keuremenne en Vanden Elsken aantroffen, dan viele er aan te stippen, o.a.: dat
Joannes en Ernestus een en dezelfde persoon zijn, schuilend onder den deknaam
Keuremenne; dat men van de eerste bladzijden gewaar wordt, dat de schrijver een
priester is. Daarbij, hij zelf geeft eene plaat waar hij, zoo hij zegt, op verbeeld wordt...
verbeeld

(1) Ik trof nog dezelfde getuigenis aan in de ‘Jaerboeken der Oostenryksche Nederlanden van
1780 tot 1814... opgesteld door eenen Tydgenoot’; drukk. De Goesin-Verhaeghe, Gent, 1818,
op blz. 59. De man, die een volbloed partijganger van Oostenrijk is, schrijft o.a.: ‘Deze
“patriotike” opstekers, zoo geestelyke als weireldlyke, stroeyden uyt alle soorten van
laster-schriften, waer-onder het voornaemste was een periodiek blad, bekend onder den naem
van Keuremenne, het gene opgesteld wierd door zekeren Vanden Elsken, priester en theologant
tot Loven’ ..
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in priesterkleêren. Ziet brief VII, blz. 51. Die plaat stelt het Seminarie-Generaal voor,
waaronder staat:
Wat baet dog onzen tegenstant?
Hy stoot te zeer van zynen kant.

Links staan de hoogleeraars, die het wankelend gebouw met hand en stok willen
tegenhouden; rechts, opstaande uit zijn leunstoel met een pen in de hand, een
priester..... Cfr ook nog Brief VII, blz. 102-103.
En die man, die schrijver, die priester woont te Leuven, kent Leuven met zijn
straten en steegjes, is in dagelijksche betrekking met Leuvensche menschen, is dus
in de gelegenheid van tien kanten te gelijk inlichtingen te bekomen, en zijne taal
intusschen heeft een sterk brabantsche kleur, die aan de streek van Alsemberg bij
Brussel doet denken...
Dat hij de schrijver was kon niet bestopt blijven; aldra staat hij als zoodanig bekend,
al heeft men geen enkel doorslaand bewijs, al doet hij wat hij kan, maar al te naieve
pogingen, om te doen gelooven dat Keuremenne met Vanden Elsken geen uitstaans
heeft..... Doch het algemeen gevoelen is daar (cfr Brief IV, 81, 102: ‘Men zegt, dat
men begint onderzoek te doen tegen ons’... En blz. 233, opgewondenheid van den
Minister, te Heverlee...
Daarop volgt de aanslag tegen J.J. Vanden Elsken: ‘Den 27 Sept. heeft men den
Lector van het Atrechts-collegie met naem J.J, Vanden Elsken meynen te vangen’:
cfr blz. VIe Brief, blz. 234-236...
Ja, 't algemeen gevoelen van volk en bestuur hield Vanden Elsken voor den
gevreesden Keuremenne...
Ware 't hij niet geweest, dan zou men toch iemand noemen. Werd dat gedaan?
Nooit....
Zoo komen wij tot zijne gevangenneming te St. Truyden. Het volk juicht hem toe;
hij is de verdediger van recht en Kerk, de bestoker van het Seminarie-Generaal,
Keuremenne! Ziet Omstandig Verhael... o.a. blz. 18-28...
Wonder is het ook, hoe Keuremenne, in de reeks zijner Brieven, een woordje rept
over zijne later ontvangen eerambten, of hen beknibbelt die er vóór hem in zijn. Zoo
b.v. in het vlugschrift ‘Opdragt aen de Heeren Joannes en Ernestus de Keuremenne’,
blz. 3, heeft hij het op het eerambt van
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Roomschen Censor: vroeger was het op de kanoniksdy van St. Pieter, o.a. in VIIIn
Brief, blz. 146...(1)
Edoch dit zij voldoende, en uit hetgene voorgaat mogen wij besluiten, dat Vanden
Elsken, zoo niet alleen, al zeker de voornaamste opsteller der Brieven van Keuremenne
geweest is; doch dat hij medehelpers gehad heeft, ja. Dit blijkt ten duidelijkste o.a.
uit de getuigenis van drukker Michel. Pelckmans verkeert zeker in dwaling, als hij
denkt, dat Keuremenne-Vanden Elsken enkel de bijdragen ontvangen en gerangschikt
heeft. Ongetwijfeld heeft hij medewerkers van Keuremenne gekend, en werd hij er
aldus toe gebracht het auteurschap aan Vanden Elsken = Keuremenne te ontzeggen.
Desnoods kan nu ook die verscheidenheid van medewerkers het waargenomen
verschil in stijl en seplling uitleggen. - Wij voegen ten slotte er bij, dat ook
Sincerus-Recht-uyt, naar ons oordeel, geen andere is dan Vanden Elsken(2).
(1) Van den Elsken werd tot Kanunnik van St. Pieter benoemd op den 9 Meert 1790.
(2) In ‘Tweede Verzaemelinge van Lof-gezangen voor de vroome en noyt-volprese Helden, die
Brabandsche Patriotten het Nederland verlossende van het jok der dwingelandye onder
Josephus II. 1789. Drukk. tot Loven, by Francisc. Michel, Patriottischen Drukker, in het
Cabinet litteraire, 1790, 24 blz. in 8o - tref ik een Lof-gezang van d'Héer Keuremenne aan.
Stemme: Pour la chère Patrie.
1.
Neerland, wilt niet meer schrikken
Voor Gods-dienst en voor Kerk,
Al schoon de Hinneprikken
Zoo hevig gaen te werk:
De wyze Penne
Van Keuremenne
Is bezig even sterk.
2.
Laet ze maer lustig bouwen
Een nieuwe Babel-stad,
Het zal welhaest berouwen
Al die daer deel in had:
De wyze Penne
Van Keuremenne
Zit hun kort achter 't gat.
3.
Al is het werk voltrokken,
Al werft men t'allen kant.
Om met zeer vette brokken
Te brengen 't Huys in stand:
De wyze Penne
Van Keuremenne
Bied deftig tegenstand.
4.
Uyt dorpen en uyt steden
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Den grootsten ezelshoop
Komen zig hier besteden;
Dog let eens op den knoop:
De wyze Penne
Van Keuremenne
Verdryft hun op den loop.
5.
Men wou geheel vernielen
Het catholyk Geloof
En aen dees domme zielen
De Kerk laten tot roof:
De wyze Penne
Van Keuremenne
Maekt hunne pooging doof.
6.
De Stoëgers moeten loopen
En d'Ezels even zeer,
Of men zou hun opknoopen
Om hunne valsche leer:
Zoo wyze Penne
Van Keuremenne
En vond men nimmermeer
7.
Die Babel-school van Loven
Is dan geheel te niet:
Laet ons den Hemel loven,
En zingen in ons lied:
De wyze Penne
Van Keuremenne
Zoo groot gebouw omstiet.
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XV
Al hetgeen nu voorgaat zal u ongetwijfeld de vraag in den mond gelegd hebben: Wat
denkt gij dan over het karakter, en ook wel over stijl en trant van Vanden Elsken?
Voorzeker, om rechtveerdig te zijn, in dien opzichte vooral is het noodig zich
trachten te verplaatsen in de samenleving van toen. Dit dient gezeid zoowel voor den
aard en den toon zijner schriften als voor de taal die hij gebruikt.
Over heh algemeen is de stijl zijner Brieven niet zeer
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vloeiend. Op sommige plaatsen meent ge wel de brabantsche volkstaal er ongekunsteld
te hooren in klinken, klaar en krachtig; doch daarnevens is het weer de gewrongen
gang van naar het latijn of het fransch ineengesmede zinnen. Niet gekuischt is die
stijl; veeleer slordig is hij, zelfs zonder eenheid van spelling; men zou zeggen dat de
schrijver den tijd niet gehad heeft of zich de moeite niet gegeven den tekst te herlezen,
te snoeien, te zuiveren van onkruid en miswas. Zij echter erkend, dat de moeilijke
omstandigheden, waarin die stukken opgesteld en gedrukt werden, wel eenigszins
den schrijver verontschuldigen.
Is nu in die menigvuldige stukken verscheidenheid van stijl, ja, en van spelling,
waar te nemen, waaraan kan dit toch wel geweten? Valt dit niet uit te leggen door
de verscheidenheid van medewerkers? Zeker, ik zei het reeds: Vanden Elsken in zijn
krijgstocht tegen het oostenrijksch bewind, en inzonderheid tegen het
Seminarie-Generaal, had medehelpers. Hoeveel? Dit weet men niet; maar inlichtingen
zal men uit alle hoeken van Brabant aangebracht hebben. Hij schrijft dit zelf. Sommige
bijdragen nochtans, die, naar men gist, ook uit zijn penne voortkomen, zijn degelijker,
beschaafder, minder slordig, minder stroef: men wordt gewaar, dat hij die ernstiger
doordacht; zij slachten meer een, ik zei bijna, een academische verhandeling van
dien tijd, en geen hekelschrift.
Is zijn stijl nu voor ons altijd niet helder, dan moet men dit toeschrijven, althans
in menig geval, aan den inhoud zelf van brief of bijdrage: Hij handelt bijna gedurig
over niet of weinig bekende namen en feiten uit die dagen; maar doorgaans is hij
bitsig, onuitputtelijk in schimpen en schampen, en die kwinkslagen, die steken onder
water ontaarden vaak in hatelijke persoonlijkheden, gelijk zijn drukker Michel getuigt,
en de man ondervond het zelf. Zijne scherts wil soms te geestig zijn, en zoo wordt
zijn lach lomp en gemeen. Tekst en platen zijn somwijlen zeer ‘shocking’. Maar een
hardnekkig, een vreeselijk tegenkanter is hij, die door dun en dik vooruitspoort naar
zijn doel, pijl en slijk werpt rechts en links... en het moet gezeid, hij geraakte tot zijn
doel. Spotten is doodslaan hoorde ik wel eens zeggen. Moet ik op voorbeelden wijzen?
Leest maar even den VIIn Brief.
Nu anderzijds zij erkend, dat Vanden Elsken een geleerd man was. Moet dit uit
zijn rijke bibliotheek opgemaakt? Och neen; doch de man handelt, niet zóó
oppervlakkig, over kerke-
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lijke geschiedenis, over godgeleerdheid, over schriftuur en kanoniek recht. Hij doet
zich kennen als een waarlijk geleerd humanist, te oordeelen althans naar zijn talrijke
aanhalingen uit de latijnsche klassieken: uit Virgilius en Horatius, uit Tacitus en
Juvenalis, enz. Ook uit de fransche schrijvers en inzonderheid uit Boileau, wiens
hekelrijmen hij zich ten nutte sielt. De ambten welke hij, zoo vóór als na de
Brabantsche Omwenteling, aan de Universiteit vervulde, strekken overigens ten
bewijze, dat hij voor een bekwaam mensch doorging.
Dit erkent ook een getuigschrift van Hgl. J.F. Vande-Velde, in dato 8 October
1790 aan de geestelijke overheid van Mechelen gegeven. Vanden Elsken was tot de
plaats van Kanunnik van St. Pieter bevorderd. Volgens decreet van Pius V was aan
die eereplaats het ambt van boekkeurder verbonden, en daartoe was de graad van
Licentiaat in de H. Godgeleerdheid vereischt. Tot Licentiaat had Vanden Elsken het
nog niet gebracht, doch hij bereidde er zich toe. Toen vroeg de geestelijke overheid
van Mechelen het gevoelen van den heer Hgl. en Deken der Faculteit Dr Vande Velde
daarover. Het antwoord was gunstig, doch men zou den belanghebbende eenigen
tijd jonnen ter voorbereiding: ‘Overigens getuig ik, zoo sprak hij, na hetgeen de eerw.
heer Plebaan(1) mij mondeling meêdeelde: ‘dat de heer Vanden Elsken immer met
iever en vlijt zijn plicht van lector in 't Atrechts-college gekweten heeft, de
nieuwigheden in zake van godsdienst heeft verafschuwd, en door gedrag en zeden
aller achting heeft verworven’.(2)

(1) Namelijk de zeer eerw. heer J.B. Samen, laatste President van het Atrechts-college (collège
d'Arras), Aartspriester en Plebaan van St.-Pieter.
(2) Ziet Bijlagen, I - Over Hgl. Vande Velde, geboren tot Beveren-Waas op den 5 April 1743,
en daar gestorven op 9 Januari 1823, schreef wijlen Hgl. H. De Jongh een bijdrage in Ons
Volk Ontwaakt, op blz. 254 (30 Mei 1914):
...‘Jozef II wilde alles vernieuwen, alles veranderen zonder rekening te houden noch met de
rechten der Kerk noch met onze voorvaderlijke vrijheden. Onder de moedigen die iedere
inbreuk van den prins bestreden stond Vande Velde steeds op de eerste plaats. In 1784 werd
hij door 't landsbestuur van zijne lessen ontheven, maar mocht ze na weinig maanden hervatten
't Zou voor korten tijd zijn, in de verslagen door 's Keizers raadslieden opgemaakt, staat de
Hoogleeraar steeds aangeteekend als een “ultromontaan”, een “Roomschgezinde”. Ook werd
hij in 1786. bij 't openen van 't Algemeen Seminarie, uit zijn leerstoel uitgesloten en van alle
ambten ontslagen; welhaast moest hij uit Leuven vluchten. Van in zijne schuilplaats verdedigt
hij de rechten der Hoogeschool met de pen, en wordt als “oproermaker” tot tien jaar
ballingschap veroordeeld.
Met de Brabantsche Omwenteling komt de kloeke leeraar te Leuven terug; doet, als
bibliothekaris, de boeken door de Oostenrijkers naar Brussel vervoerd weerkeeren, en
herbouwt in 1790 een groot deel van 't Heilig-Geestcollege....’
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De uitslag was dan ook, dat Vanden Elsken voldoening kreeg, en weinig tijds daarna
teekende: Joan. Jos. Vanden Elsken, presbyter, praeses Collegii Buslidiani Trilinguis
Lovanii, Canonicus Ecclesiae Collegiatae et Parochialis ad S. Petrum et per totam
Germaniam inferiorem Apostolicus et Patrius Librorum censor et visitator, etc. etc.
- Zoo ja, was zijn portret onderteekend, dat L.A. Claessens gegraveerd had.

XXVI.
Wij zijn nu, om zoo te zeggen, op het einde onzer taak.
Wij hebben het werk van Priester Vanden Elsken, of liever van Keuremenne
ontleed, en wat besluiten wij?
Streng was hij, uiterst streng, en wij moeten erkennen, dat hij tegen de voorstanders
van het Seminarie-Generaal meer dan eens de palen der betamelijkheid te buiten
ging. Op onze dagen kunnen wij niet verstaan, dat men zich zulke ruwe, zulke
hatelijke, zulke afschuwelijke personaliteiten zou durven veroorloven.
Doch zijn die aan hem persoonlijk toe te schrijven? Waren er geen medewerkers
in 't spel? Ja, zei ik, dat Keuremenne medewerkers had staat buiten kijf; aan wie dan
toegeschreven wat men meent te moeten afkeuren? Dit valt niet te bepalen; doch
Keuremenne, wie hij ook zij, draagt de verantwoordelijkheid. Dat hij volle vlucht
aan zijne pen geeft, dit valt te begrijpen. De buitensporigheden, de ergernissen die
onder zijn oogen eenieders eerlijk en vaderlandsch gemoed tergden en verbitterden,
gingen waarlijk alle denkbeeld te boven, en wanneer wij ons dan met de verbeelding
in die woelige tijden verplaatsen, kunnen wij ons wel eenigszins voorstellen den
bitsigen grondtoon, die in Keuremenne's meeste schriften ligt.
Overigens vergete men niet: de man heeft naar de roede maar gegrepen, als ons
volk reeds bijna tien jaar lang zijne vrijheid zien verbrokkelen, en zijne rechten zien
verschoppen had; als hij alle eerbiedig verzet of beroep had zien afweren met
uittartende barschheid, - en in wiens name? door wien in per-
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soon? Door keizer Joseph II zelven. Doch volbloed Brabander gelijk hij was, riep
Keuremenne - en met hem zij, de groote meerderheid van 't brabantsch volk, in wie
de vrijheidszin van 't voorgeslacht niet ontaard was door den geest der eeuw, - riepen
zij het aloude brabantsch recht in, dat Joseph II had bezworen, dat hij onder den voet
vertrapte... doch krachtens hetwelk hij ook nu zijn recht op de kroon van 't hertogdom
verbeurde
Dat hij die het volk niet spaarde, ook door het volk niet gespaard werd, spreekt
van eigen, - en men moet maar even de volksliedjes van dien tijd nalezen om te
gevoelen wat een verbittering tegen den Oostenrijker de herten vervulde.
Keuremenne's taal klinkt heel en al in den geest zijner samenleving, in den geest van
het geknevelde volk... en Joseph II haalde zich maar over het hoofd hetgeen het
natuurlijk gevolg was zijner meer dan kortzichtige handelwijs.
Kortzichtig ja; hij hadde wat beters van zijne moeder moeten leeren... maar die
moeder, o! zij zelve had zulk hoogen dunk niet van haren zoon. Wordt hij nu door
sommige lui zoo hoog opgehemeld, wij vragen hun niet waarom: wat hij in ons
Vaderland bewerkt heeft en nog wou bewerken, antwoordt in onze plaats. Maar het
zal wel waar zijn, hetgeen ons de geschiedenis leert: ‘Maria Theresia zelve had geen
hoogen dunk van de bestuurlijke kennis van haren zoon: zij kende zijn wispelturigen
geest, zijn onmatige zucht naar nieuwigheden, zijn onbeteugelde jacht op roem en
volksgunst’(1). En daarop citeert Mathot de schets, die een protestant, die Bilderdijk
teekende naar het leven, misschien wel met ietwat te scherp hoekige trekken, doch
wij gelooven dat hij, tijdgenoot van den Vorst, beter onder den indruk der feiten dan
wij, ook beter over die feiten kon oordeelen.
‘Jozef II, zegt hij, was in de beginselen der fransche philosophie opgevoed, en hij
beantwoordde daaraan. Geen vorst van zijn leeftijd is geroemd als hij, en niemand
ooit verdiende het minder. - Hij spotte niet alleen, maar had een afkeer van godsdienst,
was geldgierig, dwangzuchtig, egoïst in den hoogsten graad, en van dolle ijdelheid
opgezwollen, was waarachtig eer en braafheid hem vreemd, zoowel als de goede
trouw, en zijn in den grond bedorven hart had het minst ge-

(1) Zie: Jozef II en zijne Regeering in België, door Mathot Drukk A De Koninckx, Antwerpen,
1889, blz. 2.
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voel niet van menschelijkheid. Hij verachtte de fraaie kunsten, en drukte ze neer, en
haatte zijne moeder, van wie hij niets dan de hoofdigheid in zijn karakter had. Hij
placht te zeggen: Dans l'ordre d'ici-bas la royauté est un métier, en hij beschouwde
het ook als een bloot métier; waar hart of gemoed niets met te schaffen had, en dat
métier waande hij te verstaan, en 't kwam bij hem op het allerhatelijkste despotismus
uit, hetgeen zoolang als het zich bloot in het verongelijken der geestelijkheid
vertoonde, hemelhoog als blijk van verlichting geprezen wierd. Hij brak alle heilige
traktaten, trad alle verplichtingen jegens bondgenooten, naburen, vrienden en
onderdanen onbeschaamd met den voet, beroofde en plunderde kerken en kloosters
van alle sieraden en kostbaarheden, en verkocht den geplunderden diezelfde
kostbaarheden weer voor eene som gelds, deed fatsoenlijke en edele stiftjonkvrouwen
soldatenhemden naaien, in plaats van haar kunstwerken daar geheel Brabant wel van
voer, en drukte de Nederlanden derwijze dat hij ze verloor. Met Hongarije scheelde
't weinig, of 't had denzelfden gang gegaan... Zonder eenige reden deed hij den Turken
den oorlog aan; ontsloeg generaals uit zijn dienst, en stelde zich aan het hoofd van
zijn armée, zonder geschut, wapenen of bagage, en na de groote helft van zijn leger
daar bij te laten zitten, terug te keeren... Zoo was deze fraaie kweekeling der fransche
philosophie!’...
Ja, zoo sprak Bilderdijk in zijn voortvarende en hartstochtelijke wijze van schrijven,
en toch - dit getuigt Mathot, - ‘na de openbaring van zoovele oorkonden, moet men
wel bekennen, dat het levensbeeld des Keizers, in de hoofdtrekken, met vaste hand
en naar waarheid geteekend is’.
En dan besluiten wij: valt het dan te verwonderen, dat de opgewonden gemoederen
der bloedig gekrenkte Belgen zich lucht gaven in de bijtende taal of in de bittere
spotternij van Keuremenne en zijne vrienden?

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

375

Bijlage I.
Wij geven hier de stukken, die betrekking hebben tot de benoeming van Vanden
Elsken als kanunnik van St. Pieter te Leuven en tot het ambt van Boekkeurder:
A. Vraag naar inlichting gericht uit Rome naar Mechelen, en uit Mechelen naar
het Capittel van St. Pieter en tot den Deken der Faculteit van Godgeleerdheid
ter Hoogeschool van Leuven.
B. Antwoord aan Zijne Emin. Kard. Aartsbisschop van Franckenberg.
C. Antwoord naar Rome uit Brussel.

A1. eme et rme dne obsme,
Non gravetur Eminentia Vrâ super adjunctis precibus porrectis nomine Joannis
Josephi Vanden Elsken Sacram Congregationem Concilii, audito capitulo, instructam
reddere, et referre de justa, et necessaria causa dispensandi, et de oratoris scientia,
et idoneitate, prudentissimumque animi sui sensum aperiendo, preces ipsas remittere
non dedignetur Emiñtia Vrâ, cujus manus humillime deosculor.
Emiñtiae Vrae.
Romae n7 Augusti 1790.
Gratis et quoad scràm.
Mechlinien. Emô Archiepiscopo.
Humillmus etc.
S. Card. Pallotta...
Julius Gabrielli, secret.

A2. brief van Kard. van Franckenberg.
Exploratur judicium nostrum per Litteras S. Cong. Concilii Tridentini num dispensare
expediat R.V. Van den Elsken in ordine ad ineundam possessionen Praebendae S.
Petri Lovanii cui annexum est, ex decreto Pii V, officium Visitatoris Librorum,
propter quod Licentiae Gradus in S. Theologia requiritur. Praefatae autem
consultationi priusquam faciamus satis, etsi praedicti Dni Vanden Elsken desiderio
favorabiliter inclinemur, requirendam duximus sententiam vestram, quam ad Nos
transmitti sinc mora exoptamus. Et cuncta vobis a Deo fausta precamur.
Mechliniae, die 4 8bris 1790.
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B1. eminentissime domine,
Ut eâ, quâ par est, promptitudine Eminentissimae gratiae vestrae fiat satis, relative
ad petitionem Rdi Domini Vanden Elsken; ad Eandem transmittimus tenoren
resolutionis, quae in hodiernis comitiis capitularibus capta fuit, et hic subsequitur:
‘Cum gradus iste (Licentiae) videatur requisitus propter scientiam non mediocrem,
necessariam librorum visitatori et censori; et de eâ supplicantis scientiâ judicare non
possit capitulum, nec ad ipsum spectet; pariter judicare non potest, num expediat nec
ne, cum eodem dispensare.
Si vero Sanctitati suae dispensationem petitam concedere placuerit, judicat
capitulum, enixè eam rogandam esse, ut promovendum non eximat a gradu
suscipiendo, sed praefigere dignetur morale aliquod tempus, verbi gratiâ biennium,
intra quod ab adeptâ possessione praedictum gradum suscipere teneatur’.
Offerentes Eminentiae Vestrae quodcumque aliud obsequium possibile, venerabundi
subcribimur,
Eminentissime Domine,
Vestri humillimi ac obsequentissimi famuli
Decanus et capitulum Ecclesiae
Collegiatae divi Petri Lov. De mandato &
L: Smeysters Cant. et Secret.
Lovanii, 6 8bris 1790.

B2. eminentissime domine,
Ad litteras, 4a Octobris ad nos datas, quibus sententiam nostram requirere, Eminentiae
tuae placuit, videlicet, num expediat dispensare R.D. Vanden Elsken in ordine al
ineundam possessionem Prebendoe S. Petri Lovany, cui annexum, ex decreto Pii V,
officium visitatoris librorum, propter quod Licentice gradus in S. Theologia
exquiritur; Facultas theologica in hunc modum respondendum censuit: hactenus non
nisi famâ publicâ praefati R.D. Vanden Elsken capacitatem nobis innotuisse. Examen
quidem subiit coram aliquibus eorum, qui nunc collegium Facultatis constituunt, in
quo ad disputandum pro Baccalaureatûs gradu fiat admissus: verum annorum aliquot
intervallum effecit, ut amplius probè non reminiscantur, num eo
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successu examen absolverit, ut spem fecerit, fore ut ad Licentiae gradum admitti
aliquando potuisset. Quo circa ex Archidioeceos tuae Examinatoribus Synodalibus,
a quibus non ita pridem eumdem R.D. Vanden Elsken examinatum fuisse, nobis est
relatum, facilius et securius, quae sit ejusdem in theologicis disciplinis eruditio ac
capacitas, Eminentia tua poterit cognoscere. Interim oretenus R. ac amplissimus D.
Plebanus, ad S. Petrum, declaravit: ‘Soepe dictum Vanden Elsken Lectoris, ut vocant,
officio, in suo Atrebatensi collegio cum laude functum fuisse, et peregrinis in fidei
ac religionis negotio novitatibus, quas in primis perspectas habet, prorsus abhorruisse,
morumque insuper integritate et in rebus agendis dexteritate, plurimum sese
commendasse; ac proin favore dignum esse’.
Quantocumque tamen favore dignus idem ille esse possit, censemus nihilominus,
Eminentissime Cardinalis, minime expedire, ut a Gradus Licentiae susceptione, quem
Bulla Pii V merito requirit, penitus eximatur. Si vero sanctae Sedi, cum praefato R.D.
Vanden Elsken eatenus dispensare visum fuerit, ut possessionem prebendae S. Petri
ante adeat, quàm Licentiae gradu sit decoratus; censet Facultas, ejuscemodi gradûs
susceptionem non esse diu differendam. Quam ob rem roganda nobis sua Sanctitas
videtur, ut eo in casu biennii spatium supplicanti praefigat, intra quod, ad Licentiae
gradum in S. Theologia capessendum, sese consuetis disputationibus et examine
idoneum exhibeat. Deus Eminentiam tuam Ecclesiae suae diu servet incolumen.
Subscribimur profunda veneratione et ad officia promptitudine
Eminentissime Domine,
Eminentise tuae humillimi ac obsequentissimi famuli, Decanus et Facultas theologica
Lovaniensis.
Lovanii, hac 8 octobris 1790.
V.V. Van de Velde S.Th. Facultatis p.t. decanus.

C. - emin. ac rever. dom.,
Redditae mihi sunt Litterae Eminentiae vestrae, quibus jussus sum sacram
Congregationem S. Concilii Tridentini intructam reddere super precibus, quae ab
oratore Vanden Elsken Sanctitati suae humiliter porrectae sunt: Auditis itaque
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tum capitulo Ecclesiae collegiatae S. Petri Lovanii, tum theologica Facultate oppidi
ejusdem, credo nihil obstare quo minus concedatur gratia in accluso Libello petita,
quin imo in hac rerum temporumque pernicie plurimum referre, ut quantocius de
sedulo et perspicaci Librorum Visitatore provideatur, quod munus per praefatum
oratorem luculenter et studiose impletum iri confido. Posset autem, si Beatissimo
Patri Nostro ita videbitur, dicto oratori, qui infra paucos menses Gradum Licentiae
in jure canonico suscipere paratus est, praefigi biennium trienniumve, intra quod
spatium eumdem gradum etiam in Theologia adipiscatur. Interim remittens
transmissum ad me Libellum Eminentiae vestrae manus deosculor omni cum
veneratione et obsequio.
Eminentiae vestrae,
Bruxellis, die 16 8bris 1790.
Emo ac Rmo Dno
Card. Pallotta, Sacrae Congregationis concilii Trid. Praefecto. Romam.
humillimus et observantissimus
famulus,
Signatum erat: Joan. Henr. Card.
Archiep. Mechlin.
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Bijlage II.
Wij geven hier 3 stukken van Vanden Elsken nopens het teekenen der Declaratie
ingevolge het bevel van den 26 Januari 1797. Hij deed dit in dato van 25 April 1797.
De twee eerste stukken betreffen eigenlijk de declaratie.
Het derde stuk is gericht tot Z. Em. Kardinaal van Franckenberg, uit Brussel, in
dato van den 29 Januari 1800. Vanden Elsken tracht zijn gedrag te rechtveerdigen,
en verzoekt zijne Eminentie de aanvraag tot het bekomen der pastorij van Hombeek
in te willigen.

1.
Copie de la lettre écrite au Commissaire du Dre Exécutif près la Municipalité de
Louvain par J.J. Vanden Elsken, Prêtre et Président du Collège des Trois Langues à
Louvain.
Citoijen,
La conduite loijale qui m'a caractérisé dans toutes mes démarches depuis mon
retour au Paijs, vous devroit sufficemment convaincre de la pureté de mes sentimens
religieux et civils, et pourroit servir de réponse à la lettre que vons venez de m'envoijer
ce 6 floreal.
Car lorsque l'an quatre l'autorité constituée me demande la déclaration de
Soumission aux Loix de la République, je la fis sans ij ajouter la moindre restriction;
je fus le premier qui se présenta au comité établi à cet effet au sixième bureau. Ce
seroit donc à tord qu'on voudroit douter sur la pureté de mes intentions, j'atteste la
declaration que j'ij deposai entre les mains des commissaires.
Il est vrai que la déclaration que la République demande actuellement, outre la
soumission aux loix, faite l'an quatre, exige une reconnoissance de Souveraineté
dans l'universalité des citoyens, et pour m'en expliquer je vous envoije la présente,
et déclare que je reconnois que l'universalité des citoyens françois est le Souverain:
voici, citoijen, une déclaration bien claire pour convaincre la République de la pureté
de mes intentions, et par laquelle je crois avoir satisfait à l'acte spécial et solennel
qu'elle pourroit exiger des fonctionnaires publics.
Louvain, ce 6 floréal an 5.
Salut et fraternité! Signé J.J. vanden Elsken Prêtre et président du collège des trois
langues.
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2.
Autre lettre du même au même.
Citoijen,
L'huissier qui m'a fait remettre votre imprimée du six floreal, avoit dit de revenir
ce soir pour en chercher la reponce; comme j'étois absent, voijant qu'il ne s'est pas
presenté, je vous l'envoie comme je l'avois preparé hier: j'espère que vous l'agréerez
avec les mêmes sentimens par lesquels je me suis empressé de vous la faire
transmettre.
Louvain, ce 7 floreal l'an 5.
Salut et fraternité. J.J. vanden Elsken, President du Collège des trois langues.
Pour copie conforme delivrée au Citoijen... à son invitation par moi commissaire du
directoire exécutif pres la municipalité de Louvain soussigné:
Etoit signé: Godfrin.

3.
Monseigneur,
Il ij a dix ans, que j'ai nomination de la part de l'Université de Louvain sur l'abbesse
de Cortenberg: En nonobstant le grand désir, qui m'a toujours animé pour prendre
un effect, jamais je n'ai pu atteindre ce but, quoi qu'il ij aient eu des effects vacans.
Des personnes d'authorité me prièrent dans ce tems de ne pas quitter ma présidence,
crainte d'y être remplacé par des sujets, que V.E. venoit de flettrir; et qui nonobstant
ses flattoient de retour. La Religion donc exigeoit tel sacrifice.
Entretems un autre devoir m'obligea à plaider auprès du gouvernement pour le
maintien d'une collation, qui m'avoit été faite par les Etats de Brabant: et je le fis
plus pour l'honneur de la cause dont je la tenois, que pour le Benefice même, dont
je fus honoré.
Je ne vous dirai pas, Monseigneur, dans quelles inquiétudes, quels mouvemens,
et quelles depenses que je me suis trouvé durant ce terme: et cependant ni l'honneur
de la cause, ni mon honneur propre me permettoient de retrogarder; ce n'étoit qu'en
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prenant quelqu'effect sous ma nomination, que je pus sans préjudice de droit et
d'honneur me tirer d'embarras.
Il ij a huit mois, que le Curé de Hombeke, près de Malines, est mort; j'ai en tems
et lieu insinué mes lettres à l'abbesse collatrice, et tout s'est fait qu'est de droit.
Lorsque dans ma penible retraite, Monseigneur, je me flattois de voir bientot la
fin de mes inquietudes, et de pouvoir jouir paisiblement du fruit de ma longue
espérance: un bruit sourd s'est fait entendre, et n'a cessé depuis de me ronger le coeur.
L'on me dit, qu'on avoit prévenu V.E. contre moi; qu'on l'avoit pu persuader, que
j'avois fait la fameuse déclaration et le serment de haine à la Royauté, qu'à ces causes
on aimoit d'éluder mon droit sur l'effect vacant par quelques prétextes; et, si je devois
le croire, par un acte controuvé de resignation, qu'on présenteroit à V.E.; et qu'ainsi
au moment, que la tranquillité seroit rendu au public, je devrois rencontrer des
nouvelles troubles pour mon particulier.
J'ai méprisé ce bruit, Monseigneur, et me suis reposé sur la confiance, qu'il a
toujours plu à V.E. d'avoir en moi, jusqu'a passés quelques jours, lorsque je me
trouvois heureusement avec deux respectables membres des Etats de Brabant, MMrs
le Comte de Duras et le Baron D'hovorst, qui me persuadèrent pour en écrire à votre
Em.; et le second me disoit, de lui en parler personnellement, lors de son voyage en
Allemagne, qui aura lieu d'ici en 4 ou 5 semaines.
C'est d'après ces motifs, Monseigneur, que je prends mon recours envers vous,
comme vers le pasteur dont je me suis toujours fait un devoir sacré d'entendre la
voix, et dont j'espère d'être entendu dans le cas présent. Je ne dissimulerar rien: je
parlerai sincerement, afin que ma cause son aux ijeux de V.E. telle qu'elle fut
réellement durant ces malheureuses circonstances.
Lors de la déclaration au commencement de 1797.
Le bruit s'étoit repandu dans le public, que je l'avois faite. Je crois, que des
malintentionnés l'inventerent pour authoriser leur témerité. Ce bruit n'a guerre duré,
et j'étois au fait d'ij mettre fin, comme je fis particulièrement au Chapitre de S.S.
Michel et Gudule à Bruxelles, où, crainte des suites facheuses. j'écrivis une lettre, et
decouvris l'iniquité du rapporteur, qui était Beneficier de la dite Collegiale, et le
danger de declarans.
Je pourrois, Monseigneur, s'il étoit nécessaire, prouver par
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vingt authorités, que j'ai toujours dissuadé la déclaration à tous ceux qui m'en ont
parlé. J'ai laissé imprimer une lettre, que j'avois écrite à ce sujet à un curé, qui m'en
demanda instruction: dont le contenu porte: qu'on ne pouvoit pas faire la déclaration;
- que tels chapitres, tels vicariats, les curés & l'université de Louvain ne la feroient
pas; - qu'il importoit, que les Ecclesiastiques se réunissent de fait et de cause; - que
les curés de Louvain avoient écri à Rome, pour connoitre le sentiment du Pere
commun de fideles; - que le vicariat lui devoit servir de regle - et que je le priois de
dire les mêmes choses à ses confreres voisins. Et comme il me demanda
quelqu'explication de la formule, je l'y fis, et ajoutois, que cependant je croiois, qu'on
lui pouvoit donner une interprétation d'après laquelle elle n'étoit pas contre la Religion;
mais qu'alors cette même interprétation devoit devenir celle du public, & finalement
celle du Legislateur; et que nonobstant cela, personne ne la pourroit faire, qu'apres
la prononciation de l'authorité interpellée.
Tels sont les principes, Msgr, d'après lesquels je me suis toujours comporté sans
en écarter ni à droite ni à gauche. J'avois fait inserrer cette lettre dans un imprimé,
que j'avois destiné pour déjouer la calomnie et pour combattre le commissaire du
pouvoir Extre; qui, pour engager des autres, sembloit la soutenir; mais comme celui-ci
se retracta à ma première interpellation publique, crainte des suites dont je le
menaçois; et qu'ainsi le motif principal venoit de cesser, je ne le rendis pas public.
non obstant qu'il étoit deja imprimé.
Lors du serment de haine qu'on exigeoit à la fin de 1797, et qu'on presscrit de
rechef au commencement de 1798, je vis jurer plus de 50 Ecclésiastiques à Louvain,
le nombre de jureurs ne put jamais ébranler mes principes; au contraire toute
sollicitation fut vaine, et cela étoit assez connu à Louvain, ce ne fut que par l'étranger,
que je me trouvois avec peine dans une gazette comme jureur.
Mais comme la persécution alloit toujours en croissant, je ne crus pas qu'il étoit
de la prudence de me déclarer au grand jour sur le fait: je laissois donc publier au
mois de février 1798 l'imprimé, que j'avois conservé depuis 1797 et je crus, qu'en
publiant les principes, que j'y avois professés pour la cause de la déclaration, le
public auroit facilement conclu a minori prohibito ad majus prohibitum, que j'étois
bien éloigné de me préter au serment, et principalement à un serment de telle nature.
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Aurois je pu croire, Msgr, que de ceux mêmes, qui n'avoient pas juré, en auroient
conclu le contraire? Tel est cependant le fait; et l'on, s'est avancé inconsideramment,
jusqu'à croireque j'avois fait le serment, et que l'imprimé en question en portoit la
justification! non obstant que c'etoit la même brochure touchant la declaration, et qui
portoit la date d'avant que l'idée du serment avoit été conçue. Ils n'avoient pas vu
l'imprimé, et ils en jugèrent d'après le moment de la publication. Cette idée sinistre
se soutenait ainsi jusqu'à ce qu'un mois après on me dit deporté a l'isle de Cayenne.
Entretems le fondement étoit posé par la prévention. Les jureurs y battirent, et des
ennemis achevèrent l'edifice.
Dans le courant du mois de mars passé (même tems que le curé de Hombeke
commençoit à décliner), 5 à 6 malheureux se presenterent au departement de Bruxelles
pour y preter le serment, et un nouveau bruit se repandit, que la langueur de la retraite
m'avoit fait complice de leur crime. Je n'avois cependant depuis 9bre 1790 vu ni
maison, ni rue, pas même respiré autre air, que celui d'un sombre grenier. Il paroit
qu'aucune circonstance voulut adoucir mon sort; pas même celle du bruit le plus
avantageux! car lors qu'on me crut à Cayenne, des personnes de confiance en
profitoient pour s'approprier et disposer des quelques effects, croyant que cette isle
meurtrière mettroit fin à mes jours et à mes proprietés.
Je serois trop diffus, Msgr, si je vous traçois ici toutes les vicissitudes, que
j'éprouvois et observois dans ces malheureuses circonstances. J'espère, que V: E:
trouvera ici de quoi se rassurer, que je n'ai eu rien de commun avec la lacheté du
moment. Je dirai seulement, en observant, que la déclaration, et le serment n'aient
été goutés pour la plus grande part, que de ceux, qui se sont déclarés pour les
nouveautés, il y a dix ans; qu'ils ont profité du moment tant pour couvrir leur honte
de mon nom, que pour le venger de ma loyauté.
Voylà, Msgr, le sort, que j'ai partagé durant cette terrible persécution. Je me serois
cru heureux sur le grenier, que j'habite depuis 13 mois, si la calomnie n'y eut pénétré
pour y troubler mon repos. Je bénirai cependant la main de la Providence qui m'y
donna le bien & le mal.
Enfin, Msgr, non obstant que j'ai lieu d'espérer, que la calomnie n'aura rien effectué
sur l'esprit de V: E:, et que toute tentative auprès d'elle pour éluder le droit de ma
nomination
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sera vaine: non obstant, dis je, toute persuasion flatteuse, je ne retrouve pas celle,
qui puisse calmer mes agitations; car je dois le dire que jamais attentat, chaînes, fuites
et exil, que j'ai partagé durant plus de 14 ans, n'ont pu sur mon esprit ce que la
présente persécution vient d'effectuer: je me sens tourmenté nuit & jour, et je vois
malheureusement menacé ce tems précieux, que je m'étois reservé pour penser à
moi!
Et quoi de plus désolant! que d'être calomnié; devoir craindre que la calomnie
n'embarrasse la possession paisible d'un objet, qui fixa l'esperance durant une longue
suite d'années, et qui seul pouvoit mettre fin à mille besognes inquiétantes, et qui
étoit destiné à finir la carrière!
Si, donc, Monseigneur, j'ai jamais mérité quelque chose auprès de V: E: (et j'en
appelle a l'amitié dont elle me gratifia autres fois), je la prie aussi respectueusement
qu'instamment de m'honnorer de quelque rassurance de son affection; le repos de
mon corps et encore plus celui de mon âme l'exige: daignez lever ce doute carnassier,
que me dévore, soit en faisant réaliser dès le présent ma nomination sur l'effect vacant
de Hombeke; soit en faisant que je ne rencontre des difficultés pour le futur. Je ne
demande ni exemption d'examen, ni de concours: tout pourroit se faire
conditionnellement, et si V: E: le jugeroit, le deserviteur actuel pourroit y rester: je
ne demande qu'une telle grâce, qui puisse me rassurer de votre affection & écarter
les difficultés menaçantes.
J'ai l'honneur d'être avec le plus profond respect de Votre Eminence
Lé très humble et très obeïssant serviteur, J.J. Vanden Elsken, présdt du collège
de Trois Langues
Bruxelles, le 29 janvr 1800.
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Bijlage III.
Niet zonder belangstelling zal men de volgende blz. lezen uit het boek van wijlen
Arthur Verhaegen. Men oordeele hoe ridderlijk de handelwijze was van den
Rector-Magnificus-naar-de-keus van den Keizer. Men leze blz. 342 van:
Les 50 derniènes années de l'ancienne Université de Louvain (1740-1797). Essail
historique suivi d'une notice biographique sur l'avant-dernier recteur magnifique
Pierre-Théodore Verhaegen, par ARTHUR VERHAEGEN. Liège, 1884.
‘Durant les premiers jours de septembre, le Gouvernement, mettant le conible à
ses spoliations, fit transporter à Bruxelles, dans 108 chariots, des livres, meubles,
instruments de physique et autres appartenant à l'Université de Louvain.
Cependant, la fermentation qu'avaient produite tous ces bouleversements, et dont
nous avons déjà parlé, ne cessait pas: les poursuites, dirigées par le recteur Van
Leempoel contre le prêtre Vanden Elsken, caractérisent trop bien le despotisme
joséphiste, pour que nous ne les résumions pas ici. - L'abbé Vanden Elsken, lecteur
au collège d'Arras, à Louvain, et suppôt de l'ancienne Université, était, comme la
plupart de ses collègues, demeuré fidèle aux traditions et surtout aux doctrines de
l'Alma Mater. Il était l'auteur d'un ouvrage satirique flamand contre le
Séminaire-général, intitulé: Brieven van Keuremenne(1). Ces Lettres, très répandues
parmi les patriotes, irritèrent vivement les amis du Gouvernement, et devinrent le
prétexte des poursuites dirigées contre leur auteur.
Le nouveau promoteur-adjoint, de Burleus, se rendit donc, le 27 septembre, par
ordre de ses chefs, au collège d'Arras, pour arrêter Vanden Elsken. Mais celui-ci,
prévenu à temps, avait trouvé moyen de s'évader; il quitta Louvain, et ne laissa à la
justice répressive de l'Université que sa chambre et ses meubles(2). C'est alors
qu'intervient le recteur Van Leempoel, déjà établi à Bruxelles pour surveiller les
nouvelles installations. Sa correspondance avec de Bourleus est curieuse, et peint
admirablement l'homme investi de la confiance du

(1) 2 forts vol.; nous avons sous les yeux la 7e éd. du t. 1r. Le 2d fut imprimé en 1789.
(2) Journal de ce qui s'est passe... en 1788; Ms. par GÉRARD, p. 148.
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Gouvernement impérial(1). Le 27 septembre, il écrit au promoteur-adjoint, et le charge
de rechercher des témoignages, pour prouver que Vanden Elsken “est un des
principaux boutefeux et moteurs des troubles”. - Le 28, il lui ordonne d'interroger,
au sujet du fugitif, et de faire témoigner les Béguines.
Ayez la bonté, ajoute-t-il, - et ceci est plus grave, - de faire déposer le chirurgien
Hermans sur ce qu'il sait, concernant Vanden Elsken, quant aux conseils qu'il aurait
donnés dans la confession. Tâchez, Monsieur, d'avoir les noms d'un certain nombre
des théologiens, qui ont signé la fameuse requête au Cardinal, et de me les envoyer:
il m'est indifféremment (sic) de quel pays ceux-ci sont natifs: je préfère cependant
les Flamands, Brabançons et Namurois. - M.M. Marant, Mazière, Wouters et Dillen
vous assisteront à cela. Ayez la bonté de me marquer, si l'on a trouvé quelque chose
d'important à la chambre de Vanden Elsken. - De Burleus lui ayant mandé qu'il a
trouvé des papiers, Van Leempoel écrit encore, le 29 septembre: “Je vous prie de ne
donner à qui que ce fût aucun des papiers que vous avez pris chez Van den Elsken,
fût-ce même pour les (envoyer) à Bruxelles, sans que je vous l'aie mandé”.
Probablement les précieux papiers devaient servir de titre à Van. Leempoel pour
avancer plus loin dans la confiance de ses maîtres. - Toujours est-il que l'affaire
traîna, par suite de l'inauguration des nouvelles facultés; car une note de S.E. le comte
de Trautmansdorff, adressée, le 25 oct. suivant au conseiller de Le Viellleuze, prie
ce dernier de mander chez lui le recteur Van Leempoel, et de lui enjoindre de
poursuivre l'affaire Vanden Elsken avec célérité et vigueur; S Excellence désire, que
M. de Le Vielleuze s'assure “qu'on tire des papiers tout le parti possible, non seulement
vis-à-vis de Vanden Elsken, mais surtout vis-à-vis de quiconque peut s'y trouver
compromis”.(2)
Cette correspondance jette une vive lumière sur les sentiments qui animaient les
agents du pouvoir impérial, à l'égard de tous ceux qui tenaient, de loin ou de près, à
l'ancienne Université.’

(1) Arch. de l'évêch. de Gand. (Nous y avons retrouvé toute la correspondance avec de Burleus.)
(2) A.R. secrét. E. et G., P. 393. - Ce ne fut que le 16 juin 1789, dit M. GÉRARD, dans son Journal
(1789, p. 137) que l'on fut informé, à Bruxelles, de l'arrestation du prêtre Vander Elsken qui,
se trouvant, le 14, dans un couvent situé à une demi-lieue de St. Trond, avait été ariêté par
quelques archers de l'Ecoutète de St-Trond. La détention du digue ecclésiastique ne fut pas
longue: 400 habitants de la ville l'enlèveront de force de sa prison, et lui rendirent la liberté.
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Bijlage IV.
In Le Bibliophile belge, Brussel, 1866, blz. 348-358, komen belangrijke
bijzonderheden voor over het verblijf van drukker Michel en Priester Vanden Elsken
te St. Truiden. De bijdrage heet Recherches sur l'introduction de l'imprimerie dans
les localités dépendant de l'ancienne Principauté de Liége et de la Province actuelle
de ce nom, par U. Capitaine. Sprekende over St. Truiden, dat nu tot Limburg, maar
vroeger tot het prinsdom Luik behoorde, vertelt de schrijver:
‘Het was in 't begin van 't jaar 1788, weinig tijds na de beroerten welke het
oprichten van 't Seminarie-Generaal veroorzaakt had, dat tal van Leuvenaars de
grenzen van 't prinsdom Luik overstaken, en het stadje St. Truiden uitkozen tot hun
vergaderoord. Onder hen waren de twee drukkers J. Michel en J.B. Smits, en beiden
werden er best ontvangen. De Abt van St. Truiden, die bekend stond als heftig
tegenstander van 's Keizers hervormingen, nam hen onder zijne bescherming, en nog
meer deed hij, door zijn toedoen verkreeg Michel een brevet van borger, dat anderen
niet konden bekomen dan tegen 'n somme van honderd guldens. De brief van M.
Maugeer, schepen der stad, daarover dateert den 28 Meert 1789. Wat deed Michel
nu? Zijne vrienden zetten hem aan, een deel van zijn drukkersmateriaal uit Leuven
naar St. Truiden te doen overvoeren. Hij luisterde dan naar hunnen raad, ging met
Smits een verbintenis aan, en stelde zijn werkhuis ten dienste van zijne politieke
geloofsgenooten. Zoo werd St. Truiden aldra het middenpunt der anti-keizerlijke
beweging in de Nederlanden. Edoch dit ontsnapte niet aan de Regeering te Brussel;
zij was er over geërgerd en zond hare klachten over naar Luik, er op aandringend
dat die toestand zou ophouden en die toegevendheid moest eindigen. Bleef dat duren,
dan zouden zeker, zoo sprak men, de goede betrekkingen van gebuurschap in gevaar
komen. Luik luisterde naar die keizerlijke vermaning, en Prins Hoensbroeck veerdigde
tegen de vreemdelingen een bevel uit dat luidde: ‘Son Altesse ordonne... à son officier
mayeur, de sa dite ville (de St. Trond) de prendre à cet égard information et de
s'acquitter en rigueur du devoir de sa charge... à l'effet d'empêcher dans sa dite ville
de St. Trond toute impression, vente et distribution de pareils ouvrages et autres
semblables’.
Deze verordening bedoelde dan zeker Michel en Smits; maar het schijnt dat er
niets van thuis kwam. Zij had, naar wij geloo-
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ven, geen ander gevolg dan het akkoord te breken, dat tusschen Michel en Smits
bestond, doch 't en liep niet lang aan of deze laatste richtte een tweede drukkerij op
voor eigen rekening.(1)
Maar de toestand werd al dagelijks erger,(2) de aanvallen tegen het oostenrijksch
Bestuur namen tot St. Truiden in hevigheid toe, en, gelijk te voorzien was, een tweede
aanklacht uit Brussel volgde er op. Op den 7 Juni 1789, vroeg graaf von
Trautmansdorff aan den Prins van Luik, dat men den schrijver der Brieven van
Keuremenne en insgelijks drukker Michel zoude aanhouden: beiden, zegde hij, waren
onderdanen van Zijne Keizerlijke Majesteit. Dat verzoek klonk nog al beslist door:
‘Il s'agit de s'assurer incessamment de la personne de l'abbé Vanden Elsken(3),
auteur de cahiers atroces sous le nom de Keuremenne, d'ailleurs déjà décrété de prise
de corps par son juge compétent, et du nommé Michel, sujet de Sa Majesté, dont les
circonstances sont connues. J'ai chargé Bastin de remettre la présente réquisition à
Votre Altesse et d'y joindre ses instances, pour qu'Elle veuille bien donner secrètement
les ordres, et faire les dispositions nécessaires pour que ces deux gens soient arrêtés
et qu'on nous les éxtrade, ou laisse suivre. Mr Bastin est autorisé à tous les
arrangements que les circonstances peuvent demander, et qui peuvent faciliter
l'exécution de ce qu'on a en vue, et comptant sur la complaisance comme sur la
déférence de Votre Altesse pour l'Empereur, je me ferai un devoir de mettre sous les
yeux de ce Monarque le témoignage nouveau que j'en attends dans une circonstance
très-essentielle.’
(Get.) von Trautmansdorff.

(1) Op blz. 354, 1866, schrijft hetzelfde tijdschrift Le Bibliophile belge over Smits: ‘J.B. Sinits,
par le fait de la rupture de son association avec Michel vers la fin de 1788, semble avoir
perdu la clientèle des proscrits brabançons; mais il n'en continua pas moins à exercer à St.
Trond l'état de typographe. Il s'y fixa même définitivement. Il mourut en 1828’.
(2) ‘Le nombre des proscrits augmentait chaque jour. Plusieurs il'entre eux, notamment les abbés
vanden Elsken en Ghyen, le docteur Vonck en van Leempoel, logeaient à l'abbaye même.
Les conciliabules se tenaient chez les Récollets’.
(3) ‘Jean-Joseph vanden Elsken, de Forêt près Bruxelles, dirr spirituel du grand béguinage et
chanoine de St. Pierre à Louvain, l'un des polémistes les plus violents et les plus féconds de
cette époque’.
Aldus in Bibliophile bege, loc. cit.
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Nu zoude Luik niet langer meer wachten, en het bevel tot aanhouding werd
uitgeveerdigd, op den 10 Juni(1). Alreeds den 14, gelukte het aan den meier de S.A.
tot St-Truiden, de hand op Vanden Elsken te leggen, toen deze met eenige vrienden
in den omtrek der stad op wandel was; maar nog denzelfden dag greep er, door
bewerking van drukker Michel en van de Abbatialisten(2), een oproerige volksoploop
plaats, en de officier van den Prins was gedwongen zijnen gevangene los te laten.
In den loop der maand Meert 1789, had Michel aan den privaten Raad vruchteloos
de toelating gevraagd(3) een nieuwsblad in St. Truiden uit te geven, waarvan Vanden
Elsken een der voornaamste medewerkers moest zijn. Na de beroerten, van den 14
Juni, werd dat plan doorgedreven, en het kwam uit op het verschijnen van Den
Spectateur Universeel of Nederlandschen Blad-Schryver met historische en
geographische by-voegsels, als ook eene korte Beschryvinge der Nederlanden, daer
by gevoegt de heldendaeden van den Prins Eugenius van Savoyen. Tot St. Truyden
by J. Michel, regt over den Wilden Man. Dit blad zou tweemaal in de week
verschijnen; maar (zegt Le

(1) Ziehier het biljet, dat Hoensbroeck, op den 9 Juni, aan zijn Raadslid Chestret deed geworden:
Mr Bastin vous aura hyer remis ou a Mr le Chancelier une réquisition du C. de Trautmansdorff,
pour faire enlever à St. Trond un folliculaire impertinent; mon intention est qu'on voie servatis
servandis et sans s'exposer à des désagrémens de déferer à la susditte demande. Je me confie
dans votre prudence et celle du Conseil, mon cher Chestret’.
(Get. L'évêque et Prince de Liége.
(2) Abbatialisten was de naam welken men gaf aan de aanhangers van den abt - abbas - van St.
Truiden. Het schijnt echter volgens officiëele stukken uitgemaakt, dat zijn eigen meier zelf,
Moers, een der opstokers van den oploop was.
(3) Dit blijkt uit de volgende mededeeling, welke het Bestuur, op den 15 Juni 1789, aan de
Gazette de Liège deed geworden. ‘On a vu avec étonnement dans une lettre de Louvain
insérée dans le No 71 des Annonces et avis divers du Journal de Herve les phrases suivantes:
La presse de St. Trond vient de donner une jolie infamie en cette langue (flamande) intitulée:
Huitième lettre de Keuremenne. Il est incroyable combien ces lettres scandaleuses valent
au libraire privilégié du pays de Liège. Il est faux qu'aucun libraire ni de St. Trond, ni du
pays ait jamais obtenu ou privilége ou permission ou même tolérance quelconque à l'appui
desquels il put imprimer aucun libelle et moins encore ceux que désigne la lettre de Louvain.
Notre gouvernement, sur plaintes qui lui avoient été portées à ce sujet a ordonné au contraire,
depuis plus d'un an, aux officiers qu'il appartenoit, de rechercher soigneusement les auteurs
de ces ouvrages clandestins et de les poursuivre en toute rigueur des lois’.
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Bibliophile belge) wij hebben enkel de twee eerste nummers kunnen inzien, alhoewel
het ten minste vijf maand lang uitkwam(1).
Wij kunnen met zekerheid niet vaststellen, wanneer Michel, Vanden Elsken en de
andere uitgewekenen tot Leuven zijn teruggekeerd; doch dit gebeurde waarschijnlijk
korts na het vertrek der Keizerlijken. Zoo las men in L'Ami des Belges van den 28
Mei 1790: ‘Het lot van St. Truiden moet de gerechte dankbaarheid der Belgen niet
onverschillig laten. Die stad was immers het toevluchtsoord der bannelingen; het
was daar ook dat gedrukt werden al de stukken, die geschikt waren om de
Omwenteling voor te bereiden en te versterken’.
De stukken van politieken of van godsdienstigen aard, die tot St. Truiden door
Michel werden uitgegeven, verschenen alle, buiten een of twee uitzonderingen,
zonder plaatsaanduiding; zij waren versierd met fantasie-teekeninkjes. Toen, in de
maand Meert 1789, een enkwest tegen dien drukker werd ingespannen, werden te
zijnen laste voorgehaald vijftien brochuren, welke men als van de ergerlijkste
beschouwde, qualifiées des plus scandaleuses. Onder dat getal staan niet vermeld
de laatste Brieven van Keuremenne, welke zooveel ophef verwekten.(2)

(1) Ziet: Le Grand, Essai sur la révolution brabançonne, 1843, p. 79. - M.A. Warzé, dans son
Essai sur les Journaux belges, 1843, p. 128, cite, comme publié à Louvain en 1789 et 1790,
un recueil français intitulé Le Spectateur Universel. Nous regrettons de n'avoir pu en comparer
les premiers nos, que nous soupçonnons imprimés à St. Trond, avec ceux de la feuille flamande
du même titre’.
(2) Le Bibliophile belge voegt hier deze nota aan toe: ‘La collection de ces lettres, dont il existe
du moins deux éditions, a été réunie en volumes sous le titre de Versamelinge der Brieven
van den heer Keuremenne (vanden Elsken) aen de heeren Theologanten van de Seminarien
van Gend, Brugge, Ipren en over het soo-genaemt Seminarie-Generael etc. Tot Bonn, by
Lucas Hinhoeber, 1789 (St. Trond, J. Michel 1788-89), in 8o de 14-22-238-198 pp. et neuf
caricatures. Des exemplaires portent pour rubrique: Tot Trier, by Pluckaen Van Lier, L.. M..,
en boeckverkooper. Sans date. Les lettres de Vanden Elsken sont au nombre de neuf. La
suivante, datée du 1 novembre 1788, ne figure point dans le recueil qui précède: Staat van
het Seminarie-Generaal van Weenen, en een beschryf van den staat van Duyts-Land
aangaande de Religie. Door Ernestus de Keuremenne. Sans nom de lieu (St. Trond, J. Michel,
1788), in 8o de 28 pp.’
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Bijlage V.
Op het einde onzer verhandeling hebben wij, in het voorbijgaan, een woord gerept
over de oneenigheid, die tusschen Vanden Elsken en zijnen drukker Michel ontstaan
was. Wat toch had daar aanleiding toe gegeven? Met zekerheid kunnen wij dit niet
bepalen. Wij kennen de beschuldiging van Keuremenne niet, of liever wij kunnen
die enkel opmaken uit het antwoord van Michel. Dank aan de dienstveerdigheid van
den heer en vriend H. Dierickx, archivaris tot Mechelen, troffen wij dit antwoord
aan op het archief der stad. Het is een stuk ct. 35 × 52 groot, met vier kolommen
compacten druk, en heet ‘Antwoord op de Waerschouwing, die door den Heere
Keuremenne in den nacht tusschen den 22 en 23 October 1791 op alle Kerk-deuren
en Hoeken der Straten binnen Loven aengeplakt is geweest tot misachting en
verfoeying van den Onder-geteekenden’. - En dit handteeken, in schrift, luidde J.
Michel, met het adres: ‘Boekdrukker in de Catte-straet. Loven, den 5ber 1791’.
Het zijn tegen Keuremenne schrikkelijke beschuldigingen van ondankbaarheid,
van bedrog, van woordbreuk. Edoch het stuk is al te uitgebreid om hier overgedrukt
te worden. Zelfs moet de twist met dat een of met die twee stukken niet zijn
uitgevochten geweest. Er bestaat nog een tweede stuk van drukker Michel ten laste
van Keuremenne, dat wijlen vriend Edw. Van Even, archivaris van Leuven, ons uit
zijne rijke verzameling meedeelde. Het was getiteld:
De Schelmerye
ontdekt in de valsche handteekens die op den 11 Novemb. 1791, op verscheyde
hoeken der straeten binnen Loven aengeplakt zyn geweest; met de hier-nevens
gevoegde schelmagtige Verklaering waer van quaestie, en hier gequoteerd no I.
Hier volgt de valsche Verklaering der voorstaenders van Kerk en Staet.
Verklaering no I.
(Hier stond het stuk geteekend J.B. Smits, Drukker tot S. Truyden, gedagteekend
8 9ber 1791, en behelzende 13 artikels tegen J. Michel. Daarop volgt een getuigenis
van dien J.B. Smits, waarin deze verklaart, dat hy verklaering no 1 niet kende noch
schreef noch drukte).
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Nu volgt een hevige protestatie van J. Michel tegen Keuremenne over dezes
handelwijs met valsche handteekens. Dit protest teekende J. Michel ‘Loven, den 3
December 1791.’
En nu ons besluit:
Zulke twistpartijen zijn ten zeerste te betreuren. Wat was er gebeurd? Wat
doorgaans in zulke dingen het geval is, zal men hier ook wel hebben gezien. Beide
partijen komen gekwetst uit den strijd. Doch om met zekerheid, om met billijkheid
te oordeelen, moet men ook én den eene én den andere uithooren. Hier luidde nu
alleen Michel's klokke; de man is opgewonden: misschien te rechte; wie zal 't mij
zeggen? maar groote gramschap legt dikwijls al te bitsige en overdreven uitdrukkingen
in den mond. In dit voorkomend geval evenwel, wat er ook van zij, werpen die
persoonlijkheden veel licht op sommige zaken. Drukker Michel was ongetwijfeld
de eenige man, die wist en terdege wist, hoe Keuremenne met zijn penne gestreden
had. Niet uit zijn beschuldigingsakte zal Pelckmans opgemaakt hebben, dat
Keuremenne zich tevreden stelde met alleen de copie der Brieven aan den drukker
te bestellen, en misschien hier of daar eene lichte verandering aan den tekst toe te
brengen: uit Michel's stukken blijkt wat meer. Keuremenne, zoo spreekt Michel, was
de schrijver, althans de voornaamste schrijver der bijdragen welke Keuremenne in
't licht zond; hij was de ziel, de spil van den hardnekkigen strijd, die het
Seminarie-Generaal in de achting van 't volk deed bezwijken. Michel, beter dan
Pelckmans, was als oor- en ooggetuige op de hoogte van wat er gebeurd 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.
NEGENDE TIJDVAK:
1928-1929
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
De uitgaven der Academie zijn te verkrijgen:
GENT: W. SIFFER, Sint Baafsplein, en VAN RYSSELBERGHE & ROMBAUT, Kouter,
I.
BRUSSEL: N.V. STANDAARD BOEKHANDEL, Em. Jacqmainlaan, 127.
ANTWERPEN: DE NEDERLANDSCHE BOEKHANDEL, Sint Jacobsmarkt, 50
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Vergadering van 25 April 1928
Waren aanwezig: de HH. J. JACOBS, bestuurder, Prof. Dr. A.J.J. VANDE VELDE,
onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de HH. Dr. L. SIMONS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan. AM. JOOS, IS. TEIRLINCK,
FRANK LATEUR, O. WATTEZ, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr.
L. WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. J. PERSYN, Prof. Dr. M. SABBE,
HERMAN TEIRLINCK, Prof. Dr. A. VAN HOONACKER, J. SALSMANS, S.J., werkende
leden;
de HH. TOUSSAINT VAN BOELAERE, Mr. J. MULS, Dr. J. CUVELIER, AL. WALGRAVE,
Prof. Dr. R. VERDEYEN en Dr. J. VAN MIERLO jun. S.J., briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen: de HH. Dr. K. DE FLOU en G. SEGERS, werkende leden.
***

De Bestendige Secretaris leest het ve slag van de Maartvergadering; het wordt
goedgekeurd
***

Leopoldsorde. - Bij Koninklijk Besluit van 8 April 1928 (Staatsblad van 13 April)
werd Prof. Dr. A. VAN HOONACKER, hoogleeraar emeritus in de Faculteit van
Wijsbegeerte aan de Leuvensche Universiteit, werkend lid der Academie, bevorderd
tot Commandeur in de Leopoldsorde.
Bij hetzelfde Koninklijk Besluit werd Prof. KAREL VAN DE WOESTYNE,
letterkundige, werkend lid der Academie, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde.
De heer JACOBS, bestuurder, wenscht beide heeren geluk met deze vereerende
onderscheiding. (Toejuichingen.)
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Aangeboden boeken.
Door de Regeering:
Annuaire statistique de la Belgique et du Congo belge. 55e année, 1925-1926. Tome
LI.
Door Kan. Dr. J. Muyldermans, werkend lid:
HOORNAERT, A. Les durs Reveils.
PIEMONT, J.F. Het Vlaamsche Soldatenleven.
MUYLDERMANS, Kan. Dr. J. Hulde aan Dr. Aug. Snieders.
GOBBERS-OLBRECHTS, E. Het Werk der soldatenbonden.
Militianenbonden. Bisdom van Gent. 1910.
Door Prof. Dr. J. VERCOULLIE, werkend lid:
Les noms de nos Poissons de mer.
Door den Schrijver, buitenlandsch eerelid:
STERCK, J.F.M.: Over Paus Adriaan VI.
Door de ‘Akademie der Wissenschaften in Wien’:
Almanach für das Jahr 1927.
Sitzungsberichte 206. Band, 3. Abhandlung.
Register XIX zu den Bänden 181 bis 190 der Sitzungsberichte.
Register XX zu den Bänden 191 bis 200.
Anzeigen. 64. Jahrgang 1927.
Door de K. Universitetsbiblioteket, te Lund (Zweden):
Acta Universitatis Lundensis. Lund's Universitets Arsskrift. Ny foljd. Första
avdelningnen: Toologt, Juridik och humanistiska ämnen. XXIII, 1927.
ÖDECN, NILS: Studier i Smalands Begyggelsehistoria ett Bidrag till Svensk
Ortnamnsforskning.
OLINDER, GUNNAR: The Kings of Kinda.
GREVANDER, SIGRID: Untersuchungen zur Sprache der Mulomedicina chironis.
BJÖLING, AUGUSTA: Studies in the Grammar of the Early printed English Bible
versions.
SCHROERNER ARTHUR: Die deutschen Mandeville-versionen. Handschriftliche
Undersuchungen
Urval af Norroenum fornkvaedum handa hinum Bókmennta-Idkendum tint saman
ok útgefit.
Emendationer och exegeser till Norröna dikter. I-IV.
WIFSTRAND, ALBERT: Studien zur griechischen Anthologie.
De volgende bijdragen van THEODOR WISÉN:
Málaháttr. Ett bidrag till Norröna metriken.
Om Ordgogningen i den äldre Eddan.
Om Qvinnam i Nordens Forntid.
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Hjeltesängerne Samunds Edda.
Nagra Ord om den Stockholmska Homilieboken.
Carmina Norroena.
De volgende bijdragen van HERBERT PETERSSON:
Slavische Etymologien.
Zur slavischen Wortforschung.
Studien über slav. ch.
Indogermanische Forschungen.
Die altindischen Wörter auf -amba.
Zur indogermanischen Wortforschung.
Einige Fälle von Nasalinfigierung.
Etymologien.
Lateinische und griechische Etymologie.
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur
Griechische und lateinische Wortstudien.
Zwei sprachliche Aufsätze zur etymologischen und semasiologischen Forschung.
Studien zu Fortunatovs Regel. Beitrage zur altindischen Laut- und
Sprachgeschichte.
Einige Bemerkungen zu den Götternamen Mitra und Vanuna.
Beiträge zur Kenntnis des Vulgärlateins.
Einige Tier- und Pflanzennamen aus idg. Sprachen.
Vermischte Beitrage zur Wortforschung.
Beiträge zur lateinischen Etymologie.
Door de Gentsche afdeeling van het Davidsfonds:
De Filisoof van Haagem, door JEF SCHEIRS. Nr 218, der Uitgaven.
Door de ‘Société des Nations’:
Bulletin des relations scientifiques. IIIe année, no 1, février 1928.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Geneeskundige Dienst bij het Leger. - Brief van 21 Maart 1928, waarbij de
heer Minister van Landsverdediging, ingevolge art. 9 van het Koninklijk Besluit van
22-VIII-1922, verzocht, hem een driedubbele lijst van namen van burgerlijke
geneesheeren te willen mededeelen, die als ondervragers voor het Vlaamsch zouden
kunnen geroepen worden om deel uit maken van de Jury, belast met het afnemen
van het examen A der
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militaire geneesheeren, wat de practische Vlaamsche proef betreft. Het examen zal
plaaats hebben op 11 Juni 1928.
Worden aangewezen: de HH. Prof. Dr. FRANS DAELS, briefwisselend lid der
Academie, te Gent, Dr. SANO, bestuurder der kolonie, te Gheel, Dr. Teirlinck, te
Brussel.
2o) Den Haag: Eerste Internationaal Linguistencongres. - Brief van 30 Maart
1928, waarbij de heer Minister van Kunsten en Wetenschappen bericht, dat hij den
heer Prof. Dr. J. MANSION, lid der Koninklijke Vlaamsche Academie, heeft aangeduid
om de Belgische Regeering op genoemd Congres te vertegenwoordigen.
3o) Wetenschappelijke Vlaamsche Congressen. - Brief van 5 April 1928, waarbij
Dr. J. GOOSSENAERTS, secretaris van de Gezamenlijke Regelingscommissie der
Wetenschappelijke Vlaamsche Congressen, de Academie verzoekt twee van haar
leden te willen aanduiden om de Academie te vertegenwoordigen op de Congressen
welke van 13-16 April te Leuven zullen gehouden worden.
In Bestuursvergadering van 11 April werden de HH. J. JACOBS, bestuurder, en
Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE, onderbestuurder, als afgevaardigden aangenomen.

Mededeelingen namens commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. Aanwezig de HH. Kan. AM. JOOS, IS. TEIRLINCK, Dr. L. GOEMANS, Dr. L. SIMONS,
Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr. L. WILLEMS, leden.
Hospiteerende leden: Prof. Dr. M. SABBE, Dr. J. VAN MIERLO S.J. en Prof. Dr. R.
VERDEYEN.
Bij afwezigheid van den Voorzitter wordt de vergadering geleid door Prof. Dr J.
VERCOULLIE, pro-praeses.
Aan de dagorde staat:
1o) Briefwisseling. - De Bestendige Secretaris deelt aan de Commissie een brief
mede van Dr. Erik Rooth uit Lund over de door hem ter uitgave aangeboden
Limburgsche Minneliederen. Bij Prof. Dr. De Keyser zal worden aangedrongen op
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spoedige vertaling van de studie van Dr. Rooth; tot Verslaggevers worden aangewezen
Mr. L. WILLEMS en Dr. J. VAN MIERLO Jr. S.J.
2o) Perkamenten fragmenten, door Dr. A. STRACKE S.J., ter opneming in de
Verslagen en Mededeelingen aangeboden. - Advies der verslaggevers.
Op voorstel van beide verslaggevers besluit de Commissie tot opneming in de
Verslagen en Mededeelingen van de door Dr. A. STRACKE S.J. aangeboden
Perkamenten fragmenten.
3o) SIEMIENSKI: Les Symboles graphiques. - Nota der verslaggevers.
Dr. J. VAN MIERLO S.J. geeft lezing van een nota over het stelsel van Siemienski.
Deze nota, waarin de bezwaren tegen het stelsel van Siemienski worden uiteengezet,
zal worden opgenomen in de Verslagen en Mededeelingen en medegedeeld aan de
Commission d'Histoire van de Société des Sciences et des Lettres de Varsovie, die
de brochure van den heer J. Siemienski aan de Academie voor advies toezond.
4o Comité du Fonds Scientifique. - Mr. L. WILLEMS wijst er op, dat onze Academie
niet vertegenwoordigd is in het Comité du Fonds Scientifique. De Commissie is van
meening, dat een poging moet gedaan worden, doch dat een voorstel in dien zin niet
van de Commissie, maar van de algemeene vergadering moet uitgaan.
2o) Bestendige Commissie voor nieuwere taal- en letterkunde. - De heer Dr.
M. SABBE, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig de HH. O. WATTEZ, ondervoorzitter, Is. TEIRLINCK, Kan. Dr. J.
MUYLDERMANS, Dr. L. SIMONS, FRANK LATEUR, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof.
Dr. J. PERSYN, leden, en Prof. Dr. M. SABBE, lid-secretaris.
1o De Italiaansche natuuronderzoeker-dichter Francesco Redi, en de theorie der
zelfwording. - Lezing door Prof. Dr. ALB. J.J. VANDERVELDE.
Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE handelt over den Italiaanschen
natuuronderzoeker-dichter Francesco Redi (1626-1698) en de theorie der zelfwording.
Deze geleerde bewees op proefondervindelijke gronden dat Homerus in zijn Ilias
gelijk had zelfwording te negeeren.
Prof. Dr. VANDEVELDE geeft een overzicht van natuurkun-
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dige, poëtische en taalkundige werken van dezen zeer verdienelijken geneesheer, en
bespreekt uitvoeriger de natuurwetenschappelijke werken, waarin gehandeld wordt
over de oogbrillen, het gift der adders, het ontstaan der insekten, ettelijke Indische
produkten, over levende woekerdieren, over het glas en het water, waarbij Redi blijk
gaf van onbevangen wetenschappelijken zin.
Deze mededeeling zal in de Verslagen en Mededeelingen opgenomen worden.

Dagorde.
1o) Lidmaatschap der Academie. - Opene plaatsen. - De Academie stelt het getal
opene plaatsen vast:
Staan open:
a) Een plaats van briefwisselend lid, ter vervanging van Dr. FRANS VAN
CAUWELAERT, tot werkend lid benoemd.
b) Een plaats van buitenlandsch eerelid tot vervanging van Dr. J. TE WINKEL,
overleden.

2o) Commissie tot het voorstellen van candidaten. - Benoeming eener Commissie
van drie werkende leden die, samen met het Bestuur, voor elke opene plaats twee
candidaten zullen voorstellen. Worden benoemd: de HH. M. SABBE, IS. TEIRLINCK
en J. PERSYN.
3o) Lezing door Kan. Am. Joos, werkend lid: De Associatie door gelijkenis.
Op voorstel van den heer Bestuurder J. JACOBS beslist de vergadering dat de lezing
in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
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Verslag over het voorstel Joseph Siemienski
Les Symboles graphiques dans les éditions critiques de textes. Projet
d'unification
door J. van Mierlo jun. S.J.
Onze Academie werd uitgenoodigd om ook hare zienswijze mee te deelen over een
voorstel, dat uitgaat van de Société des Sciences et des lettres de Varsovie, om in
kritische tekstuitgaven een gelijkvormig systeem van graphische symbolen aan te
wenden, dat hierbij uitvoerig uiteengezet en verdedigd wordt.
Lofwaardig is deze poging alleszins. Dat een zekere eenheid in het gebruik van
dergelijke symbolen bij tekstuitgaven wenschelijk is, zal wel niemand ontkennen.
Tot nog toe, zoo betoogt het voorstel, werd die niet beieikt: in private uitgaven wordt
dikwijls een persoonlijk, eigen uitgewerkt systeem gevolgd, dat niet altijd in de
inleidingen wordt vermeld en ook niet steeds logisch wordt doorgevoerd.
Wetenschappelijke instellingen hebben wel hun eigen systeem; maar ook dat blijft
meermaals in gebreke, en wordt verschillend aangewend. Overeenstemming in de
beteekenis dier symbolen laat veel te wenschen over: dezelfde teekenen worden met
verschillende waarde gebruikt. Zij zijn ook weinig logisch opgesteld en
samengebracht. Daarin ligt wel een der voornaamste oorzaken, meent dit voorstel,
waarom zelfs de systemen van gezaghebbende instellingen of van leerboeken over
het vak meestal zonder gevolg blijven. Het chauvinisme speelt daarbij dan ook zijn
overwegende rol.
Daarom wil men alle dogmatische voorstellen van dit soort door een beredeneerd
systeem vervangen; beredeneerd in dien zin, dat alle wijzigingen van gelijken aard
door varianten van één zelfde teeken zouden aangegeven worden, b.v. wat in den
tekst ontbreekt wordt door een variante van het teeken [ ] aangeduid. Zoo krijgen we
verschillende varianten voor de gevallen dat iets ontbreekt omdat de tekst er gehavend
(détruit), of wel onleesbaar is, of omdat iets opzettelijk door den afschrijver werd
weggelaten, ofwel toevallig overgeslagen, enz.
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Algemeene opmerkingen.
Laten we eerst eenige algemeene bezwaren voorleggen.
Men vleit zich dus met de hoop, dat zulk een logisch systeem aanhangers zal
winnen. Is die verwachting wel gegrond? Wij zouden meenen dat een systeem van
diacritische teekenen niet a priori moet opgebouwd worden, maar uit de ervaring aan
de hand gedaan. Zoo hebben vele geleerde instellingen hun eigen systeem, dat best
bij het doel van hunne uitgaven past en dikwijls na lange jaren ervaring werd
opgebouwd. Zullen zij er zoo gemakkelijk en zoo bereidwillig van afzien, om een
nieuw systeem aan te nemen, dat de vuurproef der ervaring niet heeft doorstaan?
Hoe voorzichtig men bij het gebruiken van zulke teekenen moet te werk gaan, weet
ieder die ooit zulk een uitgave heeft ondernomen. In de eerste uitgave van zijn
Editionscritik had Stählin voorgeslagen de zoo dikwijls voorkomende afkortingen
add. om. corr. enz., door teekenen te vervangen. In zijn tweede uitgave bekent hij,
dat zoo vele opwerpingen daartegen werden ingebracht en de ervaring hem derwijze
beleerd had, dat hij maar weer tot de vroegere aanduidingen terugkeerde. Zulk een
voorbeeld, waarbij men zou meenen dat de teekenen al even goed, zoo niet beter,
den dienst zouden kunnen doen van add., om. en corr. enz., moet ons wel eenigen
argwaan doen koesteren over de doelmatigheid van zulke nieuwe, zij het ook
beredeneerde voorstellen. De meeste inrichtingen zullen hun systeem getrouw blijven;
andere zullen er zich naar richten en hun eigen systeem er door aanvullen of
verbeteren; private uitgevers zullen er alle belang bij hebben van hen te leeren. En
zoo zou door eigen persoonlijke initiatief veel eer eenige gelijkvormigheid althans
kunnen bereikt worden.
Verder wordt gehoopt, dat door zulk een systeem van schriftsymbolen den uitgever
het opmaken, den lezer het naslaan van vele aanteekeningen zal bespaard blijven.
Ook deze verwachting schijnt ons weinig gegrond te zijn. Voorzeker kunnen vele
aanteekeningen wegblijven door het gebruik van zulke symbolen of ook door een
verschil in den druk; maar dit zal vooral gelden voor vaste en wel bepaalde gevallen,
als bij de oplossing van regelmatige verkortingen, die dan ook reeds, waar dit
wenschelijk wordt geacht, gewoonlijk cursief gedrukt of door een teeken kenbaar
gemaakt worden. Maar elders zal de uitgever den aard der door hem aangebrachte
wijziging
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willen toelichten. Zoo zal hij, waar in zijn tekst iets ontbreekt, omdat de plaats
bedorven of gehavend is, zich niet tevreden willen stellen met alleen het daartoe
dienende symbool: hij zal willen meedeelen hoe de plaats verdwenen of gehavend
is, of dit gebeurde bij het snijden of inbinden, of door een defect in het materiaal,
een hol, een naad, enz.; of door een of ander toevallige oorzaak. Het is dikwijls niet
zonder belang dit te weten. En zoo zullen al die verschillende teekenen, die toch nog
verdere toelichting behoeven, weinig geschikt blijken te zijn tot het beoogde doel:
de verklarende nota's tot een minimum te beperken. Trouwens, de beste uitgevers
verkiezen het steeds hunne wijzigingen toe te lichten; en zij zien er geen zoo groot
euvel in, dat zij zelven al eens een nota te veel schrijven of dat de lezer al eens een
nota te veel moet lezen. In 't algemeen ook verkiezen de gebruikers van tekstuitgaven
verklarende aanteekeningen boven een al te kwistig en daarom verwarrend gebruik
van symbolen.
Het wil ons ook voorkomen, dat de opvatting dier symbolen als middelen om de
aanteekeningen overbodig te maken verkeerd is. Zulke symbolen of teekenen dienen
vooreerst om den gebruiker der uitgave er op te wijzen dat er daar in den tekst van
het handschrift veranderd werd. Door zulke teekenen wordt de lezer dadelijk
gewaarschuwd, dat de plaats zooals ze gedrukt staat niet zoo in den legger voorkomt
en dat hij de aanteekeningen moet raadplegen, waar hem zal gezegd worden wat en
waarom er gewijzigd werd. Zoo kunnen enkele zeer algemeene teekenen volstaan,
b.v. cursieve druk, of een of ander symbool met een ruime beteekenis, b.v. voor al
wat in den tekst ontbreekt en door den uitgever werd toegevoegd, of voor al wat in
den tekst te veel is en naar het oordeel van den uitgever moet weggelaten worden.
Dat dunkt ons de voornaamste rol te zijn dier symbolen, en niet de aanteekeningen
te besparen.
Een derde bezwaar tegen zulk een systeem van symbolen is wel dat het verwarrend
zal werken en zoo het doel zal missen waartoe het werd ingevoerd. Het systeem is
zeer uitgebreid en slaat voor zeer veel verschillende wijzigingen verschillende
teekenen voor. Men moet al die teekenen in 't geheugen hebben, or de lijst ervan
naast zich, om er zijn weg doorheen te vinden. Dan zal men in de meeste gevallen
nog liever een aanteekening willen lezen. Nu weten wij wel, dat dit ongemak
misschien wel wat overdreven wordt. Het systeem is logisch opgebouwd; wie
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de hoofdteekenen kent, en die zijn niet talrijk, zal bij de varianten ervan al dadelijk
weten waarmee hij te doen heeft. Bij een variante van het teeken [ ] zal hij begrijpen
dat er daar in den tekst iets ontbreekt wat door den uitgever toegevoegd of ook
onaangeroerd gelaten werd. Het is slechts voor het geval, dat hij nu ook zou willen
weten van welken aard het ontbrekende is, dat hij verder zijn lijst van symbolen zal
moeten naslaan. Maar dat zal hij gewoonlijk willen doen, en dan zullen al die teekenen
hem wel verwarren, vooral daar waar ze zoo op elkander gelijken en tenslotte toch
zoo talrijk zijn. En steeds zal hij liever voor al die gevallen een aanteekening
raadplegen, die hem de veiligheid des gewetens gunt dat hij goed begrepen heeft.
Trouwens met al die verschillende symbolen zou in vele gevallen de bladspiegel een
tamelijk schilderachtig, doch minder sesthetisch uitzicht verkrijgen.
Wij zijn verder van meening, dat de eenvormigheid in het gebruik van diacritische
teekenen niet van zoo groot belang is als wel de wijze van uitgeven zelf. Daarin nu
heerscht nog een groote willekeur. Een uitgever kan desnoods zijn eigen systeem
van diacritische teekenen volgen, als hij dit maar aangeeft in zijn inleiding en
behoorlijk toelicht. Maar in de wijze van uitgeven zouden eenige vaste en algemeen
geldende principes moeten aangenomen worden; om de soms al te groote vrijheid
die men zich tegenover zijn handschrift meent te mogen veroorloven te keer te gaan,
om alle persoonlijke en subjectieve elementen uit den tekst der uitgave zelf te weren.
Zal men de spelling normalizeeren b.v.? in welke gevallen, met welke teksten? Zal
men de oorspronkelijke interpunctie behouden? Wanneer? en hoe? Of zal men
daarnaast ook op moderne wijze interpungeeren? Zullen hoofdletters en kleinletters
blijven zooals in het handschrift? Of zal men daarvoor ook diacritische teekenen
aanwenden, om er op te wijzen wat eigenlijk in het handschrift staat? Zal de
verschillende rubriceering van letters vermeld worden? Wanneer? en hoe? Daar
komen dan nog bij de plaatsen die op ratura staan, die geëxpunctueerd werden, die
veranderd of verbeterd werden, die toegevoegd werden in den rand, onderaan de
bladzijde, in den tekst zelf; en andere eigenaardigheden meer. Dan komt de vraag
over de behandeling der varianten, met de onderscheidene mogelijkheden die ze
veronderstellen. Doch hier is het de plaats niet om op deze zaken in te gaan.
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Wij moeten er echter op wijzen, dat voor de meeste bovengenoemde gevallen in het
onderhavige voorstel geen diacritische teekenen worden aangegeven. Zullen deze
dan nog aan de reeds zoo uitvoerige lijst worden toegevoegd, dan zal de verwarring
nog stijgen.
Hier nochtans zouden diacritische teekenen uitstekend dienst kunnen bewijzen en
vele aanteekeningen besparen: voor het aanduiden van hoofd- en kleinletters, van
rubricaties, van interpuncties, enz. omdat zulke bijzonderheden niet verder dienen
toegelicht te worden. Voor andere gelden reeds vrij algemeen enkele latijnsche
afkortingen: in ras.; in marg., in textu; supra lin.; of nog: add.; om.; corr.
Blijkbaar werd het voorstel gemaakt met het oog voornamelijk op historische
teksten. Maar ook hier zou de vraag niet ongepast zijn, of zelfs die niet met grootere
philologische aeribie dienden uitgegeven te worden.

Bijzondere opmerkingen.
Wat nu het systeem zelf betreft, zoo veroorloven wij ons nog volgende opmerkingen:
Alle wijzigingen worden tot drie groote klassen teruggebracht: I. Défectuosités;
II. Eléments constitutifs du texte; III. Abrégés. Ieder klasse wordt dan verdeeld in
groepen en soorten.
De groepen zijn het die door een hoofdteeken vertegenwoordigd worden; de soorten
worden door de verschillende varianten van dit teeken aangeduid, dat binnen dezelfde
familie op dezelfde wijze wordt gebruikt.
Zoo bevat de eerste klasse: Défectuosités, drie groepen: A. Wat (in het handschrift)
ontbreekt; B. Foutieve lezingen; C. Verouderde schrijfwijze.
Wij mogen al vragen: Waar blijft wat er in den tekst te veel is? Moet dat behandeld
worden als foutieve lezing? Of behoort dat tot de tweede klasse: éléments constitutifs
du texte? Hier is er wel spraak van additions en interpolations; maar in een andere
beteekenis: in die van aanvullingen, toevoegselen, niet in die van door kopiisten in
een letterkundigen tekst ingelaschte of toegevoegde plaatsen, die niet van den dichter
of schrijver zelf stammen.
In groep A komen twee familiën: a. wat ontbreekt maar
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door den uitgever aangevuld of hersteld wordt; b. wat ontbreekt, zonder dat de
uitgever het aanvult of herstelt.
In familie a, komen vijf soorten, die dus alle een variante van hetzelfde diacritisch
teeken hebben: 1. gehavende (détruits) plaatsen hersteld; 2. onleesbare plaatsen
hersteld; 3. opzettelijk open gelaten plaatsen aangevuld; 4. onopzettelijk overgeslagen
woorden of plaatsen hersteld; 5. ongewone verkortingen opgelost.
Als algemeen teeken gelden twee rechtstaande haakjes [], waartusschen het
aangevulde, wat dus in het handschrift ontbreekt, geplaatst wordt. Jammer dat die
haakjes juist reeds in vele uitgaven, en in 't bijzonder in de Editionskritik van Stählin,
gebruikt worden voor wat in het handschrift te veel is, dus juist de omgekeerde
waarde hebben. Doch om het even. In die soorten nu zijn in philologische teksten
de onopzettelijk overgeslagen woorden en plaatsen de talrijkste. Zoo zullen de
philologen ook liefst voor die soort het hoofdteeken willen' gebruiken, liever dan de
variante (afgeknotte, gekruiste haakjes: crochets droits brisés, croisés). Bij de
afkortingen worden alleen de ongewone vermeld. Maar in philologische teksten is
het, of kan het dikwijls, wenschelijk zijn, dat alle afkortingen worden aangeduid:
zoo dit alles tusschen een variante der haakjes (ongelijk afgeknotte haakjes) moet
komen, zal de druk er lief uitzien. In dergelijke gevallen wordt liever cursief gedrukt.
In alle geval: van de gewone afkortingen wordt niet gesproken. Wat dan daarmee?
De familie b: ontbrekende woorden of plaatsen die niet hersteld worden, heeft
dezelfde soorten, met teekenen, waartusschen nu punten geplaatst worden.
Groep B bevat foutieve lezingen, in drie familiën: a. verbeterde fouten; b. bevestigde
fouten, in vier soorten; twijfelachtige lezingen. Hoofdteeken is de parenthesis. Dit
teeken is minder gelukkig gekozen: als diacritisch teeken in uitgaven van teksten
zou men de parenthesis moeten vermijden, omdat dit in moderne teksten wordt
aangewend en voorbehouden is voor persoonlijke opmerkingen.
Verder: wat is eigenlijk een foutieve lezing? In vele gevallen is dit moeilijk uit te
maken. Ook of een fout niet een te veel of een te kort is, wat dan door een verschillend
teeken zou moeten aangeduid worden. In deze groep zijn de verbeterde fouten veruit
de talrijkste. Zoo zou dan hiervoor het hoofdtee-
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ken passen (de gewone parenthesis, zoo die behouden blijft als diacritisch teeken)
en geen afgeknotte, krom gebogen (demiparenthèses courbes). En hoe deze
onderscheiden van demiparenthèses courbes inclinées?
Bij verbeterde fouten zou dan de oorspronkelijke foutieve lezing aan het woord
tusschen haakjes nog moeten aangehecht worden.
In philologische teksten, waar zulke verbeteringen talrijk kunnen zijn, zouden al
die teekenen een bont en verwarrend beeld geven.
Bij de fautes confirmées worden vier verschillende wijzen vermeld van bevestiging;
die aangeduid worden door s of ss, verkorting van sic, of door! of!! Ook die teekenen
zien wij niet gaarne als diacritische teekenen gebruikt. En sic wordt ook gebruikt om
te kennen te geven dat een lezing wel de ware is, hoewel niet foutief.
Bij groep C graphies anciennes komt weer de vraag: wat in verouderde spelling,
vooral wat is gewone, wat ongewone oude spelling? Het voorstel schijnt hier
voornamelijk het Poolsch op het oog te hebben. Het spreekt ook maar alleen van
ongewone spelling die gemoderniseerd of behouden wordt. Zal men dan de spelling
gewoonlijk modernizeeren? Dan kunnen wij daarin niet meegaan. Modernizeering
kan misschien zijn nut hebben, althans geen bezwaar opleveren, in latijnsche teksten,
die voor geen philologische doeleinden gebruikt worden. En nog dan zal het doorgaans
verkieslijker zijn niet te moderniseeren, dan alleen in wel bepaalde en vaste gevallen,
waarover rekenschap gegeven wordt. Over genormalizeerde spelling wordt in het
voorstel niet gesproken. Waar dan in een uitgave de spelling zou genormalizeerd
worden, wat doorgaans niet aan te bevelen is, zouden dan weer andere diacritische
teekenen nog moeten bijkomen. Wat nu deze teekenen voor modernizeering zelf
betreft, (demi-parenthèses courbes inclinées et crochets droits collés en sic abrégé
en italique entre parenthèses) wij hebben er hetzelfde bezwaar tegen als hierboven;
te meer nog daar, om de gelijkenis met voorgaande soort, de verwarring nog stijgen
zal: heeft steller zelf niet verward? Moet het niet zijn demi-parenthèses courbes et
crochets inclinés collés?
Bij de tweede klasse moeten wij onze opmerkingen beknopter voordragen. Vier
groepen worden onderscheiden, waarvan de eerste twee alleen van belang zijn: A.
Eléments apparents
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dans la base met drie familiën: a. aanvullingen; b. weglatingen (suppressions); c.
passages abolis (opgeheven, niet meer van kracht verklaarde) en B. Eléments non
apparents dans la base, met drie familiën; a. Interpolations; b. emprunts; c. omissions
dans les emprunts. Het hoofdteeken voor de eerste groep zijn ellebooghaken, naar
binnen gekeerd voor de eerste familie, naar buiten voor de tweede.
Dit teeken wordt reeds doorgaans gebruikt om het omgekeerde te beteekenen, nl.
wat ontbreekt. Verder is dit alleen toepasselijk op historische teksten, waarin iets
aangevuld of iets weggelaten wordt. Er is hier geen spraak van philologische teksten,
waarin de kopiist iets zou hebben overgeslagen of het overgeslagene zou hebben
bijgeschreven. Zulke gevallen, in philologische teksten uiterst talrijk, worden niet
vermeld. Dan zouden ook daarvoor nog diacritische teekenen moeten gevonden
worden: of zouden die op dezelfde wijze moeten behandeld? Maar ze zijn toch van
een ander soort. En wanneer men, als in dit voorstel, van het beginsel uitgaat, voor
elke wijziging of eigenaardigheid een bijzonder diacritisch teeken te gebruiken, dan
zouden ook nieuwe teekenen moeten gevonden worden. Maar dan komt er aan de
reeds zoo lange lijst geen einde.
Bij de tweede groep: éléments non apparents (interpolations, emprunts, omissions
dans les emprunts), evenals bij groep C: annotations en groep D: fragments en langue
étrangère, werkt het voorstel met afwisseling in den druk. Zoo ook bij de derde
klasse, met groep A: résumés en groep B: extraits. Dit alles is van meer belang voor
historische teksten.
Laten wij daarbij dan nog vermelden dat, voor de aanvullingen of weglatingen,
tusschen de verschillende handen onderscheiden wordt; echter alleen tusschen de
hand van het handschrift en latere of andere handen: doch hier kunnen er vele zijn
en uit verschillende tijden: zoo zou dan weer voor zoo vele diacritische teekenen
moeten gezorgd worden.
Zoo meenen wij ten slotte, dat zulk een uitvoerig systeem, zelf verre nog van
volledig, daar sommige van de meest in philologische teksten voorkomende gevallen
er niet in behandeld worden, weinig kans heeft, om zich algemeen op te dringen.
Diacritische teekenen zijn goed en kunnen uitstekend dienst bewijzen; maar alleen
wanneer zij weinig talrijk zijn. Zoo zou een diacritisch teeken kunnen gebruikt worden
voor alles wat in den legger ontbreekt (in het systeem Stählin de elleboog-
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haken); een ander voor wat in den legger te veel is (in het systeem Stählin de
rechtstaande haken: dit zij alleen als voorbeeld vermeld). Aard van wat ontbreekt of
te veel is moet in aanteekeningen verklaard worden. Anderen geven er de voorkeur
aan, alle wijzigingen van welken aard ook cursief te drukken, met verwijzing naar
de aanteekeningen. Om de bijzondere ergenaardigheden van den legger aan te geven
(hoofd- en klein- letters, verschillende rubricaties, interpunctie; veranderingen,
toevoegingen, verbeteringen enz.) kunnen dan verschillende bij de uitgave passende
weinig storende diacritische teekenen aangewend worden. Maar hierover willen wij
ons niet uitspreken. Misschien komt wat hier wordt gezegd feitelijk overeen met het
vereenvoudigde voorstel, dat aan het einde eveneens wordt aanbevolen. Maar hierin
zal ieder land, en iedere uitgeversfirma of uitgeversgenootschap zich wel eenige
vrijheid willen voorbehouden en ongaarne afstand doen van een systeem dat hun
voldoening heeft geschonken. Van argumenten kan men in dezen ook moeilijk
spreken; daar zulke teekenen toch louter conventie zijn, en feitelijk door de ervaring
als praktisch moeten bewezen worden. Is het ook geen utopie, naar al te strenge
eenvormigheid in dezen te willen streven? Is die in de diacritische teekenen ook wel
zoo noodig? Zou niet veel meer moeten aangedrongen worden op eenvormigheid in
de wijze van uitgeven?

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

408

Poirteriana
door J. Salsmans S.J. werkend lid.
Sedert het proefschrift van Dr. Rombauts over P. POIRTERS in 1927 door onze
Academie bekroond werd, zijn er nog een paar artikelen verschenen over de zoo
omstreden vraag: Wanneer is onze volksschrijver geboren? Ik noem Drs Vercammen,
in Studiën (Tijdschrift voor Godsdienst, Wetenschap en Letteren, 's Hertogenbosch),
1927, blz. 438, en 1928, blz. 94 en 479; Dr. Goossens, in Tijdschrift voor Taal en
Letteren (Tilburg) 1928, blz. 33. Doorslaande bewijzen brengen deze schriften niet;
maar ze stellen nieuwe hypothesen voor en zetten den huidigen toestand van het
vraagstuk helder in het licht.
Wat ik in mijn verslag voorstelde aan Dr. Rombauts, nl. de oude registers van
Oisterwijk nog eens in te zien, heb ik zelf ten uitvoer gebracht. Met de welwillende
medewerking van Drs Vercammen en van den Heer Conservator van 's Rijks Archief
te 's Hertogenbosch, heb ik me daar ter plaatse kunnen vergewissen, dat de doopeling
van ‘2 9bris 1605’ wel degelijk vermeld staat tusschen andere doopaanteekeningen
van het zelfde jaar. Geen spoor van verandering of afschrapping aan het oorspronkelijk
schrift: er werd daar zeker 1605, en niet 1606, geschreven en bedoeld.
Maar is die doopeling wel onze Pater Adrianus Poirters? Dr. Goossens waagt de
veronderstelling, dat die doopeling een ouder broertje van Pater Poirters is; het zou
in de volgende maanden gestorven zijn; aan den daarop komenden zoon in Augustus
1606 geboren, zouden de ouders den zelfden naam Adrianus gegeven hebben, en
deze zou onze Pater-dichter zijn: wat klopt met de eigenhandige verklaring van
Poirters in het Album novitiorum: ‘natus anno 1606, mense augusto’. - Tegen deze
veronderstelling werpt men met reden op, dat er tusschen November 1605 en Augustus
1606 (al neemt men nog het einde dezer maand), dus in tien maanden, bezwaarlijk,
al is het volstrekt toch mogelijk, plaats is voor een tweeden Adrianus. Het volgende
kind der Poirtersfamilie werd gedoopt in Oktober 1607. - Doch een grooter bezwaar
is het feit, dat in het doopregister van Oisterwijk, in Augustus 1606, of zelfs in gansch
dit jaar (tot 15 Oktober, want de inschrijvingen der
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laatste maanden van 1606 ontbreken), geen doopeling Adrianus Poirters voorkomt:
om die hypothese van een Adrianus II, in Augustus 1606 geboren, staande te houden,
moet men dus aannemen dat de pastoor van Oisterwijk vergeten heeft den doop van
dit kind op te teekenen (wat onwaarschijnlijk is, daar het doopregister met zorg schijnt
bijgehouden), ofwel dat het in een naburige parochie gedoopt is geweest: doch in de
doopboeken van zes omliggende plaatsen heeft Drs Vercammen nergens een spoor
van een doopeling Adrianus Poirters gevonden. De veronderstelling van een ‘ouder
broertje’ van onzen volksdichter berust derhalve op wankelen grond en bevestigt
geenszins het jaartal 1606 van het Album novitiorum.
Dat Album nl. bevat de eigenhandige verklaring van den jongen kloostering,
geschreven eenige dagen na zijn intrede in het Noviciaat van Mechelen. Het berust
nu in het Noviciaat te Drongen bij Gent. Ik ben zelf dat dokument gaan inzien: er
staat onbetwijfelbaar en oorspronkelijk geschreven: ‘anno 1606, mense augusto’.
Wil men dus het jaartal 1605 als geboortedatum van Pater Poirters, volgens het
doopboek van Oisterwijk, handhaven met Allard, Vercammen enz., dan moet men
wel aannemen dat Poirters zelf zich vergist heeft omtrent zijn geboortejaar. Voor
wie wat nadenkt, zal dit nu toch niet al te onwaarschijnlijk voorkomen.
Aangaande de Catalogi, die te Brussel in de Koninklijke Bibliotheek berusten en
waarin nu eens 1605, dan weer 1606 vermeld staat als geboortejaar van Pater Poirters,
zegde mij de E.P. Poncelet S.J., de geleerde geschiedschrijver der Sociëteit van Jezus
in onze streken, dat dergelijke catalogi in den regel geschreven werden door een
amanuensis; trouwens het schrift verschilt heelemaal van dat van Poirters, zooals dit
in onbetwistbaar eigenhandige stukken voorkomt. We mogen dus die opteekeningen
geenszins als eigenhandige getuigenissen van Poirters zelf aanschouwen, noch al te
groot belang er aan hechten(1). - Indien 1605 juist is, kan men wel uitleggen hoe 1606
daar foutief ingeslopen is, namelijk om wille van het jaartal 1606 van het Album
novitiorum; maar ook het tegenovergestelde (nl. dat daar 1605 bij vergissing zou
aangeteekend

(1) Er zijn nog wel andere blijken van slordigheid in die Catalogi te vinden! B.v. de verschillende
opteekeningen aangaande Poirters' geboortedag en aangaande den datum van zijn
priesterwijding. Zie het bekroond werk van Dr. Rombauts.
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staan) is niet onuitlegbaar: bij de Jezuïeten komt het, nu nog, dikwijls voor, dat ze
hun ouderdom, of den duur van hun kloosterleven, aanduiden niet met het getal der
volle jaren die ze reeds achter den rug hebben, maar met dit getal plus één, nl. van
het zooveelste jaar waarin ze nu zijn: ze zullen b.v. zeggen dat ze in hun 51e jaar
zijn, wanneer ze tellen 50 volle jaren en iets bij. Dit gebruik kan aanleiding geven
tot een vergissing, nl. dat voor den geboortedatum één jaar te vroeg opgeteekend
wordt.
Alles te zamen genomen, heeft het jaartal 1605 nog de meeste kans het juiste te
zijn: men mocht het wel beitelen op het voetstuk van het standbeeld in 1926 te
Oisterwijk onthuld.
Die bizonderheden omtrent den tegenwoordigen toestand van het vraagstuk zijn,
hoop ik, niet van belang ontbloot. Het zal u ook aangenaam zijn te vernemen, dat ik
er aan denk weldra een wetenschappelijke heruitgave van Het Masker van de wereld
afgetrokken op het getouw te zetten.
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Francesco Redi en de zelfwording (Bij den driehonderdsten
verjaardag van de geboorte van Fr. Redi)
door Prof. Alb. J.J. Vande Velde
werkend lid der Kon. Vlaamsche Academie.
De wijsgeeren van de oudheid namen aan dat zelfwording bij de levende wezens
mogelijk is: in het boek der rechters van den bijbel leest men dat de bijen uit het lijk
van den dooden leeuw geboren werden; volgens Aristoteles worden uit het
aangespoelde slib der stroomen de alen gevormd, terwijl de bedorven grond aanleiding
geeft tot de rupsen; in de Aristaeusfabel, in Virgilius, ontstaan de bijen uit de
ingewanden van den dooden stier.
Zeer merkwaardig echter is het dat in Homerus' Ilias Achilles, bij het lijk van
Patrocles aan Thetis, die hem zijne wapens brengt, zegt: ‘Ik zal mij straks bewapenen,
maar ik vrees dat de vliegen in de wonden van den moedigen zoon van Menoitos
dringen, er wormen in voortbrengen, dit lichaam waarin het leven gedoofd is
besmetten, en het gansche lijk doen bederven’. De aanwezigheid van wormen bij in
ontbinding verkeerende lijken wordt aldus zeer wel uitgelegd.
Langs proefondervindelijken weg werd door Francesco Redi in 1688 het bewijs
geleverd van het feit in Homerus vastgesteld; hij bewees inderdaad dat de wormen
van het bedervende vleesch niet door zelfwording, doch wel uit vliegeneieren ontstaan;
als hij de vliegen belette op een bepaalden bodem hunne eieren te leggen, bij
voorbeeld door middel van een gaas, dan kwamen ook geen wormen voor den dag.
Deze zeer eenvoudige proef kwam de wet van het ontstaan der dieren, pas uitgedrukt
door den Engelschen geneeskundige Harvey, bevestigen: ‘Omne vivum ex ovo’, elk
levend wezen komt uit een ei.
In twee verhandelingen verdedigt de Zwitsersche natuuronderzoeker Bonnet(1) de
gedachten van Redi tegenover Buffon:
‘Terwijl men over den echten oorsprong der vleeschwor-

(1) Charles Bonnet geboren te Geneve 13 Maart 1730 en aldaar overleden 20 Juni 1793:
Considérations sur les corps organisés, et Palingénésie philosophique; In OEuvres d'histoire
naturelle et de philosophie, Neuchatel deel III, 1779, blz. 398; deel VII, 1783, blz. 288.
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men onwetend bleef, en het gezond verstand de geesten nog niet verlichtte, was men
eenvoudig de meening toegedaan dat de vleeschdeeltjes, onder den invloed van een
gepaste gisting, zich tot het voortbrengen van insecten schikten. Met het ontstaan
van zulke lage wezens, welke zelf den naam van dieren met verdienden, moest de
natuur zich niet bemoeien; hunne voortteeling moest ook zoo volledig en zoo
regelmatig niet zijn als bij de hoogere dieren, waarvan het merkwaardig maaksel in
twijfel niet kon getrokken worden, alsof de insecten van zenuwstof, hart, bloedvaten,
maag, luchtpijpen, oogen beroofd waren. Dan verscheen Redi: hij bedekte het vleesch
met een gaas waardoor de vliegen niet konden dringen: het vleesch bedierf, doch
bracht geen enkelen worm voort’.
De mazen van het gaas waren voor de vliegen klein genoeg, voor de microben
daarentegen niet! Schroeder en Dusch in 1854, en Louis Pasteur in 1861 gebruikten
katoen als een filter waardoor de microben niet, de lucht wel trekken kon, en aldus
werd ook het bewijs geleverd dat voor de kleinste wezens, zooals de microben, de
zelfwording niet bestaat.
Francesco Redi werd te Arezzo op 18 Februari 1626 geboren, aldus juist 302 jaren
geleden. Die verjaardag mag niet onopgemerkt voorbij gaan; het is eene gelegenheid
om over het werk van den weinig gekenden, doch niet minder vernuftigen
Iraliaanschen onderzoeker te spreken. Die natuuronderzoeker is ook een dichter: hij
schreef talrijke sonnetten en verscheidene gedichten, namelijk Bacco in Toscano,
Arianna inferma. Die natuuronderzoeker en dichter is ook een taalkundige: van hem
kwam Etimologie italiene, in alphabetische orde bewerkt, in 1685 in het licht; hij
verleende een werkzame medewerking aan het woordenboek van la Crusca; in zijn
boek over den oorsprong van de Italiaansche taal erkent Menage dat hij talrijke
inlichtingen aan Redi verschuldigd is.
Hij verkreeg te Pisa de graden van doctor in de geneeskunde en van doctor in de
wijsbegeerte, en kwam zich te Florentië vestigen, waar hij de eerste arts werd van
Groot-hertog Ferdinand II, en daarna van diens opvolger Cosmo III.
Zijn groote ervaring in de geneeskunde bracht hem tot de toepassing van het
gebruik van waterige dranken. Alhoewel zeer zwak van gezondheid, werkte en
studeerde hij met ijver en volharding, gansch onder den invloed der school van
Galilaeus.
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Zijn hoofdwerken bedragen het onderzoek van het gift der adder, waarvan de
werkzaamheid van het dier onafhankelijk van den toestand van gramschap bevonden
werd. Het gift uit een gedoode adder toonde zich even gevaarlijk als bij de levende,
- en de studie van het ontstaan der insecten door de verrotting, waarover hij talrijke
zeer wel ingerichte wetenschappelijke proeven nam, bewees dat die insecten hun
oorsprong hebben in de eieren die op bederfbare stoffen worden neergelegd.
Redi behoorde tot de Academie del Cimento, tot deze van la Crusca van Florentië,
tot deze van de Geiati van Bolonia en tot deze van de Arcadi te Rome. Hij overleed
te Pisa den 1 Maart 1698; zijn lijk werd overgebracht naar Arezzo, waar hij in de
kerk van St-Franciscus werd begiaven; op zijn graf werden deze eenvoudige woorden
neergelegd
Francisco Redi Patritio Aretino
Gregorius Fratris Filius.
Op order van den groot hertog Cosmo III werd een penning te zijner eere geslagen.
Deze penning werd om tot de levensschets van Redi door Salvini in de Italiaansche
uitgave der volledige werken, Venezië 1712, gevoegd te worden, door Ant. Luciani
van Venezië geteekend.
Aan den veelzijdigen geest van den natuuronderzoeker, geneeskundige en dichter
Francesco Redi wordt deze verhandeling gewijd.

Bibliographisch overzicht der werken van Francesco Redi.
A. - Volledige uitgaven.
Opuscoli vari di F. Redi. Firenze 1684-1691 in 4, 9 deelen (Brit. Mus.).
Volledige werken: Drie uitgaven zagen het licht, de eene te Venezia tusschen 1712
en 1730, in 7 deelen, de andere te Milaan tusschen 1809 en 1814 in 9 deelen. Van
de uitgave van Venezia geeft Niceron(2) alleen de opsomming der verhandelingen die
in de drie eerste boekdeelen aanwezig zijn; Michaud en Hoefer noemen van deze
uitgave de drie boekdeelen

(2) Niceron, X, 127
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in 1712 verschenen. De uitgave van Napels in-4 heb ik niet gezien: Chalmers en het
British Museum vermelden 7 deelen in 1781, terwijl Michaud en Hoefer van 6 deelen
in 1741-1742 spreken.

Uitgave van Venezia, 1712-1730.
[1712 Redi] Opere di Francesco Redi gentiluomo Aretino, e Accademico
della Crusca. In questa mova Edizione accresciute, e migliorate. Tomo
primo, dedicate All' Illustriss. e Reverendiss. Monsig. Girolamo Mattei,
De Duchi di Paganica, ec. E Nunzio Apostolico appresso la Sereniss.
Republica di Venezia. In Venezia, MDCCXII. Per Gio, Gabbriello Ertz.
Con licenza de superiori, e privilegio. (Kon. Bibl. Brussel S II 6254, 20,4
× 13,5 cm., 26 + 39 + 204 + 223 + 54 blzz., figuren).
Bevat de levensschets van Redi door Salvino Salvini voor de Academie der Arcadi
te Rome geschreven en voor de eerste maal in 1708 te Roma door Antonio Rossi
gedrukt: de schets van een penning in 1684 door Massimiliano Saldani op last van
den groot hertog Cosimo III vervaardigd; - de doodrede op Redi, van Antonio Salvini,
(39 blzz.); - Onderzoekingen over het ontstaan der insecten (204 blzz.); Waarnemingen over levende dieren die zich in levende dieren bevinden (223 blzz.);
- Waarnemingen over de zieren van de huid van het menschenlichaam, een brief van
Cestoniaan Vallisnieri uit Livorno van 15 Gennojo 1710, verbeteringen door
Vallisnieri (54 blzz.)
[1712 Redi] Ibid. Tomo secondo. (Ibid., 132 + 144 + 221 + 51 blzz.)
Bevat: Onderzoekingen over voortbrengselen uit Indië (132 blzz); - Onderzoekingen
over de adder (2 mededeelingen, 96 blzz.); - Waarnemingen over glasblaasjes en
glasdraden (97-107); - Onderzoekingen over het water dat evenals het bloed plotseling
ophoudt te vloeien (109-118); - Brief over de uitvinding der oogbrillen (119-128); Onderzoekingen over kunstmatige zouten (129-138); - Brief van Tommaso Platt over
het gift van de adder (139-144); - Verscheidene brieven (221 blzz.); - Italiaansche
etymologie (51 blzz.).
[1712 Redi] Ibid. Tomo Terzo. (Ibid., 336 + 151 blzz.)
Bevat gedichtwerk, namelijk Bacchus in Toscana (336 blzz.), 112 Sonnetten (1-118),
verscheidene gedichten (119-151).
[1728 Redi] Opere di Francesco Redi gentiluomo Aretino, Tomo Quarto.
Arricchito di un Indice delle cose notabili. All' Illustrissimo Signore
Antonio Vallisnieri de' Nobili di Vallisniera Publico Primaria Professore
di Medicina Teorica hell' Universita di Padova e Medico di
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Camera di S.M. Cattolica Cesarea. In Venezia, MDCCXXVIII. Appresso
Gio Gabbriello Hertz. Con licenza de' superiori. (Kon. Bibl. Brussel S. II
6254, 20,4 × 13,5 cm., 18 lim. + 467 blzz.)
Bevat een portret van Francesco Redi ‘filosofo medico e poeta’ en van Antonio
Vallisnieri, professor van theoretische geneeskunde in de Universiteit van Padova,
een voorrede van den uitgever, en een 1e bundel brieven.
[1728 Redi]. Ibid., Tomo Quinto. (Ibid., 22 lim. + 319 blzz.).
Bevat een 2e bundel brieven.
[1728 Redi]. Opere di Francesco Redi Gentiluomo Aretino. Tomo Sesto.
All' Illustrissimo Signor Pierantonio Michelotti, Medico Collegiato, e
Socio dell' Accademia Cesareo Leopoldina Carolina, e delle Reali
Accademie di Londra, e di Berlino, ec. In Venezia, MDCCXXVIII, Apresso
Gio: Gabbriello Hertz. Con licenza de' Superiori. (Kon. Bibl. Brussel S II
6254, 20,4 × 13,5 cm., titelplaat, 26 lim. + 339 blzz.)
Bevat het 1e bundel der geneeskundige raadgevingen.
[1730 Redi]. Opere di Francesco Redi Gentiluomo Aretino. Tomo-Settimo
accrescinto. In Venezia, MDCCXXX. Appresso Gio: Gabriello Hertz. Con
Licenza de' Superiori. (Kon. Bibl. Brussel S II 6254, 20,4 × 13,5 cm., 10
lim., titelplaat, 148 blzz., 2e titelplaat, 64 blzz.)
Dit 7e en laatste stuk bevat een 2e bundel geneeskundige raadgevingen, daarna een
gedicht getiteld Arianna inferma met zeer uitgebreide aanteekeningen van Anton
Maria Salvini en Giuseppe Bianchini, - en eenige mindere gedichten.

Uitgave van Milaan, 1809-1811.
[1809 Redi]. Opere di Francesco Redi Gentiluomo Aretino e Accademico
della Crusca. Milano, Della Societa Tipografica de' Classici Italiani,
contrada di S. Margherita, no 1118. Anno 1809. Volume primo. (Bibl.
Univ. Gent Ar 2148, 20,6 × 12,6 cm., LIII + 370 blzz.)
Portret door G. Benaglia, levensschets door Salvini. Bacco in Toscano (Bacchus in
Toscaan) met zeer uitgebreide aanteekeningen, en een tafel van namen en van zaken.
[1809 Redi]. Ibid., 1809. Volume secondo. (Ibid., 285 blzz.)
Bevat: 112 Sonnetten, Giunta di varie poesie, Arianna inferma ditirambo met
aanteekeningen, Altra giunta di varie poesie; etimologie italiane; lettera & sonetto,
Lettera all' invenzione degli occhiali, indice.
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platen.)
Bevat: Esperienze generazione degl'insetti; osservazioni
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animali viventi; osservazioni pullicelli corpo umano; miglioramenti e correzioni.
[1811 Redi]. Ibid., Anno 1811. Volume quarto. (Ibid., 491 blzz., platen).
Bevat: Esperienze diverse cose naturali; osservazioni vipere; osservazioni Gocciole
e fili di vitro; esperienze acqua; esperienze sali fattizi; esperienze vipere; lettere.
[1811 Redi]. Ibid., Contrada del Cappuccio, Anno 1811. Volume quinto.
(Ibid., 474 blzz.)
Brieven.
[1811 Redi]. Ibid., Anno 1811, volumo sesto. (Ibid., 408 blzz.)
Brieven.
[1811 Redi]. Ibid., anno 1811, volumo settimo. (Ibid., 484 blzz.)
Brieven.
[1811 Redi]. Ibid., anno 1811, volumo ottavo, (Ibid., 450 blzz.)
Brieven.
[1811 Redi]. Ibid, anno 1811, volumo nono. (Ibid, 507 blzz.)
Consulti medici.

Uitgave van Florentië 1858.
De verhandelingen op het gebied der natuurwetenschappen werden vereenigd in
1858 in een boekje te Firenze in 1858 verschenen:
[1858 Redi]. Opuscoli di Storia naturale di Francesco Redi. Con un
discorso e note di Carlo Livi. Fireuze, Felice Le Monnier, 1858. (Kon.
Bibl. Brussel II 26416, 17,3 × 10,8 cm., XXXV + 479 blzz.)
Deze hedendaagsche uitgave van de belangrijkste biologische verhandelingen van
Redi bedraagt een opdracht gedagteekend Prato 29 maggio 1858 van Carlo Livi aan
Antonio Bartolini, hoogleeraar te Pisa, eene voorrede, en de volgende verhandelingen:
Waarnemingen over de adder (1-76), opzoekingen over het ontstaan der insecten,
aan Carlo Dati (77-208), opzoekingen over verscheidene natuurlijke voorwerpen,
aan Atanio Chircher (209-296), waarnemingen over levende diertjes die in levende
diertjes zich bevinden (297-432), waarnemingen over de zieren van het menschelijk
lichaam (433-452), en van de
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hand van Carlo Livi een geschiedkundige verhandeling getiteld Sull' Acaro della
rogna (453-468). Eene lijst van zaken en van namen (469-478) eindigt de verzameling.

B. - Letterkundige werken.
Bacco in Toscano, Ditirambo di Fr. Redi con le annotationi. Firenze 1685
in 4 (Niceron, Michaud, Hoefer, British Museum), Napoli 1687 in-8, 3e
uitgave Firenze 1691 in 4, Roma 1716 in 8, 4e uitgave. Lucca 1728 in 8,
Bologna 1748 in 8, ? 1784 in 8, Londra 1804 in 12, ? 1890 in 8 (Brit.
Museum). In Opere 1712 III 336 blzz. met aanteekeningen en register. In
Opere 1809 I 1-13 annotazioni et indice 35-370. Engelsche vertaling:
Bacchus in Tuscany, a dithyrambic poem, from the Italian of F. Redi, by
Leigh Hunt, London 1825 in 8 (British Museum).
In dit gedicht wordt de beschrijving gegeven en de lof gemaakt van de wijnsoorten,
die in Toscano worden bereid; in de aanteekeningen wordt, op zeer volledige wijze,
alles wat andere schrijvers over het onderwerp geschreven hebben, vereenigd.
Sonetti. Firenze 1702 in fo en in 12 (Niceron, Michaud, Hoefer, British
Museum), Firenze 1705 in 12 (British Museum). Sonetti amorosi, Arezzo
1887 in 8 (British Museum). In Opere 1712 III 1-118. In Opere 1809 II
1-68, 241-243, 248-258.
Onder de talrijke sonnetten die Redi na zijn dood heeft achtergelaten, heeft de groot
hertog van Toscana een zestigtal laten verschijnen. In zijn boek over de Italiaansche
dichtkunst spreekt zich Muratori zeer gunstig over deze sonnetten.
Gedichten. Nizza 1781 in 8 (British Museum). Raccolta delle poesie,
Londra, sivende in Livorno 1781 in 12 (British Museum). In Opere 1712
III, 119-151; 1730 VII, 64 blzz. In Opere 1809 II, 71-175.
Brieven. De Lettere verschenen te Firenze in 1670 (Michaud, Hoefer), te Firenze
1724-1727, 2 boekdeelen, en 1779-1795, 3 boekdeelen (Michaud, Hoefer). In Opere
1712 II 221 blzz.; 1728 IV 467 blzz.; 1728 V 319 blzz. In Opere 1809 II 237-240,
244-247; 1811 IV 301-486; 1811 V 474 blzz.; 1811 VI 408 blzz.; 1811 VII 484 blzz.;
1811 VIII 450 blzz.
Lettere non piu stampata a cose di lingua, 1758 in 4, 1768 in 12, 1770 in
4 (British Museum). Lettere, seconda edizione fiorentina accresciata, 3
tom. Firenze 1779-1795; uit het Latijnsch vertaald van A. Fabronius door
P. Cianfagni (British Museum). Lettere, uitgegeven door D. Moreni,
Firenze 1825 (British Museum). Lettere di vario argomento, 1841 in 4
(British Museum).
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De Lettere van Redi, waarvan eenige in de Mescolanze van Menage verschenen zijn,
bevatten merkwaardige inlichtingen over natuur- en letterkunde. De Collection
Académique(3) geeft de Fransche vertaling van een zeker aantal brieven van Redi en
van geleerden die met hem in briefwisseling waren, namelijk Platt, Cestoni, Lanzoni,
Marchetti, Del Lapo, Nati, Steno.
Le vite di Dante e del Petrarca scritte da Lionardo Aretino, cavate da un
Manuscritto antico della Libreria di Fr. Redi, e confrontate con altri Testa
a penna, Firenze 1672 in 12 (Niceron, Hoefer).
De levenschetsen van Dante en van Petrarca, door Aretino opgesteld, werden aldus
in 1672 door Redi in het licht gezonden.
Etimologie italiane. Genova 1685 in fo (volgens Opere 1809 II). In Opere
1712 II 51 blzz. In Opere 1809 II 179-236.
In alphabetische orde bewerkt, vinden wij hier de bijdragen van Redi aan het groot
werk van Menage over den oorsprong van de Italiaansche taal.

C. - Wetenschappelijke werken.
De wetenschappelijke werken van Redi hebben betrekking op de volgende
onderwerpen:
1. de uitvinding der oogbrillen
2. de waarnemingen over de adder
3. het ontstaan der insecten
4. het onderzoek van Indische natuurlijke voorwerpen
5. de waarnemingen over levende woekerdieren
6. de waarnemingen over het glas
7. de waarnemingen over de zouten
8. de geneeskundige aanteekeningen.

1. De uitvinding der oogbrillen.
Lettera intorno all' invenzione degli occhiali scritta da Francesco Redi all'
illustrissimo signor Paolo Falconieri. Con aggiunta in quaesta nuova
Impressione. (Brief over de uitvinding der oogbrillen, geschreven door
Fr. Redi aan den doorluchtigen heer Paolo Falconieri. Met een bijvoegsel
over deze nieuwe uitvinding). Firenze 1678 in 4 (Niceron, Michaud,
Hoefer, British Museum). In Opere 1712 II 119-128. In Opere 1809 II
257-265. In Philosophical Trans. 1683, 392. Fransche vertaling door Spon
(Lyon) in Recherches curieuses d'antiquité.
(3) Partie étrangère, vol. IV, 1757, 572-588.
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Het zou Spina van Pisa, overleden in 1313, die de oogbrillen zou gevonden hebben:
‘Frater Alexander de Spina vir modestus, et bonus quaecumque vidit, aut audivit
facta, scivit et facere. Ocularia ab aliquo primo facta, et comunicare nolonte ipse
fecit, et comunicavit corde ilari et violente.’ De ontdekking wordt gesteld tusschen
1280 en 1311.

2. De waarnemingen over de adder.
Osservazioni intorno alle vipere, fatte dal signor Francesco Redi. Rivedute
dall' Autore, e da lui scritte in una Lettera al signor conte Lorenze
Magalotti, Firenze 1664 (Niceron, Michaud, Hoefer, British Museum).
Paris 1666 (Niceron, Hoefer). Firenze 1686 (Niceron, Hoefer, British
Museum). Napoli 1687 (British Museum). In Opere 1712 II, 1-61. In Opere
1811 IV 149-219. In Opere 1858, 1-51.
Latijnsche vertaling: [1675 Redi]. Fancisci Redi nobilis Aretini,
Observationes de Viperis. Scriptae literis ad Generosissimum Domimum
Laurentium Magalotti, magni ducis Hetruriae Camerarium. Ex Italica in
Latinam translata. (Na Experimenta circa res diversas, Amstelodami 1675,
111 blzz. met tafel, Kon. Bibl. Brussel M 3599).
[1685 Redi]. Ibid. (Na Experimenta, Amstelaedami 1685, blz. 153 248,
Bibl. Univ. Gent HN 7692).
Ook een Latijnsche vertaling in Appendix I Ephem. Cur. Nat. Amsterdam
1678 (Hoefer).
In dat werk over waarnemingen over de adder, gedaan door den heer F. Redi, opnieuw
bewerkt door den schrijver en geschreven in een brief aan graaf L. Magalotti, wordt
bewezen dat het speeksel van de adder een vergift bevat dat ook werkzaam is als het
dier dood is. Deze bewering werd in Frankrijk aangevallen door Charas(4); het
antwoord van Redi verscheen in 1670 in het volgende werk:
Lettera sopra alcune opposizioni fatte alle Osservazioni intorno alle Vipere,
Scritta alli signori Alessandro Moro e Abate Bourdelot sig. di Conde e di
S. Leger. Firenze 1670 (Niceron, British Museum). Firenze 1685 (British
Museum).
In Opere 1712 II 67-96. In opere 1811 IV 223-256. In Opere 1858, 53-76.
Latijnsche vertaling: [1675 Redi] Francisci Redi, Nobilis Aretini, Epistola
ad aliquas Oppositiones factes in suas Observationes circa Viperas: Scripta
ad D. Alexandrum Morum, & D. Abbatem Bourdelot, Dominum de Condé
& de S. Leger. Ex Italica in Latinam translata. (Volgt op Experimenta
circa res diversas naturales, Amsterdam 1675, Kon Bibl. Brussel M 3599,
52 blzz).
(4) Charas. Moïse (1618 † 1698). Expériences sur la vipère, 1669, 1694, Paris in 8.
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[1865 Redi] Francisci Redi, Nobilis Aretini, Epistola de quibusdam
Objectionibus contra suas De Viperis Observationes. Scripta ad Eruditiss.
Viros Alexandrum Morum & Abbatem Bourdelot. (In Experimenta
Amsterdam 1685, Bibl. Gent HN 7692, Blzz. 249-293).
Brief met eenige opmerkingen over de waarnemingen over de adder, geschreven aan
de heeren A. Moro en Bourdelot, heer de Condé en St-Leger. Redi antwoordt, met
de aanhaling van zijne proefnemingen, op de aanvallen gericht tegen zijne
Osservazioni intorno alle vipere van 1664.
In verband met de opzoekingen van Redi komt het volgend werk van Platt, dat in de
volledige werken van Redi werd opgenomen en in 1673 verscheen:
Lettera, d'alcune Esperienze intorno al veleno delle Vipere, Scritta al signor
Arrigo Oldenburg, Segretario della Societa Reale di Londra, dal signor
Tommaso Platt, gentiluomo inglese, Segretario della medesima lingua del
Serenissimo Granduca di Toscana, etc. Es tratta dal 12 Giornale de Letterati
di Roma dell' anno 1673.
In Opere 1712, II, 139-144. In Opere 1811, IV, 291-297. Fransche vertaling
in Collection Acad., partie étrangère, Vol VI, 1757, 572-574.
Hetgeen beteekent: Brief over eenige onderzoekingen betreffende het vergift van de
adder, geschreven aan den heer A. Oldenburg, secretaris van de Royal Society of
London, door den heer T. Platt, Engelschen edelman, secretaris in dezelfde taal van
den doorluchtigen groothertog van Toscano, enz. Getrokken uit de 12 Giornale de
Letterati di Roma van het jaar 1673.

3. Het ontstaan der insecten.
Esperienze intorno alla generazone degl' insetti fatte dal signor Francesco
Redi, e da lui scritte in una lettere al signor Carlo Dati. Firenze 1668
(Niceton, Michaud, Hoefer, British Museum), 3e uitgave 1674 in 4 (British
Museum), Napoli 1687 in 8 (British Museum), 5e uitgave Firenze 1688
(Niceron, Hoefer). In Opere 1712 I, 204 blzz. In opere 1810 III 1-201. In
Opere 1858, 77-208. Latijnsche vertaling: Amsterdam 1671 1686.
Onderzoekingen betreffende het ontstaan der insecten gedaan door den heer Fr. Redi,
en door hem geschreven in een brief aan den heer Carlo Dati. Deze verhandeling
werd door Bonanni hevig aangevallen.
[1671 Redi] Francisci Redi Patritii Aretini Experimenta circa generationen
insectorum ad nobilissimum virum Carolum Dati. Amsterlodami,
Sumptibus Andreae Frisii MDCLXXI. (Bibl. A.J.J.V., Kon. Bibl. Brussel
M 3600, 8 lim. + 330 blzz. + elenhcus authorum + index rerum + 28 platen,
13,3 × 7,6 cm.).
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Dit stuk is waarschijnlijk de 1e uitgave; de 2e verscheen ook te Amsterdam, maar bij
Wetstenius in 1686, en met een bijvoegsel van Lachmund. De inhoud der Experimenta
en de figuren zijn dezelfde als in het werk van 1686.
De titelprent is dezelfde als in de uitgave van 1686. Het boek wordt door den
uitgever Frisius aan Petrus Coenissen opgedragen.
[1686 Redi] Francisci Redi, Patricii Aretini, Opusculorum pars prior, sive
Experimenta circa generationem insectorum. Ad Illustrem Virum Carolum
Dati. Accedit J. Frid. Lachmund De ave diomedea Dissertatio.
Amstelaedami apud Henricum Weststenium, M.D. CLXXXVI. (Bibl.
Univ. Gent HN 769, 8 lim, + 216 blzz, + 28 platen 4 Elenchus Authorum
+ index rerum + 40 blzz. + index, 13,2 × 7,5 cm.).
Vóór het titelblad bevindt zich een mooie titelprent verbeeldende het onderzoek der
insecten: bovenaan ziet men de moeder natuur onder den vorm van een op kruiden
zittende vrouw, die engeltjes bezig met vlinders te vangen bekijkt; onderaan
onderzoekt eene zittende vrouw verscheidene voorwerpen met een miscroscoop.
Rechtover de prent heeft een bewonderaar van het boekie met de pen geschreven:
‘In dit werkje vindt men een groot aantal van luizen door 't microscoop gezien en
naar het leven afgebeeld zoo van menschen als beesten, welke afbeeldingen nergens
zoo veelvuldig bijeen te vinden zijn. S. De Wind M. Dr., 1799’.
Het boek, opgedragen door den uitgever Hendrik Wetstenius aan den Hollandschen
hoogleeraar Paul Hermann, geeft de beschrijvingen van een aantal Pulexsoorten, met
een vergrootglas onderzocht.
Redi heeft door de proef bewezen dat de wormen die in de lijken ontstaan, niets
anders zijn dan vliegenwormen, uit de eieren van vliegen gebroed; belet men de
vliegen het vleesch te geraken, b.v. door een neteldoek, dan blijft bij de bederving
liet vleesch van wormen gespaard.
Redi herinnert zelfs die belangrijke verzen uit het Ilias (boek 19) als Achilleus het
lijk van Patrocles bedekt ten einde te beletten dat de vliegen de kwetsuren bereiken,
en aldus wormen doen ontstaan, die de verrotting begunstigen. De 4 bedoelde verzen
worden in het Latijnsch overgebracht, als volgt:
Timeo, ne mihi interea Mencetii fortem filium
Muscae ingressae in impressa aere vulnera
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Vermes generent, deturpentque cadaver:
(Vita autem adempta est) inque corpore omnia putrescent
Redi besluit tot het niet bestaan van de zelfwording, hetgeen, voor zijn tijd, zeer
vooruitstrevend is.
Fransche vertaling: Expériences sur la génération des insectes. Collection
Acad. partie étrang.,(5) tome 4, 1757, 415-463.
In deze studie, herinnert Redi dat volgens de oudste wijsbegeerte de aarde de
gemeenschappelijke moeder is van alles wat leeft: volgens Democrites was de mensch
oorspronkelijk een kleine worm die door een trage ontwikkeling den menschenvoim
kon nemen; de insecten waren door de aarde gevormd, die zelf uit de bederving was
ontstaan, ofwel zij waren uit bedervende stoffen ontstaan, met de vereeniging met
de universeele ziel, de ziel der elementen, de gedachten, het licht, de warmte, den
invloed van hoogere lichamen, uit atomen samengestelde kiemen, enz.
Harvey kwam tot het denkbeeld dat alles uit een ei ontstaat: ‘omne vivum ex ovo’.
De aanteekeningen van Harvey werden ongelukkiglijk in de wantoestanden der
burgeroorlogen verloren; vele belangrijke feiten, door Harvey vastgesteld, zijn aldus
onbekend gebleven.
‘Ik zal de beweringen der philosophen niet bespreken, zegt Redi, ik zal alleen
mijne gedachten eenvoudig uiteenzetten, met een overzicht der feiten waarop deze
gedachten moeten gesteund zijn, een oordeel aan de geleerden overlatende’.
Na een groot aantal proeven gedaan te hebben heeft Redi vastgesteld dat de aarde
rechtstreeks noch plant, noch dier, noch insect heeft gevormd; de levende wezens
vermenigvul-

(5) Collection académique, composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres
Académies et Sociétés Littéraires Etrangères, des extraits des meilleurs Ouvrages
Périodiques, des Traités particuliers, et des Pièces fugitives les plus rares, concernant
l'Histoire naturelle et la Botanique, la physique expérimentale et la chymie, la médecine
et l'anatomie, traduits en François, & mis en ordre par une Société de Gens de Lettres.
Ita res accendunt lumina rebus. Lucret. Dediée à S.A.S. Monseigneur le Prince de
Condé. Tome IVe de la Partie Etrangère, Et le 1r volume de l'Histoire naturelle séparée.
A Dijon, chez François Desventes, Libraire de S.A.S. Monseigneur le Prince de Condé,
à l'Image de la Vierge, rue de Condé. A Paris. chez Jean Desaint & Charles Saillant,
rue S. Jean de Beauvais, Louis-Etienne Ganeau rue S. Severin, aux Armes de Dombes,
Pierre Guillyn, à l'entrée du Quai des Augustins, au Lys d'Or, MDCCLVII. Avec
approbation et Privilège du Roi. (Bibl. Univ. Gent Hist. 2014, 647 blzz, 25 × 20 cm.)
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digen zich door middel van een echt zaad: ziet men dagelijks insecten uit bedorven
vleesch, uit bedorven bloemen en vruchten ontstaan, dat is eenvoudig omdat de
moeders een geschikte plaats gevonden hebben om de eieren of andere kiemen erin
te leggen en dat het aanwezig materiaal het noodig voedsel aan de kleinen die uit die
eieren of kiemen zijn ontstaan, verstrekt.
Op zeer volledige wijze beschrijft Redi de ontwikkeling van de kleine wormpjes
van de verrotting, hun vervorming tot poppen, en eindelijk tot vliegen.
Door de voorzorgen welke jagers, slachters, kokken nemen om het vleesch tegen
de vliegen te beschutten werd Redi sterk getroffen; dit gaf hem het grondgedacht
zijne historische proeven te ondernemen. En aldus werden een aantal gezegden van
geleerden tot het rijk der fabelen gebracht, namelijk dat, zooals Kircherus in zijn
Mundus Subteranneus (lib. 12) vertelt, doode vliegen met een mengsel van water en
honing besproeid en op warme asch verwarmd, aanleiding geven tot kleine wormen
en vliegen, - dat volgens Scaliger de vliegen levendbarend het leven schenken aan
kleine wormen, - dat in de Dierkunde van Sperlingius, de wormen niet uit vliegen,
maar wel uit de uitwerpsels dezer vliegen die het zaad van vliegen als voedsel hebben
genuttigd, ontstaan, - dat in de Gammarologie van Sachs en in de Afgoderij (boek
XIV) van Vossius, de insecten van het Wurtembergsch gebied zich niet kunnen
ontwikkelen, omdat de temperatuur te laag is, - dat volgens Kircherus wormen door
zelfwording uit rundermest ontstaan, - dat Albergotti een bijenzwerm uit een
paardeschedel heeft zien ontstaan, - dat Moufet in zijn Schouwburg der insecten
vertelt dat men eens een horsel eene musch heeft zien vervolgen, deze kwetsen,
dooden, en dan het bloed zuigen, hetgeen laat veronderstellen dat vleesch en bloed
een bijzondere beteekenis hebben in de ontwikkeling der insecten.
Een aantal proeven die de zelfwording moesten bevestigen werden opnieuw, in
goede wetenschappelijke voorwaarden door Redi genomen, en werden verkeerd
uitgelegd gevonden: de doode schorpioenen die opnieuw in het leven worden geroepen
als de lijken met een uittreksel van koningskruid worden be vochtigd (Kircher), de
eenden in toestand van verrotting onder mest die aanleiding geven tot padden (Porta),
de tuinhagedissen die door bederven in adders zich omzetten (Theocrites), enz.
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Aldus besluit Redi letterlijk: ‘In een woord, al de waarnemingen door mij over dat
onderwerp gedaan, hebben mij overtuigd dat het ontstaan van wormen in grassen,
boomen en vruchten, niet een toevallig verschijnsel is, maar wel regelmatig en
voortdurend, en dat de verschillende soorten wormen zich bijna alle in vliegende
insecten veranderen, volgens de soorten’.
En daarna beschrijft hij zeer nauwkeurig de geboortewijze en de
gedachtenverwisselingen van de insecten die in vruchten woekeren, van de vlinders,
van gallenbewoners, van leverwormen, van vliegende mieren.
Aan het einde van zijne verhandeling meent Redi te moeten verklaren dat indien
men vindt dat hij op sommige plaatsen op te vrije wijze de denkbeelden der groote
geleerden van zijn tijd en van vroegere eeuwen heeft besproken, zijne openhartigheid
geenszins van aard is om den eerbied voor deze geleerden te verminderen: het streven
naar waarheid geeft aan eenieder het recht de gedachten te onderzoeken en te
betwisten.

4. Het onderzoek van Indische natuurlijke voorwerpen.
Experienze intorno a diverse cose Naturali, e particolarmente a quelle che
ci son portate dall' Indie, fatte dal Signor Francesco Redi e scritte in una
lettera al P. Atanasio Chircher Della Compagnia di Gesu. Firenze 1671 in
4 (Niceron, Michaud, Hoefer, Brit. Museum). Firenze 1686 in 4, Napoh
1687 in 8 (Brit. Museum). In Opere 1712, II, 132 blzz. In Opere 1858,
209-296.
Onderzoekingen over verscheidene natuurlijke voortbrengselen, vooral over deze
die uit Indië werden medegebracht, gedaan door den heer F. Redi, en medegedeeld
in een brief aan Pater Atanasio Chircher, S.J.
Fransche vertaling: Observations sur diverses choses naturelles, et
particulièrement sur celles qu'on apporte des Indes. Coll. Acad. partie
étrang., IV, 1757, 541-571.
In deze verhandeling worden de meest uiteenloopende producten bestudeerd: steenen
uit het hoofd van zekere slangen, tabak, krampvisschen, vruchten, hagedissen, vogels,
spinnen, wortels, zaden. Telkens als het hem mogelijk is, zoekt Redi de vertelsels
over deze producten aan een streng onderzoek te onderwerpen, in het belang van de
waarheid.
Aldus bewijst hij de nutteloosheid van een aantal vreemde geneesmiddelen.
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Deze producten waren door paters Franciscanen uit Oost-Indië aan het hof van
Toscaan in 1662 medegebracht.
Redi heeft in deze verhandeling op verscheidene plaatsen de vergissingen van
Kircher aangaande Indische producten bewezen. De verdediging van Kircher
verscheen in 1677 te Amsterdam onder den titel:
[1677 Chircher] Prodomo Apologetico alli studie Chircheriam. Opere di
Gioseffo Petrucci Romano, nella quale con un apparato di saggi diversi,
si da prova dell'esquisito studio ha tenuto il Celebratissimo Padre Atanasio
Chircher, circa il credere all'opinioni degli scrittori, si de tempi andati,
come de presenti, e particolarmente intorno a quelle cose naturali dell'
India, che gli furon portate, o referte da quei, che abitarons quelle parti.
In Amsterdam, Presso li Janssonio-Waesbergi MDCLXXVII (Bibl.
A.J.J.V., Titelplaat. 12 + 200 blzz., fig. 22,3 × 18,4 cm.
Voorloopige rechtvaardiging van de werken van Kircher. Verhandeling van Joseph
Petrucci van Roma, waarin, in medewerking van verscheidene geleerden, het bewijs
wordt gegeven van de waarde der studie van den zeer beroemden Pater Atanas:o
Kircher, betreffende het geloof en de gedachten der Schrijvers, van vroeger en van
heden, en in 't bijzonder de natuurlijke voorwerpen die uit Indië werden medegebracht,
of waarover door dezen die in deze streken gewoond hebben bijzonderheden werden
verteld.
Latijnsche vertaling: Amsterdam 1675, 1685; ook in Appendix 2e deel
Ephem. Cur. Nat. 1675 (British Museum). In Niceron, Michaud en Hoefer
leest men letterlijk: ‘Observations d'histoire naturelle, traduction latine, 3
vol. in 12, Amsterdam 1670-1688; in 12. Amsterdam 1686-1688; 3 vol.
in 12 Leyde 1729.
[1675 Redi] Francisci Redi, Nobilis Aretini, Experimenta circa res diverses
naturales, speciatim illas, quae ex Indiis adferunter. Ex Italico Latinitate
donata. Amstelodami, Sumptibus Andreae Frisii. MDCLXXV. (Kon. Bibl
Brussel M 3599, 13,1 × 7,4 cm., 193 blzz. + index).
Titelplaat verbeeldende eene vrouw bezig met een microscopisch onderzoek over
natuurlijke voorwerpen haar door eene negerin aangeboden.
Deze verhandeling wordt gevolgd door Observationes de viperis (111 blzz. +
index), Epistola ad Morum et Bourdelot (52 blzz.), Observationes circa guttulas et
fila ex vitro (blzz. 53-72).
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[1685 Redi]. Francisci Redi, Nobilis Aretini, Experimenta circa varias res
naturales, speciatim illas Quae ex Indiis afferuntur. Ut & alia ejusdem
opuscula, quae pagina sequenti narrantur. Amstelaedami apudr Henr.
Weststenium. M.D. CLXXXV. (Bibl. Univ Gent H N 769, 151 blzz., 13,2
× 7,5 cm.).
Dit 2e gedeelte bevat dezelfde titelprent als in het vorig boek. De inhoud bedraagt 4
mededeelingen, namelijk een brief aan Kircher over merkwaardigheden uit Indië, 2
brieven aan Magalotti en aan Morus en Bourdelot over de adder, eene verhandeling
over glazen druppels en draden, en eene lijst van zaken, te samen 312 + 32 blzz.
Hoe het komt dat het 2e gedeelte het jaartal 1685 draagt, en het 1e 1686, wordt
uitgelegd door een paar regels onder den inhoud van het werk, rechtover de 1e blz.
van het 1e deel: ‘Secunda hac editione ita emendata, ut nova plane versio dici
mereatur’.

5. De waarnemingen over levende woekerdieren.
Osservazioni intorno agli animali viventi che si trovano negli animali
viventi. Firenze 1684 in 4 (Niceron, Michaud, Hoefer, Brit. Mus., Acta
Lipsiae V 1686); Napoli 1687 in 8 (Brit. Mus.). In Opere 1712, I, 223 blzz.
In Opere 1810, III, 203-435. In Opere 1858, 297-432.
Latijnsche vertaling: De animalculis vivis quae in corporibus animalium
vivorum reperiuntur observationes. Ex Etruscis Latinas fecit P. Costa.
Amsterdam 1708 in 12.
Fransche vertaling: Traité sur les animalcules, traduit de l'Italien par P.
Coste, Amsterdam 1700 in 12 (Querard), observations sur les animaux
vivants qui se trouvent dans les animaux vivants. Coll. Acad. partie étrang.
IV, 1757, 464-540.
In de waarnemingen omtrent levende wezens die zich in levende dieren bevinden
wordt de studie gemaakt van de wormen die in de spijsbuis van Microscosmus marinus
woekeren.
Benevens talrijke waarnemingen van anatomischen en biologischen aard, onderneemt
Redi in deze verhandeling eene reeks stelselmatige wetenschappelijke proeven om
te bepalen welke stoffen voor aardwormen schadelijk zijn; aldus werkt hij met oliën,
theriak, water, aloëuittreksel, kruidenuittreksels, suiker, zouten, kwikzilver, wijn,
wijngeest, citroensap, druivensap, bloemenuittreksels, tabak, enz. Als geneesmiddel
tegen woekerwormen noemt Redi de kwikzilververbindingen als de beste.
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In een andere mededeeling bestudeert Redi de zieren:
Osservazioni intorno a pellicelli del corpo umano, altre volte publicate
sotto'l nome del signor dottor Giorancosimo Bonomo. Met: Lettera del
Sig. Diacinto Cestoni al Sig. Antonio Vallisnerieri. In Opere 1712, I, 28
blzz. In Opere 1810, III, 439-468. In Opere 1858, 433-452.
De waarnemingen over de zieren van het menschelijk lichaam, vroeger in het licht
gegeven onder den naam van den heer doctor G. Bonomo, zijn bevat in twee brieven,
gedagteekend Livorno 18 Juli 1687 en Livorno 15 Januari 1710. In de Opere 1858
vindt men alleen den brief van 1687 van Redi die onder den deknaam van Bonomo
schrijft.
De Collection Académique(6) bevat de Fransche vertaling van den brief van 18 Juli
1687 uit Livorno:
Observations sur les cirons ou insectes de la peau des galeux, publiées
sous le nom du Docteur Giovan-Cosimo Bonomo, dans une lettre adressée
à Redi.
Volgens een voetnoot van den vertaler werd de brief geschreven door Cestoni
Miglioramenti e correzioni D'alcune Sperienze ed osservazioni del Signor
Redi, fatte dal Signor Antonio Vallisnieri, e registrate dal Signor Dottor
Girolamo Gaspari Veronese In Opere 1712, I, 19-54. In Opere 1810, III,
471-492.
Deze aanvullingen en verbeteringen van eenige onderzoekingen en waarnemingen
van den heer Redi, gedaan door den heer A. Vallisnieri, en met aanteekeningen
voorzien door den heer Dr. G. Gaspari van Verona, volgen op de Osservazioni intorno
a pellicelli.

6. De waarnemingen over het glas.
Osservazioni intorno a quelle gocciole e fili di vitro, che rotte in qualsisia
parte, tutte quante si stritolano. In Opere 1712, II, 97-107. In Opere 1811,
IV, 259-268.
De waarnemingen over de druppels en de draden in glas, die, als zij op een punt
breken, gansch in brokjes uiteenvallen, werden in het Latijnsch vertaald:
[1675 Redi]. Francisci Redi, Nobilis Aretini, Observationes, Circa illas
Guttulas & fila ex vitro, quae, rupta in quacunque sui parte, peni tus atque
penitus comminuuntur. Ex Ms. Italico Latinitate donatae. (Volgt op
Experimenta circa res diversas naturales, Amsterdam 1675, Kon. Bibl.
Brussel M 3599, blzz. 53-72).
(6) Partie étrangère, IV, 1757 574-581.
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[1685 Redi]. Ibid. (Volgt op Experimenta 1685, Bibl. Univ. Gent HN
7692, blzz. 295-312.).
Dat stuk is getrokken uit Esperienze intorno a diverse cose naturali van 1671, en
werd opgenomen in het bijvoegsel van het 2e boekdeel der Ephemerides des Curieux
de la Nature.

7. De waarnemingen over de zouten.
Experienze intorno a Sali fattizi Firenze 1690 in 4 (Brit. Mus.), In Opere 1712, II,
129-138. In Opere 1811, IV, 281-290.
In de onderzoekingen over de kunstmatige zouten beschrijft Redi de methoden
om zouten uit kruiden, bloemen en vruchten te bereiden.

8. De geneeskundige aanteekeningen.
Consulti medici di Francesco Redi. Firenze, 1726-1729, 2 vol. (Michaud,
Moefer). Firenze 1726 in 4, Capolago 1831 in 8 (Brit. Museum). Consulti
e opuscoli minori sceltic annotati da C. Livi, Firenze 1863 in 12 (Brit.
Museum). In Opere 1728, VI, 339 blzz.; 1730, VII, 148 blzz. In Opere,
1811, IX, 507 blzz.
Esperienze intorno a quell' Acqua, che si dice, che stagna subito tutti quanti
i flussi del sangue, che sgorgano da qualsisia parte del corpo. Firenze 1673
(Michaud, Hoefer, Brit. Museum). In Opere 1712, II, 109-118. In Opere
1811, IV, 271-278.
Onderzoekingen betreffende het water dat men beweert plotseling ophouden te
vloeien, evenals de bloedstroomen die uit een welkdanig deel van het lichaam worden
gestort.
Redi veroordeelt de styptische waters, welke men in dien tijd gebruikte om de
wonden te verplegen; hij gaf het bewijs dat het benuttigen van zuiver water juist
dezelfde uitslagen geeft.
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De Associatie door Gelijkenis
door Kan. Am. Joos, werkend lid.
Het zou armzalig met onze wetenschap gesteld zijn, indien de inhoud van ons
bewustzijn, eens daaruit verdwenen, onwederroepelijk verloren ging. Dan zou ons
weten beperkt blijven tusschen de engte van het bewustzijn en niet langer duren dan
het vluchtig bestaan van den gestadig veranderenden inhoud en van.
Onthouden zou iets onbekends zijn en vergeten ware de vaste regel; leeren zou
men kunnen, maar 't ware zeer lastig, omdat men over geen aanknooping met het
vroeger geleerde zou beschikken; het ware bovendien zonder verder nut, omdat het
niet het minste spoor zou achterlaten. Alleen het tegenwoordige, het oogenblikkelijk
aanwezige zou een stond ons toebehooren, om een stond daarna verleden en afwezig
te heeten, bijgevolg ons geheel te ontsnappen en voor eeuwig te verzinken in het
wijde en diepe meer der vergetelheid.
Maar neen! al wat eens duidelijk in ons bewustzijn stond, - gewaarwordingen,
beelden, gevoelens, begrippen, oordeelen, - dit alles, ook als het uit het bewustzijn
getreden is, kan blijven voortbestaan en verder bewaard worden, gelijk de H.
Augustinus zegt, ‘in de uitgestrekte paleizen van ons geheugen’.
Maar weinig zou het ons baten een geheugen te hebben, irdien de deuren van die
paleizen openstonden om binnen te laten wat er in-, maar gesloten bleven voor wat
er uitwou. Gelukkig! ons geheugen is geen vrek. Integendeel! zoo vlug als het is om
op te nemen, zoo vlug is 't ook om weer te geven, en al de schatten die het in zijn
schoot houdt opgestapeld, gewillig en edelmoedig terug in de zaal van het bewustzijn
op te laten treden.
Hoe gebeurt dit?... Zoohaast er zekere betrekking, zekere band bestaat tusschen
twee of meer gedachten waarvan de eene in 't bewustzijn komt en de andere er eens
in stond, heeft de eerste het vermogen de andere herop te wekken en nevens haar in
het bewustzijn te doen plaats nemen.
De zielkundigen spreken van drie soorten gedachten die dit vermogen hebben of
zich associeeren: de gelijktijdige, de logische en de gelijkende gedachten.
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Ik heb deze laatste tot onderwerp van mijn verhandeling gekozen, omdat ik meen
dat door velen, ook in de scholen, het groot belang van die associatie niet genoeg
gekend is of geschat wordt.
***
Om klaar te zijn, moet ik eerst en vooral een algemeene opmerking maken. Waar ik,
in zake van heropwekking en assocratie, het woord gedachte bezig, neem ik het, niet
in zijn enge echte beteekenis, maar als een algemeenen naam, als een samenvatting
om de zeer verschillende bestanddeelen van den bewustzijnsinhoud te beduiden.
Ik zeg dus: Wanneer twee of meer gedachten op malkander gelijken en een er van
in 't bewustzijn komt, deze voor de andere die eens in 't bewustzijn stonden, iets is
als de zeilsteen voor het ijzer; zij kan die, van uit de diepte van 't geheugen, terug,
nevens haar, in 't bewustzijn trekken.
Dit zielkundig verschijnsel is alle dagen waar te nemen in een gezelschap, vooral
van minder geleerden. Zeer zelden gebeurt het dat de samenspraak daar kwijnt of
stilvalt. Waarom? Iemand leest, bijvoorbeeld, in een dagblad of vertelt een gewoon
voorval. Het laatste woord van den eersten spreker is nog niet koud, als reeds een
tweede gereed zit om te beginnen, al zeggende: Ik ook heb zoo iets beleefd, gezien
of gehoord. En daarna zal wellicht nog een derde, bij het hooien der twee voorgaande,
iets dergelijks in den geest krijgen en ophalen. Mag ik hier niet vragen hoe het te
verklaren is dat zoo weinig romanschrijvers deze manier van associatie benuttigen?
En wie ziet niet onmiddellijk in, dat zij voor hen een uitgelezen middel is om een
onverwacht samentreffen of een verrassing, die anders alleen om 't verhaal
uitgevonden schijnen, gansch psychologisch en ten volle natuurlijk te doen
voorkomen?
En die associatie bestaat reeds van in de eerste kinderjaren, wanneer het verstand
nog weinig of niet werkzaam is, waaruit dan blijkt dat zij, wat ook nog bij volwassen
menschen gebeurt, in zeer veel gevallen gansch spontaan is.
H. Taine, in zijn boek De L'Intelligence, t. I, blz. 361, schrijft over een kind waarvan
hij aandachtig en omstandig de ontwikkeling gadesloeg en aanteekende, dat het,
ofschoon maar 14 maanden oud, den naam oua gaf, niet alleen aan een zwart hondeken
dat in het huis verbleef en door zijn geblaf het kind
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eerst op dien naam bracht, maar ook aan allerhande honden die het op de straat
ontmoette, later aan de porseleinen hondekens die de woning versierden, en zelfs
aan een geitje dat, door zijn vorm, goed op het hondeken geleek. Hoe kon het kind
den naam van het hondeken op ander dieren overbrengen? Juist, omdat, terwijl het
de andere honden, ook de porseleinen en het geitje zag, het er op gelijkend beeld van
het hondeken spontaan in zijn geest verrees.
Hoe komt het dat onze Vlaamsche kinderen, zonder eenige verklaring of taalles,
de spraakkunstigste vormen, de volgorde der woorden en zinsdeelen in hun dialect
aanleeren, terwijl het den onderwijzer soms zoo schrikkelijk veel moeite kost door
redeneering hun dezelfde punten in 't Nederlandsch te doen verstaan en toepassen?...
Ieder van ons hoort hoe de kleinen in hun eerste onbeholpen spreken bijna niet anders
dan zwakke vormen in de werkwoorden gebruiken en zeggen ik springde, ik slaapte.
't Is de analogie die hier werkt, en de analogie in dien ouderdom is alleen te verklaren
door de onwillekeurige associatie, die haar de noodige stof levert(1). Bij ongeoefenden
zal het altijd nuttig zijn in de scholen den regel der natuur, de analogie, in de
spraakkunstles te volgen, door uit te gaan van een sprekend voorbeeld, en volgens
dit model honderd andere te doen nazeggen en namaken, zoodat de regel reeds wordt
toegepast, alvorens de leerlingen er het eigenlijke waarom van kennen.
In 't voorbijgaan maak ik hier melding van de groote rol die de analogie, dus ook
de associatie door gelijkenis, in den groei der talen speelt; zij is en blijft immers een
voorname oorzaak van de vervorming der talen.(2)

(1) ‘Dans l'apprentissage qu'ils font du langage, les enfants créent un nombre considérable de
formes nouvelles, en se laissant guider par l'analogie. La plupart de ces créations sont corrigées
par la suite, car ce ne sont le plus souvent que des accidents individuels, qui résultent d'un
sentiment inexact ou d'une connaissance incomplète de la langue. Mais il y en a qui sont si
bien conformes au sentiment général de la langue qu'elles finissent par se maintenir. Il arrive
que spontanément tous les individus d'une même génération sont portés à faire la même
faute, qui s'impose à eux comme une loi et devient la règle. L'effort du maître d'école est
alors impuissant. Il y a des tours franchement incorrects qui sont couramment employés
même par des gens cultivés on s'étonne presque d'apprendre que la grammaire les réprouve.’
J. Vendryes, Le Langage, p. 187
(2) ‘L'analogie corrige ou entrave sans cesse l'action des lois phonétiques. La régularité du
développement des phonèmes est souvent dérangée par des actions analogiques; ce qui faisait
dire à un étymologiste éminent, épris d'ordre et de clarté, qu'il éprouvait parfois “des
mouvements d'humeur contre les ravages de l'analogie”. En effet, il n'y a guère de procès
phonétique qui n'en soit plus ou moins atteint et troublé’. J. Vendryes, Le Langage p. 58.
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Ook uit de semantiek blijkt ten duidelijkste het bestaan en de werking van onze
associatie. Er zijn honderd woorden met twee en meer beteekenissen die ontstaan
zijn bij spontane vergelijking van één ding met twee of meer andere dingen in opzicht
b.v. van vorm of van gebruik. Zoo spreekt men van het oog van een teerling en van
een kaart, het oog van een twijg en van een aardappel, het oog van een pauwestaart,
het oog van een soep, van kaas en brood, het oog van een letter, van een naald, van
een schaar enz. Zoo heeft niet alleen de hond een staart, maar ook een vlieger, een
komeet, een ploeg, een kanon, een weverslade, een viool, een mast, een leger, de
Winter, de maand Maart enz.
Al wie de geschiedenis der uitvindingen gelezen heeft, weet wat groote diensten
de zoekers te danken hebben aan de associatie door gelijkenis. Dikwijls deed zij hun
in hun studie spontaan een gelijkend geval aan de hand, waardoor zij tot een wet
kwamen die hun uitvinding op wetenschappelijken grond deed rusten. In 't begin der
17de eeuw had men nog het middel niet gevonden om den tijd te meten. De vermaarde
Galilee hield zich op zekeren dag met dit belangrijk vraagstuk bezig. Op eens schiet
het hem te binnen hoe hij vroeger, in de hoofdkerk van Pisa, de godslamp aan het
gewelf opgehangen, met gelijke schommelingen had zien bewegen. Die gedachte
bracht hem er toe de wetten der slingerbeweging te bepalen; en niet lang nadien
werden de slingers ingevoerd.
***

Blijkt uit de verschillende gevallen die ik aangehaald heb, dat bij iedereen, jong of
volwassen, geleerd of ongeleerd, gelijkende gedachten het vermogen hebben
malkander op te wekken; bij niet iedereen toch is dit vermogen gelijk in wijs en
graad.
Evenals voor 't geheugen, hangt wijs en graad hier in hooge mate af van de
natuurlijke scherpte der zintuigen en van de peisoonlijke voorliefde tot zekere dingen,
die zeer dikwijls uit de natuurlijke begaafdheid voortvloeit.
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Uit zieners die vlug associeeren, kunnen felle schilders groeien met pen en penseel.
Ook de caricaturisten behooren tot deze soort. Op staanden voet weten die, enkel
met één lijn te wijzigen, de deftigste personen en de liefste zaken te misvormen en
bespottelijk voor te stellen. Als men eenige van hun schetsen onderzoekt, zou men
zeggen dat die teekenaars een soort van diplopie hebben, waardoor zij de personen
met ieder oog afzonderlijk en onderscheiden zien, met het een oog als een mensch,
en met het ander b.v. als een diei.
Men beweert dat bij personen die uit hun land gevlucht zijn en liefst geen bekenden
ontmoeten, de associatie zoozeer door hun angst verscherpt dat zij alle dagen en in
alle plaatsen kennissen wanen te zien, terwijl het enkel op hen gelijkende vreemden
blijken te zijn.
Zij die in 't associeeren van gehoorbeelden begaafd zijn, onthouden met alle gemak
rijmende verzen, of vinden, als dichters, vlug hun rijmen
Als muzikanten zullen zij wellicht getrouw geluiden kunnen nabootsen; maar,
wanneer zij improviseeren, moeten zij opletten om, na 't leggen van eenige akkoorden
die ook tot een ander melodie behooren, in die melodie niet te vallen en te meenen
dat zij iets eigens leveren, terwijl het niets anders is dan een zoogenaamde
reminiscence.
Hier past het een woord te zeggen over degenen die uitmunten in de woordspeling.
Zulken treft meer de klank dan de beteekenis der woorden. Die klank wekt in hen
onmiddellijk woorden die wel gelijk luiden, maar een heel andere beteekenis hebben.
Een voorbeeld dat iedereen kent en dikwijls hoort: Ze meenen dat ge zult toestemmen.
- Ja, luidt het antwoord, maar Meenen ligt bij Kortrijk. Laatst las ik in een dagblad:
Die man kent veel talen, behalve betalen. Daar de woordspeling gewoonlijk iets
onverwachts is, zijn er weinigen die de oplossing van raadsels met woordspeling
weten te vinden. Drie voorbeelden bij het volk opgevangen: Wie was er bijkans
baron? Aaron. Welke rozen rieken naar genever? Matrozen. Welke bergen worden
meest bezocht? De herbergen.
Voor velen kan 't wel vreemd zijn dat sommige hoedanigheidswoorden, gelijk
hard, voor de waarneming van verschillende zinnen gebruikt worden. Zoo spreekt
men niet alleen van harde steenen en hard brood, maar ook van harde kleuren, van
harde tonen, zelfs van hard bier. Voor de voelers is dit gansch
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natuurlijk, want zij, zij ondervinden beter dan anderen die in dit vak minder bedeeld
zijn, dat veel dingen, al zijn zij 't voorwerp van verschillende zintuigen, toch op hen
een gelijken indruk maken, die dan ook door een zelfde woord wordt uitgedrukt. Er
zijn nu veel letterkundigen die deze eigenschap der hoedanigheidswoorden uitbreiden;
niet iedereen toch mag daar evenveel in meedoen; alleen zij die in 't associeeren van
gelijkende gevoelens begaafd zijn, kunnen daar volkomen in slagen.
Er zijn ook menschen die het talent hebben de richting en de kracht van gelijke
bewegingen vlug te verbinden. Dit talent is een schat voor de werklieden, omdat het
snel in de bedrevenheid van een ambacht vorderen doet. Ook in sommige spelen,
zooals het biljartspel, maakt het onovertroffen meesters.
Dit wil niet zeggen, dat, zoo ge als ziener begaafd zijt, ge geen ander dan
gezichtsbeelden zult hebben of hervoorbrengen. Dit vindt men klaar bewezen door
de taal van de meeste menschen die, al zijn ze verschillend aangelegd, toch allemaal
in hun spreken vergelijkingen bezigen aan verschillende zinnen ontleend. Maar zeker
is het dat bij een bevoorrechten ziener zeer veel gezichtsbeelden zullen verrijzen,
om de eenvoudige reden dat hij er meer in magazijn heeft en daarenboven die beelden
bij hem duidelijker zijn en dus vlugger wakker schieten.
Om den organischen aanleg van onze dichters innig te kennen, zou het bij
sommigen belangwekkend kunnen zijn in hun schriften na te gaan welke soort van
associatie bij hen het sterkste was. Maar dit werk levert een moeilijkheid op, omdat
men niet altijd weten kan wat zonder zoeken of heel spontaan in hen opkwam, al
mag het overgroot getal vergelijkingen en beelden die zij uit één zin putten, wel
leiden tot het vermoeden dat zij voor dien zin bijzonder begaafd waren.
Zeer bescheiden moet men ook zijn om te beslissen wat in een schrijver
oorspronkelijk is of aan een anderen ontleend. Want niet alleen de genieën, maar
ook de verbeeldingen kunnen malkander tegenkomen, al zijn ze door een zee
gescheiden.
Om veel associaties te hebben, is 't niet genoeg dat men voor het vak mild is
aangelegd, men moet ook een rijk voorzien geheugen hebben. Iedereen immers weet
dat het geheugen niets eigenlijk nieuws voorbrengt, maar alleen dàt kan oproepen
wat vroeger in het bewustzijn stond. Zoo bij 't zien van
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Sint-Baafstoren zal niemand Onze-Lieve-Vrouwtoren van Antwerpen in zijn
verbeelding zien verrijzen, indien hij den laatsten nooit in werkelijkheid of in beeld
aanschouwd heeft.
In dit opzicht kunnen menschen die veel reizen, veel tentoonstellingen bezoeken
of veel lezen, alle andere ver vooruit zijn. Maar wat men daardoor en daarin te zien
of te hooren krijgt, dient met volle aandacht waargenomen, anders is het te zwak en
te vaag, om later te herleven.
Wat meer dient er gezeid over twee goedkoope en bij de hand liggende middelen
om het ontstaan van gelijkende gedachten in ons te ontwikkelen en te
vergemakkelijken, namelijk het beschouwen van de vrije natuur en het onderzoeken
van onzen woordenschat.
Wie is er niet genegen om, als de arbeid niet dwingt, soms den besloten hemel
van de stad te ontvluchten en in het wijde veld de zachte en malsche lucht in te
ademen, die de borst verlicht, het hoofd ontspant, het hart verjongt en tevens het
gevoel en de verbeelding wakker maakt en aan 't roeren brengt? Men gunne dan een
opmerkzaam en liefdevol oog aan kruiden, planten en vogels, en weldra zal men
ondervinden, gelijk Jouffroy zegt, dat ‘dit alles niet zonder uitdrukking is’. In al wat
u omgeeft, zal er leven en gevoel komen. Met Schiller zult ge dan zeggen: ‘overal
waar ik een lichaam ontwaar, raad ik een geest, overal waar ik beweging zie, raad
ik een gedachte’. 't Een schepsel zal u de spiegel van 't andere worden, en boom en
vogel zullen, door hun houding of beweging, het beeld worden van uw ziel.
Wij, menschen, kunnen van het onstoffelijke maar een gedachte krijgen door
vergelijking met het stoffelijke.(1) De taal die het werk van onzen geest weerspiegelt,
benoemt dus gemeenlijk het onstoffelijke door de namen van stoffelijke zaken. Daar
ligt een voorname oorzaak van het feit dat hon-

(1) ‘La plus grande imperfection dont souffre notre esprit est l'incapacité d'abstraire absolument,
c'est-à-dire de dégager un concept, de concevoir une idée en dehors de tout contact avec la
réalité concrète. Nous assimilons les notions abstraites aux objets de nos perceptions sensibles,
parce que c'est le seul moyen que nous ayons d'en prendre connaissance et de les rendre
intelligibles aux autres. Telle est l'origine de la METAPHORE, qui n'est autre chose qu'une
comparaison où l'esprit, dupe de l'association de deux représentations, confond en un seul
terme la notion caractérisée et l'obiet sensible pris pour point de comparaison.’ Ch. Bally,
Traité de Stylistique Française. I, p. 187.
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derden woorden twee beteekenissen hebben, een eigene, die op de stof, en een
figuurlijke, die op het geestelijke wijst. En het verband tusschen beide beteekenissen
is gewoonlijk de gelijkenis die men tusschen stof en geest ontdekt heeft. Die gelijkenis
ontdekken is voor het meestendeel de taak geweest van onze voorouders; zij is de
vrucht van innerlijke beschouwing en van hun opmerkzaamheid; zij behelst een
bladzijde uit de geschiedenis van hun edel pogen om zich verstandelijk te verheffen;
zij geeft ons den trap dien zij lastig opklommen, om door de stof den geest te bereiken
Dien trap hebben zij, door de beide beteekenissen der woorden, in de taal getimmerd.
Door den tijd echter is een van beide beteekenissen van veel woorden buiten gebruik
geraakt en 't is de etymologie die ze weer voor den dag brengt. ‘L'étymologie, zegt
Bally zeer gevat, est l'art de ressusciter les images’.
De etymologie, van daaruit beschouwd, is niet een dor vak, gelijk zoovelen denken;
zij is integendeel uiterst frisch en werkt opbeurend op de verbeelding en het gemoed
van den studieman; want zij openbaart hem een bedolven schat, namelijk de
beeldspraak, die in de beteekenissen van veel woorden besloten ligt en het grootste
deel bevat van de poëzie der talen.
Wie echter geen lust zou hebben om nu en dan een etymologisch woordenboek
in te zien, die neme een gewoon woordenboek, zooals Van Dale: daarin ook is voor
iedereen en op alle bladen veel genot en overvloedige stof tot associatie te vinden,
want ontelbaar zijn de gewone en dagelijksche uitdrukkingen die een vergelijking
bevatten, maar die wij als leenspreuk nooit beschouwd of ontleed hebben.
Men ziet licht hoe voordeelig de twee laatst opgegeven middelen zijn om onzen
voorraad van gelijkende gedachten haast tot in 't oneindige te vermenigvuldigen;
daarbij, zij helpen krachtdadig om de verbonden gedachten gemakkelijker en vlugger
te doen verrijzen. Want de gelijkende gedachten, zoo opgedaan, stonden samen in
het bewustzijn en werden dus ook verbonden door de gelijktijdigheid, welke
betrekking, evenals de gelijkenis, aan de gedachten de geneigdheid geeft om
malkander op te wekken.
Zeer nuttig is het, met het oog op de associatie door gelijkenis, in de klassen van
de lagere en middelbare scholen nu en dan passende oefeningen te geven. Zulke zijn:
Het opzoeken en verwerken van de volksvergelijkingen. (Zie mijn lezing
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De Volksvergelijkingen in de School). - Het bestudeeren van fabels en allegoriëen.
- Het vergelijken van twee verschillende personen, dieren en zaken. - Het opzoeken
en verklaren van de vergelijkingen en de beeldspraak in een letterkundig stuk, en
meer andere oefeningen.
O! Ik weet het wel, de voorraad van gelijkende gedachten ir zulke oefeningen
opgedaan zal niet altijd onmiddellijk aan de leerlingen geschikte stof voor hun
opstellen leveren; maar, men vergete het niet, rechtstreeks toch zal ieder gelijkende
gedachte voedsel geven aan het associatievermogen, het zoo oeferen en door de
oefening vlugger en rijker maken.
Daardoor kan men in de school een uitslag bekomen die zelfs tot de heele
algemeene verstandelijke ontwikkeling der leerlingen aanzienlijk meehelpt. Want
door de stof die de associatie levert, wordt de rede tot vergelijking aangespoord. En
de vergelijking leidt tot het oordeel, leidt verder tot de generalisatie, die juiste en
algemeene begrippen, dus echte wetenschap verschaft.
Die opstellen kunnen ook al vroeg een bijzondere begaafdheid openbaren, waaruit,
door verder oefening en welwillende aanmoediging, kunstenaars kunnen groeien.
Is de associatie door gelijkenis niet een onvermoeibare dienstvrouw, b.v. voor de
dichters? Bij 't lezen van Guido Gezelle's gedichten, kan men zich eenigszins
voorstellen welke beroering er soms in zijn geest ontstond, wanneer hij de natuur,
zijn geliefde natuur aan 't mediteeren was. O! Bij één gedachte die hij beschouwde,
kwamen heele benden gelijkende aangevlogen, zooals het gaat met een gansch hok
duiven, die neerfladderen bij de eenige waarvoor ge wat graantjes strooit.
Eens stond hij een rij bonte abeelen te beschouwen: hij zag hun blanke kleur en
die kleur riep o.a. het beeld van wat en melk in zijn geest; hij zag de beweging van
blaren en takken, en aanstonds dacht hij aan een wekker, een dans, een slaanden
vogelvleugel; en door de gelijke kleur, wit en grauw, zoo van 't bewegend
abeelgeblader als van den open- en toeslaanden vleugel, werd voor hem de beweging
van vliegende driven de beweging van de abeelen zelf.
En hij dichtte de volgende verzen:
Wit als watte, en teenegader
groen, is 't bonte abeelgeblader.
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Wakker, als een wekkerspel,
wikkelwakkelwaait het snel.
Groen van boven is 't en, zonder
minke, wit als melk, van onder.
Onstandvastig volgt het, gansch,
't onstandvastig windgedans.
Wisselbeurtig, op en neder,
slaat het, als een vogelveder.
Wit en grauw, zoo, door de lucht,
‘bonte-abeelt’ de duivenvlucht.

Ook de diepe denkers en de professoren van alle graden van 't onderwijs, zij toch
die er op uit zijn, niet om te verbijsteren, maar om te onderrichten, kunnen groot
profijt uit die associatie trekken. Immers, ‘de ware metaphysiek, zegt Joubert.(1)
bestaat niet in abstract te maken wat zinnelijk is, maar in zinnelijk te maken wat
abstract is, zichtbaar wat verbolgen, verzinbaar, zoo mogelijk, wat louter verstandelijk
is...’ En dit is enkel doenbaar, als men, na ernstig de bekomen abstractie beschouwd
te hebben, gelijkende gedachten in de stoffelijke wereld vindt die, hetzij als
vergelijkirg, hetzij als beeld, de enkel verstandelijke waarheid tastbaar en zichtbaar
zullen maken.
Even nuttig en noodig is onze associatie voor de moralisten; zij toch, zij hebben
gedurig te handelen over innerlijke toestanden en bewegingen, zooals de geneigdheden
en de ondeugden. Hun onderwijs zal dan maar echt vruchtbaar zijn, als zij de kunst
bezitten door passende vergelijkingen die innerlijkheden door uiterlijkheden
aanschouwelijk en zoo klaarder en levendiger te maken. Die kunst had o.a. Franciscus
de Sales in een hoogen graad.
Diep te betreuren is het dat de associatie door gelijkenis, die zoo groote en
menigvuldige voordeelen oplevert, zoo dikwijls, voornamelijk uit lichtzinnigheid en
gemakzucht, misbiuikt wordt.

(1) Pensées, tit. II, nro 26.
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Zeker het spontane ontstaan van gelijkende gedachten verschaft ons een groot gemak;
dit gemak echter is ons door God geschonken, niet om het werk der rede overbodig
te maken, maar om het te vereenvoudigen en te bevorderen; het gemak is geen
ontslaging van, 't is een vriendelijke uitnoodiging tot verstandelijk onderzoek.
Ja, 't gebeurt dat de twee gedachten die in den geest nevens malkander opkwamen,
ten volle gelijk zijn, en in die gevallen mag de verbinding zelfs associatie door
gelijkheid heeten, zooals sommige boeken haar noemen.
Doch zeker kan men dit alleen na een onderzoek weten. Want de twee verbonden
gedachten zijn niet onvoorwaardelijk gelijk, omdat zij nevens malkander komen te
staan. Zeer dikwijls ontstaat de associatie alleen door een gelijke toevallige of heel
bijkomstige bijzonderheid, die in 't geheele niet meer te beduiden heeft dan een zwart
tittelken op een witte lelie... Door een ernstig onderzoek of een verstandelijke
vergelijking, zal men de waarde van de gelijkenis kunnen wegen en tevens al de
verschillen zien, waardoor het dikwijls blijken zal dat het paar gedachten die door
hun plaats gelijkheden schenen, in den grond geheel van malkander onderscheiden
zijn.
En toch, zeer veel menschen, door den schijn en het gemak verleid, ontslaan zich
van alle onderzoek en besluiten van het gelijkende tot het gelijke en het eenzelvige,
ja, zelfs van gelijkende bijkomstigheden tot heele wezenlijke gelijkheden.
Daar is de oorzaak van veel bijgeloovigheden, veel vooroordeelen en veel valsche
stokregels, die in den geest van sommige menschen nestelen en er zoo moeilijk uit
te jagen zijn als zij er licht in kwamen.
't Kan gebeuren dat er eens een onbekende oude vrouw in een huis kwam en het
jongste kindje er den volgenden morgen stierf. Maar waarom nu een ongeluk vreezen,
telkens als een vreemde oude binnenkomt?...
Waarom angstig zijn, als ge toevallig met dertienen aan tafel zit?...
't Kan ook gebeuren dat een advokaat u bedroog. Maar is 't wel redelijk daarom
te denken dat, als ge een advokaat ziet, ge een bedrieger voor u hebt?
En veel van die ongerijmdheden hebben bijval gekregen, zelfs bij ernstige
menschen, vooral sedert den tijd dat men én in zekere boeken over wijsbegeerte, én
in de romans, én in de
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dagbladen den invloed overdreven heeft van de erfelijkheid, van de bediening en de
omgeving. Zoo volgt de zoon onvermijdelijk het spoor van zijn vader, zoo zijn de
onderwijzers allemaal pedanten, zoo kent men aan al de bewoners van een stad
hetzelfde karakter toe. Ik neem gewillig aan dat de erfelijkheid, de bediening en de
omgeving zekeren invloed op ons karakter kunnen hebben, maar nooit is die machtig
genoeg om, bij normale menschen, den invloed van opvoeding en eigen wilskracht
tegen te houden en onverbiddelijk alle zelfstandigheid en onafhankelijkheid te
vernietigen.
Zoo worden al de Antwerpenaars door zeer velen baatzuchtigen geheeten. Men
kent de woordspeling uit de Fransche bladen: bon envers soi.
Toch mocht Ledeganck in volle waarheid zingen:
De weergalooze stad
Was trotscher op een schat,
Die minder tranen kost en meer de ziel kan streelen:
Zij smeedde zich een gloriekroon
Van stralen, uit het eeuwig schoon
Van 't beeldende vernuft, wier glans nog nooit verdoofde.
De volkren staarden ze aan, als met ontdekten hoofde,
Want de eerbied van heel de aard werd 't onbetwiste deel
Van de eedle bakermat der vorsten van 't penseel.
Doch wat zijn al die gunsten
Van stoffelijk heilgenot
Bij 't ontwaardeerbaar lot,
Dat u beschoren blijft in 't schittrend rijk der kunsten!
Nog nooit is 's grooten meesters geest
Van uwe kindren wars geweest,
En thans veel min dan ooit; want gij vermenigvuldigt
Nog immer in uw schoot den kunstkring die hem huldigt;
En heden wijst gij fier op een vernieuwd geslacht,
Waar Rubens' ziel in gloeit met al haar scheppingskracht!
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Wat Ledeganck zeventig jaar geleden mocht zingen, blijft nog even waar op onze
dagen. En ge weet het, waar de kunst bloeit, daar bloeit ook de belangloosheid, die
de onafscheidbare gezellin van het schoone is; waar de kunst bloeit, daar bloeit ook
de edelmoedigheid, die den kunstenaar in 't leven houdt.
En zoek ik een uitstekend voorbeeld van edelmoedigheid, dan vind ik dit juist te
Antwerpen. Het was een vrouw of, beter, een engel in teedere maagdengedaante.
Heel haar leven was louter liefde voor God, voor de kunst en den lijdenden
evenmensch. Voor dit verheven drietal was ook al heur rijkdom. Zij stierf als een
heilige en het volk gaat bidden op haar graf. Zij heet Constance Teichmann.
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Perkamenten fragmenten(1)
door Dr. D.A. Stracke S.J.
De zeer gehavende XVIe eeuwsche band van: Catholycke Sermoonen... door
FRANCISCUM COSTERUM S.J. 'T HANTWERPEN, JOACHIM TROGNESIUS MDXCVIII
werd, wanneer?, met drie, nagenoeg volledige, dubbele perkamentbladen beplakt,
en, langs den binnenkant, nog met één fragment, dat tot denzelfden codex heeft
behoord als de dubbelbladen, verstevigd. Waar dit gebeurde weet ik evenmin te
zeggen; het boek werd door mij gevonden in een Z. Brabantsch Nonnenklooster. Dat
de 4 fragmenten aan denzelfden middelnederlandschen codex hebben toebehoord
blijkt uit het schrift, 2o) uit de afmetingen, 3o) uit den inhoud. Het schrift, een
duidelijke en zeer regelmatige rotunda uit het eerste kwart der XVe eeuw, heeft
geleden op twee bladen door het afsnijden van stukken perkament, die men bij het
omvouwen rond de hoeken van den band hinderlijk vond; en een der bladen, dat het
bovenste op den band zat, leverde uit hoofde van slijtage, zelfs met een sterk reagens
bewerkt, niet overal 'n zeker leesbaren tekst. Wanneer wij het minst gehavende blad
tot voorbeeld nemen, dan had de codex volgende grootte: hoogte 0,250 m.; breedte
0,140 m. Daar de gaatjes' der afschrijving bij dit blad nog goed zichtbaar zijn en zelfs
'n kleine marge ter rechter vertoonen, en de witte randen boven

(1) Het weze hier niet ongepast, aangaande mijne mededeeling: Een perkamenten hschfragment
in de V. en M. 1926 verschenen, het volgende daaraan toe te voegen. Door Dom. J. Huyben
O.S.B. werd mij toentertijd bericht, dat de daar gedrukte tekst aan de Collationes van
Cassianus ontleend was. En bij eigen naslaan vond ik dat de 5 fragmenten allen behoorden
tot de Collatio VI, met dien verstande dat fr. 1ro (blz. 5) aan cap. II ontleend was fragm. Vro
(blz. 6) eveneens aan cap. II en III, en het vo van beide fr. aan cap. III; fragm IIro (blz. 3) en
frag. IV (blz. 9) waren ro en vo van een blad en gaven brokstukken van de korte capa. VI,
VII, IX; fragm. IIIro (lbz. 6) en fragm. IVro (ibid.) gaven stukken uit cap. X, eveneens hun
vo: fr. III en II (blz. 8-9). Treurig, dat we van dit mooie hsch. niet meer over hebben, want
de vertaling is vrij nauwkeurig en toch vlot, de taalkunde zou er voorzeker haar baat bij
gevonden hebben. Op ons eerste fragment staat bovenaan in rubriek LXXVIII, alles laat dus
vermoeden dat we hier 'n volledige vertaling der Collationes verloren hebben, en een hsch.
van ± 250 bladen. De vergelijking met den Latijnschen tekst doet ons vooropzetten dat de
afmetingen van den bladspiegel in de lengte ± 20 cm. was.
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en onder respective nog 0,025 m. en 0,042 m. bedragen, zijn de hierboven opgegeven
wel de oorspronkelijke afmetingen van het hsch. Het blad is met 'n spiegel van 0,137
m. beschreven in de hoogte, en 0,090 m. in de breedte, deze is daarenboven ingedeeld
in twee kolommen (of vakken), die ± 0,040 m. breed zijn.
Over het schrift valt er verder niets te zeggen, de gewone afkortingen komen er
in voor, het woord: Exempel, en de § teekens zijn in robriek; het begin van den
exempelentekst is met rood onderstreept en vele hoofdletters zijn met robriek
overtrokken.
De tekst leverde dus 12, nagenoeg gave, bladzijden op, met 24 kolommen,
daarbuiten één fragment, dat op enkele regels na, ook twee leesbare tekstkolommen
bevat.
De inhoud is alleszins merkwaardig, want er komen drie exempelen in voor, die
uitdrukkelijk met 'n robriektitel worden ingeleid, waarvan het eerste in dat opperste
huys van der satroysen ordene, in dat huys dat men heet Cartuyse geschiedde; het
tweede betrekking heeft op een convers in die ordene van sisteers; het derde begint
met de woorden: Een ander exempel scryft die selve leeraer CESARIUS.
Aan dit exempel, het derde, gaat onmiddellijk 'n tekst vooraf, die ons ook het einde
brengt van een ander, een vierde exempel dus, dat ook aan CäSARIUS valt toe te
schrijven. Bij 'n eerste kennismaking met dit laatste fragmentenblad, hoopte ik een
brokje te hebben weergevonden van een vertaling, of althans bewerking, van den
volledigen CäSARIUS; ouder dus dan de twee hschn. uit Gent en Hamburg, die Prof.
de Vooys vermeldt(1). Maar toen ik den overigen tekst bestudeerde verdween deze
hoop, we hebben enkel 'n flink fragment teruggevonden van een met exempelen
doormengd traktaat.
Het toeval wilde dat drie fragmenten telkens het binnenblad uitmaakten van een
katern, want fol. 1o vo, kol. 2 van het eene eindigt op de woorden: Het quam daer na
dat die en fol. 2o ro kol. 1 ervan begint met: bisscop van coelen; de inhoud van de
twee bladen bant trouwens allen twijfel.
Het tweede fragment eindigt ibid, met: selen nae dezer tijt hebben die eweghe en
gaat ibid. weer voort: bitterheit, en vermits er op fol, 1o vo staat: Die eerste sotheit
en op fol. 2o ro

(1) Middelnederlandsche Legenden en Exempelen2 blz 23
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Die ander sotheit hebben we hier ook 'n doorloopenden tekst.
Evenzoo met het derde fragment: het levert ons den volledigen tekst van het
exempel van der satroysen op fol. 1o, ro en vo alsmede fol. 2o ro. En op dit exempel
volgt dan weer aanstonds dit van sisteers.
Het vierde fragment levert de rechtsche kolom van een fol. ro en dus de linksche
van dit fol. vo. Er is spraak van voorbeelden van gramschap: Cayn, Saul,
Nabugodonosor, en Herodes; dit fragment lijkt dus uit 'n ander deel in den codex
afkomstig te zijn dan de overige heele bladen.
Daar ik nergens 'n folieering op de fragmenten ontdekte, kon de tekst alleen aan
de hand geven of de drie groote fragmenten ook met elkaar in verband staan.
Het hierboven eerst genoemde fragment begint met een tekst die geen aansluiting
geeft noch met het tweede noch met het derde en eindigt met de woorden waarop
noch het derde noch het tweede 'n vervolg leveren.
Dit is eveneens het geval met alle andere mogelijke combinaties.
Het eerste fragment heeft het over ghiericheyt, en moet het slot wezen van een
lange verhandeling, want nadat het exempel uit CäSARIUS (de ‘beesten’-bisschop
van Keulen), is verteld, vat de schrijver zijn vroegere uiteenzettingen en exempelen
saam, terwijl hij vier hoofdverzoekingen van den duivel opsomt: onverduldecheit;
hoeverdicheit; lyflike luste; ghiericheit. Dus dit fragment, dat slechts twee exempelen
levert van ghiericheit, is niet vooraan in den codex te plaatsen.
Het tweede fragment gaat aan het eerste vooraf, want daar is spraak van lyflike
luste en de vier bladen zijn gevuld met een theorie over lichaam en ziel, geestelijk
en beestelijk leven, die ons doen onderstellen met recht dat de overige opgesomde
drie ondeugden ook werden voorafgegaan door een moreel-dogmatische uiteenzetting,
alvorens er exempelen werden aan toegevoegd tot illustratie. We merken dus al
aanstonds op, dat onze traktaat-fragmenten veel gemeens hebben met 'n Spiegel der
Sonden, 'n Uitleg op de X Geboden of iets dergelijks. Daar nu het tweede fragment
eindigt met de woorden (na de uiteenzetting der leer): Ende hier af vint men vele
exempelen in die oude wet hoe qualike dat si ghevaren hebben die ghevolghet hebben
die lust van haren vleesche Dat eerste exempel hebben..... en dat het vierde fragment
ook oude-wets-exempelen levert over gramscap, besluiten we dat ons traktaat tal
van
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exempelen moet hebben bevat, alhoewel die uit de Oude-Wet vermoedelijk kort
werden verteld.
Dan nog, vermits het derde fragment twee exempelen levert van ghehoorsamheit,
meenen we te mogen besluiten dat onze codex èn de theorie èn de exempelen leverde
over de voornaamste zedelijke deugden èn ondeugden te saam.
Intusschen niets laat ons toe te beslissen in welke volgorde de twee
hoofdbestandeelen van ons traktaat werden overgeleverd; eerst deugden, dan
ondeugden? of omgekeerd? we weten dus niet of het derde fragment vóór of na de
twee andere fragmenten te plaatsen valt. Ten slotte daar de gramschap, alhoewel
niet uitdrukkelijk vermeld in de samenvatting der duivelsche verzoekingen van het
eerste fragment, toch wel in verband is te brengen met de eerste ondeugd: de
onverduldecheit, heeft het aanspraak op de eerste plaats. Daarenboven, uit dit alles
wordt het duidelijk dat we hier de brokstukken hebben van een uitvoerig en
belangwekkend traktaat.
Ik wil hier grif bekennen dat ik in de middelnederlandsche traktatenliteratuur niet
voldoende tehuis ben, om ten koste van enkele opzoekingen deze fragmenten te
identificeeren, of ze als volslagen onbekend in onzen taalschat in te burgeren.
Bevoegderen mogen deze hoofdvraag oplossen, daar ik trouwens geen tijd heb om
dit te beproeven, noch boeken bij de hand.
Ik vergenoeg me daarom met het afdrukken der fragmenten, in de volgorde die
rationeel is gebleken. De inhoud van het tweede en derde fragment zal gebeurlijk
licht te indentificeeren zijn met, of het origineele volledige hsch., of 'n gedrukt
traktaat; die exempelen zullen trouwens nog wel in meer dergelijke verzamelingen
en traktaten te vinden zijn. Maar ik vestig de aandacht op het derde fragment fol. 2o
ro en vo waar een theorie der vier duivelsche bekoringen wordt samengevat en in
verband wordt gebracht met de vier elementen dat vier... es onverduldecheit... die
lucht... es hoeverdicheit... dat water... es lyflike lust... die eerde... es ghiericheit. Daar
wordt ook besproken hoe Christus deze vier soorten van verzoekingen doorstond.
Het eigenaardige van deze opvatting zal wellicht aanstonds én de bron én de
gelijkluidende handschriften (?) laten erkennen. Het tweede fragment heeft het dan
ook op fol. 1o ro over dat vuyle water der vleeschelike ghenoechten.
Ik meen hiermee mijn bescheiden taak te hebben vervuld, en ga over tot het
publiceeren van den onderhavigen tekst.
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Eerste fragment
fol. ro

Kol. b.(1)

Kol. a.

d
sa
oe
oeg
hi valt oec op si-[n]
en even mensche met
groter gramscap die
hi meynt die hem dat
liden doet(2) met moerden ende met [wraken?]
op sinen evenmensche
want hi sprect quaet
achter sinen rugghe
ende neemt hem sinen
goeden name wter
gramscap die hi heeft
op sinen evenmensche
en wrect dat op sinen
evenmenschen metten
werken daer hi mach
Alsoe men leest van
Cayn die sinen broeder
abel doot sloech(3) omdat hi gram op hem
was Alsoe men leest

(1) De tekst is diplomatisch afgedrukt. De eerste regels zijn afgesneden en zeer gehavend. De
leesteekens zijn uitsluitend die van het handsch., ook de scheiding der lettergrepen.
(2) De woorden: die hi meynt... doet zijn oppositie van evenmensche! Het tweede: op sinen
evenmensche staat hier pleonastisch. Trouwens heel de zin is slordig gebouwd met deze vier:
evenmensche.
(3) Gen. c. IV.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

447

van
de gheslegh
de doen dede d
david groote ee[re]
ende saul dat s[ach]
dat men david meer
eeren dede dan hem
doen wert hi gram
ende leyde laghen om
david ter doot te br[en]
ghen maer god wa[s]
in syn hulpe(4) Die conin[c]
nabugodonosor die
gram wert op die dr[ie]
kindere(5) om dat si di[e]
afgoden niet aenbeden
en wilden doen dede hi
se worpen inden barnen
den oven Oec van herodes(6)
als hi sach dat hi
bedroghen was vanden
coninghe doe wert
hi gram ende dede die
onnoesel kinder dooden
Ende voert die quade

(4) I Reg. c. XVIII - XX.
(5) Dan. c. III.
(6) Math. c. II.
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Tweede fragment
fol. 1o ro
C Dat ander dat dit

dit e

water es een vuyl wa-

wa[ter?]

ter want het comt

er gonde contrarie e

vanden lichame ons vulen

waer dit water es

vleischs want alle

van desen vuylen luste

vuylheit comt vanden

oft begheerten inder

lichame. Also een poete

zielen, daer en heeft god

seit(7) merke wattu ghe-

gheen stede want hi es

weest hebst ende wattu

die suvere god, ende daer

syst ende wattu werden

om en moghen sy gode

salst vuyle eerde ende

niet behaghen Alsoe

enen vuylen sack ende een

sinte pauwels(9) seit die

spise der wormen want

leven naden vleesche

die mensche is ghemaect

want dat vleesch es

van eenre vuylre sub-

contrarie den gheest

stacien ende daer om

want dat vleesch wilt

sal hi weder comen ter

altoes nederweerts

vuylder eerden want

ende soect syn luste

vuyt desen vuylen licha-

inder eerden ende die ziele

me comt dit vuyl

wil altoes opweerts ende daer

water, dat syn die lus-

om esser altoes enen

ten ende die begheerten

stryt tusschen der zielen

des vleeschs, die die

ende den lichame, want dat

edele ziele soe seere

vleesch es altoes contra-

besmetten ende vuyl ma-

rie den gheest Ende daer

ken C Dat derde(8) dat

om seit sinte pauwels(10)

(7) Aan Job moet niet worden gedacht. Vgl. Gen. II. 7; III. 19; XVIII. 27. Job X. 9; XXXIV.
15.
(9) Ad Rom. VIII 12-14; ad Gal. V 16-19.
(10) Vermoedelijk: ad Eph. IV 22.
(8) Het blijkt dus genoeg uit: Dat ander... Dat derde, dat dit fragment 'n uiteenzetting is omtrent
de zinnelijkheid die bij 'n vuil water wordt vergeleken.
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fol. 1o vo
ghenoechte, ende hiermoeten

ewi

bi moghen wi merken

ghe doot

es dat

in dese liede dat si

water der

sno-

recht sotte syn

dicheide

soe seer

C Die eerste sotheit

contraire es

es, dat sy een quade

len soe seer scadelyke

comenscap doen want

dat syn die vuyle luste

om die lusten ende

der vleeschs siet [?]

cleyn ghenoechten

in

soe vercopen sy dat

heeft die

grote

eweghe leven dat sy

ghenoechte hi es

hebben sonden waert

die vuyle

dat si dese vleesche-

die in

alle vuyle lusten heeft

like lusten ende begher-

ghenoechte Want hi slaept

ten wederstonden, ende

in dese vuyle wacke

dit syn wel sotte dat

stede wae soe het

sy die ewighe ghe-

staet in den ewangelien(11)

noechte die in dat

dat hi

eweghe leven es

over

droeghe in den ende hi

met desen vuylen

en vant daer gheene

luste verliesen, ende

ruste want syn ruste

selen nae deser tyt

es in die vuyle wacke

hebben die ewighe

(11) Luc XI 24 26
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fol. 2o ro

dat lichame boven die
siele

bitterheit C Die ander

C [Die derde sotheit]

sotheit is dat sy eenen
vuylen here dienen. Want

s

sy dienen een vuylen

een

viant ende haren vuylen

peert dat

lichame met desen

ghebreydelde

vuylen luste ende begher-

dat alle syn ghenoech-[?]

ten ende hier om syn

te soect in desen vleesche-

dese liede wel sotte

liken ghenoechten Maer

die desen vuylen here

siet dit onghebreydelde

dienen Ende hier op

peert sal die siele be-

seit seneca(12) ic ben tot

derven alsoe een die

meerder dinghen ghe-

ryt op een onghebrey-

boren dan dat mine

dert peert oft op een

siele soude dienen mi-

wilt peert dat soude

nen, lichame Want

den mensche bederven

dat licham est alsoe

Alsoe doet dese vlees-

ghemaect dat [der?]

chelike ende lyflike

zielen dienen soude

ghenoechte C [Die vierde

dat dat licham sou-

sotheit]

de wesen onder der

dat dese mensche

ziele ende der zielen

beestelyc syn die alsoe

dienen maer die die-

leven(13) Ende daer af

se vuyle lusten ende be-

die prophete in den

gheerten volghen van

souter(14) hi es ghelyc

den vleesche die setten

den sotten beesten die

(12) Ep. ad Lucil. 65 n. 22.
(13) Vgl. ad Rom XVI 18; ad shil. III. 19, I, Cor. II, 14,
(14) Ps 49 (48) v 21.
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fol. 2o vo

met vele venyns
dat es dat sy heb-

hem ghelyc ghe

ben een cleyne ghenoechte in dese vleeschelike luste daer
af dat die arme
siele sterft ende dit
weten sy wel dat sy

mensche es ghemaect

dit venyn nemen

metten hoofde upweerts(15)

met deser cleynen

dat hi die dinghe sue-

honighe daer af

ken soude hier bo-

dat die ziele sterft

ven syn(16) maer hi keert

Ende hier omme en mo-

hem op die nedersten

ghen hem dese liede

dinghen ende op desen

voer gode niet ont-

vuylen lust ende begher

sculdeghen want sy

ten Ende hier bi es hi

weten wel dat si quaet

ghelyc den beesten die

doen. Ende hier af

haer ghenoechte al soe-

vintmen vele exem-

ken inder eerden ende

ple in die oude wet

daer om seit die pro-

hoe qualiken dat sy

phete(17) dat si syn ghe-

ghevaren hebben die

lyc den beesten C Dat

ghevolghet hebben

vyfste(18) dat dese liede

die luste van haren

wel sot syn want sy

vleesche C Dat eerste

namen een lutteu honichs

exempel hebben(19)

(15)
(16)
(17)
(18)

Ovidius, Metam. 1 I 84; - ook bij Lactantius Divm Instit 1. II c. 1,2.
Ad Coloss. III. 1;
Eccle III. 18 (?); Ps. 49 (48).
Alhoewel we niet uitdrukkelijk hebben gelezen die derde.. die vicrde sotheit, stond dit wel

vermeld fol. 2o ro bij waar er spraak is van dat onghebreydelde peert en op fol. 2o ro bij het
tweede.
(19) Zal wel van den zondvloed zijn.
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Derde fragment.
fol. 1o ro
begherde ende hi quam

nochtan dit daer

tot haer ende die ziele

om liden(20). EXEMPEL

seide ic ben in groter

C Een ander exempel

pinen Doen verwon-

scryft die selve lee-

derde haer die ma-

raer cesarius ende scryft

ghet ze(er) ende si seide

dat was een conveers

hoe mach dat wesen

in enen cloester ende de-

du hebst soe heilich,

se was zere ghierich

like gheleeft Doen

want hi hadde last van

seide die ziele dat es

den cloester Ende dese

daer omme. omdat

conveers en vraechde

ic soe groote begher-

niet vele nae gode

te hadde dat tytelyc

maer al syn herte stont

goet den cloester

daer aen dat hi vele

toe te brenghen ende te

goet mochte coopen

vergaderene Al de-

den cloester Ende doen

de ict oec gherechte-

syn prioer dit merkede

like ic moet nochtan

die een vroet verre

wesen daer omme in

siende man was doen

dese groote pine maer

seide hi totten conveers

den naesten dach van

alsic inder oerdene quam

onser vrouwen die co-

doen was dat mine mey-

men sal soe sal ic ver-

ninghe dat ic myn leven

loest worden Ende noch-

beteren soude hier ende

tan al dede hyt ghe-

mine sonden beweenen

(20) Dit exempel is getrokken uit CAESARII HEISTERBACENSIS monachi Ois Cisis, Dialogus
Miraculorum, en te lezen in de uitgave van Jos. Strange Coloniae MDCCCLI vol II, Distinctio
12a, De proemio Mortuorum cap. XXV. p. 336-7, met het opschrift: De purgatorio cuiusdam
prioris de Claravalle. De hoofdmomenten der vertelling liggen in de hier ook vertaalde
zinsneden: Hic post mortem, ancillae. Dei Aszelniae, apparuit.... proxima sollemnitate
Dominae nostrae libera bor... nisi quia nimis fui sollicitus ampliari posessiones monasterii...
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fol. 1o vo
[waercomme du] inder

dattu wel ghenoech

[oerdenen] comen best

salst hebben onder di

Doen seide die conveers

ende boven di ende dan

vader om desen saken

saltu vol eerden syn(23)

wille quam ic oec inder

Ende dese prioer

oerdenen. Doen begreep

verliet desen conveers

hem syn prioer ende seide

van desen laste die

bestu daer om inder

hi hadde want hi

oerdenen comen dat dunct

sach wel dat sine sa-

mi groot wonder dan

licheit niet en was.

dattu aldus ghierich

Doen quamen enighe

syt ende trecst der lie-

vanden cloester toten

de goet met scalchei-

prioer ende seiden vader

den ende

subtylheiden ende hebstu desen man

brinest ons dat toe

verlaten het sal onsen

daer wi di gheinen danc

cloester seer scaden

af en weten Doen seide

doen seide die prior

die conveers het leghet

ic hebbe liever dat

altoes soe wel aen dat

wi die scade hebben

onse(21) Doen seide die

van den cloester dan

prioer en leghet daer

dat sine ziele verloren

biden onsen niet meer(22) ic

ware Ende hier in

sie wel du selstet al

toende wel dese goede

coopen toter zee toe

man dat hi een goet

maer ontbeyt noch ende

pastoer(24) was Het quam

die tyt sal cort comen

daer nae dat die

(23) Namelijk in 't graf hebt ge boven, onder, en langs de twee kanten heel de aarde tot uw bezit.
(21) De conveers wil zeggen: de perceelen die ik... aankoop, ronden ons bezit zoo heerlijk af.
(22) De prior antwoordt: dan kan je aan het koopen blijven, want zelf de zee zal dan eens aan ons
bezit grenzen. En ligt het...
(24) d.i.: pastor animarum of custos.
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fol. 2o ro
bisscop van coelen dede

ziele maer voer die

vergaderen conveerse

beesten en hebbe ic

om op wthoven te sette

gheen rekeninghe te

ne Ende hi seynde oec

gheven Als die beesten

tot desen cloester toten

bisscop(25) dit hoorde

prioer om desen con-

soe was hi hier af

veers dat hi hem dien

seere ghesticht Ende

seynden soude Als dese

dese goed prioer be-

bode quam toten prioer

toende wel hoe seere

ende hem seide die boottscap

dat hi minde die salich-

vanden bisscop soe wiste

eit vanden zielen die

hi wel dat die salicheit

hem bevolen waren(26)

van desen conveers niet

Ende aldus sal hem

wesen en soude ende hi

de mensche wachten

seide toten bode seght

van deser quader

den ghenadeghen here

ghiericheit die gode

van coelen ic hebbe op

soe seere mishaghet

dese wthove aldus vele

Ende hier eyndet dat

beesten ende op die andere

vierde element daer

alsoe vele beesten seght den

hi dat beteekent syn

ghenadeghen here dat

die becoringhen vanden

hi alsoe vele beesten ne-

mensche C Dat eerste

me als hi wille ende dat

es dat vier daer die

hi mi late minen conveers

viant den mensche

want ic moet rekenin-

gherne in verbernen

ghe gheven voer sine

soude overmids

(25) 'n echt nederl. middel. zegswijze, waarvan in het Latijn geen spoor.
(26) Dit exempel uit CASARIUS is bij Strange te lezen: vol. I. Distinct. IV cap. LXII, pag. 22832 en draagt den titel: De Ubrico Praeposito Steinfeldensi, et converso avaro, quem amovit.
Hier werd de legende zeer verkort weergegeven: daarenboven werd het exempel maar tot in
de helft benuttigd, tot aan de woorden: in die iudicii rationem redditurus sum
Deze twee exempelen zijn niet opgenomen in: Hundert auserlesene.. Geschichten des...
Cäsarius... herausgegeben in deutscher Uebersetzung von Prof. D.O. Hellinghaus Aachen
1925.
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fol. 2o vo
onverduldicheit

selve becoert C Dat

C Dat ander dat

eerste dat was met

es die lucht daer

lidene want al syn

hi den mensche gher-

leven was liden C Dat

ne inhanghen soude

ander was met hover-

overmids hoeverdich-

dicheiden als die viant

eit ende hoeghen staet

onse here settede op

C Dat derde es dat

die voeye(27) vanden tem-

water daer hi den

pel ende hem seide laet

mensche gherne in

di neder god sal di be-

verdrincken soude

waren want daer stont

overmids lyflike luste

vele voles beneden

C Dat vierde dat

dat hi dan een ydel glo-

es die eerde daer hi

rie innemen soude

den mensche gherne

ende dit was die hover-

in delven soude over

dicheit C Dat derde dat

mids ghiericheit

hine tempteerde met

Ende daer om sal een

gulsicheiden in dien dat

mensche altoes pinen

hi seide segt dat dese

dese becoeringhen te

steene woorden broot Die

wederstaen metter

leeraers segghen dat die

hulpen gods want

viant onsen here niet en be-

anders en mach die

coorde met onsuverheiden want

mensche niet Ende met

hi vant wel dat hi aen onsen

desen vier becoringhen

here niet hebben en soude.

was onse lieve here

C Dat vierde dat hine becoor-

(27) i.e. voege van het tempeldak.
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Vierde fragment.
fol. 1o ro
mensche gode onsen lie-

lieden als een spiegh[el]

ven here zeer mede be-

van ghehoorsamheide

haghelyc es in deser

ende wat men van h[em]

tyt ende groten loon sal

ghedaen woude he[b]

hi hebben van onsen here

ben daer inne was [hi]

nae deser tyt(28) EXEMPEL

altoes ghehoorsa[m]

C Alsoe men leest een

het gheschiede da[t]

exempel dat gheschie-

dese monck quam...

de in dat opperste

line ter doot ende [hi]

huys vander satroysen

wert begraven inden

ordene in dat huys dat

cloester. daer begra-

men heet cartuyse(29) daer

ven wesende so dede

was een monck die

god sonderlinghe grote

leefde in soe grooter

miraculen met hem

oetmoedicheit van ghe-

want alle die te sinen

hoorsamheiden onder

grave quamen wat

den wille gods ende onder

onghemack oft wat

sinen gheesteliken vader

siecheden dat sy had

den prioer die syn overste

den sy werden daer af

was wat desen monck

ghesont soe grote

bevolen wert dat dede

wonderlike miraculen

hi soe blydelyc ende soe

dede god door hem

ghehoersamlyc want

nae syn doot Ende om

alle syn herte was om

dat soe mienich men-

(28) In margine staat hier cursief geschreven exm i.e. exempel, voor den rubricator.
(29) Dit exempel van ghehoersaemheit dat hier verteld wordt van 'n Kartuizer was in de
middeleeuwen zeer verspreid. Het wordt immers ook ter eere van den H. Bernardus verteld,
en zou reeds geschied zijn op zijn begrafenisdag toen Abbas Sozewinus den aflijvige toesprak
met dezelfde bewoordingen en motieven als hier. Vgl.: Exordia Sacri Ordinis Cisterciensis
edita et recollecta per Magistrum D.F. Ignatium de Ybero, Rixhemii, Sutter, 1871. Lib. II c.
20; of ook nog: In Cistercium Bis-Tertium sen Historia Elogialis Cistercii, āuctore Augusto
Sartorio, Vetero-Pragae 1700 bl. 88. Beide schrijvers naar: Lib. Vitae II c. 20.
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sam te sine ende was hen

wert van die daer
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fol. lo vo
quamen soe hadde dat

soe ghehoorsam ghe-

cloester soe grooten

weest hadde in syn le-

overloop beyde van sie-

ven ende seide tot hem

ken die daer quamen

Jae sone seit hi du syts

ende oec vanden ghenen

nu in rusten ende ghi doet

die niet siec en waren

ons dese grote onrus-

maer meer om te

te mer alsoe niet sone

haer bi dat die

alsoe en salt niet gaen

gode niet

want wi souden gherne

chde

comen tot dier rusten

ten als

daer ghi nu syt Ende

gherne ghedaen

daer om sone ghi hebt

hadden daer af dat

mi altoes in desen leven

sy hen seer beclaech-

ghehoorsam gheweest

den. die prioer dit sien-

soe bevelic u nu inder

de ende hoorende dese

cracht der heilegher

onruste van desen

lieden ghehoorsamseit dat

die daer quamen ende

ghi niet meer miraculen

mercte dat syn gheeste

en doet soe dat wy

like kindere gode niet

gode dienen moeghen

dienen en mochten met

in rast en ende daer mede

rusten alsoe si gherne

dat ghecomen syt ter

ghedaen hadden. doen

groter rasten daer me-

ghinc die prior op

de souden wi oec gher-

een tyt toten grave

ne daer comen het was

van desen monck die

een zeer wonderlyck
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fod. 2o ro
dinck van dier tyt

ghe

voert toe en dede

hem e

dese monck niet meer

die i

miraculen(30) soe wie datmoed

same

daer oec quam tot

same

sinen grave ende dit

wille

was een wonderlyc

prela

dinck dat die ghe-

den

ne die int ewich le-

sekersten

ven was noch ghe-

wech (?) comene ten

hoorsam was den ghe-

ewighen levene.

nen die noch op eert-

Ende daer die mensche

rycke was. maer

gode zeer mede be-

hier inne mach elck

haecht in deser tyt

mensche wel merken

ende daer hem god gro-

die grote cracht van

ten loen of sal ghe-

den ghehoorsamheit

ven nae deser tyt

ende sonderlinghe

des onne ons god Amen

gheestelike liede

C Een ander EXEMPEL

die ghehoorsaamheit

exempel van enen

ghelooft hebben dat,

convers die niet ghe-

god niet alleene die

hoorsam en was in

ghehoorsamheit lonen

die ordene van sis

en wille maer toent

teers(31) daer was een

oec in dit exempel

convers die soe moey-

hoe behaghelyc die

lyc was wat men

(30) Van den H. Bernardus wordt enkel gezegd: ex ea die fuit in miraculis praecipue publicis
rarior, non tamen omnino nullus. Vgl. Lib. Vitae II c. 20.
(31) Dit exempel is te vinden in de Exordia Sacri Ordinis Cisterciensis Lib. V cap. VIII: De
periculo inoboedientiae, en in de uitgave van DE YBERO staat het op bladz. 370-2.
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fol. 2o vo
sede

het es een onghehoor-

n soe

sam man brincten her

ende

weert daer namen

ster

die duvelen dien con-

ende on

vers ende brachtenden

en dat

wten cloester ende deden

e diet

hem vele pinen ane

chtender

ende wierpenen deen den

oe

anderen toe recht oft

sen op een nacht lach

sy met enen stocke

dese convers op syn

ghespeelt hadden

bedde ende sach datter

ten leste soe luydemen

twee duvelen quamen

mettenen doen vloen

die ontsachlyc wa-

die duvelen recht oft

ren te siene daer

si met enen dondersla-

af dat hi zeer wert

ghe hadden gheweest

verveert doen sei-

als si mettenen hoor-

de deen duvel toten

den luyden metter

anderen duvel wie

clocken. Ende si vanden

es die daer leet

desen monck half doot

op dat bedde doen

ende wierpenen in enen

seide die ander duvel

put die daei biden

het es een convers

cloester stont Ende den

doe seide dander

convers dochte dat

duvel het en es

hi al van hem selven

gheen convers maer(32)

was maer ten besten...(33)

Mechelen.
D.A. STRACKE S.J.
(33) Ten slotte, indien ik me niet vergis, wordt er in het Standaardwerk van Dr. de Vooys geen
melding gemaakt van de hier afgedrukte eksempelen: iets wat me gelooven doet dat we ook
met 'n tot nogtoe onbekenden Codex en inhoud te doen hebben. Spijtig genoeg dan dat er
maar 4 fragmenten voorhands van bekend zijn.
(32) De verkorting voor er staat hier en veelal na de m.
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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.
NEGENDE TIJDVAK: 1928-1929
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
De uitgaven der Academie zijn te verkrijgen:
GENT: W. SIFFER, Sint Baafsplein, en VAN RYSSELBERGHE & ROMBAUT, Kouter,
I.
BRUSSEL: N.V. STANDAARD BOEKHANDEL, Em. Jacqmainlaan, 127.
ANTWERPEN: DE NEDERLANDSCHE BOEKHANDEL, Sint Jacobsmarkt, 50
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Vergadering van 16 Mei 1928
Waren aanwezig: de heeren J. JACOBS, bestuurder, Prof. Dr. A.J.J. VAN DE VELDE,
onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de HH. K. de FLOU, Dr. L. SIMONS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan. AM. JOOS, IS.
TEIRLINCK, FRANK LATEUR, Prof. Dr. J. MANSION, O. WATTEZ, Prof. Dr. L. SCHARPÉ,
Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof.
Dr. J. PERSYN, Prof. Dr. M. SABBE, Prof. Dr. A. VAN HOONACKER en J. SALSMANS,
werkende leden;
de HH. Dr. J. CUVELIER, Dr. J. VAN MIERLO jun. S.J. en AL. WALGRAVE,
briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen de HH. G. SEGERS, Prof. Dr. VAN PUYVELDE en
HERMAN TEIRLINCK, werkende leden; Prof. Dr. R. VERDEYEN, briefwisselend lid.
***

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

Aangeboden boeken
Door de Regeering:
Académie Royale de Belgique. Classe des Lettres.... Mémoires, Coll. in 8o. T.
XXII (2e partie): Les types populaires de la littérature française par GEORGES
DOUTREPONT. - Tome XXIII, fasc. 2: Le Conseil du Gouvernement général institué
par Joseph II, par JOSEPH LEFÈVRE.
Le Musée beige, Janvier-avril 1928.
Bulletin bibliographique et pédagogique du Musée beige. Janvieravril 1928.
Door het Institut Historique Belge de Rome:
Analecta Vaticano-Belgica. Vol. IX: Lettres d'Urbain V (1362-1370). T.I.
(1362-1366). Textes et analyses recueillis par † ALPHONSE FIERENS, publiés par
CAMILLE TIHON.
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Door Kan. Dr. J. Muyldermans, werkend lid:
Excursion pédagogique en Hollande. Notes et Impressions. I, par E.D.D.Y. II et
III, par EDWARD PEETERS.
Een Triptiek van Felix Ortt. Eene studie door E.D.D.Y.
Theoretische en Praktische lessen van Notenleer, door L. DE BONDT.
Door de Schrijvers:
Hoofdstukken van Inleiding tot de Rechtswetenschap. De bronnen voor het stellig
recht en haar onderlinge verhoudingen, door Mr. J.H.P. BELLEFROID, hoogleeraar
te Nijmegen.
Dr. C.P.F. LECOUTERE: Inleiding tot de Taalkunde en tot de Geschiedenis van het
Nederlandsch. Derde, verbeterde en vermeerderde druk, bewerkt door Dr. L.
GROOTAERS, docent aan de Universiteit te Leuven:
GIELKENS, EM.: Hasselt. Sonnets.
Door de Redactie:
De Gulden Passer. 6e j. No 2, 1928.

Aangekochte boeken
Rubens en zijne eeuw. III. DE MEYERE, V.: Het Volksleven in Rubens Tijd. - IV.
DELEN, A.J.J.: De Vlaamsche Schilderkunst vóór, tijdens en na Rubens.

Mededeelingen namens commissifn
1) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. - Dr. M.
SABBE, wn. secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig de HH. Prof. Dr. M. SABBE, ondervoorzitter, K. de FLOU, Kan.
Dr. J. MUYLDERMANS, Dr. L. SIMONS, IS. TEIRLINCK, Mr. LEONARD WILLEMS, Dr.
L. GOEMANS, Dr. J. CUVELIER, leden, en Dr. J. VAN MIERLO, hospiteerend lid.
Aan de dagorde staat:
1) Bijdrage tot de kennis van den toestand van het hooger onderwijs in het midden
der XVIe eeuw. - Lezing door Dr. J. CUVELIER.
De H. Cuvelier bestudeert een paar onuitgegeven documenten in verband met de
onderwijstoestanden aan de Leuvensche Hoogeschool rond het midden der 16e eeuw.
Het eerste is een voorstel van den Magistraat strekkende
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tot de inrichting van twee nieuwe dagelijksche lessen in de faculteit van Geneeskunde.
Het tweede, van meer algemeenen aard, is een concept van denzelfden Magistraat
voor sterk ingrijpende hervormingen en verbeteringen in het hooger onderwijs.
Beide stukken zijn belangrijk omdat zij het doorslaand bewijs leveren dat reeds
vóór de beroerlijke tijden eene periode van verval aan de Hoogeschool ingetreden
was, ondanks de loffelijke pogingen van het Leuvensche Gemeentebestuur om de
vermaarde instelling op het peil van de vreemde Universiteiten te houden.
De Commissie besluit de belangwekkende bijdrage van Dr. J. CUVELIER in de
Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
2) De E.H. Dr. J. VAN MIERLO jun. S.J. en Mr. LEONARD WILLEMS geven verslag
over de bijdrage van Dr. ERIK ROOTH, uit Lund (Zweden) over Een Limburgsch
Minnedichter uit de 13e eeuw.
Beide verslaggevers besluiten tot opneming van het ingezonden stuk in de
Verslagen en Mededeelingen.
II) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch. - De
heer O. WATTEZ, w.n. secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering
door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig de HH. J. JACOBS, voorzitter, Prof. Dr. J. PERSYN, ondervoorzitter,
Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan. AM. JOOS, Dr. L. GOEMANS, O. WATTEZ, Prof.
Dr. A.J.J. VANDE VELDE en Prof. Dr. J. VERCOULLIE, leden.
Aan de dagorde staat:
1) De crisis van het onderwijs in België. Vak- en andere scholen. - Lezing door G.
SEGERS.
In afwezigheid van den heer G. SEGERS wordt de lezing uitgesteld tot de
eerstkomende zitting.
Geen ander punt aan de dagorde zijnde wordt het woord verleend aan Z.E.H. Kan.
Joos die een lezing houdt: ‘Over vier gevoelszinnen bij Guido Gezelle’.
Na die lezing ontstaat er eene bespreking onder de leden. Kan. Joos leest nog een
stuk over het ‘Gebruik van persoonlijke voornaamwoorden in sommige gevallen’.
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Beide stukken van Kan. Joos zullen opgenomen worden in de Verslagen en
Mededeelingen.

Dagorde.
1o) Plechtige Vergadering op Zondag 24 Juni 1928. - Vast stelling van het
Programma. Op voorstel van het Bestuur wordt het programma als volgt vastgesteld;
1. Openingsrede door E.H.J. JACOBS, bestuurder voor het loopende jaar.
2. Rede door Prof. Dr. JAC. VAN GINNEKEN S.J., Rector van de R.K. Universiteit
te Nijmegen, buitenlandsch eerelid der Academie Het na den bijbel meest gelezen
boek der wereld is geschreven in ons Nederlandsche moedertaal.
3. Uitslag van de verkiezingen van 1928 voor het lidmaatschap der Academie.
4. Uitslag van de Wedstrijden.
5. Hulde aan de afgestorven leden.
2o) Wedstrijden voor 1928. - Lezing van de verslagen over die wedstrijden. (Art.
31 der Wet van 15 Maart 1887 en Kon. Besluit van 23 Maart 1891.)
De vergadering beslist dat de verslagen zullen gedrukt en aan de werkende leden
medegedeeld worden.
***
3o) Geheime vergadering te 2½ uur. - Lidmaatschap der Academie. - Candidaten
worden voorgesteld voor de plaats van briefwisselend lid opengevallen door de
benoeming van Dr. FR. VAN CAUWELAERT, tot werkend lid; en voor de plaats van
Buitenlandsch eerelid, opengevallen door het afsterven van Prof. Dr. JAN TE WINKEL.
- De namen der candidaten, samen met de lijst hunner werken, zullen gedrukt en aan
de werkende leden gezonden worden.
***
4o) Lezing door Prof. Dr. A.J.J. vande Velde, onderbestuurder: Het Laboratorium.
Op voorstel van den heer Bestuurder beslist de vergadering dat de lezing in de
Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
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Bijdrage tot de kennis van den toestand van het Hooger Onderwijs
in België in het midden der XVIe Eeuw
door Dr. J. Cuvelier, briefwisselend lid
De verschijning van den zeer volledigen inventaris van het Archief der oude
Universiteit van Leuven door professor De Vocht zal ongetwijfeld aanleiding geven
tot een nauwkeurig onderzoek van de onderwijstoestanden in ons land in vroegere
tijden. In afwachting dat onze historici en de studeerende jeugd deze rijke verzameling
tot groot voordeel onzer geschiedenis uitbaten, wil ik hier een paar dokumenten
bekend maken, welke niet, zooals men er zich zou kunnen aan verwachten, aan het
op het Algemeen Rijksarchief bewaarde Universiteitsfonds, dan wel aan het
Leuvensche Gemeentearchief ontleend zijn.
Want hier ook worden talrijke en belangrijke stukken over de oude hoogeschool
bewaard, hetgeen niemand zal verwonderen die de nauwe betrekkingen kent welke
ten allen tijde tusschen de stad en de Universiteit bestaan hebben. Het weze terloops
gezegd. De geschiedenis dezer betrekkingen is nog zeer onvolledig gekend, hetgeen
voornamelijk hier aan te wijten is dat er tot nog toe geen degelijke inventaris noch
van het Universiteitsarchief noch van het stedelijk Archief bestond. De eerste leemte
werd onlangs gevuld. Men zal waarschijnlijk met genoegen vernemen dat ook het
eerste deel van den inventaris van het Gemeente-archief thans ter perse ligt en
vermoedelijk nog dit jaar zal verschijnen. Dan zal het mogelijk worden de zeer
ingewikkelde bestuurlijke geschiedenis der stad Leuven van nabij te leeren kennen,
vooral op financieel gebied, waar de Universiteit om zoo te zeggen als een staat in
den staat voorkomt, juist zooals in andere steden, Luik en Utrecht, om er slechts een
paar te noemen, de dom- en kapittelheeren der hoofdkerken door de eeuwen heen
een bevoorrecht corpus in het land uitmaakten.
In afwachting van deze studiën over de ‘Rechts- und Finanzverhältnisse’ der stad
Leuven, weze het mij toegelaten U een paar onuitgegeven stukken voor te leggen,
die misschien wat meer licht op den toestand van het onderwijs aan de Leu-
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vensche Universiteit tijdens de eerste jaren der regeering van Philips II zullen werpen.
Het eerste dagteekent van het jaar 1557 en bedoelt de inrichting van twee voorname
dagelijksche lessen in de faculteit van geneeskunde door het Gemeentebestuur.
Ziehier, kort en bondig, de bijzonderste door den Magistraat gestelde voorwaarden:
Iedere les duurt een uur.
Alle acht of veertien dagen, zal er tusschen de studenten, onder voorzitterschap
van een der legenten, en met de medehulp van den andere, over hetgeen in de
voorgaande week gelezen werd, geredetwist worden. Deze discussie moet hoffelijk
zijn. De legenten zullen er voor zorgen dat ‘egeene turbatien, twiste oft schandalizatie
en gebeure ende dat de eere van de schole ende minne ende vriendschap worde
geobserveert.’
Eene dagelijksche les, dat wil nu precies niet zeggen alle dagen van de week.
Men weet dat er vroeger veel meer heilige- of geboden feestdagen bestonden dan
nu. In deze gebenedijde tijden, waar het ‘week-end’ gebruik ons van lieverlede naar
terugbrengt, viel er ten minste een heilige dag per week, buiten den Zondag. Indien
er bij uitzondering in de week geen feestdag voorkwam, dan ging men met verlof
des Donderdags.
Men had buitendien vacantie van Palmzondag tot Beloken Paschen, van Sinxendag
tot Beloken Sinxen, van Sint Luciendag (13 December) of Sint Thomasdag (21
December) tot Nieuwjaar (Circumcisionis).
Dat kon er nog al door, maar tijdens de groote vacantie zag het er minder goed
uit. Theologen en Juristen moesten de colleges, als naar gewoonte, bijwonen, de
toekomstige ‘medici’ hadden echter vrijaf.
Daaraan wilde nu juist het Gemeentebestuur verandering brengen. Een der twee
legenten zou gedurende de eene helft der vacantie, de andere gedurende de andere
helft, les geven.
Men kan daaruit besluiten dat een groot getal studenten tot den algeheelen afloop
der studiën te Leuven verbleven. Voor de vreemdelingen was zulks licht te begrijpen
en zelfs voor de eigen landgenooten die uit Friesland, Luxemburg of Artesië naar
Leuven kwamen was toenmaals de reis veel langer en met zooveel moeilijkheden
gepaard als heden ten dage eene vlucht over den Oceaan.
Een interessant voorschrift heeft betrekking met de ‘anato-
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mien’ die ieder jaar, van een tot viermaal moesten gehouden worden ‘soo verre die
lichaemen zijn crijchbaer.’ Het noeste wroeten van Vesalius had, zooals men ziet,
tot zekere uitslagen geleid.
De legenten moeten ook de ‘cruyden’ bestudeeren, zoowel die uit het land zelf als
die uit den vreemde, en hunne uitwerksels ter kennis van de studenten brengen. Wat
meer is, de vlijtigste leerlingen moesten bij de zieken gebracht worden - de patiënten,
wel te verstaan ‘die dat willen admitteren’ - en uitleggingen ontvangen over den
groei of het verminderen der ziekte, het onderzoek van de wateren, kort de praktijk
der kliniek, met inbegrip van een wekelijksch of veertiendaagsch bezoek van het
apotheek in het gasthuis en het waarnemen van de uitwerksels der gebezigde
medicamenten.
Wat den status van de legenten betreft, deze mochten - buiten hunne vacantie - de
stad niet verlaten, ter wille hunner praktijk, tenzij ten dienste van den prins of zeer
hooggeplaatste personen, en zelfs dan was de toelating van de twee burgemeesters
vereischt.
Indien de legenten den graad van dokter nog niet behaald hebben, zullen zij
gehouden zijn binnen het jaar te promoveeren.
In geval van pest of andere besmettelijke ziekten waren zij verplicht den stedelijken
chirurg, de Cellebroeders en de Zwarte Zusters alsmede het personeel van het gasthuis
ter zijde te staan en een ernstig toezicht op de apothekers uit te oefenen.
Het akkoord tusschen de stad en de legenten zou over een termijn van zes jaren
loopen. Een der nieuw benoemde legenten wordt in het stuk genoemd: Willem
Thiletanus, licentiaat in de Medicijnen waar hij de les van wijlen Dr. Jeremias
Triverius overgenomen had. Hiervoor trok hij een jaarlijksch salaris van 60
Rijnsguldens. Zijne nieuwe benoeming bracht dit loon tot 160 Rgld. Terecht zal men
zich afvragen hoe het mogelijk was van zulke aalmoezen te leven. Wellicht was de
Magistraat er van bewust dat aan het streng verbod ‘ter wille van de praktijk’ de stad
te verlaten nu en dan wel eene inbreuk gemaakt werd. De duur van zes jaren van het
kontrakt moest ook voor het gemeentebestuur eene waarborg zijn dat de legenten,
daags na hunne promotie, er den brui niet aan gaven om zich uitsluitend aan de
praktijk over te geven. Overigens legt het hongersloon uit dat men voor hoogere
onderwijskrach-
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ten tot ‘ongepromoveerden’ zijne toevlucht moest nemen en dit spreekt boekdeelen
over den erbarmelijken toestand van dit onderwijs, die door het tweede dokument
nog duidelijker toegelicht wordt.
Dit tweede stuk is van meer algemeenen aard, in dezen zin dat het met gansch het
hooger - en zelfs met het middelbaar onderwijs - in verband staat. Het is eigenlijk
een concept, waarschijnlijk op aandringen van de overheden der Hoogeschool, door
den Leuvenschen Magistraat ontworpen ten einde verschillende verbeteringen aan
de onderwijstoestanden te brengen.
Het draagt geen datum, maar enkele gegevens laten toe het rond 1565 te dateeren.
Er is inderdaad sprake van de inrichting der nieuwe bisdommen in 1559 die ‘alnoch
versch is’ en ook van de Universiteit van Dowaai die - zooals men weet - ten jare
1562 gesticht werd.
De hier geschetste toestand dagteekent dus van den vooravond van de zware
proeven die de Leuvensche Hoogeschool gedurende het laatste derde der 16e eeuw
kwamen teisteren en ze bijna ten gronde brachten. Doch, zooals men er zich van kan
overtuigen was het verval reeds vóór ‘de beroerlijke tijden’ ingetreden. Wat er ook
van zij, de ontworpen maatregelen laten een helder licht schijnen op den wezenlijken
toestand van het onderwijs te Leuven, wiens monopolium in de Nederlanden door
de zooeven opgerichte Universiteit van Dowaai hevig aangetast werd. Mogelijk gaf
deze rechtstreeksche concurrentie aanleiding tot het opstellen van het concept.
Het tweede stuk begint met de behandeling van het door de eeuwen heen
levensbelangrijke punt waarmede het eerste eindigt.
De eerste voorwaarde om den vooruitgang te verzekeren is dat de professors goed
betaald worden, zoo goed als in het buitenland, waar de studenten niet meer zullen
behoeven te gaan, indien ze te Leuven een degelijk onderwijs ontvangen, zoowel ‘in
de goede oude religie als in de consten ende letteren.’
Evenwel, daar deze zaak het gansche land en vooral de geestelijken aanbelangt,
zou het onrechtvaardig zijn de stad Leuven alleen met al de lasten te bezwaren. De
Paus en de Koning zouden dus een overeenkomst moeten sluiten ten einde de abdijen
‘ende anderen rijcken mans- ende vrouwen cloosteren’ en, zoo noodig, ook de rijke
kapittelen, bijzonder die van Bra-
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bant, Namen en het land van Over-Maze te verplichten hunne bijdragen naar gelang
hunner middelen te storten.
De inkomsten van de pastorijen in Brabant en in de dekenaten van Halle en Aalst
zouden ook ten goede der Universiteit moeten komen.
Dit voorstel dat ons heden als ietwat buitensporig voorkomt, was enkel de
uitbreiding van een maatregel die reeds in de eerste helft der 15e eeuw getroffen
werd. Inderdaad, op 23 Mei 1443 - zooals wij het uit eene op hetzelfde stadsarchief
bewaarde bulle vernemen, - werden door Paus Eugenius IV in St. Pieters kerk te
Leuven 15 prebenden opgericht ten voordeele van de professors der Universiteit bij
middel van de inkomsten der pastorijen van Hakendover, Holsbeek, Corbeek-Loo,
Neerlinter, Knegsel, Brecht, Schelle, Boom en Erps(1). Men moet zich nu niet inbeelden
dat het getal pastorijen, wier inkomsten door het nieuwe voorstel ingelijfd zouden
worden, zoo groot was als dit hedendaags het geval zou zijn. Op verreweg stonden
de meeste pastorijen toen ter collatie van abdijen die er al de voordeelen uittrokken
en den kerkbedienaar slechts de zoogenaamde ‘portion congrue’ van overlieten. Waar
men bij Brabant de dekenaten van Halle en Aalst voegde, dient er opgemerkt dat
deze streken, die respectievelijk van de graafschappen Henegouwen en Vlaanderen
deel uitmaakten, nu bij het nieuw opgerichte Aartsbisdom Mechelen ingerekend
waren.
Ook de abdij van Vlierbeek, de priorij van Bertrée-bij-Hannut en de proostdij van
Meersen bij Maestricht zouden ingelijfd kunnen worden.
De koning zou ook kunnen beslissen dat aan de stad Leuven, wat haar aandeel
van beden, schattingen, enz. betrof, al hetgeen zij tot het onderhoud van de
hoogeschool moest bijdragen, zou dienen afgekort te worden.
De professors zullen betaald worden ‘eensdeels ex publico ende eensdeels bij
elcken student bij zekere taxatie.’
Na de geldmiddelen wordt er ook aan het programma der onderwijsvakken gedacht.
Benevens ‘exacte ende absolute grammatica, rethorica, logica, phisica’, zal men ook
‘tradere grammaticam ende mediocrem usum lingue grece.’
Wat de examens betreft zal ‘men voortaene egheene en admitteren ad promotionem
artium dan deghene daer toe wel ge-

(1) Stedelijk Archief, Nr. 3934.
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leert ende bequaeme, want anderssints doende als admitterene ombequaeme metten
bequaeme zoe wordden de ouders ende de jongers beijde daerdoer bedrogen ende
jongers gehouden in huere luydicheyt ende negligentie.’
Ten einde de diploma's niet meer naar het hoofd te moeten smijten, is het
noodzakelijk eene verregaande wijziging aan het afnemen der examens in te voeren.
De professors zullen niet meer alleen het ‘examen ende tentamen’ voor de
promoventen mogen afnemen, maar dit zal gebeuren door ‘vijf andere geleerde
bequame persoenen.’
Op deze wijze zal men ‘in de promotie terstont bemerken in wat schole oft
pedagogie de beste instructie es’. Zoo zal er tusschen de pedagogies een heilzaam
wedijveren ontstaan.
Naar het voorbeeld van andere universiteiten dienen er ook repetitors benoemd te
worden ‘insignes publici lectores in latina, greca et hebraica lingua’ - de drie talen
van Busleyden - met praktische oefeningen en prijsuitdeelingen.
In de faculteit der godsgeleerdheid moeten ook de ‘stipendien van de legenten
wordden geaugmenteert’ zoodat de leeraars daarvan behoorlijk kunnen leven zonder
bijwerk te zoeken. Hier ook dienen twee nieuwe dagelijksche lessen ingericht te
worden.
Wanneer de professors oud beginnen te worden en niet meer tegen hunne taak
opgewassen zijn, zal men hen met ander werk zooals de ‘visitatie van de boeken’
gelasten.
De professors in de rechten en in de geneeskunde moeten derwijze betaald worden
dat zij zonder nadeel aan de praktijk kunnen vaarwel zeggen en zich geheel aan hun
leeraarsambt en aan hunne leerlingen kunnen wijden (Et hodie vero pium votum!).
Eindelijk is het noodzakelijk dat in de Universiteiten van Leuven en Dowaai
dezelfde eed afgelegd worde, dezelfde ‘admissio ad gradus’ vereischt en dezelfde
tijdruimte voor den te doorloopen studiëncyclus.
Nu worden nog enkele regels gewijd aan de privilegiën van de Universiteit en
vooreerst om ‘te verhelpen aan de abuysen van de geestelycke jurisdictie’ bijzonder
in ‘materie van appellatien’.
Mits toestemming van den Paus, zou er door den Koning te Leuven moeten
ingericht worden ‘rotam seu juditium appellationum van allen geestelycken saken
ende rechten van den
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landen van herwerts over ende daer souden devolueren allen appellatien ende bij
onsen vader den Paus eens voor al aldaer wordden perpetuo gecommitteert’. Dit was
een zoo radikaal ingrijpen in de voorrechten van de bisschoppen dat de uiteenzetting
van het voorstel letterlijk dient overgeschreven te worden:
‘Ende dat daertoe souden wordden geassumeert seven geleerde mannen oft vyffve
na dat van noode ware, de twee daeraff “Magistri nostri in Theologia” ende d'andere
“doctores utriusque juris” elck van hen oudt ten minsten 40 jairen ende hebbende
van te voeren 10 oft 6 jaren lanck “docte et prudenter publice” geleert oft groote
officiaelscapen loffelycken bedient ende dat van huere vonnissen gheene appellatie
en soude vallen’.
Deze laatste overwegingen bewijzen ten volle dat, zoo het voorstel van den
Leuvenschen Magistraat uitging, dit met de volledige toestemming en - men kan er
van verzekerd zijn - met de samenwerking van de Universitaire overheid opgesteld
werd. De lofuitingen aan het adres van den Mechelschen primaat klonken te
gëïnteresseerd opdat men van deze zijde op krachtdadigen steun mocht hopen te
rekenen.
De overigens vergeefsche poging verdient echter niet onopgemerkt voorbijgegaan,
omdat zij den toestand der betrekkingen tusschen den zestiendeeuwschen clerus en
de Leuvensche Universiteit kenschetst en de talrijke latere conflicten op eene tot nu
toe, meen ik, zeer onvolledig gekende wijze aanmerkelijk toelicht.
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Bijlagen
I
Voorstel tot inrichting van twee nieuwe dagelijksche lessen in de faculteit
van Geneeskunde aan de Hoogeschool van Leuven 11 Juni 1557.
Afschift op papier (rond 1600). Stadsarchief van Leuven nr 3987.
Voorwaerden ende conditien die de Stadt van Loven bespreeckt ende
begeert geobserveert te hebben in de twee principaele daechelyxe lessen
in de Medecynen alsnu anno XVe seven ende vyfftich te institueren.
Ende ierst dat de legenten van de voorscreven twee principaele lessen sullen moeten
t'allen werckdaeghen doen elck van hun eene goede prouffytelycke lesse in de
Medecynen, gedurende elcke eene geheele ure tot zekere bequaeme uren by der stadt
daer truwe te ordineren; ende lesen ende exponeren zulcken boecken ende materien
ende in sulcker vueghen ende manieren ende oock in sulcken tyde die absolveren;
ende daerinne houden ende observeren sulcken ordre gelyck der stadt goet ende
prouffytelyck duncken sal; ende hen daerinne quijten ten contentemente van de stadt
ende van de studenten; ende t'allen acht oft veerthien daeghen, gelyck der stadt sal
geraeden duncken, in de plaetse van eene lesse by eenige studenten te moeten doen
disputeren ‘publice in scholis’ de materien in de voerweken gelesen ende daerinne
presideren elck in t' zyne; ende soo wanneer d'eene legent presideert dat d'andere
legent daer sal moeten compareren om de studenten te hulpen dirigeren in huere
argumenten ende selve hulpen argueren ende daerinne soo tamelyck ende civilyck
handelen dat egeene turbatien, twiste oft schandalizatie en gebeure ende dat de eere
van de schole ende minne ende vriendschap wordde geobserveert.
Item egeene vacantien te moegen maecken noch houden noch oock te moghen
omitteren eenighe werckdaeghen te lesen dan die naervolgende; als te wetene soo
wanneer in de weke egeenen openbaeren heyligen dach (die men vieren moet)
occurreert, alsdan te vacheren den donderdach ende soo wanneer eenigen sulcken
heylighen dach oft daeghen in de weke occur-

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

473
reert oft occurreren 't zy 's maendaechs, dysendaechs, saterdaechs oft anderssints
wanneer, dat zy alle d'andere werckdaeghen te moeten lesen ende dat ‘festa palatii,
festa universitatis’ ende alle andere ‘festa’ zoo ‘ecclesie’ als anderssints die men
nyet vieren en moet maer mach wercken in desen voor egeene ‘festa’ en wordden
gerekent maer voor werckdaeghen.
Item dat die voorscreven twee legenten sullen vacheren van lessen van
Pallemsondach tot beloken Paesschen beyde incluys.
Item van Sinxen dach tot beloken Sinxen.
Item van Lucie oft Thome gelyck de stadt goetduncken sal tot Circumcisionis.
Item aengaende die groote vacantien midts dat die studenten in medicinis alsdan
egeene lessen en hebben ende daerdore wordden gedistraheert ende in theologia ende
jure zyn die studenten lessen hebbende dat dese twee legenten sullen moeten lesen
in de groote vacantien gelyck op anderen tyden oft ten minsten d'eene hellicht daeraff
ende d'andere hellicht te vaceren oft lesen d'een d'eene helicht ende d'ander d'andere
hellicht van deselve vacantien gelyck die stadt sal bevinden prouffytelyxste.
Item dat men jaerlycx sal doen een, twee, drije oft vier annatomien soo verre die
lichaemen zyn crychbaer ende dat de voorscreven twee legenten ‘alternatis vicibus’
daerinne sullen piesideren ende interpreteren, exponeren ende bewysen des in
gelycken verheyst wordt.
Item dat de voorscreven legenten hen sullen vueghen ende schicken voor soo vele
hen doenelyck is tot kennisse van de cruyden besundere van desen lande ende de
ombekinde cruyden experimenteren ende vertasten huere cracht ende macht ende
bringen tot kennisse ende huere macht describeren ende den studenten in de kennisse
van de cruyden instrueren.
Item die voorscreven legenten sullen schuldich wesen huere principaele studenten
die corts als binnen jaers oft ontrent geschapen zyn te comen ad licentiam met hen
te leyden tot heuren pacienten (die dat willen admitteren) ende hen bewysen de
gelegentheyt van de sieckte ende urine ende de meerderinghe ende minderinghe van
de sieckten metten middelen van cureren ende soo wanneer in den gasthuyse sal
wesen eenen bequaemen appoteke t'allen weken oft XIIII daegen, gelyckt der stadt
oirboirlyck ende prouffytelyck duncken sal, deselve oock te leyden in 't gasthuys
ende aldaer visiteren die siecken ende huere ge-
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breken ende urynen ende den studenten de gebreken bewysen ende de wassinghe oft
minderinghe van de sieckten ende de middelen van cureren met des daeraen cleeft.
Item dat die voorscreven legenten hen nyet en sullen moegen uuytter stadt
absenteren om eenighe pacienten oft practycke behalven ende uuytgenomen den
prince ende gouverneur van den lande, treffelycke heeren van de ordenen ende van
de finantien hier ontrent wesende ende de presidenten van de secreten ende grooten
Raede van Mechelen, Cancelier van Brabant ende gelycke personnagien totte welcke
ontboden synde, sullen moghen reysen by wete ende consente van beyde de
Borgemeesteren om deselve een, twee, drye daeghen te assisteren ende hulpen, raiden
ende adviseren ende van wech te keeren ende anders nyet behalven de
bovengenoempde gepermitteerde vacantien, dan sullen sy mogen reysen daer 't hen
belieft.
Item dat degene te assumeren totte voorscreven twee lessen geene doctooren zynde
sullen metten iersten mogelyck ende ten lancxsten binnen jaers hen moeten geven
binnen deser stadt totten doctoorschappe; ende in de examinatie ende admissie van
de promotien hun draegen ende reguleren soo wel aengaende heuren accidenten,
vervallen ende rechten als anderssints, nae moderatie van de stadt; ende die nyet
excederen ende geen statuta maecken noch hulpen maecken oft accorderen, daerdoor
de promoventen souden wordden beswaert oft belast sonder advys ende consent van
de stadt. Ende in tyden van de peste ende andere gelycken generaelen gebreken ende
sieckten te gelycke raemen, adviseren ende ordineren middelen ende weghen om die
te verhueden ende genesen voor soovele doenelyck is ende der stadt surgijn,
cellebruers, swartte susters ende dyen van den gasthuyse daer inne assisteren ende
nemen toesicht op de appotecarissen ende huere materien ende die ernstelyck visiteren
naevolgende d'ordinantie by de stadt daerop gemaeckt ende te maecken ende in allet
des voorscreven is ende elck besundert hun draeghen ende vueghen ten contentemente
van de stadt ende studenten.
Item dat die voorscreven twee legenten sullen wordden gerekent die principaele
ordinarysse legenten ende uuyt redenen van dyen hen competeren de presidentien
van alle promotien naer hueren graedt van doctoraet voortaene daer verschynen ende
die deylen halff ende halff ende ‘alternatis vicibus’ daerinne presideren, behalven
dat den Staet desen lesten arti-
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cule aengaende huer reserveert huer veranderen ende toevueghen naer huere geliefte.
Item ten eynde dat die stadt ende de voorscreven legenten nyet en souden t'elcken
tyde huere conditien ende overcomen moghen veranderen, soo wordt besproken ende
bevoirwerdt dat de stadt de voorscreven legenten accepteert ende sy legenten van
gelycken accepteren de voorscreven conditien ende voorweerden elck voor soo vele
hen aengaet voer den tydt van sesse jaeren naestcomende, ten drye jaeren te scheyden
dyen 't belieft, behalven dat degene die scheyden wilt sal 't den anderen een halff
jaer te voren moeten opseggen.
Nae dyen die voorscreven conditien ende voerweerden uuyt laste van
Borgemeesteren, Schepenen ende Raede der stadt van Loven, by Cornelisse van
Grave, Borgemeestere ende andere gedeputeerden syn gecommuniceert ende voor
ooghen geleydt Meesteren Willem Thiletano, licentiaet in de Medecynen, lecteur
ordinaris in de faculteyt van de Medecyne doende de lesse van wylen Mr. Iheremia
Triverio, doctoir in Medecynen als hy leeffde, ende versocht naervolgende dese
voorscreven voorweerden hem te willem reguleren, hebbende de voorscreven Mr.
Willem daerop zyn beraet gehadt ende, naer communicatie metten selven Mr. Willem
anderwerff daerop gehouden, zijn Borgemeesteren, Schepenen ende Raedt in d'eene
ende de voorscreven Mr. Willem in d'andere overcomen ende heeft de voorscieven
Mr. Willem aenvaerdt de conditien ende voorweerden boven geruert, wel eerlyck
ende vromelyck te voldoene ende hem in alles daernae te reguleren, ten contentemente
van de stadt ende studenten midts hebbende jaerlycx zeker gaigie ende stipendien
hondert tzestich Carolus guldens daerinne begrepen die tzestich Carolus guldens die
hy tot nochtoe gehadt heeft ende alsoo jaerlycx hebbbende hondert Rinsguldens meer
dan hy tot nochtoe gehadt heeft, diewelcke gagien met allen anderen voirweerden
ende conditien boven geruert zyn denselven Mr. Willem by de voorscreven
wethouderen van der stadt weghen geaccordeert ende beloeft te doen hebben, genieten,
volgen ende effectueren. Aldus gedaen den XIden Junii anno XVc seven ende vyfftich.
Present Grave, Reyniers, borgemeesteren, Boxhoren, Vossem, Caverschyn, schepenen,
Tymple, Absoloens, Lombaerts, Waeffelaerts, Veken, De Selder, Biest, Calsteren,
raeden, onderteeckent Heetvelde. Onder stondt aldus, dese tegenwoordige copie
gecollationneert wesende tegens haer origi-
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nael gedateert als voer ende geteeckent by der eygender handt van Mr. Barthelmeus
van den Heetvelde, Secretaris der stadt van Loven als hy leeffde, is daermede
bevonden van woerde te woerde accorderende by my Willem Willems insgelycx der
voorscreven stadts secretaris. Ende was onderteeckent G. Willems.
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II.
Concept tot hervorming en verbetering der Onderwijstoestanden in de
Hoogeschool van Leuven ± 1565
Afschrift op papier (rond. 1600) Stadsarchief te Leuven, Nr 3950.
1. Alsoo d'Universiteyt der stadt van Loevene zedert hueren beghinselle ende institutie
es altijt geweest nyet alleenlydk oirboirlyck ende prouffytelyck maer oock
nootsakelyck, nyet alleenlyck tot reputatie, estimatie, glorie, eere ende welvaert van
den landen van herwerts over maer oock principalyck tot instructie ende onderhouden
van den heyligen Christen geloeve ende religie ende een wederstaene teghen allen
seckten ongeloeven ende gebreken, soe es ende wordt de selve universiteyt nu
tegenwoirdelyck meer dan oyent nyet alleenlyck oirboirlyck ende prouffytelyc maer
geheelyck behoeffelyck ende nootsakelyck om de dolingen, dwalingen, erreuren,
seckten ende heresyen van allen omliggenden landen ende besundere des lants van
Vranckrycke ende den universiteyten desselffs, welcke lant ende universiteyten van
Vranckryke hebben tot noch toe geweest eenen starcken, vromen pilaire, torre ende
bescherminghe des Christen gelooffs ende religie.
2. Moet alsoo de voorscreven universiteyt met allen ernste, toesich ende
gehechticheyt gade geslaen wordden ende de doctoiren ende legenten wel
gestipendieert om hen te neerstiger ende getrouwelycker in huere leeringe ende offitie
te quyten ende met allen goeden consten, scientien, geleertheyt ende wetentheyt
verchiert, opdat zy bij de omliggende landen daer inne nyet en wordden te boven
gegaen ende dat d'ingesetenen van den landen van herwerts over vindene te Loevene
allet dat zy buyten souden connen gevinden, wordden geoirsaeckt te Loeven binnen
lants te blyvene ende aldaer te wordden geinstrueert soo in de goede oude religie als
in de voorscreven consten ende letteren. Ende want dit es eene zake concernerende
den geheelen landen ende der welvaert der zelver ende besundere den geestelycken
state ende dat nyet doenlyck nocht oock behoirlyck en ware dat de stadt van Loevene
soude opbringen alle de costen, gaygien ende stipendien daertoe behoeffelyck, soe
schynt onder correctie dat men de voorscreven costen, lasten ende gaygien soude
mogen vinden by de naebescreven middellen, altyt onder correctie van beeter
middellen. Ende ten eynde dat beyde wer-
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lyck end geestelyck daer inne contribueerden, schynt dat by Onsen heyligen vader
de Paus ende onsen heer den Coninck soude mogen wordden geordineert allen abdyen
ende anderen rycken mans- ende vrouwen cloosteren ende waer 't van noode oock
mede den rycken capittellen besundere des lants van Brabant, Namen ende Over
Mase tot des voorscreven es jairlycks te contribueren elck van hen sekere quote ende
deel na advenant van elcx goeden.
Item souden oock tot des voorscreven es mogen wordden geincorporeert de
‘persone personatus’ in Brabant ende ‘in decanatu Hallensi ende Alostensi’ als
wesende beneficien der heyliger kercken egheenen dienst, prouffyt noch eere
bewysende.
Item schynt oock onder correctie dat d'abdye van Vlierbeke, priorye van Bertry,
proessdye oft priorye van Meerssen ende andere gelycke partyen souden mogen tot
des voorscreven es wordden geincorporeert.
Item schynt alnoch dat onse heere de Coninck soude mogen statueren tot
conservatie ende beter onderhoudt van des voorscreven es, dat soe wat de stadt van
Loevene (boven tgene des zy van saken voor geruert soude mogen prouffiteren)
alnoch soude van hueren innecomen daeraene employeren oft uuytgeven, huer soude
jairlyckx wordden gecort aen huer paert, portie ende deel van de contributien van de
beeden, schattingen, impositien, imposten Xen, XXen penninc ende anderssints by
huer te contribueren soe tot behoeff van den prince, tot behoeff van den landen, van
den staten, betalinge van volcke van wapenen, bewaringe, sterkinge ende defensien
van den lande ende fontieren (sic) ende allessints anders.
Item schynt onder andere geraeden tot onderhouden ende conservatie van eene
goede universiteyt dat men sal te Loevene traderen exacte ende absolute grammaticam
rethoricam, logicam, phisicam ende dat men traderende grammaticam ende rethoricam
met eenen mede ‘tradere grammaticam’ ende ‘mediocrem usum lingue grece’, sulcx
gelyck naerder sal geadviseert wordden.
Ende om tselve wel te volbringene, soe schynt dat men daertoe sal moeten soeckene
ende onderhoudene bequame meesters met goeden stipendien, eensdeels ex publico
ende eensdeels by elcken student by zekere taxatie te betalene ende die nyet te mogen
excederen ende dat men voertaene egheene en admit-
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tere ‘ad promotionem artium’ dan de ghene daer toe wel geleert ende bequame, want
anderssints doende, als admitterene ombequaeme metten bequamen, zoe wordden
de ouders ende de jongers beyde daer doer bedrogen ende de jongers gehouden in
huere luydicheyt ende negligentie.
Ende om tselve des voor geruert es te effectuerene ende onderhoudene in goede
observantie, soe is van noode dat de examinatie van de promoventen wordde verandert
ende dat de docenten zelve nyet oft emmers nyet alleene en doen dexamen ende
tentamen ende dat daer toe wordden voor oft als principale gecommitteert vyff andere
geleerde bequame persoonen die welcke dexamen sullen doen navolgende de maniere
hen te prescriberen ende nyemanden admitteren dan navolgende den selven bequamen.
Dese voorscreven maniere van examineren, tempteren ende admitteren in vuegen
voorscreven wel onderhoudende, soe sal men in de promotie terstont bemercken in
wat schole oft pedagogie de beste instructie es, hetwelck bekindt zynde, sullen de
studenten na tselve pedagogie trecken ende tselve bemerckende de andere pedagogien
sullen genecessiteert wordden van gelycken te doene.
Ende schyndt geraden ende oirboirlyck te wesen om de saeken voer geruert soe
die instructie, leeringhe, examinatie ende als de promotie wel te dirigeren ende
effectueren dat genoempt ende geprescribeert sullen wordden de boecken in saken
voorscreven te traderen met oock den tyt ende in wat vuege ende maniere die sullen
wordden getradeerdt metten exercitien van repetitien, disputatien, oratien, declamatien
ende gelycke.
Item boven de voorscreven instructien ende leeringen in pedagogys ende anderen
privaeten scholen te doene, soe schyndt oock geraden, achtervolgende d'exemplen
van allen anderen universiteyten, dat zoe tot instructie, onderhoude ende exercitie
van deghene nyet begheerende ‘sub virga’ oft ‘privatis preceptoribus’ te wesen, als
tot perfectie ende volmaecktheyt van deghene ‘in artibus’ gefrequenteert hebbende,
wordden geinstitueert ‘insignes publici lectores in latina greca et hebraica lingua’.
Ende dat in dese maniere van traderen oock wordden gevonden eenighe manieren
van exercitien als oratien, declamatien ende andere gelycke stellende daertoe eenighe
incitatien oft treckingen van glorie, loff, prysen schinken oft giften.
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Item tot desen soe schynt oock geraden tot augmentatie ende conservatie van der
faculteyt van der Thiologien die welcke lancx soe meer van noode ende gerequireert
wordt de tegenwoirdighe stipendien van de legenten te wordden geaugmenteert,
zulcx dat de legenten daer by mogen bequamelyck leeven ende geheelyck vacheren
in huere institutie ende professie ende tot de lessen daer zynde alnoch te wordden
geinstitueert twee andere ordinaris dagelycxsche lessen.
Ende dat deghene sekere jairen gelesen hebben ende nyet connende voertaene
bequamelyck den arbeyt gedoen wordden versien van eerlyck onderhoudt,
committerende denselven in plaetse van hueren lessen anderen lasten als d'examen
ende visitatie van de boecken ende anderssints.
Item ware oock goet dat de legenten ‘in jure ende medecinis’ wordden sulcx
gestipendieert alsdat zy mochten verlaeten de practyque, immers voor den meesten
deel, ende hun ernstelyck begeven tot huere lessen, disputatien ende exercitien ende
directie ende gadeslaen van de studenten.
Item dat ‘in universitatibus Lovaniensi et Duacensi’ ware ‘unum et idem
juramentum etiam de verbo ad verbum’ ende dat in beyde de universiteyten werdde
geobserveert in alles eene gelycke ordre, voet ende maniere van ‘admissio ad gradus’
ende gelycken tyt studii gerequireert.
Item schyndt oock dat geraden ware om voor soe vele doenlyck es te remedieren
tegen d'abbuysen van der geestelyckheyt ende besundere huere jurisdictie ende
ombehoorlycke maniere ende practique van appellatien ende in alle de landen van
herwerts over dyen aengaende te houdene in eene gelycke ordre ende pollecie ende
de gebreken daeraff te mogen weten ende corrigeren.
Dat men by consente ende dispensatie van onsen heyligen vader den Paus ende
by consente ende ordinantie van onsen heere den Coninck soude tot Loeven ordineren
‘rotam seu juditium appellationum’ van allen geestelycken saken ende rechters van
den landen van herwerts over ende daer souden devolueren allen appellatien ende
by onsen vader den Paus eens voor al aldaer wordden ‘perpetuo’ gecomitteert.
Ende dat daertoe souden wordden geassumeert seven geleerde mannen oft vyffve
na dat van noode ware, de twee daeraff ‘Magistri nostri in Theologia’ ende d'andere
‘doctores utriusque
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juris’ elck van hen oudt ten minsten 40 jairen ende hebbende van te voeren 10 oft 6
jaren lanck ‘docte et prudenter publice’ geleert oft groote officiaelscapen loffelycken
bedient ende dat van huere vonnissen gheene appellatie en soude vallen.
Ende schyndt onder correctie dat dit ware seer goet terstont geeffectueert, die wyle
dat de erectie van den nyeuwen bisschoppen alnoch verssch es,(1) ten eynde om hen
daerna te bat te weten te reguleren ende soude dit articule accorderen ‘cum primatu
archiepiscopatus Mechliniensis’, als wesende in de landen van herwerts over in den
geestelycken state, ‘unus primas’, ende ‘unum summum et primum judicium’, onder
't bisdom ende jurisdictie ‘ipsius primatis’ ende waer van hy primas soude wesen
caput.
Copia juramentorum universitatum Lovaniensis et Duacensis que de religione prestant.
Jurabis te ex animo detestari universa Martini Lutheri et aliorum quorumlibet
hereticorum dogmata quatenus doctrine veteris et catholice ac romane ecclesie
adversantur et sequi velle ac retinere veterem ecclesie romane fidem sub unius summi
pastoris romani pontificis obedientia.
Ex statutis.
Duacensis juramentum
Item dum quis studii causa Duacum appulerit tenebitur se presentare eidem rectori
ut ad hoc per eundem admittetur, prestans juramentum ad hoc requisitum in manibus
ejusdem rectoris, curans se intitulari et immatriculari per eundem ut decet quod
juramentum erit de fide servanda sedi apostolice nobis nostrisque successoribus et
heredibus simul et civitati duacensi quamdiu ibi habitabunt et quod eidem rectori et
ejus jussis obedient et vivent secundum statuta et leges ejusdem universitatis, preterea
quod id facient quod decet bonos scolares supposita et subjecta ejusdem universitatis
et quantum ad religionem se conformabunt statutis sancte matris ecclesie decretis et
edictis nostris.

(1) 21 Mei 1559.
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Bij vier gevoelszinnen van Gezelle
door Kan. Am. Joos, werkend lid.
Overbekend is Gezelles gedicht: o! 't Ruischen van het Ranke Riet.
De laatste stroof er van luidt:
O! 't ruischen van het ranke riet
weêrgalleme in mijn droevig lied,
en klagend kome 't voor uw voet,
Gij die ons beiden leven doet!
o Gij, die zelf de kranke taal
bemint van eenen rieten staal,
verwerp toch ook mijn klachte niet:
ik! arme, kranke, klagend riet!

In deze stroof staan twee verzen, het 4de en het 8ste, die, toch voor den vorm, er
onregelmatig uitzien: zij hebben 't uiterlijke van zelfstandige zinnen, terwijl zij, voor
de gedachte, afhankelijke zijn. Logisch uitgedrukt, wordt voor uw voet, Gij die ons
beiden leven doet: voor den voet van u die ons beiden leven doet, en verwerp toch
ook mijn klachte niet: ik! arme, kranke, klagend riet! wordt: verwerp toch ook de
klachte niet van mij, die een arme kranke klagend riet ben.
Gezelle breekt hier plotseling tot tweemaal den verwachten gang zijner gedachten
af en wat volgens de koude rede maar ondergeschikt is, maakt hij onafhankelijk.
Wij staan hier dus voor een ANAKOLOUTHE, een figuur die nu en dan wel eens bij
de schrijvers voorkomt.
Aan onzen collega Jacobs, wien ik enkele voorbeelden uit de Ouden vroeg, dank
ik de twee volgende uit Cicero.
I) Pro Marcello (cap. III, 8): Animum vincere, iracundiam cohibere, victo
temperare, adversarium.... extollere jacentem.... haec qui faciat, non ego eum cum
summis viris comparo, sed simillimum deo judico;(1) waarbij Pat. Geerebaert S.J.
aan-

(1) De vertaling is: Zijn gemoed overwinnen, zijn gramschap bedwingen, den overwonnene
sparen, den tegenstrever, reeds ten gronde, opheffen..., dengene die dat zou doen, dien
vergelijk ik niet met de hoogst staande mannen, maar dien oordeel ik het meest op een god
te gelijken.
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teekent: ‘haec vat het voorafgaande samen. Daar de infinitieven vincere, cohibere
etc. niet als voorwerpen van qui faciat kunnen beschouwd worden, blijkt dat de zin
anakolouthisch gebouwd is.’
II) Pro Archia Poeta (cap. III): Nam ut primum ex pueris excessit Archias, atque
ab iis artibus, quibus aetas puerilis, ad humanitatem informari solet, se ad scribendi
studium contulit, primum Antiochiae (nam ibi natus est loco nobili) celebri quondam
urbe et copiosa atque eruditissimis hominibus liberalissimisque studiis affluenti,
celeriter antecellere omnibus ingenii gloria contigit.(1)
De anakolouthe bestaat hierin, zegt Mr Jacobs, dat contigit een datief-object moet
hebben b.v. ei contigit; maar Cicero dacht dat hij van voren een datief geplaatst had;
b.v. Nam Archiae, ut primum ex pueris excessit atque..., celeriter ...contigit; hij vergat
dus zijn eerste wending (Nam - affluenti) die onafhankelijk staat van de tweede,
hetgeen niet mocht zijn. Gekomen aan celeriter antecellere doet hij alsof boven
ergens Archiae stond, maar hij was het vergeten.
In beide gevallen van anakolouthe, voegt Mr. Jacobs er bij, is er spraak van een
langen volzin, waarvan het eerste gedeelte aan de aandacht van den driftigen spreker
ontsnapt, zoodat hij in de improvisatie zijn zin eindigt, zonder rekening te houden
met hetgeen voorafgaat.
Ja, Mr. Jacobs heeft gelijk. In de twee aangehaalde voorbeelden is de anakolouthe
alleen te verklaren door een gemis aan aandacht, een zwakheid van geheugen hier
bij Cicero. En, al mocht het soms den leeraar wat spijt doen op eenige vlek te moeten
wijzen in Cicero, dien hij bij zijn leerlingen gewoonlijk ophemelt, toch, denk ik, doet
hij beter zulke zinnen ronduit af te keuren dan ze per fas et nefas te rechtvaardigen.
Zoo zal hij zijn leerlingen het bewijs leveren dat hij, zonder aanzien van personen,
alles verwerpt wat niet of minder goed is, tzij het in hun eigen opstellen, tzij het bij
den onovertroffen Cicero staat.

(1) De vertaling is: Inderdaad, zoodra Archias de kinderjaren door was, en van de studien,
waardoor het kind gewoonlijk tot een ontwikkelden mensch gevormd wordt, tot de beoefening
der schrijfkunst was overgegaan, viel hem de kans te beurt eerst te Antiochië (want daar was
hij uit een edel geslacht geboren), een eertijds vermaarde en rijke stad, waar ook de geleerdste
en edelste beoefenaars der kunsten en letteren talrijk samenkwamen, algauw al deze lieden
door den roem van zijn talent voorbij te streven.
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Maar niet alle anakolouthen zijn te wijten aan een louter onbedachtzaamheid, aan
een soort van verstrooidheid, en daarom mag men niet te haastig zijn om ze te
veroordeelen.
Er is hier altijd een voorafgaand onderzoek geboden voor al wie bedenkt dat een
ernstig schrijver op zekere bladzijde een regel oveitreedt dien hij elders in zijn boek
getrouw gevolgd heeft en verder volgen zal... Verstrooidheid immers is niet altijd
een zwakheid; zij is voor den kunstenaar zelfs een groote macht, als zij ingekeerheid
is, waardoor al wat in hem omgaat of wat hij gezegd heeft, uit het bewustzijn
verdwijnt, dat dan gansch ingenomen, ja overweldigd wordt door een gedachte die,
ofschoon gansch bijkomstig voor 't geheel, toch al de aandacht van spreker en schrijver
voor zich alleen opeischt en zonder moeite verkrijgt door de liefde of den haat die
zij voor haar in het hart dragen.
Zoo vind ik den volgenden anakolouthe in August Snieders en zijn Tijd, III, blz.
168, van onzen collega Prof. Persyn: Hij die Van Gansen daar neerlegt op zijn
lijdensbed te Diest, hij die den stervenden Smokkelaar, met Rouw aan z n zijde, den
nachthoorn doet blazen over de Kempische sneeuwvlakte, hem wordt over de eeuwen
heen de broederhand gereikt door den zanger van La Chanson de Roland.’
Ik vermoed dat Dr. Persyn nog wat anders dan gemis aan aandacht zou opgeven,
om de deugdelijkheid van zijn anakolouthe te bepleiten.
Voor den dubbelen anakolouthe uit Gezelle is er geen twijfel. Ware hij uit
onaandachtigheid geboren, de dichter zou hem bij den herdruk van zijn werken
veranderd hebben, maar hij heeft er hem gelaten gelijk hij 't eerst uit zijn hart
gesprongen is. Die is dus gewild, ten volle gewild.
En hoe is die daar gekomen? Waarom heeft Gezelle hem behouden?... Omdat die
dubbele anakolouthe, meenen wij, de volmaakste uitdrukking was van de twee
gevoelens die in hoogen graad den dichter altijd, en zeker hier, bezielden, te weten.
liefde en ontzag voor God en ootmoedigheid jegens zich zelven.
Is dit een bloote bewering van mij?
Er is menige dichter die zegt wat hij niet meent, die gevoelens, bij anderen
gevonden, voor de zijne doet doorgaan; maar hij, Gezelle, hij houdt niet van gebaren,
niet van aan anderen gevoelens en gedachten te ontleenen, hij zoekt in zijn eigen
hart en dicht wat hij daar vindt.
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Hoort wat ik daarover lees in het boek Gedichten, Gezangen, Gebeden en
Kleingedichtjes.(1)
+

Hetgeen ik niet uitgeve en hebbe ik niet in,
wie zal mij dat wijten te schanden?
Mijn herte en mijn tale, mijn zede en mijn zin,
't is al zoo van buiten, 't is al zoo van bin:
't ligt alles daar bloot op mijn handen!
Dan, weg met de oneigene tale in den schijn
van elders geborgde gepeizen;
mijn zijt ge niet; uw dat en wille ik niet zijn,
dat in mij en aan mij is dat heet ik mijn:
oneigene, ik late u,.... gaat reizen!

+

Blz. 9.

+

Niet ooit en hebbe ik vrij gezongen,
maar vogelvrij, waar hier, waar daar,
als uit eene aangeroerde snaar,
is woord en dicht en deun te gaar,
van zelfs mij uit de ziel gesprongen!

+

Blz. 173.

+

Zoo spreke en
zoo denke en
zoo dichte en
zoo doe'k.

+

Blz. 179.

+

Mocht ik nooit een dag beleven,
of 't mij mede- of tegenslaat,
dat ik vrij niet uit kan geven
wat daar in mij ommegaat.

+

Blz. 179.

Van Gezelle mag men dus zeggen: Lees wat zijn pen op 't papier zette, en ge weet
wat er in zijn hert geschreven stond.
Vraag hem wie en wat hij was, en de doode zal spreken door zijn gedichten.
o! Geen lezer van Gezelle zal mij vragen uit zijn werken aanhalingen te doen om
zijn liefde en ontzag voor God te bewijzen. Daar kwam geen einde aan. Immers
alleen in Dichtoefeningen, waar 't Ruischen in opgenomen is, zijn er, van de 44
stukken die het boek behelst, ruim 35 waarin hij meer dan 60 maal van en over God
spreekt.

(1) Uitg. De Nederlandsche Boekhandel

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

486
En in Kleingedichtjes vind ik nog de volgende:
+

geren lees ik lied of leerboek
zie 'k er altijd God, zoo niet,
weze hij nog zoo schoon, geen een boek,
zonder God, en smaakt mij niet.

+

Blz. 145.

+

Einde en al van mijn bedrijven,
God, mijn hoop en toeverlaat,
moge ik nooit een reke schrijven
waar Gij zelf niet in 'n staat.

+

En blz. 190.

Is het dan gewaagd te denken dat Gezelle door de gedachte aan God gansch
ingenomen werd en half onbewust voor van u Gij zegde, uit ontzag voor Hem die
boven alles verheven is, niemand noodig heeft en wiens almacht hem zelf en 't riet
doet leven?....
Nevens het ontzag voor den goeden grooten God, gelijk hij ergens zegt, komt in
't laatste vers de uitdrukking van 't gevoel zijner eigen zwakheid, waarvan het riet
het zinnebeeld is.
De talrijke verzen die ik nog eens alleen uit Gedichten, Gezangen, Gebeden en
Kleingedichtjes overgeschreven heb, zullen ten overvloede bewijzen hoe diep
ootmoedig Gezelle was, hoezeer hij overtuigd was van zijn eigen armoede en
krankheid.
+

....Gij valt mij klachtig
omdat ik, vrij U niet
vrijwillig toebehoor:
ah! helpt, nog dezen keer
en, 'k zwere 't U, waarachtig,
ik wil, en nimmer meer
ik vrij uw' Wil en stoor.

+

Blz. 18.

+

Jesu, gansch alleen gelaten,
komt mijne arme ziel te baten,
want ik zoo ellendig ben....

+

Blz. 19.

+

Durf ik weêr beloften spreken
die 'k van morgen af zal breken,
en, met meerder boosheid, Heer,
U verlaten nog een keer?

+

Blz. 20.
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+

Wat ben ik u
die niet med al en ben;
en, kennend mij,
mij waarlijk niet en ken?

+

Blz. 21.

+

Jesu, liefste Jesu mijn,
eilaas,
kon ik van mijn leven zijn
zoo dwaas,
dat ik uw liefde niet
en zag....

+

Blz. 31.

+

....ze zijn toch bitter kleene
mijn gebeden, bijkans geene
zijn de vragen die 'k U doe:
zeker zijt Gij 't lange al moê.

+

Blz. 40.

Wilt Ge mij, of is 't te late
kan 't bekeeren nu nog baten?
Hebt mij weer dan, Jesu, en
maakt dat ik getrouwig ben.
+

o Heere, Gij kent mij, betrouwt uwen knecht
niet: blijft Gij niet dicht op hem waken,
zoo loopt hij, verliefd op een ander, hij gaat
en 't guldene vee zal hem god zijn....

+

Blz. 46.

+

met U in mijn herte en Uw bloed op mijn hoofd,
mijn schuldige voorhoofd....

+

Blz. 47.

+

Heere, o helpt mij, helpt mij,
want ik zinke en onderga,
noch en kan ik zelf mij
helpen.....

+

Blz. 48.

+

...arm als ik en is er geen,
geen een,
die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijne, en niet gewagen kan
hoe zeer het doet!
o Leert mij, armen dwaas, hoe dat ik bidden moet,

+

Blz. 55.

+

Gij, God van al dat is of ooit zal wezen,
wat komt Gij mij arem ding zoo bij,
wat ben ik zelf hoog hemelhoog gerezen,
hoe diep gegrond ik in ellenden zij!

+

Blz. 58.
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+

drinkt die zoete liefdedranken,
door uw stervend hert behoefd,
en door mij, och armen kranken,
reeds zoo dikwijls voorgeproefd.....

+

Blz. 63.

+

Bittere zonde, gal der aarde,
't dal van tranen waar' mij zoet,
ik beminde 't en 'k bedaarde
mijnen wensch naar hooger goed.....

+

Blz. 68.

+

- o Bidt, gij, kind, en draagt gij tot
een mensch, die 't nimmer weerd en was, een minnend hert....

+

Blz. 69.

+

Blijde kinderen,
blom des levens,
kleene kerke Christi, ach,
mocht gij altijd
kinderen blijven
en ik een van u! Eilaas!

+

Blz. 124.

+

Hoe zoet is 't om te peizen dat,
terwijl ik rust misschien,
een ander, ver van hier, mij onbekend en nooit gezien,
u lezen kan, mijn dichten, mijn
geliefde, en niet en weet
van al de droeve falen van
uw vader den Poeët!
Hoe blij en is 't gedacht niet, als
ik neêrzitte ende peis,
u volgend waar gij loopt op uw
gezwinde wereldreis,
dat, zondig en ellendig als
ik ben, geliefde kroost,
uw stem, waarin geen zonde 'n zit,
misschien een ander troost....

+

Blz. 141.

+

o 't Mysterie zonder weêrga,
dat ik overal het goed,
in mijn eigen als ik neêrga,
dat ik daar het kwaad ontmoet!

+

Blz. 150.

+

Heer, mijn hert is boos en schuldig,
maar Gij zijt bermhertig, en
duizendmalen meer verduldig
als dat ik boosaardig ben,

+

Blz. 158.
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geeft mij dan, o Heer, ik vraag het,
geeft mij hulpe en staat mij bij:
'k heb gezondigd, ik beklage 't,
helpt mij, God! Vergeeft het mij!
+

'k Lag ter aarden en 'k aanbad u,
neêrgebogen in mijn niet,
en mijn herte zong een lied,
schoon ik zweeg en weende dat u,
Heere, alleen bekend moet zijn,
en dit arem herte mijn!

+

Blz. 168.

Wie, wie stemt met mij niet in dat een dichter die zijn eigen zwakheden zoo dikwijls
verkondigt en in 't aanschijn van heel de wereld zijn armoede, zijn krankheid, zijn
dwaasheid en zijn ellendigheid uitklaagt, dat die onder de grondige ootmoedigen
dient gerekend?
En niemand kan 't dan bevreemden dat zijn geest, bij 't zicht van 't riet, zijn
zinnebeeld, met al zijn kracht zich op zijn eigen zwakheid zet, waardoor al 't andere
uit zijn blikveld verdwijnt. Zoo wordt van mij natuurlijk ik, dat dan buiten alle verband
komt te staan, buiten alle betrekking, wat het uiterste der zwakheid is voor hen die,
door hun zwakheid, op zich zelven niet voortkunnen en door anderen noodzakelijk
dienen geholpen en ondersteund.
Die twee anakolouthen zijn dus niet af te keuren, maar te bewonderen. Ze zijn
geen fouten of onvolmaaktheden; ze zijn ten volle natuurlijk en, door hun
natuurlijkheid, ware schoonheden.

II.
Zeker is 't u al meer dan eens gebeurd, wanneer ge iets laast of te hooren kreegt, bij
een pers. vnw. van den 3den persoon te blijven staan en u af te vragen: Wie of wat
wordt er hier bedoeld?.... Want de samenhang licht u daar niet altijd over in.
't Is waar, de taal vermindert uw zoeken, door te eischen dat het pers. vnw. in
geslacht en getal overeenkomt met het znw. waar het de plaatsvervanger van is. Maar
dikwijls komen er in den voorgaanden zin verscheidene znw. van een en hetzelfde
geslacht en getal. En wat dan?...
Het is dus aanbevelenswaardig, bij het gebruiken van de
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voornoemde vnw., goed aan te duiden op welk woord zij terugzien.
Aan een anderen kant, kan ieder die 't spreken van onze menschen afluistert, alle
dagen vaststellen dat in bepaalde gevallen de beteekenis van die vnw. zeer klaar is,
al wordt het woord dat zij vervangen, niet uitgedrukt.
En ik meen dat het nuttig kan zijn eenige van deze gevallen van nabij te bekijken,
des te meer omdat onze spraakkunsten en woordenboeken er tot hiertoe weinig of
niets over zeggen.
Dit gebeurt, telkens als de spreker oordeelt dat de besproken persoon alleen door
het voornw. genoeg gekend is. Bepaaldelijk:
1o Wanneer personen bij zich zelven of in gezelschap van goede kennissen stil of
luide denken over iemand met wien zij nauw verwant of verbonden zijn.
Ik ken een dame, die haar man, al is hij reeds lang dood, toch nog als levend
beschouwt en in alles raadpleegt. Ik doe dat niet, want hij wil dat niet. Zoo spreekt
zij tot zich zelve en tot gewone bezoeksters. Bij vreemden zegt zij. Mijn ventje wil
dat niet.
Alleen of bij zijn vrienden zegt de trouwlustige jongeling. Ik wil wel trouwen,
maar zal zij willen?
2o Wanneer een persoon over een anderen spreekt met iemand die toevallig in
nauwe betrekking met dien anderen staat.
Vroeger, als 't nog loting was, werden, door de lotelingen met een gelukkig
nummer, loopers aangesteld, die van uit de kantonplaats naar hun dorp het blijde
nieuws zouden melden. Als nu die ijlboden de familie van hun lastgever zagen
uitstaan, riepen zij van ver: Hij is er uit!
Is zij beter? Heeft zij dezen nacht geslapen? hoor ik dagelijks in onze kliniek
verwanten vragen bij 't eerste zien van de zuster die de beminde zieke verzorgt. Bij
een ander zuster zal 't luiden: Is madame X beter? Heeft madame X dezen nacht
geslapen?
3o Wanneer een persoon tot anderen spreekt die hij weet of onderstelt onder den
invloed te staan van hetzelfde gevoel dat hij voor den besproken persoon heeft.
Wanneer de klas, door een tijdelijke afwezigheid van den onderwijzer, een
praatschool geworden is, roepen de leerlingen, bij 't eerste hooren van een stap:
Zwijgt, hij is daar!

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

491
Sst! ze komt! klinkt ook op 't werkhuis, waar, in de afwezigheid van de meesteres,
de tijd verbeuzeld wordt.
Kunnen die regels door onze letterkundigen gevolgd worden?... Zeker, al beschikt
men niet in 't schrijven over sommige eigenschappen van 't spreken, zooals het
emphatisch accent, de gebaren, de gelaatsuitdrukking en de stemkleur, die allemaal
de beteekenis van de vnw. nader kunnen bepalen.
En er zijn verscheiden voordeelen vast aan dien vorm. 1o Hij is een trouwe
nabootsing van het sprekende volk. 2o Hij doet de gedachten en gevoelens raden die
den geest en het hart van den 1sten en den 2den persoon beroeren. 3o Hij duidt de
betrekking aan tusschen den 1sten en 3den pers., die anders wegvalt: Die betrekking
kan zoowel vrees als misprijzen of gemeenzaamheid zijn.
Uit De Loteling van CONSCIENCE. - ‘Hier voor de baan, langs waar de lotelingen
van Brecht komen moesten, stonden vele menschen in kleine hoopjes geschaard vol
ongeduld om den uitslag der loting te vernemen’. Conscience beschrijft dan de
verschillende nieuwsgierigen. Losse woorden van den smid doen Trien opspringen
die den smid driftig antwoordde. ‘De zoon des molenaars vloog op in gramschap en
meende tegen de stoute maagd grovelijk uit te varen, doch op dit oogenblik riep men
aan de andere zijde der baan: Daar zijn ze! daar zijnze!’ Al werden ze niet genoemd,
toch verstonden allen oogenblikkelijk dat de lotelingen bedoeld werden: immers uit
nieuwsgierigheid voor hen waren ze hier gekomen.
Uit Naar waar de appelsienen. groeien van Timmermans, blz. 116. ‘En heel die
wereld spreekt en vertelt, en 't is een gezoef en gehommel, dat ruischt onder de
gewelven, tot er na lang wachten plots beweging komt; elkeen gaat recht staan, pint
zich op de teenen, rekt den hals en kijkt naar de verte, en 't hommelt kinderlijk blij:
‘Daar is hij, daar is hij!’. Zei Timmermans: Daar is de Paus! hij zou evenals met
hij denzelfden persoon aanduiden, maar dezelfde blijde verwachting van al dit volk,
in hij besloten, zou niet gevoeld worden.
Uit De Pastoor uit den bloeyende wijngaerdt, ook van Timmermans - Leontientje,
die bijna stervend is, vraagt in 't geheim aan Heer-oom: ‘'t Is niet veel voor u,
Heer-oom... maar voor mij wel, het is maar of ik, voor ik sterf, ook Isidoor nog eens
mag zien. En de pastoor, na de hevige aandoening die hem
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aangreep, overwonnen te hebben, antwoordt: Hij komt, kind, hij komt, al moest ik
hem zelf gaan halen. Drie dagen nadien vraagt Leontientje: ‘Is hij nog niet te zien,
Heer-oom?’ 't Is hun beider geheim. Nu is 't reeds namiddag. ‘Leontientjes wijsvinger
gaat naar omhoog tot op de hoogte harer schitterende oogen. Ze wil zich oprichten,
't gaat niet, en met een korten gil juicht ze: ‘Daar is hij!’. Hij is degene van wien ze
blijven houden is en naar wiens komst ze snakt.
Nu twee voorbeelden, van Gezelle, uit Liederen, Eeredichten et Reliqua, blz.
99-102. - Boerke Naas zat erg in nesten. Hij droeg op zak 600 frank, prijs van 2
verkochte koeien. Gansch onverwacht wordt hij vastgegrepen en neergeveld door
een dief die zegt:
‘Ik schiet, zoo gij, op staanden voet,
niet al uw geld en geeft;
en g'hebt, van zoo gij roert, me man,
uw laatsten dag geleefd!’

Boer Naas verzon vluchtig een middel om den dief onschadelijk te maken.
‘Wat zal ze zeggen, kreesch boer Naas,
wanneer ik t'huiswaard keer?
Hij heeft het weêrom al verbuisd!
Die zatlap, nog nen keer!’

Ze is de vrouw, dit blijkt genoeg uit de woorden die Naas haar toevoegt. Dit ze,
zonder dat de vrouw genoemd wordt, spreekt van ontzag of schrik, wat Naas hier
dient om zijn list te doen gelukken.
Eindelijk De Schipper, Rymsnoer blz. 28, II.
De negende stroof daarvan luidt als volgt:
Gij bidden zult bindien en, mij
verwachtende in de verte,
zien komen. Dan: ‘'t Is hij! 't Is zij!’
zal springen uit ons herte.

Korte kreet van vreugde voor 't gelukkig weerzien, voor 't einde van den angst en
voor de vruchtbare vischvangst. Korte kreet, die past bij de levendigheid van hun
vreugde. Korte kreet die de natuurlijke uitdrukking hunner liefde is, want stond er
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't is mijn man, 't is mijn vrouw, 't ware spreken tot anderen, en in hun liefde ziet zij
hem alleen en hij haar alleen.
Korte kreet, maar die, in zijn beknopte bondigheid, door zijn vier
eenlettergrepigheden meer inhoudt dan twintig woorden. Hij en zij, uit zich zelf
onvolledig, zijn toch uiterst klaar voor hen beiden door de liefde, nog eens door de
vischvangst bewezen. En vroeg een vreemde: wie is HIJ? Wie is ZIJ?.... De vrouw
zou antwoorden: HIJ is mijn zeer geliefde man, die voor mij zich op de zee waagde
op zoek naar visschen voor ons onderhoud, en voor mij de visschen in 't net lokte.
'k Ga kijken of 'k er doen aan zie
om 't schamel vangstje visch
te vinden, voor..... de moeder, die
mijn vrouwe en - angstig is.
Gij groote visch, gij kleene visch,
komt binnen! Geen belet:
komt binnen, binnen, - 't vrouwken is
zoo angstig! - al in 't net!

En de man zou zeggen:
ZIJ is mijn teerbeminde vrouw, die mij met haar gebeden volgde, voor mijn behoud
het lichtje deed branden en mij onder den storm sterkte gaf.
Gij bidden zult, bindien, en, mij
niet ziende, o welbeminde,
eer morgen, zet dan 't luchtje bij
sint Pieter, op de spinde.
Gij bidden zult bindien, en, mij
die bergen helpen dwingen,
'die ronken! 'k Hoor, beminde, u bij
't ontwakend wiegske zingen!

Ten slotte, er staat: 't is hij! 't is zij! De vrouw roept dus eerst, wat voor een klein
schilderijtje van de vrouw geldt, die uiteraard vuriger en meer uitboezemend is dan
de man.
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Het Laboratorium
Lezing door Prof. Dr. A.J.J. Van de Velde, werkend lid der
Koninklijke Vlaamsche Academie.
In eene verordening van 6 April 1596 zegt Hendrik IV van Frankrijk dat het salpeter
en buskruit den staat handhaven en den troon ondersteunen. In eene redevoering van
1927 sprak Koning Albert de volgende woorden uit, die een diepen indruk hebben
gemaakt(1): ‘In de laboratoria voor wetenschappelijk onderzoek ontstaan de eerste
beginselen van de toekomende nijverheid; niettemin wordt men door een zeker
angstgevoel getroffen als men het gebrek aan practische middelen vaststelt, welke
de wetenschappelijke onderzoekers thans te hunner beschikking hebben, om hunne
opzoekingen en hunne studiën voort te zetten... Het publiek begrijpt niet genoeg, in
ons land, dat de zuivere wetenschap een onmisbaar werktuig is om de toegepaste
wetenschap te ontwikkelen, en dat de volkeren, die de wetenschappen en de geleerden
zouden verwaarloozen, met verval bedreigd zijn’.
Laat ons de woorden van Hendrik IV met deze van Koning Albert vergelijken: de
Fransche vorst denkt aan zich zelf. Onze Koning daarentegen is over het lot van zijn
volk bezorgd; hij heeft begrepen dat er een onbaatzuchtige wetenschap bestaat, - dat
geestdriftige bezoekers naar het onbekende worden medegesleept, - dat in duistere
en vreedzame laboratoria lange en moeilijke opzoekingen worden uitgevoerd, die
aanleiding hebben gegeven tot de ontdekkingen welke aan den mensch welzijn en
geluk, verzachtingen in de smart hebben geschonken, - dat uit de duistere en
vreedzame laboratoria, methoden, toestellen en producten aan het licht werden
geroepen welke door de nijverheid op merkwaardige wijze dagelijks worden benuttigd
en vermenigvuldigd.
In een kleine verhandeling getiteld Des services que la Science rend au peuple,
zegt Ernest Renan dat in den schijn on-

(1) Oproep aan het Land, Nationaal Fonds voor wetenschappelijke navorsching, Brussel, 11,
Egmontstr.
De nood van het Hooger Onderwijs in België door R.J. Lemoine, Vlaamsche Gids, Nov.
1927.
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vruchtbare opzoekingen, alleen voor enkele personen verstaanbaar, soms de grootste
gevolgen na zich slepen, en het meest tot het welzijn van het volk medewerken; en
hij eindigt met deze tiagisch verhevene woorden: ‘Condorcet(2) vlucht, leeft gedurende
verscheidene dagen in de bosschen van Clamart; door den honger wordt hij er
uitgedreven; eenige dagen daarna was bij dood. Laat ons over zijn lot geen medelijden
uitspreken: hij bezat zijn geloof dat in treurige tijden, als de hemel met wolken
overspannen is, den weg naar de toekomst wijst, dat geloof waardoor wij de innige
verzekering krijgen dat de overlevenden van de vruchten van onzen arbeid zullen
genieten’.
Het zedelijk ontzag van het menschaom wordt erg verminderd, als wij stelselmatig
de voorwaarden waarin de groote mannen hebben geleefd onderzoeken; de meeste
onder hen hebben wel een ideaal, doch van een zeer bijzonderen aard, gekend; de
meesten hebben ook de wonderbare smart van de bovenmenschelijke inspanningen
geleden, die hen boven den gewonen man hebben verheven; gewoonlijk hebben zij
op afstand van het stoffelijk geluk geleefd. Worden wij niet door een zonderlinge
smart getroffen, wanneer onze ooren door de dichterlijke toonkunst worden gestreeld,
en wij aan den droevigen dood van Weber en van Chopin denken, aan Schumann
die in een gesticht voor krankzinnigen overleed, aan Mozart die zonder familie noch
vriend in het gemeenschappelijk graf werd geworpen, aan Beethoven(3) die de
beroemdheid wel, het geldelijk vermogen niet veroveren kon, wiens laatste zucht
door den bliksem werd ontvangen, en wiens oogen die zooveel voor anderen hadden
geweend, door een vreemde hand werden gesloten...
Ik heb den indruk dat op de laatste bloemenfeesten die Gent beroemd hebben
gemaakt, de tuinbouwkundigen en de bezoekers die de wonderen van de moderne
plantenteelt met verbazing hebben aangezien, een man niet kennen en aldus niet
noemen, die in zijn laboratorium en op zijn proeftuin de middelen heeft gevonden
om die wonderen te scheppen. Heeft men den

(2) Condorcet (1743 † 1794), wijsgeer en wiskundige. Zie: Robinet, Condorcet, sa vie, son
oeuvre. Paris 1893, 40 blzz.
(3) Beethoven, 1770 † 1827; Over Beethoven: Belpaire, Leefkracht en sterven, Kon. Vl. Acad.
1927, 283 en 287. Ontrop, klaviersonaten, Kon. Vl. Acad. 1927, 269. Romain Rolland. Het
leven van Beethoven, Amsterdam 1923.
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80 jarigen genialen Hugo de Vries(4) genoemd, aan wien de nieuw verkregene planten
werden gestolen, en die verplicht was zijn proeven met wilde planten voort te zetten.
De kunsten, de wetenschappen, de letteren verdienen met geestdrift vereerd te
worden; als wij van de nijverheid zeggen dat zij uit het laboratorium is ontstaan, dat
zij de dochter is van de wetenschap, dan wordt de nijverheid verheven, niet
verminderd, vermits wij haar een schoonen zuiveren oorsprong toekennen. Laat ons
dus eenige voorbeelden bespreken, waaruit blijkt al wat de wetenschap in arme
laboratoria, in bestoven bibliotheken heeft kunnen verwezenlijken, waaruit blijkt dat
de nijverheid, de rijke en welvarende dochter, meer dan eens hare moeder, de
wetenschap, vergeet, die, om haar het leven en den voorspoed te schenken, arm is
gestorven.
***

Het is bekend dat Bernard Palissy(5) de stichter is van de pottenbakkerskunst; maar
minder bekend is dat hij de proefondervindelijke methode voor de eerste maal heeft
toegepast, zooals hij het zoo duidelijk in zijn boek L'Art de terre, des émaux et du
feu schreef. Hij vertelt zelf hoe de geschiedenis van zijne ontdekking een langdurige
foltering was; men voelt dat door eene onwrikbare wilskracht hij in staat was het
hevigste lijden en de diepste ellende te overmeesteren. Het menschdom heeft Palissy
op schitterende wijze beloond: in 1589, 89 jaar oud, werd hij in de Bastille opgesloten
en alleen omdat hij zulken hoogen ouderdom had bereikt, werd hij niet levend
verbrand; men liet hem het volgend jaar, arm en eenzaam sterven.
Parmentier(6) was een groot geleerde, tevens een groot menschenvriend; zijn
standbeeld verheft zich in de Ecole de pharmacie te Parijs. Hij heeft het gebruik van
den aardappel als voedingstof uitgebreid; trouwens op het gansche gebied van

(4) Hugo de Vries, geboren in 1848, rustend hoogleeraar van de Universiteit van Amsterdam.
(5) Bernard Palissy, 1500 † 1590. Zijne volledige werken, Parijs 1844. Als leus had hij gekozen:
‘Povreté empêche bons esprits de parvenir’.
(6) Antoine Parmentier, 1737 † 1813, landbouwkundige. Recherches sur les végétaux nourrissants
1781. Etude chimique de la pomme de terre 1778.
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de voedingsnijverheid is hij werkzaam geweest: het malen van het graan, het
broodbakken, het vervaardigen van beschuit, het gebruik van maïs en kastanjemeel.
Gedurende de vastelandsblokkade werkte hij hardnekkig om suikersoorten, zooals
druivensuiker te vervaardigen, ten einde de suiker van de koloniën te vervangen.
De Engelsche scheikundige Henry Cavendish(7) ontdekte in 1766 de waterstof door
de werking van zekere metalen op het zout- en het zwavelzuur; in 1767 stelde hij
vast dat het calciumcarbonaat zich in met koolzuur beladen water oplost; met James
Watt(8) bepaalde hij in 1781 de chemische samenstelling van het water; in 1783 kon
hij de belangrijke vaststelling doen dat de lucht zuurstof bevat in de verhouding van
het vijfde van het volumen; in 1784 verbond hij door middel van de electrische vonk
de zuurstof tot stikstof. Alhoewel zeer bescheiden, was hij rond 1770 in het bezit
gekomen van een groot geldelijk vermogen, en daar hij aan zijn leven geen wijziging
wilde of kon brengen, gebruikte hij zijn vermogen tot wetenschappelijke opzoekingen.
De waterstof is een sterk nijverheidsfactor voor synthetische bewerkingen; uit de
studie van het natriumcarbonaat is de nijverheid der desincrusteerende producten tot
stand gekomen; zonder een grondige kennis van de chemische samenstelling van het
water kan de chemische nijverheid niet vooruitgaan; op de synthetische bereiding
van stikstofoxyde steunt het vervaardigen van het synthetisch salpeterzuur en de
synthetische nitraten.
Door Carlisle(9) en Nicholson(10) werd vastgesteld dat de electrische stroom het
water ontbindt en aldus de waterstof en de zuurstof in vrijheid stelt; de bereiding in
het groot van deze twee onontbeerlijke gassen, en al de electrolytische bewerkingen
van de nijverheid, dat alles is uit het laboratoriumwerk ontstaan.

(7) Henry Cavendish 1731 † 1810. Hij bepaalde het soortelijk gewicht van onzen aardbol.
(8) James Watt, 1736 † 1819. In verscheidene wetenschappen ervaren, plantkunde, chemie,
natuurkunde, geneeskunde, maakte hij zich beroemd met zijne belangrijke verbeteringen aan
de stoomwerktuigen.
(9) Anthony Carlisle, Engelsche phvsioloog, 1768 † 1840
(10) W. Nicholson, London, 1753 † 1815. Tusschen 1797 en 1800 liet hij 5 boekdeelen over
toegepaste chemie verschijnen.
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Door de verdere studie van de electrolytische ontbinding van het water, geraakte
Humphry Davy(11) er in, de alkalimetalen te ontdekken en af te scheiden; zijn eerste
proeven deed hij met oude barometerbuizen, oude pijpsteelen. De giftigheid van het
koolgas bepaalde hij met zich zelf aan de proefneming te onderwerpen, en aldus
werd zijne gezondheid voor zijn gansche leven in gevaar gebracht. Na de ontploffing
in de koolmijnen van Felling, toen een honderdtal mijnwerkers werden gedood,
ontdekte hij dat een metalengaas het vermogen bezit de gassen en ook de ontplofbare
gasmengsels af te koelen; aldus kwam de mijnwerkerslamp den arbeid zonder gevaar
verlichten. Hij overleed toen hij slechts 50 jaar oud was, zonder het minste voordeel
uit zijne ontdekkingen getrokken te hebben, zonder er ooit op bedacht te zijn geweest,
rijkdommen te verzamelen en zijn leven gemakkelijker te maken.
Het chloor, dat ontzaglijk groot betonstuk waarop de chemische nijverheid is
opgebouwd, schijnt voor de eerste maal door Glauber(12) afgescheiden geweest te
zijn; het werd echter in 1774 door Scheele(13), een Zweedsch chemicus, met zekerheid
ontdekt en vereenzelvigd. Scheele heeft daarenboven een aantal nieuwe chemische
verbindingen vervaardigd: het wijnsteen- en fluoorwaterstofzuur, het
kaliumpermanganaat, het arseen-, zuring-, urine-, melk-, phosphorzuur, het glycerine,
den amylalcohol, het gallisch zuur; als gevolg van zijne opzoekingen over fluorine,
zwaarspaath en pyrolusiet, heeft hij de analytische chemie, een der sterkste
hulpmiddelen van de nijverheid, in het leven geroepen. De arme Scheele kreeg nooit
een duidelijk begrip van de waarde van zijn geest en van zijn arbeid; als eenvoudige
apothekersbediende, was hij zijn heel leven een bescheiden en hardnekkig werker;
hij overleed op 44-jarigen ouderdom, na opvolgenlijk te Gothemburg, Malmoë,
Stockholm en Kjoping zijn werkzaamheid te hebben uitgeoefend. De koning van
Zweden stemde er in toe, om zijne vruchtbare loopbaan te beloonen, hem een eerekruis
toe te kennen; maar de minister die deze edelmoedige beslissing moest uitvoeren en
voor wien Scheele een onbekende was gebleven, stuurde de be-

(11) H. Davy, 1778 † 1829 te Genève, leeraar in de chemie en in den landbouw te London.
(12) J.R. Glauber, Duitsche alchemist van de 16e eeuw.
(13) C.G. Scheele, Stralsund, 1742 † 1786.
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looning aan een naamgenoot, en de arme groote man, die tot zijn laatsten dag arm
en groot was gebleven, die zonder aan zich zelf te denken, tot den vooruitgang van
het menschdom voort had gewroet, gezocht en gestudeerd, blies den laatsten adem
uit zonder iets te weten van het eerekruis dat hem bestemd was.
Een heelkundige, die daarna chemicus werd, Leblanc(14), heeft het vervaardigen
van het sodazout door de werking van de kool op het natriumsulfaat in de
aanwezigheid van het calciumcarbonaat ontdekt. Eerst door den hertog van Orleans
ondersteund, stelde Leblanc zijne ontdekking ten dienste van het Comité de Salut
public; later, onder Napoleon kreeg hij, na zijne laatste middelen te hebben
opgeofferd, een hulpgeld van twee duizend frank, om een bouwvallig werkhuis te
herstellen, dat vroeger in staat was 300 kilogr. soda per dag voort te brengen. In
1806, kon de arme Leblanc zijn lijden niet meer overmeesteren, en hij pleegde
zelfmoord. Later echter erkende men dat Leblanc wel een groot man was geweest,
en dat zijne ontdekking de nijverheid op merkwaardige wijze had doen vooruitgaan.
In 1856, 50 jaar na Leblanc's dood, schreef de chemicus Dumas(15):
‘De ontdekking van het kunstmatig soda heeft ter beschikking van de nijverheid
een machtig en tevens goedkoop alkali gesteld, waarvan de opbrengst eindeloos
wordt; daardoor werd aan het zwavelzuurbedrijf een buitengewone ontwikkeling
toegelaten; daardoor is een ontzaglijke hoeveelheid zoutzuur bereid geworden, dat
een goedkoope grondstof is tot het vervaardigen van chloorkalk; glas- en
zeepbedrijven zijn daardoor op belangrijke wijze vooruitgegaan. Sedert het begin
van deze eeuw, draait de chemische nijverheid om het kunstmatig sodabedrijf. De
ontdekking van het kunstmatig soda is aldus een groote weldaad, voor de chemische
nijverheid wellicht de grootste’.
James Kendall, in zijn College Chemistry Companion(16),

(14) Nicolas Leblanc, Yvoy le Pré 1742 † Saint Denis 1806; Mémoires sur la fabrication du sel
ammoniac et de la soude, 1798.
(15) Jean Baptiste Dumas, Alais 1800 † Cannes 1884, hoogleeraar te Parijs, lid van de Fransche
Academie van Wetenschappen in 1832 en lid van de Fransche Academie voor letterkunde
in 1875.
(16) New York, 1924. In dit boek bepaalt schr. de verplichtingen in het Laboratorium als volgt:
‘An explosion during a hydrogen preparation is a sign of criminal carelessness, and you will
get no sympathy however badly you may be hurt. Wether you are removed from the laboratory
whole or in sections, you deserve to be removed permanently, as a menace to your innocent
neighbors.’
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geeft eene schets terug waarop het plunderen van het huis en het laboratorium van
Joseph Priestley(17) te Birmingham op 14 Juli 1791 wordt verbeeld. Wel is waar, had
Priestley zich voor de Fransche omwenteling zeer genegen getoond; de groote man
was echter verplicht, door de woede van zijne kortzichtige en ondankbare
landgenooten vervolgd, zich naar Noord America te begeven waar hij in 1804 te
Northumberland in Pennsylvanië overleed. De Amerikaansche chemici, die met recht
den Engelschman als een geworden Amerikaan beschouwen, hebben op 5 September
1926, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de stichting van de American
Chemical Society, een bedevaart naar het huis en het graf van Priestley ingericht, en
50 jaren na zijn dood werd herinnerd dat Priestley de zuurstof, het stikstofoxyde, het
stikstofoxydule, het ammoniakgas, het zoutzuur, het zwaveldioxyde, het
siliciumfluoride heeft ontdekt; dat hij ook ontdekt heeft dat door drukking het water
meer koolzuurgas kan oplossen, dat hij aldus de bevorderaar is van het
spuitwaterbedrijf.
Priestley heeft de zuurstof ontdekt; rond denzelfden tijd heeft Lavoisier(18) gevonden
dat vele metalen zich met de zuurstof kwantitatief verbinden, hetgeen aan de
samenstelling van de lucht en van het water eene uitlegging gaf; Lavoisier heeft
daarna de verschijnselen van de verbranding, van de ademhaling, van de gisting en
van de gedaanteverwisseling van de organische stof uiteengezet. Uit zijne
onderzoekingen over het verhoogen van het gewicht door het verbranden en het
verkalken is de chemie van de 19e eeuw ontstaan. Als belooning voor zijn
laboratoriumwerk, werd door de rechtbank alleen rekenschap gehouden van het feit
dat hij een koninklijke pachter was, dat het volk de geleerden kon missen, en aldus
werd hij op 8 Mei 1794 op het schavot van het leven beroofd.

(17) Joseph Priestley, Telhand 1723 † Northumberland 1804. Zie Journ. Amer. Chem Soc., 1926,
Golden Jubilee number.
(18) Lavoisier, A.L., 1743 † 1794. Zijne volledige werken werden verzameld in 6 boekdeelen
die resp. in 1861, 1862, 1865, 1868, 1892 en 1893 verschenen.
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Girardin(19) heeft van Vauquelin(20), een apothekersbediende van Rowaan, gezeid, dat
hij gedaan en gezien had, alles wat een mensch op het gebied der chemie uitvoeren
en bewerken kan. Vauquelin, na met Fourcroy(21) gewerkt te hebben, werd leeraar in
de Mijnenschool en aan het Museum; als hij in 1829 overleed, had hij meer dan 250
verhandelingen over chemie, nijverheid, physiologie, huishoudkunde aan het licht
gebracht; hij heeft het chroom, het glucinium, het asparagine ontdekt, hij heeft de
samenstelling van een groot aantal organische stoffen bepaald, hij heeft een aantal
metalen, lood, tin, ijzer, koper, staal, messing onderzocht.
Een andere laboratoriumbediende, Balard(22), werd leeraar te Montpellier, dan te
Parijs; hij heeft het broom ontdekt en uit zijne opzoekingen over het zeewater is
gebleken op welke ongelooflijke wijze het natriumsulfaat, het kalium- en het
magnesiumchloride door de nijverheid verspild werd.
Toen Dumas in 1852 aan Chevreul(23) de groote prijs van de Société
d'encouragement pour l'industrie nationale reikte, zeide hij hem: ‘M. Chevreul, een
aantal nijverheidsvakken hebben U hun ontstaan te danken; in al de bewerkingen
welke de vetstoffen ondergaan, hebt U in de plaats van de overlevering vertrouwbare
methoden ingevoerd; U hebt de duisternis door het licht vervangen; U hebt de
nijverheid der stearinekaarsen geschapen; het gebruik van het oliezuur in het
lakenbedrijf en van de afstammelingen der vette zuren in de nijverheid der kunstmatige
essentiën ingevoerd’. Chevreul overleed op 9 April 1889, in den ouderdom van 103
jaar. Op 11 October 1925, in de vergaderzaal van het Museum, in de aanwezigheid
van den Voorzitter der Fransche Republiek, toen de ontdekking der samenstelling
der vetten honderdjarig geworden was, werd door minister Yvon Delbos, de waarde
van het werk van

(19) Jean Girardin, Parijs 1803 † Rowaan 1884; hij richtte van 1835 het zondagsonderwijs voor
het volk in; leeraar in de landbouwchemie te Rowaan.
(20) L.N. Vauquelin, 1763 † 1830; hij schreef een Manuel de l'essayeur en werd beroemd door
zijn behendigheid als laboratoriumonderzoeker
(21) Antoine de Fourcroy, Parijs 1755 † 1809. Zijn bijzonderste werk is: Système des connaissances
chimiques.
(22) Antoine Balard, Montpellier 1802 † Parijs 1876.
(23) Over Chevreul, die in 1823 zijne Recherches chimiques sur les corps gras d'origine végétale
publiceerde, zie: Chem. Weekbl 1925, blz. 551.
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Michel Eugène Chevreul met de volgende woorden bepaald: ‘Hij had begrepen dat
al de deelen van eene maatschappij de eene van de andere afhangen, dat de wetenschap
de nijverheid niet missen kan, en omgekeerd. Door zijn vernuft en zijne goedheid
had hij een voorgevoel van betere huishoudelijke onderlinge betrekkingen tusschen
de volkeren, door de moderne volkenleer heden met meer verstand begrepen. Aldus
was hij een volledig geleerde, en aan dezen die de overeenstemming der vele eischen
van de wetenschap, van het onderwijs, van de nationale huishoudkunde in twijfel
zouden brengen, aan dezen zullen wij altijd, in tegenstelling, het groot voorbeeld
van Chevreul voorleggen’.
Reeds in de 7e eeuw wist men dat salpeterhoudende mengsels spontaan vuur kunnen
vatten; in het midden van de 13e eeuw werd door een Franciskaanschen monnik,
Konstantin Anklitzen genoemd, maar Niger of Schwarze bijgenaamd, omdat hij door
zijne chemische opzoekingen op bijzondere wijze zich zwart maakte, een middel
gevonden om met een mengsel van salpeter, zwavel en koolpoeder, steenen op grooten
afstand uit een sterke ijzeren pijp te werpen. Het buskruit was ontdekt; de mensch
had een gewichtige toepassing van deze klacht gevonden, namelijk andere menschen
te verminken en te dooden.
Dan moeten wij tot 1840, dus zes eeuwen later, met geduld wachten, vooraleer de
mensch zich rekenschap geven kan dat het salpeter, en de nitraten in het algemeen,
een waardevolle meststof uitmaken, waarmede de plantenteelt intensief worden kan,
waarmede hongersnood met goed gevolg kan bestreden worden. Liebig(24) inderdaad,
in het laboratorium dat hij in 1825, op 22jarigen leeftijd, te Giessen had gesticht, het
eerste wel ingericht universitair laboratorium, waarin beroemde mannen, zooals
Hofmann(25), Fresenius(26), Fehling(27),

(24) Justus von Liebig, Darmstádt 1803 † Munchen 1873, hoogleeraar te Giessen in 1824, en te
Munchen in 1852.
(25) August Hofmann, 1818 † 1892, hoogleeraar te Berlijn; onderzoekingen over anilineverfstoffen.
(26) Fresenius Remigius † 1897 Wiesbaden, vader van Theodor Wilhelm Fresenius en van Heinrich
Fresenius. Zij hebben een beroemd Laboratorium voor analytische chemie te Wiesbaden
bestuurd.
(27) H. Fehling, 1811 † 1885, hoogleeraar te Stuttgart.
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Kekulé(28), werden gevormd, heeft de landbouwchemie doen ontstaan. In 1828 heeft
Wöhler(29) zijne synthese van het ureum bekend gemaakt, en aldus ontwikkelt zich
de organische chemie, langs nieuwe wegen naar den vergelegen gezichteinder.
Sedert dien tijd wordt de vruchtbaarheid van den akkergrond op wetenschappelijke
wijze verhoogd, en de ikzuchtige

(28) August Kekulé, 1829 † 1896, hoogleeraar te Gent en te Bonn. Zie Liber Memorialis Université
Gand, II, 1913, blz. 151.
(29) Wöhler Friedrich, (1800 † 1882), hoogleeraar te Berlin, Cassel en Göttingen, Uber eine
künstliche Bildung des Harnstoffs, Pogg. Ann. 1828, 12, blz. 253. Tusschen Wöhler en zijn
leermeester Berzelius werd in 1828 de volgende brieven gewisseld:
Wöhler aan Berzelius: Berlin 22 feb. 1828. Lieber Herr Professor! Obgleich ich sicher hoffe,
dass mein Brief vom 12 Januar und dass Postscript vom 2 Februar bei Ihnen angelangt sind,
und ich täglich, oder vielmehr stündlich in der gespannten Hoffnung lebe, einen Brief von
Ihnen zu erhalten, so will ich ihn doch nicht abwarten, sondern schon wieder schreiben, denn
ich kann, so zusagen, mein chemisches Wasser nicht halten, ich muss Ihnen sagen, dass ich
Harnstoff machen kann, ohne dazu Nieren oder überhaupt ein Tier, sei es Mensch oder Hund,
nötig zu haben. Das cyansaure Ammoniak ist Harnstoff. Vielleicht erinnern Sie sich noch
der Versuche, die ich in der glücklichen Zeit, als ich noch bei Ihnen arbeitete, austellte, wo
ich fand, dass immer, wenn man Cyansaüre mit Ammoniak zu verbinden sucht, eine
krystallisierte Substanz entsteht, die sich indifferent verhielt und weder auf Cyansaüre, noch
auf Ammoniak reagierte. Beim Durchblättern meines Journals fiel mir das wieder auf.... Ich
machte mir dies daher zum Gegenstand einer, für meine beschränkte Zeit passenden kleinen
Untersuchung, mit der ich sehr geschwind fertig war... Ich bekam das vermeintliche cyansaure
Ammoniak in Menge schön krystallisiert, und zwar in klaren, rechtwinklig vierseitigen
Saülen... Nun war ich au fait, und est bedurfte nun weiter nichts, als eine Vergleichung der
Untersuchung mit P... Harnstoff, den ich in jeder Hinsicht selbst gemacht hatte und dem
Cyanharnstoff. Diese künstliche Bildung von Harnstoff, kann man sie als ein Beispiel von
Bildung einer organischen Substanz aus unorganischen Stoffen betrachten? Ihr Wöhler. P.S.
Darf ich recht bald einige Zeilen von Ihnen über diese Geschichte erwarten?
Berzelius aan Wöhler: Stockholm den 7 März 1828. Nachdem man seine Unsterblichkeit
beim Urin angefangen hat, ist wohl aller Grund vorhanden, die Himmelfahrt in demselben
Gegenstand zu vollenden... Aluminium und künstlicher Harnstoff... werden als Edelsteine
in Ihren Lorbeerkranz eingeflochten werden, und sollte die Quantität des Artifiziellen nicht
genügen, so kann man leicht mit ein wenig aus dem Nachttopf supplieren... Es ist eine recht
wichtige und hübsche Entdeckung, die Herr Dr. gemacht hat, und es macht mir ein ganz
unbeschreibliches Vergnügen, davon zu hören. Es ist ein ganz sonderbarer Umstand, dass
die Salznatur so vollständig verschwindet, wenn die Saüre und der Ammoniak sich vereinigen,
was für fünftige Theorien sicher sehr aufklärend sein wird. Aber lassen Sie um alles in der
Welt von der Reduktion der Beryll- und Yttererde nicht ab... Gruss und Freundschaft.
Berzelius.
Deze twee brieven berusten in het Archief der Academie van Stockholm.
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genieter, voor wien smakelijke spijzen, bedwelmende dranken en lekkere cigaren
onmisbare zaken zijn, bekommert zich met Liebig en Wöhler weinig of niet.
Door de thans honderdjarige ureumbereiding van Wöhler worden wij onvermijdelijk
tot het laboratoriumwerk van Berthelot(30) geleid, wiens oneindige werkzaamheid
door vier woorden kan samengevat worden: synthese, thermochemie.
landbouwchemie, chemiegeschiedenis. Steeds weigerde Berthelot de minste winst
uit zijne ontdekkingen te trekken, en op edelmoedige wijze heeft hij dezer uitslagen
aan de gemeenschap geschonken. Hij weigerde steeds een patent te nemen, ‘de
wetenschappelijke man, aldus sprak hij, moet het bezitten van waarheid als zijn
eenigen rijkdom beschouwen; het menschenleven heeft niet voor doel het streven
naar het geluk’.
De arbeid door Berthelot geleverd is buitengewoon groot; Armand Gautier(31) geeft
ons daarvan een gedacht: ‘Ik heb vroeger dat laboratorium bezocht, een koude
vochtige zaal, slecht verlicht, met een enkele trekschouw en een enkele groote tafel.
Ik zag hem daar, door rheumatiek gebogen en door de pijn verlamd, in den winter
zonder vuur werken, omdat door den aard en de nauwkeurigheid der onderzoekingen
de zaal waar de maten moesten bepaald worden niet mocht verwarmd worden. Lange
avonden en nachten werden met berekeningen doorgebracht. Hij vertelde mij eens
dat hij meer dan dertig duizend papierbladen had benuttigd om de berekeningen van
dat tijdvak te doen’.
Het leven van Pasteur(32) is misschien nog schooner dan dat van Berthelot; terwijl
talrijke doctrinaire geesten en sleurende geneeskundigen hem door allerlei middelen
tegengewerkt hebben, heeft Pasteur niettemin de microbenleer en de hygiëne tot
zelfstandige wetenschappen kunnen verheffen; hij heeft ook op het gebied der
nijverheid vruchtbare ontdekkingen gedaan.
Nadat Pasteur de zijdewormenteelt van den ondergang had

(30) Zie Notice sur Berthelot (1827 † 1907) par Jungfleisch, Buld. soc. chim. France, 5 feb. 1913.
Zie ook Chem. Weekblad, 1927, bl. 382 en Bull. Soc. chim. Belg., Maart 1928.
(31) Armand Gautier, geboren in 1837, medicus en chemicus, hoogleeraar te Parijs.
(32) Zie over Louis Pasteur (1822†1895), Chem. Weekblad, 1922, blzz. 502 tot 538. (L'OEuvre
de Pasteur, door A.J.J. Vandevelde, 1922, 130 blz. Louis Pasteur, door A.J.J. Vandevelde,
Kon. Vl. Acad., 1922, blz. 1173.
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gered, nadat Pasteur de gistingsnijverheid stelselmatig had geschapen, nadat Pasteur
de methoden had aangewezen om de schadelijke melk te steriliseeren, nadat Pasteur
het vee tegen het verschrikkelijk miltvuur had weten te beschermen, nadat Pasteur
zijn tijd, zijn werkzaamheid, zijn geest, zijne gezondheid aan het menschdom had
geschonken, om dezes levensvoorwaarden te verbeteren, werd aan dienzelfden
Pasteur, die tijd genoeg vond om te werken, maar niet om aan politieke kuiperijen
te doen, door een aantal leden der Fransche Kamer het toekennen van een nationaal
pensioen betwist. Paul Bert(33) werd verplicht te herinneren, tot schande van den
mensch en tot eer van den edelen laboratoriumwerker, dat Pasteur nooit een patent
had genomen om zich de welverdiende winst van zijne ontdekkingen toe te eigenen,
dat door de toepassing van de entingsmethode tegen het miltvuur de Fransche
landbouwers alleen elk jaar meer dan 25 millioen konden bezuinigen. Dat alles was
uit een nederig laboratorium ontstaan, gedeeltelijk in eene kamer onder den trap van
de Ecole normale supérieure ingericht.
Uit dit edel en nederig laboratorium vertrok eens, in September 1871, Pasteur naar
London, om de groote Engelsche brouwerijen te bezoeken. Vallery-Radot beschrijft
als volgt wat er bij een dezer bezoeken(34) gebeurde: ‘Pasteur liet aan de bestuurders
van een der grootste Londensche brouwerijen niet lang toe beleefde redevoeringen
te houden en vriendelijke aanboden te doen; hij wandelde niet door de verschillende
werkplaatsen waar 250 menschen aan den arbeid waren; hij vroeg alleen een brokje
van de portergist, die uit de gistingstonnen naar buiten vloeide; hij onderzocht de
gist met een microscoop, stelde weldra vast dat de gist ziektekiemen bevatte, en om
de toeschouwers te overtuigen, teekende hij de celletjes op een blad papier. De
bewerking laat veel te wenschen over, besloot hij, zonder meer gezien hebben en tot
de groote verbazing der bestuurders, die zulke woorden niet hadden verwacht. Pasteur
drong dan aan op de gebreken van de inrichting, sprak zijne overtuiging uit dat het
bier een slechten smaak moest hebben waarover menige verbruikers zonder twijfel
reeds berichten hadden moeten zenden. Men was verplicht te bekennen dat nog

(33) Paul Bert, 1833†1886, physioloog, minister in 1881 en 1882
(34) La vie de Pasteur par Vallery-Radot, Paris, 18e éd. 1919, blz. 303.
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denzelfden dag, nieuw gistzaad in een andere brouwerij was gehaald geweest. De
eene na de andere werden biermonsters met het microscoop onderzocht, bier uit de
tonnen, bier vóór het klaren, bier nà het klaren: daar vond Pasteur eenige gevaarlijke
cellensnoeren, daar verder waren slechts enkele ziektekiemen, daar verder nog zeer
veel; daar was de ziekte slechts aan het uitbreken, daar in volle ontwikkeling. Het
onderzoek was gaande: de dienstoversten moesten de eene na de anderen verschijnen,
het was eene echte huiszoeking van de wetenschap, op eene huiszoeking door het
gerecht gelijkend. De overste van de brouwerij die ook had moeten verschijnen, werd
verplicht al de vaststellingen van het onderzoek te bevestigen; dat er met verrassing
gekeken werd, dat eigenliefde wat gekwetst werd, dat was menschelijk. Na de eerste
indrukken echter moest iedereen bekennen dat Pasteur met volle gezag had gesproken,
toen hij gezeid had: Al de ziekten van het bier worden door microscopische, tot de
gist gansch vreemde wezens veroorzaakt. Een leeraar in zedenleer zou met genoegen
op de gelaten allerlei indrukken van nieuwsgierigheid, twijfel, voldoening vastgesteld
hebben. Alles liep eindelijk uit op een echt Engelsch besluit dat veel voordeel uit
een dergelijk onderzoek kon getrokken worden. Pasteur, die niet het minste
psycholoog was, herinnerde dan met een glimlach dat de antwoorden op zijne vragen
eerst zeer weinig duidelijk waren, daarna in het geheel niet meer dubbelzinnig,
eindelijk dat, met het verhoogen van de belangstelling en van het vertrouwen, hem
eindelijk werd bekend gemaakt dat in een hoek van de brouwerij zich een groote
hoeveelheid bedorven bier bevond, bedorven zelfs een paar weken na de bereiding.
Een week later, ging Pasteur naar dezelfde brouwerij terug: hij stelde met geluk vast
dat reeds een microscoop in gebruik gesteld werd, en dat het gistzaad voor de
bierbereiding overal was vernieuwd’
Deze belangrijke regels vragen geen verdere ophelderingen. Pasteur is de stichter
van de microbenleer op het gebied van nijverheid en van gezondheid; Beijerinck(35)
van Delft is de stichter van de microbenleer op het gebied van den landbouw. In 1885
werd hij door J.C. Van Marken(36), het hoofd van

(35) Vandevelde A.J.J. L'oeuvre de M.W. Beijerinck, Bull. Inst. Sup. Ferm. Gand, 1928, blz. 45.
Martinus Willem Beijerick, geboren in 1851, hoogleeraar te Delft.
(36) Zie over Van Marken en Waller, bestuurders van de Delftsche gistfabriek: Jorissen, Chem.
Weekblad, 1925, blz. 241.
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de gistfabriek van Delft, geroepen, en hij kreeg een welingericht laboratorium, doch
tevens ook den volledig vrijen toegang tot al de onderdeelen der fabriek; hij kreeg
ook als opdracht op wetenschappelijke wijze het gistbedrijf te bestudeeren. Geen
wet, geen programma, geen uitstel. In zijn toespraak van het Gouden Doctoraat(37)
van Beijerinck op 14 Juni 1927, herinnerde prof. Kluyver die te Delft Beijerinck
heeft opgevolgd, de volgende woorden van den nijveraar Van Marken: ‘Hoe het ook
zij, de kunst van een geleerde als Dr. Beijerinck is in meer dan één opzicht een
belangrijk feit, dat in onzen kring hooge waardeering verdient. Ik wensch volstrekt
geen overdreven verwachtingen van zijn werkzaamheid in en voor onze fabriek op
te wekken. Maar wel ben ik overtuigd, dat ernstige wetenschappelijke arbeid op het
gebied der bacteriologie te eeniger tijd - over één jaar, vijf, tien jaren misschien; wij
hebben geloof in de wetenschap en haasten haar niet - te eeniger tijd een enkel straaltje
van licht zal werpen in de duisternis van het gistingsbedrijf, en wellicht onberekenbare
voordeelen aan onze onderneming zal kunnen brengen.’
En het licht straalde uit het laboratorium van de gistfabriek, en dan uit het
laboratorium van de Technische Hoogeschool van Delft: gist, melkzure microben,
azijnzure microben, auxanographie, teeltmethoden, stikstofmicroben, cellulosegisting,
vlasrooten, verhoogen van de opbrengst door de grondmicroben, dat gansche werk
kwam te voorschijn uit het Delftsch Laboratorium, uit den vruchtbaren grond der
tuinen en der akkers, uit de modder der grachten en het water der vaarten. Buiten
alle zucht naar winstbejag heeft Beijerinck zijn heel leven aan den laboratoriumarbeid
en aan den vooruitgang van de landbouwnijverheid besteed. Thans geniet hij op zijn
stille landgoed te Gorsel een welverdiende rust, na een lange werkzame loopbaan,
en aan den ingang van het laboratorium dat hij in 1921, toen hij 70 jarig geworden
was, verliet, heeft een dankbare hand deze eenvoudige woorden geschreven: ‘Gelukkig
zijn die nu beginnen’. Ja zij kennen hun geluk niet, dezen die nu beginnen: het
moeilijk van het begin is overwonnen, men kan nu gemakkelijk de schoone nieuwe
baan voortwandelen.
Gay Lussac(38) die talrijke mededeelingen over chemie

(37) Gouden doctoraat van Prof. Dr. M.W. Beijerinck, Chem. Weekbl., 1927, blz. 334, in toespraak
van Prof. A.J. Kluyver.
(38) Joseph Louis Gay-Lussac, 1778†1850.
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en natuurkunde in het licht heeft gezonden, is de stichter van de moderne
alcoholmetrie die wij sedert 1825 gebruiken. In zijn verslag aan de Academie van
wetenschappen van Parijs(39) zegt Arago over den centesimalen alcoholmeter van Gay
Lussac het volgende: ‘Vooral deze die zulke verdiensten kunnen begrijpen, hebben
vastgesteld dat in den handel geen alcoholweger tot nu toe heeft bestaan, waarop
men met zekerheid steunen kon, alhoewel de middelen om deze werktuigen met
nauwkeurigheid te vervaardigen in al de werken over physica en over chemie uitvoerig
beschreven zijn. Men ziet, in een woord, dat de heer Gay Lussac het vraagstuk van
de areometrie met zijne welgekende bevoegdheid heeft behandeld. De tafels die hij
na een halfjaar met volharding heeft berekend, zijn voor de nijverheid en voor de
wetenschap een waardevolle aanwinst.
De geschiedenis van het vloeibaar maken van de gassen begint met den
Nederlandschen natuurkundige Martinus van Marum(40) die in 1787 door de drukking
het ammoniak in vloeibaren toestand zocht te verkrijgen. De eerste pogingen werden
echter in 1823 door Faraday(41) opnieuw gewaagd, en aldus maakte hij kennis met
vloeibare chloor, zwaveldioxyde, zwavelwaterstof en zoutzuur. Na deze zuiver
theoretische laboratoriumonderzoekingen, kwam een prachtige reeks ontdekkingen
aan het licht, met nuttige toepassingen: op dat gebied treffen wij Thilorier(42),
Andrews(43), Cailletet(44), Pictet(45), Dewar(46), Carré(47), Tellier(48) die in 1908 de vader
van de

(39) François Arago, natuurkundige, 1786†1853.
(40) Martinus van Marum (1756†1837) vertelt dat hij de proef met Paets van Troostwijk in Maart

(41)
(42)

(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)

1787 deed. Zie: Jamin, Revue des deux mondes 1884; Bosscha, 1e Nederl. Nat. Congres
1887; Cohen en Postma, Chem. Weekbl. 1922, blz. 473 en 558.
Michael Faraday 1791†1867. Zie: E. Cohen, Honderd jaar benzol, 1825-1925, Chem. Weekbl.,
1925, blz. 319 en 362.
Thilorier A. heeft in 1834 een practisch toestel vervaardigd om door eigene drukking het
koolzuurgas vloeibaar te maken; hij verkreeg voor de eerste maal dit product in vasten
toestand.
Andrews (1813†1896), Engelsche geneeskundige en chemicus; zijn grondbeginsel van het
critisch punt dagteekent van 1861.
Louis Paul Cailletet, Fransche natuurkundige en nijveraar, geboren in 1832.
Pictet Aimé, geboren in 1842, hoogleeraar te Geneve, maakte de zuurstof vloeibaar in 1877.
James Dewar heeft de waterstof vloeibaar gemaakt in 1898. Zie Chem. Weekblad, 1913, blz.
1019.
Ferdinand Carré, ingenieur, 1824†1894, vervaardigde een ijswerktuig.
Charles Tellier werd op het Congres van de koude, in 1908, de vader van de koude genoemd;
geboren in 1828, had hij reeds in 1857 het gedacht van de thans gekende werktuigen in de
nijverheid toe te passen. Zie Je sais tout, 1912, blz. 92.
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koude werd uitgeroepen, Claude(49), Linde(50), Mac Lennan(51), Kamerlingh Onnes(52)
die in het kryogeen Laboratorium van Leiden er in slaagde in 1908 het helium
vloeibaar te maken, en aldus eene temperatuur van - 272o,4 te bereiken, slechts 0o,6
van absolute nul verwijderd. Aldus kwamen tot stand het gansch koelbedrijf, de
ammoniakwerktuigen, het kunstmatig ijs, de brouwerij van lage gisting, de vloeibare
lucht, eene reeks wonderen, welke Faraday in den tijd van zijn dood in 1867 wel
heeft kunnen vermoeden, maar waarvan hij nooit de buitengewoon sterke ontwikkeling
heeft kunnen vooruitzien.
Eens, in 1825, bij het samendrukken van het koolgas, ontdekte Faraday bij toeval
het benzol (41); deze gansche onverwachte ontdekking is het uitgangspunt van de
moderne organische chemische nijverheid, van de bereiding der kunstmatige
kleurstoffen, van de tallooze nieuwe geneesmiddelen. Rond denzelfden tijd bewerkte
Faraday zijne electrochemische theorie en bouwde aldus de grondvesten waarop de
electrische nijverheid kon opgericht worden. Hoe hoog moet de gedachtenis van
Faraday vereerd worden, in de chemische, in de koel-, in de electrische bedrijven!
Maar hoe komt het dat in die bedrijven de naam van Faraday bijna onbekend blijft,
dat zijn portret, zijn borstbeeld daar afwezig zijn?
De nijverheid van het droog stoken van de steenkool levert het licht- en
verwarmingsgas, de gaskool in de metalenbedrijven onontbeerlijk, het koolteer
waaruit benzol, phenol, naphtaline, anthraceen, zwavel- en cyaanverbindingen worden
getrokken. Deze producten worden thans door honderden chemische fabrieken
dagelijks gebruikt. In 1785 gaf een bescheiden apo-

(49)
(50)
(51)
(52)

Claude Georges, Air liquide, oxygène, azote, gaz rares. Parijs 1926, 424 blzz.
Het toestel van Linde voor het vloeibaar maken van de lucht is van 1898.
Mac Lennan, bestuurder van het Kryogeen Laboratorium te Toronto.
Kamerlingh Onnes (1853†1926), Nobelprijs in 1913, heeft het helium vloeibaar gemaakt op
10 Juli 1908. Hoogleeraar te Leiden waar hij het beroemd Kryogeen Laboratorium heeft
gesticht. Zie Chem. Weekbl., 1913, blz. 1012; 1926, blz. 138.
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theker, genoemd Jan-Pieter Minkelers(53), geboren te Maastricht, een leergang van
natuunkunde aan de Universiteit van Leuven, en in dien tijd reeds wist hij zijne
gehoorzaal met koolgas, dat hij zelf bereidde, te verlichten; hij kwam in 1790 terug
in Maastricht waar hij weder apotheker werd en stierf den 4 Juli 1824. De stad
Maastricht heeft aan eene straat den naam Minkelers gegeven, de Leuvensche
Universiteit zijn naam geschonken aan een harer instituten; maar de gasbedrijven
hebben den naam van Minkelers vergeten.
Beter gekend echter, is het tragisch leven van den ongelukkigen ingenieur Lebon(54),
die in 1799 het denkbeeld had opgevat door het stoken van steenkool het gas voor
de openbare verlichting te benuttigen. Gansch ontmoedigd en arm geworden, pleegde
Lebon zelfmoord. Later heeft de stad Parijs de gedachtenis van Lebon vereerd met
een gedenkplaat te plaatsen aan het huis van de rue St. Louis waar de edelmoedige
ongelukkige man een stelsel had uitgedacht waarvan het menschdom een honderdtal
jaren reeds heeft kunnen genieten.
Deze opsomming van hetgeen uit het laboratorium komt zou verder kunnen voortgezet
worden: rijkdom, welvaart worden aldus aan de nijverheid, aan het dagelijksch leven
geschonken(55). Ik wil nog enkele namen aangeven: Thomas Graham(56) die in 1861
de eerste werken over colloïdenchemie liet verschijnen; van Bemmelen(57), Spring(58),
Zsygmondy(59), Svedberg(60) die op het gebied van de colloïdenchemie zich beroemd
hebben gemaakt; Sabatier(61) die aan de studie der

(53) Jan Pieter Minkelers, 1748†1824. Zie Vandevelde A.J.J., Kon. Vl. Academie, 1926, blz.
529.
(54) Lebon Philippe, 1767†1802. Zie Vandevelde A.J.J., Kon. Vl. Acad., 1926, blz. 541.
(55) Zie: Edw. E. Slosson, Creative Chemistry, New York 1921. - Howe H.E., Chemistry and
industry, New York, 1924-1925.
(56) Thomas Graham, 1805†1869, bestuurder van de Munt te Londen.
(57) Jakob Maarten van Bemmelen, 1830†1911; Gedenkboek aangeboden aan J.M. van Bemmelen,
1910.
(58) Spring Walthère, 1848†1911, hoogleeraar te Luik. OEuvres complètes, Brussel, 2 vol. 1914.
(59) Richard Zsigmondv, hoogleeraar te Göttingen, Nobelprijs voor de chemie in 1926.
Kolloidchemie, Lehrbuch, Leipzig, 4e uitgave 1922.
(60) Th. Svedberg, hoogleeraar te Upsala, Nobelprijs voor de chemie in 1926 met Zsigmondy,
Kolloidchemie, Dresden, 1926.
(61) Paul Sabatier, geboren in 1854, hoogleeraar te Lyon, Nobelprijs in 1912. La catalyse en
chimie organique, Paris en Liége, 1920.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

511
katalyse een grooten stoot gaf, aan de katalyse die thans zulke groote diensten bewijst
en waaraan de omwenteling van het zwavelzuurbedrijf te danken is; Grignard(62) die
door het gebruik van het magnesium een practisch middel heeft gevonden om
synthetische producten te vervaardigen; Henri Ste Claire Deville(63), de stichter van
de nijverheid van het aluminium in 1827 door Oersted(64) afgezonderd; van 't Hoff(65)
die de theorie der oplossingen en de theorie der vorming der zoutlagen in de aarde
heeft opgebouwd; Arrhenius(66) die op een eenvoudige en logische wijze de
uitzonderingen aan de algemeene veronderstelling van van 't Hoff in deze
veronderstelling wist terug te brengen; Moissan(67) die het fluoor in vrijheid heeft
gesteld, die door de behandeling van de kalk met kool in den electrischen oven de
nieuwe nijverheid van het calciumcarbide heeft doen ontstaan, 30 jaren na de
ontdekking van dat carbide door Wöhler; Birkeland en Eyde(68) die in 1903, na meer
dan eene eeuw de vroegere opzoekingen van Priesley in 1785 en van Cavendish in
1787 terug bewerkte en er in gelukte nitraten(69) uit de atmospherische lucht te
bereiden; Haber(70) die van de ammoniaksynthese een nieuw bedrijf heeft gemaakt,
en veel heeft bijgedragen tot de bereiding in het groot van synthetische meststoffen.
Aldus wordt de voeding van de nakomelingen verzekerd, aldus wordt de
vermenigvuldiging van het menschelijk geslacht buiten al de bekommering van een
hongersnood verzekerd. Al-

(62) V. Grignard, hoogleeraar te Nancy, Nobelprijs voor de chemie in 1912.
(63) In eene rede op 5 Juli 1881 op de begrafenis van Henri Etienne Sainte Claire Deville
(1818†1881), zeide Pasteur onder meer: ‘Onze politieke mannen, onze zakenmannen, onze
groote nijveraars, die wellicht door het werk van Deville rijk geworden zijn, moeten de
belangeloosheid van den geleerde in acht nemen. Deze reeds ervaren chemicukwam te Parijs
een universitairen leergang geven, en zijn jaarwedde bedroeg 3000 fr.!’
(64) Hans Christian Oerste 1777†1851.
(65) J.H. van 't Hoff, 1852†1911, hoogleeraar te Amsterdam en te Berlijn, Nobelprijs voor de
chemie in 1901. Cf. Cohen, J.H. van 't Hoff, Leipzig; Jorissen en Reicher, Amsterdamer
Periode, Helder 1912; Jorissen, Brieven, Chem. Weekbl. 1924, blz. 495.
(66) Svante Arrhenius, 1852†1927, Nobelprijs voor de chemie in 1903. Zie: Chem. Weekbl. 1922,
blz. 435
(67) Henri Moissan, 1852†1907, Nobelprijs voor de chemie in 1906, Le four électrique, 1897.
(68) Kristian Birkeland van Christiania, en Samuel Eyde konden reeds in 1903, 900 kg. synthetisch
salpeterzuur per kilowattjaar bereiden
(69) L'acide nitrique synthétique: Science et vie, 1918, blz. 131.
(70) Fritz Haber, Nobelprijs voor de chemie in 1919. Fünf Vortrage aus den Jahren 1920-1923,
Berlin 1926.
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dus wordt dat onmetelijk sociaal vraagstuk waaraan de staathuishoudkundigen de
zonderlingste oplossingen hadden voorgesteld, dat Thomas Robert Malthus(71) vroeger
door de beperking der geboorten had willen oplossen, dat onmetelijk sociaal vraagstuk
werd dus in het chemisch laboratorium een eenvoudige synthese van stikstof met
zuurstof en van stikstof met waterstof; aldus kwam de oplossing uit de chemische
reactie van twee stoffen over welker onuitputtelijke hoeveelheden de mensch beschikt,
de lucht en het water. William Crookes(72) had het bewijs geleverd dat de chemie en
de microbenleer den landbouwer kunnen helpen, dat zij de vruchtbaarheid van den
grond kunnen verhoogen, dat het voorstel van Malthus een achteruitgang beteekende.
Het gebruik van meststoffen op den akkergrond bedroeg voor België alleen 26,8
kg. stikstof per hectaar in 1913 en 35,4 kg. in 1925, 120 kg. superphosphaat in 1913
en 190 kg. in 1925; deze cijfers bewijzen op welke wijze de toepassing van de sterke
bemesting vooruitgaat, en de opbrengst geeft daarover nog een duidelijker denkbeeld:
1453 duizend ton suikerbieten in 1907 in België geoogst, 1683 duizend ton in 1925;
2400 duizend ton aardappelen in 1907, 3 millioen ton in 1927.
Het gansche zuivelbedrijf, de gansche veeteelt, hebben evenals de andere
nijverheidsvakken een wetenschappelijken grond ‘Het moderne zuivelbedrijf, zegt
Daire(73), is de microbenleer het grootste deel zijner verbeteringen verschuldigd. Zeker
zijn nog talrijke vraagstukken duister gebleven, maar de oplossingen worden in de
laboratoria gezocht en die oplossingen zullen gevonden worden. Alleen vraagt de
wetenschap aan de practijk den noodigen tijd, en de practijk weigert te dikwijls het
onmisbaar krediet te schenken.’
De naam van Hendrik Antoon Lorentz(74) is voor altijd

(71) Thomas Robert Malthus (1766†1834), leeraar aan de instelling der Oost-Indische Compagnie
te Haileybury. In zijn ‘Essay on the principles of population’ (1798) beweert hij dat de
bevolking der aarde volgens de reeks 1, 2, 4, 8, 16.... aangroeit, terwijl de bestaansmiddelen
alleen volgens de reeks 1, 2, 3, 4, 5... toenemen.
(72) William Crookes, geboren te Londen in 1832; verdediger der spiritische theorieën; hij ontdekte
het thallium en den radiometer; in 1859 stichtte hij het tijdschrift Chemical News.
(73) P. Daire, Les microbes dans l'industrie laitière. Parijs 1914.
(74) In memoriam Lorentz door J.E. Verschaffelt, Natuurw Tijdschr. 1928, blz. 2. In Memoriam
Lorentz (1853†1928). Verslag Kon Akad. Wetensch. Amsterdam, 1828, 37, blz. 117,
Nobelprijs voor de Natuurkunde in 1902.
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verbonden aan de electromagnetische lichttheorie, aan de electronentheorie en de
relativiteitstheorie, ‘waarin men, spreekt, zegt prof. J.E. Verschaffelt, van
Lorentzkracht, van Lorentzcontractie en van Lorentztransformatie. Tot op het laatste
toe, - hij stierf op 74jarigen leeftijd, - bleef zijn machtig verstand de ontwikkeling
der theoretische natuurkunde beheerschen.’ Uit het werk van Lorentz is de moderne
natuurkunde en de moderne werktuigkunde, uit zijn werk is een nieuwe wetenschap,
de intramoleculaire natuurkunde, ontstaan.
De studeerkamer van Lorentz waar hij zich opsloot om, zooals Pasteur het eens
zeide(75) ‘te denken, om waar te nemen en te zoeken, en eindelijk om te gevoelen en
te schrijven’ doet ons terug komen tot 1791, toen een ander Nederlander, wiens
verdiensten verreweg zoo uitgebreid niet waren als deze van Lorentz, toen de vlijtige
apotheker-chemicus Petrus Johannes Kasteleyn(76) in de Gehoorzaal van Felix Meritis
te Amsterdam, over de weldaden der chemie sprekende, de chemie de heiligste
weldoenster des menschdoms noemde. ‘De chemie is eene kunst, aldus Kasteleyn,
die de aandacht van den koopman waardig is voor de drie volgende redenen: 1o Zij
heeft duizende voorwerpen aangebracht, die voor de menschelijke maatschappij
onontbeerlijk zijn en welke de natuur ons niet aldus oplevert; die wij derhalven,
zonder haar, niet zouden kennen, veel minder genieten; en dus even zoo min als de,
zonder haare uitvoering, onbruikbaare en onaanwendbaare voortbrengselen der
natuur, als koop- en verkoopbaare zelfstandigheden zouden kunnen aangemerkt
worden. 2o Zij heeft eene verbaazende reeks van kunstverrichtingen, hetzij geheel
of ten deele uit haar gebooren van tijd tot tijd, op eene meer en meer voordeeliger
en gemakkelijker wijze leeren uitoefenen, en even daardoor duizende voorwerpen
in algemeener gebruik gebragt; uit hoofde van derzelver meer bevattende algemeene
nuttigheid, afgeweerde schaadlijkheid en te weeg gebragte onkostbaarheid. 3o Zij is
eene kunst die nog dagelijks voordvaart en nooit waarlijk uitmuntender, belangrijker
en op zoo veelerhande wijzen

(75) Ann. Inst. Pasteur, 1882, 2, annexe, blz 26
(76) Zie over P.J. Kasteleyn, Vandevelde in Chem. Weekbl 1925, blz. 464 en Kon. Vl. Acad.,
1926, blz. 109.
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dan thans, met het opleveren van nieuwe voorwerpen en verbetering der
aanweezenden; en zoo doende, daar zij den koophandel de menigvuldigste en rijkste
bronnen schonk, voor denzelven nog dagelijks nieuwen opent en de reeds zijnden
verder uitbreidt en verwijdert.’
***
Op deze plaats van mijn zeer onvolledig overzicht gekomen, stellig zeer kort en zeer
onvolledig, bemerk ik dat ik toch niets anders gedaan heb dan een denkbeeld uit te
breiden op het einde van het jaar 1867 door Pasteur uitgesproken, die daaromtrent
alles gedacht en alles gezeid schijnt te hebben(77): ‘De stoutste scheppingen van den
geest, de redelijkste veronderstellingen, krijgen alleen een lichaam en eene ziel als
zij door de proefneming worden bevestigd. Laboratorium en ontdekkingen zijn twee
aaneenhangende concepten. Indien het laboratorium wordt afgeschaft, dan worden
de natuurwetenschappen het beeld van de onvruchtbaarheid en van den dood; deze
wetenschappen zullen dan louter onderwijswetenschappen worden, beperkt en
machteloos, geen wetenschappen van vooruitgang en toekomst. Schenkt haar het
laboratorium terug, en dan verschijnen opnieuw het leven, de vruchtbaarheid, de
kracht. Buiten het laboratorium zijn de physicus, de chemicus soldaten die op het
slagveld zonder wapenen zwerven. Zulke beginselen laten zich logisch afleiden:
indien de veroveringen, die aan het menschdom nuttig zijn, uw hart kunnen opwekken,
indien uw geest door de onverwachte uitwerkingen van de electrische telegrafie(78),
van de daguerreotype, van de anesthesie en van zooveel andere wonderbare
ontdekkingen kan bekroond worden; indien u bekommerd wordt over het aandeel
dat uw vaderland in den bloei van zoovele wonderen nemen moet, smeek ik u belang
te willen stellen in het bestaan van deze gewijde gebouwen waaraan men den
veelbeteekenenden naam van laboratoria heeft gegeven. Eischt dat zij worden
vermenigvuldigd, en dat zij worden versierd: het zijn de tempels van de toekomst,
van den rijkdom en van het welzijn. Daar groeit, versterkt en verbetert

(77) Zie Vallery-Radot, La vie de Pasteur, 18e éd 1919, blz. 215.
(78) Zie Musée retrospectif français de l'électricité à l'Exposition universelle de 1900: Sartiaux
E. en Aliamet M., Principales découvertes et publications concernant l'électricité, de 1562
à 1900. Paris 1903, 267 blzz., met 29 portretten.
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zich het menschdom; daar leert men in de werken der natuur lezen die tot den
vooruitgang en tot de wereldharmonie leiden, terwijl de werken van het menschdom
te dikwijls, heilaas, de werken zijn van de barbaarschheid, van de dweepzucht en
van de verwoesting.’
Zonder twijfel zou het belangrijk zijn de waarde van deze woorden te berekenen;
daartoe zou men stellig waarden moeten bezitten die als uitgangspunt dienen kunnen.
Deze waarden worden ons gedeeltelijk door een politieken man, den Franschen
minister van Landbouw geschonken, als hij op 12 December 1883 verklaarde dat de
ontdekkingen van Pasteur aan den Franschen landbouw alleen eene jaarlijksche
bezuiniging van meer dan 25 millioen frank bezorgden.
Zeer Amerikaansch zou het stellig zijn, deze berekening verder te drijven, met
eerst vast te stellen dat het getal 25 millioen ver beneden de werkelijkheid staat, als
men niet den Franschen landbouw alleen, doch wel den landbouw van de gansche
wereld in acht neemt; als men er bij voegt de gistingsbedrijven, den strijd tegen de
besmettelijke ziekten; als men er bijvoegt den samengestelden interest, te beginnen
met 1883. Zou het dan overdreven zijn te beweren dat de waarde van Pasteur kan
geschat worden door het totaal van de waarden van al de Pasteurinstituten, al de
hygienische instituten, al de moderne gistingsbedrijven in de wereld, met hun volledig
personeel? Stellig heb ik de bevoegdheid niet om zulke berekening te maken; ik
vestig echter de aandacht op het feit dat dit jaar nog, als de Wetgevende Kamer van
Washington de beslissing nam aan Edison als blijk van erkentelijkheid bij de 60e
verjaring van zijn eerste patent, een eerepenning toe te kennen, zij ook de waarde
van de nijverheid die uit zijne ontdekkingen zijn ontstaan, op een waarde van 16
milliarden dollars(79) hebben geschat.
Ik zal mij op den glibberigen weg van het geldwezen niet wagen. Ik eindig met
de drie glorierijke namen van Ramsay(80) die de zeldzame gassen ontdekte, van
Becquerel(81) die het

(79) Uit het boek van George S Bryan.
(80) La transmutation et les expériences de Ramsay, Science et Vie, Mei 1913. William Ramsay,
Nobelprijs in 1904. Ramsay (1852†1916) heeft het helium ontdekt in 1893; tot 1917 waren
slechts 4 kub. meter helium bereid; einde 1918, bij den wapenstilstand stonden 5000 kub.
meter helium te New York gereed om naar Europa gezonden te worden
(81) Antoine Henri Becquerel, 1852†1925, Nobelprijs voor de Natuurkunde in 1903, ontdekte in
1896 de radioactieve eigenschappen van het Uranium.
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uranium afzonderde, en van Marie Curie Sklodowska(82) die het radium(83) en het
polonium, waaraan eene schitterende toekomst behoort, heeft ontdekt.
Men heeft kunnen berekenen dat het uiteenvallen van een halve kilogram uranium
in 80 millioen eeuwen een voldoende hoeveelheid energie voortbrengt om de grootste
der stoombooten van Antwerpen naar New-York te voeren. Het zou voldoende zijn
den katalysator te bezitten, om dat uiteenvallen op korten tijd te doen geschieden,
om op volledige wijze de vervoernijverheid geheel om te zetten; het zou voldoende
zijn aan boord van het schip een eenvoudig halve kilogram uranium, in plaats van
de ontzaglijke lading van kool of olie, mede te nemen.
Het uranium is uit het laboratorium van Becquerel te voorschijn gekomen, de
theorie van het uiteenvallen van de materie werd door het laboratorium van Marie
Curie Sklodowska gewonnen; ook zal eens de wonderbare katalysator in een duister
laboratorium ontstaan, die zal misschien den ontdekker verminken of dooden; maar
hij zal de ziel worden van nieuwe methoden. Eens te meer zal het laboratorium de
oppervlakte van onze planeet diep wijzigen. Eens te meer, in strijd met staatkunde,
politiek, wetgeving, deze onvolledige voortbrengselen van den menschengeest, zal
de wetenschap de ikzucht, de domheid, de overlevering, de geldzucht overwonnen
hebben om de wereld vooruit te helpen.

(82) Marie Curie Sklodowska, geboren in 1867, Nobelprijs voor de chemie in 1911.
(83) Tusschen 1913 en 1921 werden 115 gr. radium bereid.
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Prijsvragen
voor 1928
Verslagen der keurraden.
Van de zes uitgeschreven prijsvragen werden er twee beantwoord.

I
Letterkunde: Men vraagt eene studie over den verpersoonlijkten Dood
in de Vlaamsche letterkunde van de late Middeleeuwen en de
Renaissance.
Prijs. 1000 fr.
Een antwoord is ingekomen onder kenspreuk: Antes muerto que mudado.
Werden tot leden van den Keurraad aangesteld: Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr.
M. SABBE en Prof. Dr. R. VERDEYEN.

Eerste Verslag: Prof. Dr. L. Scharpé
Op de Prijsvraag over den Verpersoonlijkten Dood in de Vl. Letterkunde van de late
Middeleeuwen en van de Renaissance is een antwoord ingekomen, dat niet anders
kan geheeten worden dan: - merkwaardig.
De Schrijver heeft al dadelijk zijn opzet duidelijk omlijnd door den titel: ‘Het
thema en de uitbeelding van den Dood’ en dat is goed; minder goed is het waar hij
voortgaat: ‘in de letterkunde der laat-Middeleeuwen en der vroeg-Renaissance’, wat
in navolging van het Duitsch Spät-Mittelalter enz. hier al dadelijk er op wijst dat,
wordt het werk uitgegeven, de taal zorgvuldig zal dienen nagezien te worden voor
allerlei kleinigheden en nalatigheden, en, laat ik het er bijvoegen: ook de stijl. De
schrijver heeft blijkbaar jachtig moeten werken om in een vlot leesbaar werk het
overstelpende materiaal ordelijk
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te schikken en meteen de grootst mogelijke bondigheid te betrachten, bij nauwgezette
wetenschappelijke verwijzing naar de veelderhande benuttigde bronnen.
Zoo telt het werk maar 466 getypte foliobladzijden; ‘maar’, zeg ik; want ten slotte
moet men het toch jammer vinden dat de schrijver ons niet op vele plaatsen zelf
inlicht, liever dan ons enkel te verwijzen naar de bronnen, ofschoon het werk daardoor
nog heel wat omvangrijker zou geworden zijn; meteen echter ook zoo veel boeiender
nog. Het is telkens een verrassing te zien wat het doorvorschen van onze letterkunde
aan de hand van het thema der Doodsgedachte en der verbeelding van den Dood,
allemaal zoo eigenaardig belicht en verbindt, als de moeilijkste vraagstukken met
kritischen zin worden aangedurfd. Den schrijver stonden blijkbaar vele bronnen ten
gebruike, die hem hier te lande moeilijk of heelemaal niet toegankelijk zouden zijn
geweest. Zoo moeten we hem dank weten, zoowel voor het vele dat hij aanbrengt,
als voor de wijze, en voor zijn pogen naar duidelijke, kleurige, boeiende uiteenzetting:
al mag de bondigheid soms te verre gaan en al zullen stijl en taal volstrekt nog terug
op de schaafbank moeten, bij de uitgave.
Enkele aanduidingen over den inhoud.
Met het eerste woord reeds, verwittigt ons de schrijver dat zijn werk noodzakelijk
maar een schets is, ‘geen volledig uitgewerkt, cultuurhistorisch beeld van de
wijsgeerige, letterkundige en kunsthistorische evolutie van het thema van den Dood
en van de daarmee verwante begrippen, noch van de Doodsfiguur gedurende de
Laat-Middeleeuwen en de Vroeg-Renaissance in de Nederlanden, in het kader van
de West-Europeesche beschaving’.
De kunst en de literatuur van de ons omgevende landen moesten voortdurend ter
illustratie of aanvulling worden bijgeroepen, om bij de behandeling van Doodsgedache
en Doodsverbeelding in onze letterkunde (feitelijk tot 1600) de wisselwerking te
doen begrijpen, en de verloren schakels aan te vullen.
In de eerste helft, handelend over de Doodsgedachte zelf, toont Schrijver aan dat
het thema bij ons vooral bijval moet hebben gehad van ± 1450 tot ± 1550.
Afzonderlijke hoofdstukken bespreken daarop de velerlei uitingen van de familiariteit
met de Doodsgedachte, de oorzaken van dat verschijnsel,
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de algemeenheid en den groei van de Doodsgedachte, - het Doodsthema in de Lyriek,
de bepaalde motieven: vergankelijkheidsmotief, lichaamsverval, het plotselinge en
onafwendbare: Voor den dood en is gheen scilt, Daerom leeft als ghi sterven wilt!;
- de gedichten, gezangen en gebeden tot de doodspatronen en andere heiligen; de
berusting in den Dood; den invloed van de Hervorming; de Adieu-liederen en
dichterlijke testamenten
Terwijl Hoofdstuk II het Doodsthema in de Lyriek behandelt, met die veelvoudige
onderindeelingen, vakken en schuifjes, - is Hoofdstuk III gewijd aan het thema van
den Dood in de Moraliseerende Dichtkunst (Strijdgedicht tusschen Ziel en Lichaam,
Legende van de drie Levenden en de drie Dooden, Rijmspreuken, Disticha Catonis,
Dietsche Lucidarius, Seneka Leren, Moralisten, Hillegaersberch, Augustynken van
Dordt, Vander Meulen, Jan Van den Dale, etc), - Hoofdstuk IV aan den Dood in de
Tooneelletterkunde (Dood en Duivel, Elcherlyc, Spelen van Sinne, Everaert, etc.).
Het tweede Deel (Hfst. V-VII) behandelt de Voorstelling van den Dood met zijn
boden en helpers en attributen (V), Dood en Duivel (VI), de allegorie van het
Stervensmoment, en speciaal de groote allegoriën van het Pelgrimage-gaan, van ten
strijde trekken, van ten Danse gaan (VII). - Hoe inhoudszwaar het werk is bij zijn
betrekkelijke, in dit geval bepaald te ver gedreven streven naar beknoptheid, blijkt
misschien nergens zoo.klaar als in het overigens merkwaardige slothoofdstuk over
den Doodendans ten onzent en elders.
Moge deze beknopte aanduiding van den overstelpend rijken inhoud, zoo
overzichtelijk geschikt en gegroepeerd, volstaan: ik meen dat het ingezonden werk
ten volle den prijs verdient. En hoop dat, als het bekroond wordt, de schrijver zoo
spoedig mogelijk in de gelegenheid gesteld zal worden om het in de Uitgaven te
laten verschijnen.

Tweede Verslag: Prof. Dr. Maurits Sabbe
Met genoegen namen wij kennis van het werk, ter beantwoording van de uitgeschreven
prijsvraag over het thema en de uitbeelding van den dood in de letterkunde der latere
Middeleeuwen en der vroege Renaissance aan de Academie ingezonden.
Door deze studie komen wij weer heel wat dichter tot een beter begrip van den
middeleeuwschen geest, waarvan de doo-
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dendans, evenals de Reinardye en de duvelarye, een der kenschetsende openbaringen
is.
Met rijk bewijsmateriaal wordt hier aangetoond hoe het thema van den dood zich
ontwikkelt in nauw verband met de zich wijzigende levensopvattingen en in welke
afwisselende vormen zich de verpersoonlijking van den dood in onze literatuur
voordoet. Tevens leeren wij in deze studie hoe de Nederlandsche cultuur ook op dat
speciaal gebied gelijken tred houdt met de algemeene West-Europeesche. Ons literair
inzicht wordt er ook verrijkt met nieuwe beschouwingen als b.v. in de deelen van
het werk gewijd aan den invloed van het hof der Bourgondiërs op de Vlaamsche
letteren, aan den invloed van de legende der drie levenden en der drie dooden, aan
den invloed van Seneca's levensbeschouwing in onze 16e eeuw, enz.
Het heele werk getuigt van degelijke kennis van de Nederlandsche literatuur en
van die der omliggende landen, alsook van de West-Europeesche plastiek.
Wij sluiten ons aan bij het voorstel tot bekroning, waarmede de eerste verslaggever,
Prof. Dr. L. Scharpé, zijn betoog besluit.
Nochtans wenschen wij, even sterk als Prof. Dr. Scharpé het reeds deed, aan te
dringen op de noodzakelijkheid om het werk te herzien vooraleer het te laten drukken.
Alhoewel de schrijver meestal zijn bronnen citeert met al het wetenschappelijk
apparaat, dat daarbij behoort, is hij in dit opzicht hier en daar wel in gebreke gebleven.
Zoo willen wij er b.v. niet aan twijfelen, dat al de voorbeelden, op blz. 5 en v.
opgegeven, wel degelijk chronologisch tot het door hem behandelde tijdperk behooren,
maar wij hadden dan toch gaarne gezien, dat hij niet voor enkele maar voor alle
voorbeelden den tijd van herkomst aanduidde. Waarom b.v. ook niet het jaartal van
de eerste uitgave van L. Porquin's ‘Wtersten Wille’ (1563) en van andere besproken
werken opgegeven?
Soms schijnt de auteur bij zijn lezers zooveel kennis van onze middeleeuwsche
literatuur te onderstellen als hij er zelf bezit. Stille waan van specialiseerende
geleerden! Het zou heusch niet schaden van meet af op blz. 23 op te geven waar
Boendale vertelt, dat men den dood op de Noordzee gezien had, en niet te wachten
tot op blz. 273 om mede te deelen, dat hier een toespeling gemaakt wordt op het
‘Boek der Wrake’. Het zelfde kunnen wij zeggen bij blz. 110. Daar wordt beweerd
dat
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‘Liefde verschijnt gelijk O.L. Vrouw bij Van den Dale...’, en eerst op blz. 168
vernemen wij, dat de schrijver hier denkt aan een passage uit ‘De Ure van den Doot’.
Er zouden nog dergelijke voorbeelden kunnen aangehaald worden.
De auteur maakt zich onzesdunkens wat te gemakkelijk vrij van een diepgaande
bespreking van De Roovere's ‘Mollenfeeste’ door eenvoudig naar Van 'T Hoog's
werk te verwijzen (blz. 106). In het kader van zijn studie heeft het gedicht van den
Brugschen rederijker recht op een vollediger behandeling, al was het dan ook op
gevaar af van te herhalen wat anderen reeds zegden.
Het ware ook te wenschen, dat de auteur vóór de uitgave van zijn werk nog in
staat zou gesteld worden om het ‘Testament rhetoricael’ van E. de Dene in te zien.
Evenals Prof. Dr. Scharpé zetten wij den schrijver der verhandeling aan om duchtig
te wieden onder het onkruid, dat woekert in zijn taal en stijl. Het tweespalt voor de
tweespalt; verslagenis in plaats van verslagenheid; wijdsch voor weidsch; de waarom
voor het waarom; aanspeling voor zin- of toespeling; leepsch voor leep; enz. zijn
onnauwkeurigheden, die behooren te verdwijnen. Zegswijzen als: ‘zij hebben te
lijden der volksmenigte’, ‘het werd in belang overdreven’, ‘kleinigheden van benullig
belang’, ‘de middeleeuwen is een tijd’, enz. zijn zeker ook niet te verdedigen. En
zonderlinge, vaak triviale uitdrukkingen als: ‘Augustynken (was) zotgeraasd’, ‘iets
met hoot en poot loochenen’, ‘zinderen tot in zijn diepste lijfpezekens’, ‘een
vertroeteld bloemenperkje’, ‘de populariteit van dit werk was verschrikkelijk’,
‘machtig genoeg van kop zijn om iets in te zien’, ‘sakkeren op de stommiteit van
onze eerste voorouders’, enz. vallen stellig uit den toon van goeden huize, die in den
voor het overige beeldrijken en sierlijken stijl overheerscht.

Derde Verslag: Prof. Dr. R. Verdeyen
Met het voorstel van Prof. Dr. L. Scharpé en Prof. Dr. M. Sabbe om het ingezonden
antwoord te bekronen ben ik het volkomen eens: het werk verdient het ruimschoots.
Zooals beide verslaggevers zeer terecht opmerkten, zullen taal en stijl, vóór het
afdrukken, evenwel zorgvuldig moeten herzien worden en bij die herziening zal
schrijver zelf het ongetwijfeld op prijs stellen hun opmerkingen over de behandeling
te gemoet te komen.
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Bij de bespreking van zekere Nederlandsche teksten is hij inderdaad soms al te
beknopt en zouden uitvoeriger inlichtingen gewenscht zijn. Blz. 274 b.v. is er sprake
van een ‘opvallende plaats’ in Vanden Levene ons Heren, doch de tekst zelf wordt
den lezer onthouden; blz. 283 wordt gezegd, dat de oorsprong van de voorstelling
van den Dood als Ruiter zou terug te vinden zijn in St. Anselmus ‘indien we een
zeggen uit een der moraliteiten van het Gentsche Landjuweel van 1539 wouden
nagaan’, doch moraliteit en tekst worden niet geciteerd; blz. 313 worden de spelen
van 1539 in een ander verband nogmaals vermeld, doch het blijft bij een bloote
vermelding, terwijl een of meer bewijsplaatsen er bijzonder welkom zouden zijn.
Dit valt des te meer op, daar schrijver elders wel eens beschouwingen ten beste geeft,
die buiten de grenzen van zijn werk vallen, zoo b.v. blzz 27-29 waar hij het over
poëzie heeft en onrechtstreeks een aanval schijnt te doen op de tachtigers, die zonder
bezwaar kon wegvallen.
Evenzeer valt het te betreuren, dat schrijver geen gebruik gemaakt heeft van de
rijke middeleeuwsche eschatologische visioenen. Het blijkt althans nergens, dat hij
ze voor zijn doel onderzocht heeft, al spreekt hij blz. 291 van de ‘griezelige of
snaaksche uitpluizersmanie en vindingrijkheid die aan den dag gelegd wordt in de
hel- en hemelvisioenen’. Dat hij zijn studie, voor zoover de Ndl. teksten aangaat,
beperkt - en dit zou uitdrukkelijk moeten gezegd worden - tot de poëzie en het tooneel,
is te billijken. Het verband tusschen het behandelde onderwerp en de visioenen is
echter zoo intiem, dat hij dit gedeelte van de middeleeuwsche en inz.
middelnederlandsche prozaliteratuur wel in zijn onderzoek had mogen betrekken.
En dat er wat uit te halen is, blijke uit de twee volgende voorbeelden.
1) In Hoofdstuk VII, C, waar gehandeld wordt over de Tweede Groote Allegorie
van het Stervensmoment: Sterven is ten striide strekken, zoekt schrijver een verband
tusschen dit door Pierre Michault, Olivier de la Marche en Deschamps ‘verwerkte
beeld en de toernooien aan het Bourgondisch hof’. In St. Patricius' Vagevuur nu
komt de volgende merkwaardige passage voor, nadat Ridder Owein voorbereid is
geworden op den strijd, die hem tegen de duvelen te wachten staat en volkomen
gelijk is te stellen met dien tegen den dood, daar hij beslissen zal over Owein's
terugkeer tot de levenden:
‘Dese ridder die aldus gheleert was toe nyeer maniere der
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ridderscap. Die wilneer manlick tegen die menschen vacht. hi was te hant bereit
manliker ten stride (var. te striden) tegen die duvelen. Ende mit den wapenen
cristus versekert ontbeide hi welc vanden duvelen hem irst te strijde ropen solde:
Hi was gecleidet mitten panser den gerechtigheit Ende mit hopen der verwijnningen.
ende der ewiger salicheit wart die ghedachte verloest als dat hoeft mit enen helme.
ende mitten schilde des gloven die en bedecten. Want hy hadde dat sweert des geestes
dat woerd gods. dat is ynnich anropen ons heren jhesus cristus. Dat hi en
bescherme(1)...’.
Deze plaats stelt den schrijver volkomen in 't gelijk, wat het verband betreft
tusschen de ridderschap en de bedoelde allegorie, maar levert tevens het bewijs, dat
het verband ouder is dan hij veronderstelt - het Mnl. S.P. Vagevuur dateert van 1387
- en niet speciaal moet gezocht worden in de toernooien van het Bourgondisch hof,
wel in de middeleeuwsche ridderschap. Vergelijkt men den tekst met het Latijn, dan
valt het bovendien nog op, dat alléén het gecursiveerde gedeelte in het Latijn
voorkomt(2), dat wel al de elementen van de allegorie bevat, maar niet de uitwerking
van de allegorie. Die schijnt dus eigen te zijn aan het Mnl.(3). Domineerend blijven
evenwel de uit de XIIe eeuw dateerende elementen die rechtstreeks aanleiding tot de
uitwerking hebben gegeven en teruggaan op de voorstelling van den ‘miles Christi’,
zooals Owein wat verder genoemd wordt, in 't Mnl. ‘den ridder cristus’.
2) Naar aanleiding van de schaarsche sporen van den Doodendans in onze
letterkunde wijs ik schrijver op een tweede merkwaardige plaats, ditmaal in Tondalus'
Visioen (blz. 21), waar de duivelen, die Tondalus' ziel te gemoet gaan, haar willen
bedroeven door tot haar te zeggen:
‘Sijngen wij deser onseliger zielen een liedeken der doot, dat wi hoer schuldich
sijn, want sij is een dochter der doet...’
Ik herinner mij niet, dat ‘liedeken der doot’ in een ander visioen te hebben
aangetroffen en weet ook niet te vertellen, waar de schrijver, de Iersche monnik
Marcus, het vandaan

(1) Uitgave Kon. Vl. Academie, dl. II, blz. 229 (hs. N), 4-16.
(2) Cf. C.M. Van der Zanden, Etude sur le Purgatoire de Saint Patrice, 1928, blz. 11: Ille ergo
solus relictus enz.
(3) Dit onder voorbehoud, daar ik geen gelegenheid had al de redacties in de andere talen na te
zien.
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heeft. Het komt mij echter niet te gewaagd voor in dat ‘liedeken der doot’ een verband
te zoeken met den ‘doodendans’ en de hypothese vooruit te zetten, dat dit liedeken
misschien wel de kern van den doodendans zou kunnen zijn ofwel een echo er van.
Het Mnl. volgt hier getrouw den Latijnschen tekst(1), die eveneens tot de XIIe eeuw
opklimt, zoodat de doodendans veel dieper zou wortelen in de Middeleeuwen dan
wordt vermoed.
Ongetwijfeld zijn in de visioenen nog wel meer aanknoopingspunten te vinden
met het behandelde thema. Ik druk dan ook, in 't belang van de voorgelegde studie,
den wensch uit, dat schrijver dit alsnog nader zou onderzoeken.
Ten slotte vestig ik er de aandacht van schrijver op, dat het Mnl. Strijdgedicht
tusschen de Ziel en het Lichaam volledig werd afgedrukt in Blommaert's Theophilus'
uitgave van 1858, blzz. 38-43, naar het Hulthemsche handschrift.

II
Folklore: Men vraagt eene studie over ziekte en bezwering van ziekte
in het Vlaamsch Volksgeloof, in verband met de algemeene Folklore
over ziekte en bezweringspraktijk.
Prijs: 1.000 fr.
Een antwoord is ingekomen onder kenspreuk: In den beghinne was het wort.
Tot leden van den Keurraad werden aangesteld: Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Kan.
AM. JOOS en IS. TEIRLINCK.

Eerste Verslag: Prof. Dr. J. Vercoullie.
De auteur van deze verhandeling heeft met de ontdekking van het handschrift van
een medicijnboek een gelukkige vondst gedaan.
Hij geeft er hier een goede uitgave van met de noodige verklaringen.
Jammer dat hij niettegenstaande onvermoeide en uitgebreide opzoekingen de bron
noch verwante werken heeft kunnen ontdekken.

(1) ‘Cantemus huic misere debiturs mortis canticum, quia filia est mortis’.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

525
Maar hij geeft daarentegen een lange inleiding die bewijst dat hij niet alleen een
folklorist is die stof verzamelt, maar ook een folklorist die zin heeft voor synthese,
en zoo opent hij ons hier nieuwe en verre gezichteinders.
Ik stel dus voor om die verhandeling te bekronen.

Tweede Verslag: Kan. Am. Joos.
Evenals Prof. Vercoullie stel ik de Academie voor, deze verhandeling te bekronen.
Uit de lijst van de door den schrijver aangehaalde en geraadpleegde werken die
in de Inleiding (blz. I-XVI) opgesomd zijn, blijkt ten volle dat hij geen arbeid gespaard
heeft om niet alleen de inlandsche, maar ook de buitenlandsche folklore te bestudeeren
en die voor zijn verhandeling te benutten. Enkel betreur ik met hem dat hij o.a. Rond
den Heerd en 't Daghet in den Oosten niet kon raadplegen; daarin toch had hij zeker
kostbare bouwstoffen gevonden.
In het 1ste Hoofdstuk van Deel Een (blz. 1-32) doet hij ons de volksopvattingen
kennen omtrent het wezen van ziekten. Aan de hand van befaamde schrijvers legt
hij breedvoerig die opvattingen uit. Dit deel is met veel zorg bewerkt. En niet zonder
reden, want volgens de opvattingen zullen ook de geneesmethoden zijn.
Waar hij spreekt over animisme of panvoluntisme had ik hem wel gaarne hooren
zeggen dat ieder mensch, ook de zeer beschaafde, in zijn kindsheid, onbewuste
aanhanger van dit stelsel geweest is en aan de dingen die hem omgaven, leven en
wil toekende.
Die opvattingen zijn een vrucht niet van 's volks verbeelding, 't is het woord van
den schrijver, maar van zijn inbeelding of phantasie.
Hoofdstuk II handelt over de Genezingsmethoden, en gaat van blz. 33-63. Tot
hiertoe heeft steller er 39 verzameld die, moesten zij alle uiteengezet worden, alleen
een zeer lijvig boekdeel zouden beslaan. Niemand zal het den schrijver als een fout
aanrekenen dat hij maar één er van, door handelingen, volledig verklaart.
Zoo komt hij natuurlijk tot Hoofdstuk III, het Ziektegenezen door het gespreken
woord, van blz. 63-87. De indeeling die hij verkiest, voldoet mij meer dan die door
andere voorname
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folkloristen gegeven. Om de bezweringsformule bepaald te doen kennen, duidt hij
scherp aan wat haar onderscheidt van de tooverspreuk, het gebed en den zegen. Zeer
belangrijk vind ik wat hij over den oorsprong en de waarde van den zoogenaamden
epischen eingang in de bezweringsformuul zegt.
Deel Twee bevat het handschrift dat steller bij een overlezer vond. Dit stuk is zeer
eigenaardig, en al wat omtrent vorm en inhoud oningewijden duister voorkomt, wordt
zooveel mogelijk door voorbeelden uit onze en uit vreemde streken opgehelderd.(1)
Ik zeg zooveel mogelijk, want het zal niemand verwonderen dat ook een geleerd
folklorist, welken naam schrijver verdient, nu en dan hier voor raadsels staat.
En 't is hier vooral de plaats om te zeggen dat ik steller zeer acht én om zijn
voorzichtigheid én om zijn oprechtheid: hier noch elders bevestigt hij waar hij
eenigszins twijfelt, en herhaalde malen bekent hij de onvolledigheid zijner wetenschap.
Een vraag: Heel het werk staat in de Kollewijnspelling. Mag het, bij gebeurlijke
bekroning, onveranderd uitgegeven worden?

Derde Verslag: Is. Teirlinck.
Een zeer goed werk!
Ik heb het met stijgende belangstelling gelezen.
Schrijver heeft uit bestaande werken en tijdschriften zijne stof methodisch gekozen.
Geen moeite heeft hij gespaard om de zeldzaamste boeken, en ook de duurste, te
kunnen inzien: de uitgebreide bibliographische lijst levert ons hiervan het stelligste
bewijs. Die lijst is evenwel niet volledig: naar mijne meening kan ze op dit oogenblik
niet volledig zijn, er bestaan een al te groot aantal werken over folklore; men mag
toch gerust beweren dat al de werken van beteekenis voor schrijvers doel er in
voorkomen. En het beste heeft hij genomen, het onnuttige of minderwaardige laten
liggen.
Schrijver heeft ook nieuws gevonden, en wel bij ons volk; en dat nieuwe heeft
voor onze folklore de grootste waarde; doch enkel met volharding, geduld en speurzin
kon dit verkregen worden.

(1) Inimicas (blz. 97) worde inimicitias.
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Die stof verwerkt en schikt Schrijver met veel orde en vlijt, en met diepe zaakkennis.
Hij beheerscht ze ten eenenmale en met zekeren stap bereikt hij het zich voorgestelde
doel.
Ik feliciteer hem.
Ik weet niet wie de Schrijver dezer studie is; maar zeker is hij folklorist; en ik ben
overtuigd dat hij een flink folklorist worden zal, indien hij 't niet reeds geworden is.
Waartoe meer?
Bovenstaande is genoeg om mijn besluit te wettigen:
Met mijne achtbare Collega's Prof. Vercoullie en Kan. A. Joos stel ik voor den
ingezonden arbeid met kenspreuk ‘In den beghinne was het wort’ te bekronen.
Schrijver gebruikt vereenvoudigde spelling: aan de Academie komt het toe na te
zien of zij, dienaangaande, hare vorige besluiten wil handhaven. Hoe ook dat
onderzoek uitvalle, wensch ik toch dat deze verdienstelijke verhandeling bekroond
worde en Schrijver den uitgeloofden prijs bekome.
Brussel, 14 Februari 1928.
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Aug. Beernaert-prijs
Prijs van duizend frank,
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde
om de twee jaar
toe te kennen aan den Belgischen schrijver die, in die tijdruimte, het beste werk,
zonder onderscheid van soort of onderwerp, zal voortgebracht hebben.
NEGENDE TIJDVAK: 1928-1929
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
De uitgaven der Academie zijn te verkrijgen:
GENT: W. SIFFER, Sint Baafsplein, en VAN RYSSELBERGHE & ROMBAUT, Kouter,
I.
BRUSSEL: N.V. STANDAARD BOEKHANDEL, Em. Jacqmainlaan, 127.
ANTWERPEN: DE NEDERLANDSCHE BOEKHANDEL, Sint Jacobsmarkt, 50
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Vergadering van 20 Juni 1928
Waren aanwezig: de HH. J. JACOBS, bestuurder, Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE,
onderbestuurder en Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de HH. K. DE FLOU, Dr. L. SIMONS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan. AM. JOOS, IS
TEIRLINCK, FRANK LATEUR, Prof. Dr. J. MANSION, O. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN
PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS,
Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. K. VAN DE WOESTYNE, Prof. Dr. J. PERSYN, Prof.
Dr. M. SABBE, Mej. M.E. BELPAIRE, HERMAN TEIRLINCK, Prof. Dr. A. VAN
HOONACKER, J. SALSMANS S.J. en Dr. FRANS VAN CAUWELAERT, werkende leden.
de HH. Dr. J. CUVELIER, AL. WALGRAVE, Frof. Dr. R. VERDEYEN, J. VAN MIERLO
Jun. S.J., briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen de HH. G. SEGERS, werkend lid, en Prof. Dr. FRANS
DAELS, briefwisselend lid.

Aangeboden boeken.
Door de Regeering:
Bibliothèque de l'Observatoire royal et de l'Institut royal météorologique de
Belgique, à Uccle. Catalogue alphabétique des livres, brochures et cartes, préparé
et mis en ordre par A. COLLARD. Tome III. Accroissements de 1913-1922.
Annuaire de l'Observatoire royal de Belgique, par P STROOBANT. XCVIe année
1929.
Académie royale de Belgique Bulletin de la Classe des Lettres. 1928, nos 3-5.
Door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden:
Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 46e deel, 2de-4de afl.
Door de ‘Bayerische Akademie der Wissenschaften’ in Munchen:
Abhandlungen. XXXII. Band, 6.-7. Abh, XXXIV, Band, 1. Abh.
Sitzungsberichte. Jahrgang 1927. - 1. Abhandlung 1928,
Door de ‘Staatsbibliothek’ te Bremen:
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Abhandlungen und Vorträge. Herausgegeben von der Bremer Wissenschaftlichen
Gesellschaft. Heft 3, Jahrgang 2, März 1928,
Door ‘Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab’, te Kopenhagen:
Historisk filologiske Meddelelser, XIV, 1-3.
Door het ‘Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela’:
Boletin III. Oct.-Dec, 1927, Nos 10-12.
Door de Universiteit van Leuven:
The Life and Letters of Bishop MCQUAID, prefaced with The History of Catholic
Rochester, before His Episcopate, by FREDERICK J. ZWIERLEIN, D. Sc. M.H,
(Louvain), Vol. III,
John Gerson, reformer and mystic, by JAMES L. CONNOLLY, M.A, S.T.D.
Jean Mombaer de Bruxelles, abbé de Livry. Ses écrits et ses réformes, par PIERRE
DEBONGNIE, C. SS. R.
La Légende de la Sacristine. Etude de littérature comparée. Par ROBERT GUIETTE.
RUTTEN, TH.: Felix Timmermans.
WILS, JOS.: Le Musée de l'Université de Louvain, incendié par des soldats
allemands le 25 août 1914.
Annuaire de l'Université catholique de Louvain. 1920-1926.
Door Kan. Dr. J. Muyldermans, werkend lid:
Causeries pédagogiques, par EDWARD PEETERS. (E.D.D.Y.)
Entretien avec mon fils, au sujet d'une habitude dangereuse. Traduit du Néerlandais
de FELIX ORTT, par E.D.D.Y,
L'Ecole et la Vie, par E.D.D.Y,
Philippe d'Artevelde Tragédie nationale en vers, par C. PARET-POUPELER.
Marie de Brabant, drame historique, par M. ANCELOT
Door Prof. Dr. M. SABBE, namens het Stedelijk Bestuur van Antwerpen:
Gedenkboek der Rubensfeesten. Antwerpen 1927.
Door Prof. Dr, FRANS DAFLS, briefwisselend lid:
Kapittels uit de Practische Gynaecologie.
Door Dr. J. Cuvelier, briefwisselend lid:
Inventaires des Archives de la Belgique, publiés par ordre du Gouvernement sous
la direction de JOSEPH CUVELIER, archiviste général du Royaume.
Door de Schrijvers:
Litteraire Aktualiteiten: Zuivere Poëzie. - Expressionisme. - Romantisme, door
JORIS EECKHOUT.
Het voormalig Dorpstooneel in Brabant volgens onuitgegeven bewijsstukken, door
MAURITS SACRÉ.
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Antonius en Jan-Frans Sacré, wereldberoemde horlogemakers-mechanici, door
denzelfde.
Levensschetsen der bekend gebleven priesters van Assche, door denzelfde.
Note sur les variétés de Micrasterias apiculata (Ehrenberg) meneghini, par PAUL
VAN Oye, professeur à l'Université de Gand.
A Mons. Choses et Autres, par EMILE HUBLARD, Conservateur de la Bibliothèque
publique des Musées de la Ville de Mons. Illustrations de HENRI LÉONARD.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Blijde Intrede van Hunne Koninklijke Hoogheden den Hertog en de Hertogin
van Brabant te Gent. - Het Bestuur der Academie werd te dezer gelegenheid
uitgenoodigd op de Plechtige Ontvangst ten stadhuize van Gent. De Academie was
er vertegenwoordigd door de HH. Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE, onderbestuurder,
en Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris. Beide heeren werden aan hun KK. HH.
voorgesteld.
2o) Karel van de Woestyne vijftig jaar. - Op 10 Maart jl. werd Prof. KAREL VAN
DE WOESTYNE 50 jaar oud; te dier gelegenheid werd de gevierde dichter te Brussel
gefeest. Prof. VERCOULLIE wenschte hem namens de Kon. Vlaamsche Academie,
van harte geluk op zijn 50sten verjaardag.
3o) Vercoullie-Hulde. - Op 13 Mei jl. werd Prof. Dr. J. VERCOULLIE in de aula
der Gentsche Hoogeschool plechtig gehuldigd ter gelegenheid van zijn emeritaat als
hoogleeraar aan de Gentsche Universiteit. Mr. LEONARD WILLEMS bracht hem de
gelukwenschen der Academie.
4o) Geschied- en Oudheidkundige Congressen der Kempen. - Brief van 9 Mei,
namens het Inrichtingskomiteit, waarbij de Koninklijke Vlaamsche Academie
uitgenoodigd wordt officieel te willen deelnemen aan deze Congressen en twee harer
leden daartoe af te vaardigen. De Congressen zullen in den loop der maanden
Augustus-September bijeenkomen te Gheel en vooral Het oud Huisbedrijf in de
Kempen behandelen. Worden aangeduid de HH. JACOBS, SEGERS en SABBE.
5o) Gent: Mac Leod-hulde. - Brief van 2 Juni, uitgaande van het Wetenschappelijk
Genootschap ‘Dodonaea’, waarbij
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de Academie verzocht wordt drie harer leden te willen aanduiden om deel uit te
maken van de Commissie die de huldiging voorbereiden zal van den grooten
Vlaamschen geleerde, wijlen Prof. JULIUS MAC LEOD, werkend lid der Koninklijke
Vlaamsche Academie. - Worden aangeduid de HH. IS. TEIRLINCK, FRANS DAELS
en R. VERDEYEN.
6o) Stallaert's Glossarium van verouderde Rechtstermen. - Brief van 6 Juni,
waarbij de ‘Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden’ bericht dat zij
met groote belangstelling kennis heeft genomen van het schrijven der Academie van
5 Mei, betreffende het terugvinden van de fiches van den heer Stallaert tot voortzetting
van zijn Glossarium van verouderde Rechtstermen. De Maatschappij zou ‘het op
bijzonderen prijs stellen om - in samenwerking met de Koninklijke Vlaamsche
Academie - dit zoo nuttige werk te kunnen voltooien’. Zij voegt er bij dat zij haar
mede-bestuurslid Dr. J.W. Muller heeft opgedragen met de vroegere uitgeefster van
het Glossarium in onderhandeling te treden. ‘Het resultaat dier besprekingen’, zoo
besluit de brief, ‘zullen wij u berichten en hopen u dan tevens een voorstel tot
voortzetting der uitgave te kunnen doen.’

Mededeelingen namens commissien.
1o) Bestendige commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. Aanwezig de HH. Prof. Dr. J. MANSION, voorzitter, KAREL, DE FLOU, IS. TEIRLINCK,
Dr. L. GOEMANS, Dr. L SIMONS, Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr. L. WILLEMS, leden,
en Prof. Dr. L. SCHARPÉ, lid-secretaris. - Woonden ook de zitting bij: de HH. Prof.
Dr. M. SABBE, J. VAN MIERLO jun. S.J. en Prof. Dr. R. VERDEYEN.
Aan de dagorde staat:
1o) Reinardiana: a) Over den datum van den Reinaert I. - b) De verhouding van
Reinaert I tot den Alexander van Jacob van Maerlant. - Lezing door Mr. LEONARD
WILLEMS.
De Alexander (van 1257) zou, volgens J. te Winkel een parodie geweest zijn op
den Reinaert, die aldus eenigen tijd te voren zou geschreven zijn. Ook Kloeke sluit
zich daarbij aan. En J.W. Muller aarzelt ook niet meer; de Reinaert is te dag-
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teekenen 1260-1270. Mr. Willems daarentegen bleef meenen met Franck dat de
Reinaert kort voor 1250 zou te stellen zijn Een studie van Pater Stracke keerde terug
tot de opvatting van J.F. WILLEMS: vóór 1200; en Pater van Mierlo trad sedertdien
op als zijn bondgenoot; de stelling van de oudere Reinaerdisten werd aldus aan het
wankelen gebracht. Mr. Willems blijft meenen dat de Reinaert wel van ± 1240 is,
en deelt zijn bewijsmateriaal mede.
Vrouwe Alente: wie? De lezer wordt vermoed die bekende dame te kennen. In
oorkonden is niets te vinden, de naam zelf komt als zoodanig nergens voor; Alende,
Aleide? Alente uit Adalinde? Maar over de bedoelde vrouw weten we niets.
Deken Hermanne: tot de bevoegdheid van de synodale justitie behoorden de
geestelijken, de gedingen over huwelijksgeldigheid, en zoo meer, zonder scherpe
afbakening. De deken der Kerstenheit (in Holland: de provisoor; zoo in Reinaert II)
is voorzitter van de synodale rechtbank; een seculiere priester. Een Decanus Sae
Pharaïldis, te Gent, wordt in 1216 enkel met Decanus H. aangeduid; is het dezelfde
als de Decanus Hermannus uit 1236 door Serrure aan Martin gesignaleerd?
Meester Gielis: in de dertiende eeuw bestond geen algemeene geestdrift meer voor
de kruistochten. Toen in 1236 in Duitschland een nieuwe kruistocht gepredikt werd,
lieten zich meest allerlei bandieten en roovers inlijven: een uitstekend middeltje voor
vogelvrij verklaarden om aan de justitie te ontsnappen. In 1236 werd door den Paus
een algemeene kruistocht uitgeroepen. Tegen het inlijven van misdadigers werd
opgekomen; het Concilie van Tours (1237) vond een schikking om dat te voorkomen.
Mr. Willems meent dat de Reinaert op die toestanden zinspeelt: niet aan een bedevaart
moet gedacht als penitentie doch aan deelneming aan de kruisvaart. Boudewijn De
Jonge, de bewerker van den Reinardus Vulpes bewijst dit: er is uitdrukkelijk spraak
van cruce signati. P. Stracke moet aannemen dat Boudewijn slecht vertaald zou
hebben.
De Reinaert, geïnterpreteerd, zooals Boudewijn het doet, zinspeelt op den tijd van
1226-37.
Meester Gielis zou een zekere kruisvaarder Egidius van Leeuw kunnen geweest
zijn, die in 1219 uit Egypte schrijft over de verovering van Damiate, en stierf in 1237.
Besluit: De Reinaert - zoo de identificatie van Gielis en
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Hermannus juist mocht blijken - zou dagteekenen van kort na 1237: dus circa 1240.
Onder dank voor de belangrijke mededeeling wordt door de Commissie
aangenomen de studie in de Verslagen op te nemen.
IIo) Bestendige Commissie voor nieuwere Taal- en Letterkunde. - De heer Dr.
M. SABBE, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig de HH. O. WATTEZ, ondervoorzitter, IS. TEIRLINCK, Kan. Dr. J.
MUYLDERMANS, Dr. L. SIMONS, FRANK LATOUR, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof.
Dr. J. PERSYN, leden, Pater SALSMANS, hospiteerend lid, en Prof. Dr. M. SABBE,
lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) Joan de Griek. - Studie door Mej. ALBERTINE VAN LOVEN ter opneming in de
Verslagen en Mededeelingen aangeboden. - Advies van de Verslaggevers.
De HH. L. SIMONS en M. SABBE brengen gunstig verslag uit over de ingezonden
bijdrage. De Commissie besluit tot opneming van het stuk in de Verslagen en
Mededeelingen.
2o) Poirteriana. - Lezing door J. SALSMANS, S.J.
Pater J. Salsmans geeft een mededeeling over den datum van Pater Poirters'
geboorte. Het jaar 1605 wordt in de bescheiden van het archief te Oosterbeek
gevonden. 1606 wordt door Pater Poirters opgegeven in het album novitiarum te
Drongen. In het doopregister van Oosterbeek komt in het jaar 1606 geen geboorte
van een Adr. Poirters voor. Dr. Vercammen heeft ook gezocht in de doopregisters
der omliggende gemeenten, waar de jonge Poirters misschien om de eene of andere
reden kan gedoopt zijn, en heeft daar geen het minste spoor van gevonden.
Daardoor vervalt de hypothese van Dr. Goossens, dat in 1605 een broeder van
Poirters onder den naam Adriaan ingeschreven werd en in den loop van dit jaar stierf,
waarna dezelfde naam Adriaan aan het in het daarop volgende jaar geboren zoontje
werd gegeven. De door Pater J. Salsmans ingestelde opzoekingen hebben niets
aangebracht, dat deze vraag zou kunnen ophelderen.
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3o) Amand de Vos; persoonlijke herinneringen. - Lezing door Prof. Dr. J. PERSYN.
Prof. J. Persyn geeft overvloedige en bijzonder treffende herinneringen aan de
ouders van Dr. A. de Vos, hun levenswijze en hun eigenaardige persoonlijkheid.
Nauwe familiebetrekkingen stelden hem in staat om die twee eigenaardige menschen
grondig te kennen. Verder gaan dan de mededeelingen over Dr. A. De Vos zelf. Een
uitstekende bijdrage, die ons toelaten zal dieper in Dr. De Vos' gemoeds- en
gedachtenleven door te dringen. Prof. J. PERSYN zal deze belangwekkende lezing in
de volgende vergadering voortzetten.

Dagorde.
1o) Wedstrijden voor 1928. - Mededeeling door den Bestendigen Secretaris over
de verslagen door de HH. Leden der Keurraden uitgebracht. - Stemming.
Van de zes voor 1928 uitgeschreven prijsvragen werden er twee beantwoord.
A. Letterkunde: Men vraagt een studie over den verpersoonlijkten dood in de
Vlaamsche letterkunde van de late Middeleeuwen en de Renaissance.
Prijs: 1000 fr.
Een antwoord werd ingezonden onder kenspreuk: Antes muerto que mudado.
Tot leden van den Keurraad werden aangesteld: de HH. Prof. Dr. L. SCHARPÉ,
Prof. Dr. M. SABBE en Prof. Dr. R. VERDEYEN.
De drie verslaggevers zijn eenstemmig om te verklaren dat het ingezonden hs.
alleszins verdiend bekroond te worden.
Prof. Scharpé zegt op het einde van zijn verslag: ‘Moge deze beknopte aanduiding
van den overstelpend rijken inhoud, zoo overzichtelijk geschikt en gegroepeerd,
volstaan: ik meen dat, het ingezonden werk ten volle den prijs verdient’. In den loop
der verslagen worden echter hier en daar aanmerkingen gemaakt waaraan de Schrijver
zal moeten voldoen vooraleer het werk kan uitgegeven worden.
De Academie sluit zich aan bij de beslissing van de Jury.
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Schrijver blijkt te zijn de H. JAN FR. VANDERHEYDEN, Hertogstraat, 95, Heverlee
(Leuven).
B. Folklore: Men vraagt een studie over ziekte en bezwering van ziekte in het
Vlaamsch Volksgeloof, in verband met de algemeene Folklore over ziekte en
bezweringspraktijk.
Prijs: 1,000 fi.
Er kwam een antwoord binnen onder kenspreuk: In den beghinne was het wort.
De keurraad werd samengesteld als volgt: Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Kan. AM.
JOOS en IS. TEIRLINCK.
De Jury is eenparig in haar verklaring dat het antwoord bekroning verdient.
De Academie sluit zich aan bij de uitspraak van de Jury. De omslag bevat den
naam van FRANS M. OLBRECHTS, te Kessel-Loo (Brabant).
***

C. Beernaert-wedstrijd. 8ste Tijdvak: 1926-1927. - De prijs werd toegekend aan
den heer ACH. MUSSCHE, te Gent, voor zijn werk De twee Vaderlanden.
***

D. Tooneelwedstrijd (Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques). 1ste
Tijdvak: 1926-1927. - De prijs werd toegekend aan den heer PAUL DE MONT, van
Ninove, voor zijn tooneelwerk Het Geding van Onze Heer.
***

E. Boury-wedstrijd. Prijskamp voor Dichters: 1928. - De prijs werd niet toegekend.
***

II. Verkiezing voor het Lidmaatschap der Academie. - Openstaande plaatsen.
1o) Plaats van briefwisselend lid tot vervanging van Dr. Frans van Cauwelaert,
tot werkend lid benoemd. Worden door den heer Bestuurder tot stemopnemers
aangewezen: Prof. Dr. J. VERCOULLIE en Prof. Dr. J. PERSYN.
Wordt verkozen: de heer Prof. Dr. J. VAN DE WIJER, te Leuven.
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2o) Plaats van Buitenlandsch eerelid tot vervanging van Dr. Jan te Winkel, overleden.
Tot stemopnemers werden aangewezen: de HH. OMER WATTEZ en Mr. L. WILLEMS.
Wordt verkozen: de heer Prof. Dr. H. KERN, te Leiden.
III. Proeve over de Moderne Talen. - Aanstellen van een Voorzitter van de Jury.
- Bij brieve van 26 Mei 1928 verzoekt de heer Minister van Kunsten en
Wetenschappen de Academie in een eerstkomende vergadering een titelvoerenden
en een plaatsvervangenden voorzitter te willen aanduiden voor de Commissie belast
met het afnemen van de proef over de moderne talen.
Worden aangeduid:
a) Tot titelvoerenden voorzitter:
Brabant: Prof. Dr. A. VERMEYLEN.
Antwerpen: J. JACOBS.
Limburg: Prof. Dr. J. MANSION.
Oost-Vlaanderen: Prof. Dr. J. VERCOULLIE.
West-Vlaanderen: Prof. Dr. A. VAN HOONACKER.
b) Tot plaatsvervangenden voorzitter:
Brabant: Prof. Dr. J. VERCOULLIE.
Antwerpen: G. SEGERS.
Limburg: Prof. Dr. R. VERDEYEN.
Oost-Vlaanderen: Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE.
West-Vlaanderen: Prof. Dr. L. SCHARPÉ.
***

IV. Lezing door J. van Mierlo jun. S.J. briefwisselend lid: Hier nes ander pape
bi. (Over Leekebiecht). - Op voorstel van den heer J. JACOBS, bestuurder, beslist de
vergadering dat de lezing van E.H. VAN MIERLO in de Verslagen en Mededeelingen
zal opgenomen worden.
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Joan de Grieck
Onderzoek naar het vaderschap over zijn werken
door Dr. Albertine Van Loven.
Onder de minder gekende Zuid-Nederlandsche auteurs der 17e eeuw treffen wij Joan
de Grieck aan, drukker en boekhandelaar te Brussel.
Zijn ouders, Lambertus de Grieck en Anna Van No - waarschijnlijk afkomstig van
Brugge(1) -, waren zich in de hoofdstad komen vestigen, waar in Juni 1624, in de
parochiekerk van Ste Gudula, hun huwelijk ingezegend werd.
Zij verbleven verscheidene jaren te Brussel, leefden er van boekdrukken(2) en
schaarden er een talrijk kroost om zich heen:
Claudius

geboren

?

Maria(3)

geboren

3-12-1626 (parochie St.
Gudula)

Joan

geboren

1-12-1628 (parochie St.
Gudula)

Jacobus

geboren

9-11-1630 (parochie St.
Gudula)

Anna Margaretha

geboren

12-8-1633 (parochie St.
Gudula)

Anna Franciska

geboren

16-12-1637 (parochie St.
Gudula)

Catharina

geboren

31-5-1640 [par. St. Gery
(sic)]

Joanna

geboren

8-4-1642 [par. St. Gery
(sic)]

Hendrikus

geboren

12-1-1644 [par. St. Gery
(sic)]

Lambertus

geboren

22-11-1645 [par. St. Gery
(sic)]

Lambertus

geboren

20-10-1646 [par. St. Gery
(sic)]

Judocus

geboren

20-3-1648 (par. St.
Nicolaas)

(1) Judocus de Grieck, in ‘Den Pelgrim van deze Wereldt’, spreekt over zijne ingeboren
genegenheid tot de Bruggelingen.
(2) Lambert de Griek, in 't Roodt-Klooster achter het Stadt-huys.
(3) Inlichtingen geput uit de parochiale registers der stad Brussel. - Deze registers zijn, de eene
chronologisch, de andere alphabetisch opgesteld.
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Claudius (of Glaude), Joan en Judocus - en in de 18e eeuw Emmanuel de Grieck(4),
zoon van Joan -, treffen wij ook aan als boekhandelaars en drukkers gevestigd in de
hoofdstad.
Joan de Grieck werd in de Ste Gudulakerk ten doop geheven.

(4) Op het archief van het Museum Plantin-Moretus worden er brieven van Emm. de Grieck uit
het jaar 1721 bewaard. Daar geeft hij op als adres: In de Ste Catharinastraet, Brussel (nr 565).
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Hij bracht zijn kinderjaren waarschijnlijk te Brussel door.
Waar hij ter school ging is ons onbekend, doch, uit den vromen en godvruchtigen
toon, die zich in zijne werken uit, blijkt dat hij eene zeer christelijke opvoeding
genoot.
Wij verliezen hem uit het oog tot in 1671. Hij was toen als drukker gevestigd bij
het ‘Begijnhof’(1) en, later, op de ‘Graenmarkt’ of ‘Vincketstraat’, al beweert J.B.
Vincent in zijn ‘Histoire de l'imprimerie en Belgique’ dat Joan de Grieck slechts in
1674 als drukker aangenomen werd.(2)
Den 25 Februari 1672 huwde hij met een drie-en-twintigjarig meisje, Joanna
Schoevaerts, dochter van Joannes en Joanna Liens. Zij schonk hem den 15 November
van het zelfde jaar een dochtertje, Joanna-Petronella.
Twee jaren later werd hem een zoon geboren, Emmanuel-Claudius, die na den
dood van zijn vader, den 22 October 1699, den boekhandel voortzette.
Joan de Grieck staat niet alleen bekend als drukker en verkooper van menig
tooneelstuk en stichtelijk prozawerk, maar hij was ook werkzaam op letterkundig
gebied.
Stecher, in zijn ‘Histoire de la littérature néerlandaise en Belgique’ vermeldt hem
als ‘appartenant à l'élite des chambres de rhétorique’ te Brussel.
De bewijzen, waarop deze bewering steunt, worden niet gegeven. Onder de
oorkonden over de Rederijkerskamers te Brussel in de 17e eeuw heb ik echter geen
document gevonden, dat den naam van Joan de Grieck vermeldt, of de titels van de
tooneelstukken, die hem worden toegeschreven. Zijn faam als schrijver dagteekent
uit den laatsten tijd.
Welke letterkundige werken mogen dan den naam dragen van Joan de Grieck, en
voor welke kan zijn auteurschap betwist worden?
Tot de eerste groep behooren:
1671. - ‘De droeve ende blijde Wereldt, behelsende vele Treurighe
Gheschiedenissen, Belacchelijcke Kluchten, Heerelijcke Leeringen ende andere
ongemeene Aerdighede, uyt verscheyde schrijvers bij-een-ghebraght door
J.D.G.’
1672. - ‘Den wijsen Gheck uyt-deylende soo oude als nieuwe geestigheden
voor alle lief-hebbers bij-een-ghebraght door J.D.G.’.

(1) ‘De droeve en de blijde Wereldt’ 1671, draagt dit adres.
(2) ‘De Spieghel der Historiën’ bevat een drukkersprivilegie ten voordeele van Joan de Grieck,
gedagteekend op 22 December 1672.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

540
1673. - ‘Den Spieghel der Historiën. Daer in klaerlijck vertoont worden
verscheyde vreemde ende Ghedenck-weerdighe Geschiedenissen, seer nut ende
vermaeckelijck om lesen voor alle staeten van menschen’.
De tweede reeks bevat:
1675. - ‘De heerelijcke ende vrolijcke daeden van Keyser Carel V’.
1679. - ‘Den lacchende ende leerende Waer-seggher’.
1682. - ‘De sotte Wereldt ofte den waeren Afdruck der Wereldtsche
Sottigheden’.
1690. - ‘Den Pelgrim van dese Wereldt’.
1700. - ‘Het Brussels Klucht-tooneel’.

I.
Laten wij met de eerste groep beginnen.
In de voorrede van ‘Den Spieghel der Historiën’ (1673) spreekt de schrijver van
‘Onsen wijsen Geck’ en ‘mijnen droeve ende blijde Wereldt’.(1)
Deze drie werken zijn dus van één zelfden auteur.
Wie is die auteur?
Het antwoord wordt ons gegeven in de approbatie van ‘Den Wijsen Gheck’ (1672)
die luidt als volgt:
‘Het boeckxken geïntituleerd ‘Den wijsen Gheck’ uytdeylende soo oude als nieuwe
gheestigheden voor alle liefhebbers bij-een ghebraght door Joan de Grieck, niet
behelsende contrarie aen 't gheloof ofte goede zeden sal moghen in druck
uytghegheven worden.
Datum Bruxellae 19 Junii 1671.
Matthias Middegaels.
Met gratie-ende privilegie voor 9 jaer, ingaende den 31 Julii 1671.
Loyens.

(1) ‘Hier hebje al weder, een uyt-gesocht mengel-moes, dat UE (soo ick vertrouwe) niet min sal
smaecken, als het gheen voor desen opgerecht is door onsen Wijsen Geck.
Te meer alsoo het meeste paert gepluckt is in de hoven van wel de wijste, ende
geloofweerdighste Mannen onser eeuwe’.
‘Hier op hebb' ick voor desen oock gesien, in 't uyt-geven van mijn Droeve ende Blijde
Wereldt, gelijck ick wederom de selve spore hebbe gehouden, in desen Spiegel der Historiën...’
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De J.D.G., op den titel van De droeve ende blijde Wereldt en Den wijsen Gheck
vermeld, is dus wel Joan De Grieck. Hij is ontegensprekelijk de schrijver van de drie
werkjes.

II.
Nu komen de werken aan de beurt waarvan het auteurschap onzeker is.

A. - ‘De heerelijcke ende vrolijcke daeden van Keyser Carel V.’ - 1675.
Dit prozabundeltje is een der meest verspreide werkjes onder al die, welke aan Joan
de Grieck toegeschreven worden.
Het beleefde verscheidene Nederlandsche en Fransche uitgaven, die alle bijna
letterlijk met elkander overeenstemmen.
Slechts de twee oudste Nederlandsche drukken (1675 en 1689) zijn voor ons betoog
van belang.
Zij bevatten inderdaad de ‘Opdracht aen mijn broeder “Glaude”’ (of Claude), die
hier volgt.
OP-DRACHT AEN MIJN BROEDER GLAUDE DE GRIECK
Den Heere Boaystuau toe-ghenaemt Launay, hebbende eenighen tijdt bij sij selven
overleyt, waer in dat bestaet het menschelijk leven, is ten lesten in deser voeghen
uyt-ghevallen, ‘Aen den mensch zijn ghegheven traenen tot een Erf-deel, ende dat
van den dagh sijnder gheboorte, als een voor-boden ofte waerschouwinghe van sijn
aenkomende katijvigheyt.
Oft nu (beminden Broeder) den voor-ghenaemden Heere al-hier het rechte wit
ghetroffen heeft, laet ick U.L. oordeelen, als wel wetende dat niemandt de quaelen
(waer-mede onse lichamen door speckt worden) beter bekent en zijn, dan den ghenen,
die over het ontfanghen der selver, den Almogende komt te bedancken, evenwel
isser soo iet in den mensch het gheen hem teghen dese Godt saligheydt komt te
stellen, maer met dat onse ooghen open-gaen, ende dat men hem onderworpt aen
den Goddelijcken wille, dan sullen wij met den konincklijcken Propheet David, Godt
loven en dancken over ons lijden. Want (seyt hij) sijn bermhertigheydt in der
eeuwigheydt is.
Siet hier eenen merckelijcken troost voor alle die met tri-
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bulatiën besocht worden, onder welcker getal den Heere u geen van de minste en
heeft ghestelt, als ons daghelijcx met grooten hertsweer staet te bemercken: doch wij
sullen het selve met den Koningh David in de beste ploye slaen, naedemael datter
niemandt en leeft, die sijne geboorte niet beweent en heeft; alle de Historiën en
spreken maer van eenen mensch, die men heeft sien lacchen in de wereldt komende,
en ten is oock geen ketter die dat geen ghelooft en gheeft, want Adam uyt het Paradijs
gheset zijnde, moesten alle sijn kinderen, oock dien Lusthof derven: derhalve dat
ons leven is een menghsel van suer en soet doch onnoodigh dat ick daer van schrijve,
naedemael uwe loffelijcke Rijmen, sulckx levendigh ghenoch hebben af-ghemaelt,
ende dat onder den Tytel van den Godtvruchtighen Pellegrim: leerende hoe dat alle
vleesch dese wereldt vol lijden, en tribulatiën, als eenen Pellegrim moet passeren,
om alsoo te komen tot de Haef van de eeuwighe rust. Zijt dan ghetroost, oft om beter
te segghen bewijst dat uwe leeringhen waerachtigh zijn, ende denckt dat schoon den
Landts-man eenen slechten oogst heeft, dathij daerom niet en laet te saeyen, ende
dat wij dierhalven oock niet en moeten meenen datter voor ons geen vreught en is,
al worden wij besocht met vele miserien: neen sulcx is ons welvaert; Godt seyt het
selver door den mondt van den Apostel Mattheus, dat hij den mensch noyt naerder
en is, dan als hij in lijden is: wat spreeck ick van lijden, naedemael uwe Pen ons het
Lijden Christi soo loffelijck heeft af-ghebeeldt, dat niemandt het selve sonder tranen
soude konnen overlesen, welcke liefde oock ten hooghsten (als wij schuldigh zijn)
bij u behert wordt, ende die als eenen waerachtighen Spieghel der Volmaecktheydt,
dickwijls door de acht Spruytjens van u bloeyende jeught, ick segghe uwe kinderen
te voorschijn wordt ghestelt, om alsoo dit jongh Plantsoen allengskens te brenghen
tot den hooghsten trap der Goddelijcke Liefde, op dat die onsterfelijcke Psyche, te
weten de Ziele, die den Heere Jesus soo dier ghekocht heeft: mach bekomen hier na
maels het eeuwigh leve, gelijck uwe hoogh-draghende Rijmreghelen nu onlanghs
uyt-ghewerckt, ende die wel haast op het Tooneel, tot leeringhe van alle menschen,
mochten te voorschijn komen, klaerlijck aen-wijsen. Soo dat elck een willende
beherten het volmaeckt leven, maer en hebben naer te volghen, uwen ‘Sampson’ in
sijn edelmoedigheydt, ‘Bellisarius’ in sijnen teghenspoedt, ende ten eynde den ‘Boom
des Levens’ in sijn volmaecktheydt.
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Dit is den Naghel die men in alle lijden en tribulatiën slaen moet, ende met eenen
alles wat ick U.L. in het op-draghen van soo Heerelijcke Daeden te segghen hadt,
alleenelijck versoeckende de selve een weynigh te beschermen - [zou 't niet een
eersteling zijn?] - op dat die somtijdts door eenighe grijpvoghels, ick wil segghen
vinnighe Tonghen niet berooft en worden van hunnen luyster, maer eeuwigh moghen
ghedruckt worden in de herten van alle op-rechte Lief-hebbers des Vaderlants, die
beneffens onse goede gheneghentheydt Carolus niet min en sullen loven, als de liefde
te weegh brenght van uwen Broeder ende onderdanighste Dienaer.
J. De Grieck.
De uitgaven van 1675 en 1689 alleen bevatten die Opdracht, die in alle andere
ontbreekt, en vermelden den naam van den drukker in de approbatie:
de eerste: 1675 - uitgegeven tot Antwerpen bij Th. Spits, gedruckt bij Joan de
Grieck.
de tweede: 1689 - uitgegeven tot Brussel bij Judocus de Grieck, gedruckt bij
Judocus de Grieck.
Onder de verschillende uitgaven, die ik in handen heb gehad, vond ik er, buiten
de eerste Antwerpsche, geen enkele bij Joan de Grieck gedrukt, maar wel drie door
Judocus de Grieck uitgegeven en gedrukt.
Wie is de auteur van ‘De Heerlijcke ende vrolijcke Daeden?’ Of Joan of Judocus?
Wij stellen die vraag omdat nergens het bewijs voorkomt dat het werk door Joan
geschreven werd, zooals tot nog toe algemeen aangenomen wordt; en omdat, zooals
wij straks zullen aantoonen, Judocus ook letterkundige was en evengoed als zijn
broeder het werkje kan geschreven hebben
a) Het wekt al verwondering, dat al de eerste uitgaven van de werken van Joan de
Grieck bij hem zelf werden uitgegeven, terwijl dit voor de ‘Heerelijcke ende Vrolijcke
Daeden’ niet het geval is.
b) Tot hier toe steunde men op de ‘Opdracht aen mijn broeder Claude’ om Joan
de Grieck voor den schrijver van het bundeltje te houden. Maar dit zelfde argument
kan ook gelden om het vermelde boekje aan Judocus de Grieck toe te schrijven,
vermits Claude, Joan en Judocus gebroeders waren.
c) De schrijver der ‘Heerelijcke ende vrolijcke Daeden’

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

544
had voor zijn oudsten broeder Claude zeer groote achting. (Zie ‘Opdracht’.)
Natuurlijk kunnen zoowel Joan als Judocus dit gevoelen voor hun broeder
gekoesterd hebben, maar vanwege den jongsten, Judocus de Grieck, zou het ons toch
natuurlijker voorkomen: Tusschen Claude en Joan was er maar een verschil van 3
of 4 jaren. Judocus, daarentegen, was twintig jaren jonger en dus nog een knaap toen
Claude reeds een man van rijpen leeftijd was, en in aanzien stond bij zijne
tijdgenooten(1).
Wij geven gaarne toe, dat dit geen onweerlegbare bewijzen zijn om het vaderschap
van het werk aan Joan te ontnemen, en aan Judocus toe te kennen.
Maar, bij gemis aan zekerheid omtrent de letterkundige eigendomstitels van Joan,
blijft het toch steeds een mogelijkheid, dat Judocus de auteur is van een werk, dat
op de lijst van Joan's letterkundige voortbrengselen prijkt.
Het gaat ook niet aan om te veronderstellen dat Joan en Judocus één en dezelfde
persoon kunnen zijn.
Joan en Judocus waren wel degelijk twee verschillende personen(2).
Het feit wordt bewezen:
1) door de oorkonden van den burgerlijken stand;
2) door de plaats waar de beide broeders als drukker gevestigd waren:
Judocus aan de Steenpoort (in 1689),
Joan (van 1675 tot 1699) op de Graen-merckt (of Vincketstraat, nu
Karthuizerstraat)(3).
3) door den datum waarop ze beginnen te drukken. Judocus wordt aangenomen
‘als cleynen cremer, hem generende met het vercoopen van boecken’, den 16 Mei
1675 (zie P. De Keyser ‘Joan de Grieck - Drie Brusselsche Kluchten uit de 17e eeuw’,
blz. 154)-.
Het drukken was hem dus nog niet toegestaan.

(1) Claude de Grieck was in 1661 Procurator-fiscaal te Mechelen. (Zie P. De Keyser ‘Joan de
Grieck, enz..,’ blz. 152)
(2) Ik dring aan op het feit, omdat Dr. P. De Keyser in ‘Joan de Grieck. - Drie Brusselsche
Kluchten uit de 17e eeuw’ de vraag stelt (blz. 154.)
(3) Het huis Joan de Grieck was naar allen schijn op den hoek der Graanmarkt en Vincketstraat
gelegen, of had een uitweg langs de Vincketstraat en de Graanmarkt.
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‘Den Spieghel der Historiën’, 1673, draagt een drukkersprivilegie ten voordeele van
Joan de Grieck, gedagteekend den 22 December 1672.
**
Maar, zijn er dan werkelijk andere werken van Judocus de Grieck die bewijzen dat
óók hij schrijver was?
Op het Staatsarchief(1) vond ik de aanvraag om het werk ‘Den Pelgrim van dese
Wereldt’, 1690(2) DOOR(3) Judocus de Grieck te mogen drukken.
De voorrede van dit werk klinkt als volgt:
‘Aen alle goede inghesetenen der Stede van Brugghe.
Om ondertusschen niet bekladt te worden met den schandelijcken tytel van laghen
schrijver, vind ick mij bedwonghen te segghen; dat hij, die onder het op-schrift van
eenen Pelgrim dese Levens-reyse in 't licht braght, en dies-halven verhaelt vele
vremde geschiedenissen, als mede uyt sijn penne laet schieten (hier en daer) eenighe
menghel-stof, sich niet en rekent onder de wel-sprekende schrijvers, maer der ghene
die onder het getal van d'aerme onwetelinghen ghetelt worden; en schoon hij al sijn
macht hier in bepaelt heeft, echter vindt hij hem gheneghen den verstandighen Leser
te verwittighen, dat in dit, en alle andere zijn uyt ghegheven Boeckjens niet en is,
welck den naem van syn eighen maecksel magh voeren, als de saemenstellinghe, en
een weynigh noch, dat hij op den hoop toe-worpt.’
Hieruit blijkt dus wel dat Judocus de Grieck nog andere werken schreef.
Tot heden toe bleef hij, als auteur, ons gansch onbekend. Geen enkel biographisch
woordenboek rept een woord over zijne werken; zijn naam, zelfs, wordt er niet eens
in vermeld.
Wij weten thans dat hij de auteur is van ‘Den Pelgrim van dese Wereldt’.
Zijn hem andere werken toe te schrijven?
Wij hopen dat in het volgende hoofdstukje, althans voor één boek, aan te toonen.

(1) Conseil privé espagnol No 1280.
(2) Vermeld als zijnde van onbekenden auteur in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.
Dr P. De Keyser schrijft dit werkje aan Joan de Grieck toe. (‘Joan de Grieck. - enz.’ blz.
154.)
(3) Zie blz. 557 van het huidig werk.
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B. - ‘Den lacchende ende leerende waer-seggher’, 1679.
In 1679 verscheen bij Joan de Grieck een bundel proza, door enkele gedichtjes
afgewisseld, en waarin ons de zeven hoofdzonden in al hun leelijkheid en
belachelijkheid voor oogen worden gesteld.
Dit was ‘Den lacchende ende leerende Waer-seggher’.
De schrijver streeft hier het zelfde didactisch moraliseerend doel na, dat in de
‘Zeven Hoofdzonden’ van Willem Ogier beoogd werd.
‘Den lacchende ende leerende Waer-seggher’ beleefde twee uitgaven, waarvan
de eerste bij Joan de Grieck in de Vincketstraat(1) en de tweede, vermeerderde druk,
bij Joan de Grieck, op de Graenmarkt (z.d.) verscheen.
Deze tweede uitgave is verrijkt met een portret van den auteur, alsook met zeven
platen door J. Harrewijn.
Wij denken vast te kunnen stellen dat de tweede uitgave van ‘Den lacchende ende
leerende Waer-seggher’ het licht zag tusschen 1695 en 1699.
Het werkje bevat de toespeling op eene gebeurtenis in 1694 voorgevallen,
beginnende met de woorden:
‘In 't jaer 1694 den derden Februarii, ten tijde dat Brussel noch zeghe-praelde over
hare vijanden: sich niet konnende inbeelden, de schroomelijcke verwoestinghe, die
haar vast op de hielen was; gelijck ons het volghende jaer daer nae, vertoont heeft.’(2)
Dit uittreksel heeft natuurlijk betrekking op de beschieting der stad Brussel door
het Fransch leger (13-15 Oogst 1695).
Wij leiden er dan uit af dat de vermeerderde druk van ‘Den lacchende ende leerende
Waer-seggher’ niet vóór het einde van 1695 verscheen.
Bovendien laat het privilegie, waarmee de tweede druk voorzien is, ons toe vast
te stellen, dat deze uitgave vóór het einde van 1699 het licht zag, daar het verleend
werd aan den drukker Joan de Grieck, die in October 1699 stierf.
Aan wien is nu ‘Den lacchende ende leerende Waerseggher’ toe te schrijven?

(1) Deze uitgave is zeer zeldzaam geworden: één enkel exemplaar Univ. Leiden) is mij bekend.
(2) ‘Lacchende waer-seggher’ 2e uitg. blz. 125
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Nopens dit punt zijn de meeningen zeer verdeeld.
Baron de St-Genois(1) en Frederiks en Vanden Branden(2), in de levensschets die
zij over Emmanuel de Aranda mededeelen, kennen aan dezen laatste een werk van
dien naam toe, verschenen bij J. de Grieck in 1679.(3)
Van der Meersch(4) en Frederiks en Vanden Branden(5), in de levensbeschrijving
van Joan de Grieck, vermelden deze als de auteur van ‘Den lacchende ende leerende
Waer-seggher’, ook verschenen in 1679.(6)
Daarnaast komt de meening van Prof. te Winkel, volgens wien ‘Den lacchende
ende leerende Waer-seggher’ van de Grieck slechts eene vermeerderde uitgave is
van het werk met zelfden titel aan Em. de Aranda toegeschreven.
Zeer mogelijk, en zelfs waarschijnlijk heeft Prof. te Winkel gelijk. Maar ook dàn
blijft het eene missing bij Frederiks en Vanden Branden het werk van Em. de Aranda
in 1679 te plaatsen.
Inderdaad, de De Grieck-uitgave, die er een vermeerderde druk zou van zijn, werd
goedgekeurd op 2 Januarii van dat jaar.
Dat het werk van 1679 niet aan E. de Aranda is toe te schrijven blijkt uit de
voorrede ‘Den Waer-seggher tot den nieuwsgierighen Leser’, waar wij inderdaad de
volgende verzen vinden:
‘Hij die dit schreef is niet seer wijs,
Noch jongh noch oudt, maer weynigh grijs;
Noyt heeft hij schrift oft letters gheten,
Maar langh gheleert om wat te weten.’
Em. de Aranda was in 1679 reeds 67 jaar oud, zoodat ‘noch jongh noch oudt’ op
hem niet toepasselijk was.
‘Noyt heeft hij schrift oft letters gheten’ kan evenmin op hem betrekking hebben,
vermits ons bekend is dat Em. de Aranda in de rechten studeerde te Leuven, en dus
wel ‘letters gheten’ heeft.
De Aranda is dus NIET de schrijver van deze voorrede. En,

(1) Biographie Nationale.
(2) Biographisch Woordenboek.
(3) Er is tegenspraak bij Frederiks en Van den Branden, daar zij nu Joan de Grieck noemen als
auteur van den ‘Waer-seggher’ van 1679, en onmiddellijk vooraf gezegd hebben dat de
Aranda in 1679 een werk van dien naam heeft vervaardigd
(4) Biographie Nationale.
(5) Biographisch Woordenboek.
(6) Er is tegenspraak bij Frederiks en Van den Branden, daar zij nu Joan de Grieck noemen als
auteur van den ‘Waer-seggher’ van 1679, en onmiddellijk vooraf gezegd hebben dat de
Aranda in 1679 een werk van dien naam heeft vervaardigd
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daar het de ‘Waer-seggher’ zelf is, die de voorrede samenstelde, zijn dus werk en
voorwoord van één zelfden auteur.
Bij gevolg kan de Aranda niet als auteur optreden van Den lacchende
Waer-seggher’ van 1679.
Dit wil nog niet zeggen, zooals later zal blijken, dat wij het vaderschap van Em.
de Aranda over eenen ‘Lacchende ende leerende Waer-seggher’ onvoorwaardelijk
van de hand wijzen. Neen. Maar, heeft J. de Grieck uit E. de Aranda geput voor de
uitgave van 1679, dan verscheen de Aranda's werk zeker vóór dit jaar.
Waarop steunde men tot heden om Joan de Grieck als schrijver van ‘Den lacchende
ende leerende Waer-seggher’ aan te nemen?
Joan de Grieck was de DRUKKER van de twee eerste uitgaven, en werd daarom als
opsteller van 't werk aanschouwd.
Zijn auteurschap, echter, is moeilijker vast te stellen.(1)
De schrijver van de voorrede der tweede uitgave verklaart: ‘Echter kan ik mij niet
wederhouden (schoon ick van eenighe der selve(2) met ghe-oorloofte diefte beticht
ben) desen onsen stommen Leeraer ander mael in druck uyt te gheven.’
Op een andere plaats van de zelfde uitgave spreekt de auteur als volgt: ‘Doch voor
het aen-vanghen van sulcken ghewichtighe saecke’ - (het samenstellen van zijn werk)
- ‘vind ick mij gheneghen aen alle nieuwsgierighe vraeghers (besonderlijck die nu
soo dick-mael getaelt hebben naer mijn naem ende staet) dit volgende tot antwoordt
te gheven, te weten: dat hij, die desen Waer-seggher sijn eersten luyster gaf niet
anders is, als een arm Bedeler, die van sommighe wijse ende goede Meesters, hulpe
heeft moeten bedelen om sijn giheneghenheyt in deser voeghen af te maelen. - 't Is
een man die sijn schriften smaeckelijck maeckt met het sout van een anders
breinkasse.’
Daaruit zou blijken dat de schrijver van het werkje bij de tijdgenooten niet zeer
bekend was.
Tot hier toe stond men in beraad tusschen Joan de Grieck en de Aranda als steller
van den ‘Waer-seggher’.
Na vele opsporingen ben ik tot de slotsom gekomen dat de

(1) Zie ‘Kleinigheden op het gebied van de Geschiedenis der Letterkunde door Prof Dr M. Sabbe,
in ‘Verslagen en Mededeelingen aan de Koninklijke Vlaamsche Academie’, Juni 1925, blz.
356.
(2) ‘de vernufte koppen’.
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schrijver van de door ons gekende uitgaven geen van beiden is, maar wel Judocus
de Grieck.
Wij steunen op de volgende gronden:
Voor den eersten druk kunnen wij doen gelden ten gunste van Judocus de Grieck's
auteurschap, dat ‘noch jongh noch oudt’ volkomen past op zijn leeftijd. In 1648
geboren, was hij 31 jaar toen in 1679 ‘Den lacchende ende leerende Waer-seggher’
verscheen, terwijl Joan alstoen 51 jaar oud was.
De woorden in de voorrede der tweede uitgave aangehaald, dat de auteur onbekend
bleef, spreken ook ten voordeele van Judocus, wiens ‘naem ende staet’ nergens in
het werkje voorkomen, terwijl Joan's naam en staat op 't titelblad zijn aangegeven.
Wil men, met Prof. Dr. M. Sabbe de woorden ‘naer wiens naem ende staet
dick-mael getaelt...’ doen beteekenen dat de schrijver onbekend bleef, dan pleit dit
nog beslist ten voordeele van Judocus die maar een ‘cleynen cremer’ was (zie blz.
544).
Deze twee bewijzen zouden ons nog niet overtuigen, doch, een derde betoog ligt
voor de hand, dat allen twijfel zal doen verdwijnen.
In zijnen ‘Pelgrim van dese Wereldt’ (1690) spreekt Judocus de Grieck zelf over
‘onsen lacchende ende leerende Waer-seggher.’(1)
Men zou kunnen opwerpen dat Judocus de Grieck, als hij spreekt over ‘onsen
lacchende ende leerende Waer-seggher’ daarmee wil aanduiden: het werkje door ons
gedrukt.
Dit is het geval niet, daar het uit de drukkerij van JOAN de Grieck komt, zooals
ons het titelblad van het bundeltje leert.
Als we nu naast dit laatste argument de twee eerste plaatsen, zoo vormen ze samen
een groep bewijzen, waaruit ontegensprekelijk mag besloten worden, dat Judocus
de Grieck de schrijver is van ‘Den lacchende ende leerende Waer-Seggher.’
Dat het echter geen oorspronkelijk werk is blijkt uit de bekentenis van Judocus de
Grieck, dat alleen de ‘saemenstellinghe’ der door hem uitgegeven boekjes zijn werk
is. (Zie

(1) ‘Pelgrim van dese Wereldt’ blz. 289:
‘Beminden Leser, al hoe wel in onsen Lacchende ende leerende Waer-seggher dese materie
der seven Hoofdt-sonden, langh- en breedt verhandelt is: even wel vondt ick mij gheneghen,
soodanighe christelijcke ghepeysen de wereldt noch daer beneven op te disschen.’
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voorrede ‘Pelgrim van dese Wereldt’, blz. 545 medegedeeld.)
Met dit woord ‘saemenstellinghe’ bedoelt hij blijkbaar de rangschikking en de
redactie der stof, hem door anderen aan de hand gedaan.
Waar schuilt dan de allereerste bron van ‘Den lacchende ende leerende
Waer-seggher’?
Om deze vraag te beantwoorden zal ‘Den Pelgrim van dese Wereldt’ ons nogmaals
van nut wezen.
Daar wordt ons inderdaad verteld (blz. 154-155) dat de auteur, Judocus de Grieck,
op reis was met eenige gezellen, - grootendeels Bruggelingen - waaronder ‘een
Vlaemsch Edelman die eertijdts tot Algiers slaeve geweest was’, en die eenige feiten
meedeelde in die stad, gedurende zijn verblijf, voorgevallen.
Uit de vergelijking van de aan den edelman toegeschreven verhalen, met enkele
uittreksels van ‘Turksche Slavernij ende bekommen vrijheyt van Jor Emanuël de
Aranda, raedt s'koninckse ende Auditeur van den Volcke van Oorloge in het quartier
van West-Vlaanderen. Voor desen Slaef tot Argiers; door den selven beschreven met
verscheijde opmerckingen op de besonderheden van Africa, ende Verhaelen van
eenige sijner gedenckweerdighe voor-vallen.
Uyt het Fransch vertaelt door een Lief-hebber ende bij den Heer Autheur oversien,
vermeerdert ende daer noch 22 verhaelen aen-gevoeght.
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Brugge. Joos Vander Meulen. 1682.’ kunnen wij opmaken dat die Vlaamsche
edelman Em. de Aranda was.(1)
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(1)

Pelgrim van dese Wereldt.

Turksche Slaevernij.

Bldz. 155. - Pater Josephus, een van
der Predikheeren orden; nae dat hij
eenighe jaren in West-Indiën
gheweest hadde, wierdt in 't
wederkeeren nae Spagnien, sijn
Vaderlandt, van de Algiersche
Zeeroovers ghevangen. Men
verkocht hem nae ouder ghewoonte,
en alsoo de gierigheydt het wit van
de Turken is vraeghde sijn Patroon,
of hij een goet rantsoen sou
betaelen, soo men hem in vrijheydt
stelde. - Pater Josephus die van een
vrolijcke humeur was ghelijck ghij
verstaen sult, segde, jae, mits
conditie dat hij wel opghedischt
soude worden, en dat hij dan voor
sijn verlossingh gheven soude 6000
Ducaten. Den Patroon sulcks
hoorende nam het aen en tracteerde
Pater Josephus volghens het
bespreeck.

Bldz 264. - Pater Joseph der
Predickheeren orden, hebbende
eenige jaren in de West-Indien
gewoont, wederkeerende naar
Spaignen sijn Vaderlandt (want hij
van Valencien geboortig was) wiert
van de Argiersche Roovers
genomen. Hij wiert naer gewoonte
verkocht ende gelijck de gierigheyt
als de ziel der Turcken is, sijn
Patroon vraegde hem oft hij wou
goet rantzoen betaelen, dat hij hem
in vrijheit stellen sou.
Den Vader Joseph die een
ghenoechelijck ende blijhertig man
was gelijck als ghij sien sult)
antwoorde dat jae, mits hij wel
soude te eten hebben, wel onthaelt
worden, ende op een matras slaepen,
ende niet wercken moeten, dat hij
6000 ducaten voor sijn rantzoen
geven zou. De Patroon geloovende
dat hij dit gelt krijgen kon, onthaelde
den Vader Joseph volgens sijn
bespreck.

Bldz. 161. - Saban Gallan Aga was
van geboorte een Spaignaert, en
soon van een Boots-ghesel. Hij was
van sijn jonckheydt af, ghevallen in
slavernije der Turken, die hem
ghedwonghen hadden het
christelijck gheloof te versaecken
het welck aen een jongh kindt licht
te doen is.

Bldz. 199. - Saban Gallan Aga was
een Spaignaert geboortigh van de
grenzen van Portugael, een Zee
mans soon. Hij was van jonckx slaef
gheweest tusschen de Turcken, die
hem gelijck dat licht om doen is aen
een jonck kindt, aengeraden hadden
ende soo verre ghebracht dat hij het
christen geloof verloochende.

Desen Saban verkreegh, door sijn
edele maniere van elck een te
tracteren den bij-naem van Galan.

Desen Saban om sijn hupse manier
van handelen met alle menschen
kreegh voor bij naem onder de
krijghslieden Gallan. Hij was seer
rijck: sijn oeffeninge was den
oorlogh soo ter zee als te lande. Hij
was een Aga dat is een Overste
gheweest.

Hij was seer rijck, hadt eertijdts in
d'oorlogh sich gheoeffent, en
geweest een Aga, dat is Maistre de
Camp.
Desen Saban gingh op seker dagh
(bij gheval) over de mart, al waer
men de christenen verkoopt. Onder
andere vondt hij daer een slave die
sijn Landtsman was, die hij om een
gheringhe prijs kocht, mits hij maar

Desen Saban quam eenigh dagh bij
geval over de marckt daer men
bezich was met slaeven te
verkoopen. Hij begon met eenige
slaeven te praeten, ende vondt daer
effen een van sijn landtsmannen, die
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Als tijdverdrijf bespraken de reisgenooten van Judocus de Grieck allerlei aangename
en leerrijke onderwerpen.
Een grijsaard - dien J. de Grieck een edele ziele en goeden vriend noemt - koos
tot onderwerp de hoofdzonden.

een visscher was, en dat sonder
eenighe apparentie van winst te
doen.

hij voor een geringe prijs kocht,
want hij een visscher was van wien
gheen groot rantzoen te wachten
stondt. Hij leyde de slaef naer sijn
huys, ende segde hem: Ick heb voor
u 150 Rijcxdaelers betaalt: wilt ghij
mij beloven diergelijcke somme in
u landt te betaelen aen sulck een die
mijn maeghschap is, ende arm, ick
sal u aen landt in u Landt doen
setten met de eerste kaper die
uytloopen sal.

Hij bracht de slaef tot sijnen huyse
en seyde hem: ick heb voor u betaelt
150 stuckeh van achten, indien ghij
mij wilt beloven ghelijcke somme
in u landt te betaelen aen een van
mijn aerm bloedtvrienden ick sal u
doen met den eersten vrijbuiter die
vertrecken sal in u Vaderlandt
stellen
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Hij sprak over de drie eerste en, zegt Judocus de Grieck (bl. 285 Pelgrim van dese
Wereldt) ‘dit ghesproken hebbende gat hij mij het vervolg in schrift, biddende dat
ick hem eenighe goede onderwijsinghen wegens het dragen der kruyssen soude
bekent maecken: maar alsoo hij al-ree het fondament ghelijdt hadde van een loflijck
werck, heb ick, om mij in dit gheval niet soecken te laeten, eerst sijn schriftelijcke
onderwijsingen den Leser hier willen mede-deelen, om daer nae te voldoen aen het
ghene ick soo goede vriendt niet kost weygheren.
Den inhoudt dan van sijn toe-ghevouwen papier behelsden dese volgende vier
puntjens.’
Wat Judocus de Grieck ons alsdan meedeelt, heeft op menige plaats groote
overeenkomst met den tekst van zijn ‘Lacchende ende leerende Waer-seggher.’
Ziehier een uittreksel tot staving van mijn gezegde:
Pelgrim van dese Wereldt.
Blz. 288.

Lacchende Waerseggher.
Blz. 273.

Waerom (seght mij) wilt ghij die ontrouw
zijt soo strengh de trouw van een ander
af-voorderen. Ick bidt u ondersoeckt wel
u gewisse; en ghij sult bevinden, al wat
ge in een ander berispt dat u eighen
boesem daer mede besmeurt is. Wij sijn
al-te-mael boos; het ghemeen ghebreck
moet men vergeven. En soo ghij
dierghelijcks niet hebt gedaen, ghij kondt
het noch doen.

Waerom wilt ghij, die selver ontrouwig
zijt, soo scherpelijck de trouwe van een
ander afheyschen. Waerom laet ghij aen
u selven soo veel teghen andere toe, ende
en wilt niet met allen van andere lijden
teghen u? en laet u niet alleen te voren
komen wat ghij lijdt, maer wat ghij
ghedaen hebt. Alle het ghene ghij berispt
in een ander sult ghij selfs in uwen
boesem vinden.

Die staet siet toe dat hij niet en valle.

Wij sijn allegader quaedt oversulcks moet
men het ghemeyn gebreck aen
malkanderen vergheven ende al is 't dat
ghij sulcks niet en hebt ghedaen, ghij kont
het noch doen.
Den ghene die staet dat hij toe ziet dat hij
niet en kome te vallen.

Wij mogen dus aannemen dat het ontvangen handschrift ook wel gediend heeft
voor J. de Grieck's ‘Lacchende ende leerende Waer-seggher.’(1)
Wel mogelijk dus, dat de oude heer van het gezelschap niemand anders was dan
de Vlaamsche edelman van wien er

(1) Prof. Dr M. Sabbe komt tot het zelfde besluit in ‘Verslagen en Mededeelingen....’ blz. 367.
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vroeger spraak was, namelijk E. de Aranda, wien ook een ‘Lacchende ende leerende
Waer-seggher’ wordt toegeschreven, welke dan, zooals wij hebben in het licht gesteld,
ouder moet zijn dan die van Jud.de Grieck.
Daar zouden wij dan een bewijs vinden dat Emmanuel de Aranda een ‘Lacchende
ende leerende Waer-seggher’ samenstelde, alsook, dat hij aan Judocus de Grieck zijn
handschrift meedeelde, dat door dezen laatste benuttigd werd om zijn werk op te
bouwen. - Wellicht zou dat de verklaring kunnen zijn der ‘ghe-oorloofte diefte’
waarvan in de voorrede der tweede de Grieck-uitgave spraak is.
Om de kwestie van ‘Den lacchende ende leerende Waerseggher’ te beslechten zou
er nog één punt zijn te onderzoeken, namelijk de verhouding waarin Judocus'
navolging staat tot den oorspronkelijken tekst van E. de Aranda's werk. Daar dit
echter zoek is geraakt blijft het vooralsnog een open vraag.
Waarop berustte nu de bewering van Prof. te Winkel om den naam van Em. de
Aranda met dit werkje in verband te brengen?
Daarop geeft Prof. Dr. M. Sabbe ons een antwoord in ‘Verslagen en Mededeelingen
van de Koninklijke Vlaamsche Academie’. - Juni 1925. (Blz. 356), waar hij schrijft:
‘Hij (te Winkel) heeft daar alleen den naam van Emmanuel de Aranda als die van
den oorspronkelijken schrijver bijgevoegd op gezag van een catalogus uitgegeven
door Frederik Müller & Cie, Populaire Prozaschrijvers der XVIIe en XVIII eeuw.’
Heeft de opsteller van den catalogus dergelijk werk van E. de Aranda in handen
gehad? Dit blijft steeds eene vraag waarop geene verdere inlichtingen te verkrijgen
zijn, daar hij, die den catalogus gemaakt heeft, overleden is. (zie hierboven vermeld
artikel van Prof. Dr. M. Sabbe in ‘Verslagen en...’)

C. - ‘De sotte wereldt ofte den waeren afdruck der wereldtsche
sottigheden.’ 1682.(1)
Dit werk, een soort van anecdotenverzameling, moeten wij onderzoeken in verband
met het laatst besproken bundeltje, en hier evenals daar zullen wij trachten op te
maken wie de auteur er van is.

(1) Zie ‘Verslagen en Mededeelingen’ blz. 355-358 door Prof. Dr M Sabbe.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

554
In de voorrede aan den ‘Gunstighen leser’ (A2) treffen wij de volgende woorden aan:
‘Den goeden af-treck van onsen Lacchende ende leerende Waer-Seggher, heeft mij
aen-ghemoedight U U E E andermael bij te komen met den af-druck van een Sotte
Wereldt.’
Daaruit schijnt te volgen dat de schrijver van het vroeger besproken werkje ook
die van ‘De Sotte Wereldt’ zou wezen.
In de bespreking van het vorig bundeltje kwamen wij tot het besluit dat Judocus
de Grieck een ‘Lacchende Waer-seggher’ samenstelde, en dat E. de Aranda er ook
een schreef.
Is een van hen auteur van ‘De Sotte Wereldt’? Of zou Joan de Grieck, in
overeenstemming met de heerschende meening, er werkelijk de schrijver van zijn?
De schrijver van de voorrede stelt het voor alsof de drukker en de auteur twee
verschillende personen waren(1).
1) In ‘Den Drucker tot alle des Wereldts In-woonders’ spreekt de drukker, Joan
de Grieck, van den auteur als volgt:
‘Den vriendt die tot ons heyl en luck
Dees Sotte Wereldt gaf in druck.’

2) Elders maakt hij een onderscheid tusschen den drukker, voor wien hij steeds in
den eersten persoon spreekt, en den schrijver, voor wien hij immer den derden persoon
gebruikt.
3) Wanneer hij de woorden van den auteur aanhaalt, stelt hij die tusschen
aanhalingsteekens.
4) Verder nog treffen wij in het zelfde berijmd bericht de volgende verzen, die
wel schijnen vast te stellen, dat drukker en auteur twee verschillende personen waren:
‘Te meer, wanneer mij wordt gheseyt
't Gheen onsen schrijver hier beleydt.’

Dit alles kan, wel is waar, eene fictie zijn(1), waarbij drukker en schrijver, alhoewel
de zelfde persoon, als twee verschillende voorgesteld worden, zoodat de voorrede
niet onvoorwaardelijk pleit tegen Joan de Grieck als auteur van ‘De Sotte Wereldt.’
Indien het zeker was, zegt Dr. M. Sabbe, dat de ‘Lacchende Waer-seggher’ Joan
de Grieck tot auteur had, dan zou daaruit natuurlijk kunnen afgeleid worden dat hij
ook de auteur is van de ‘De Sotte Wereldt’ (blz. 355).

(1) Vgl. Prof. Dr M. Sabbe, ‘Verslagen en Mededeelingen....’ Blz. 357.
(1) Vgl. Prof. Dr M. Sabbe, ‘Verslagen en Mededeelingen....’ Blz. 357.
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Welnu, ik heb juist vastgesteld dat Judocus, en niet Joan de Grieck, de schrijver is
van de ‘Lacchende ende leerende Waer-seggher’.
Joan de Grieck kan dus niet beschouwd worden als vervaardiger van ‘De Sotte
Wereldt’.
Een tweede vraag rijst hier op: Is Judocus de Grieck dan ook opsteller van ‘De
Sotte Wereldt’?
Wij vinden onmiddellijk een gegronde opwerping tegen deze meening in den
leeftijd van den schrijver, volgens zijne eigene verklaring.
Wij zagen uit de voorrede van den ‘Waer-seggher’ dat de auteur ‘noch jongh nocht
oudt maer weynigh grijs’ was, hetgeen toepasselijk is op Judocus de Grieck.
In de ‘Sotte Wereldt’ staan de zaken echter anders. Wij lezen er in de ‘Naer-rede’:
‘Oversulcks dat het meer als tijdt is dat ick niet alleen mijn dagen, maer oock mijne
uren beginne af-te-tellen; vermits elcken treedt die ick nu maecke, eenen stap is naer
het kerck-hof’.
Verder nog spreekt de schrijver over zijne ‘grijze haren’ en ‘verstijfde leden’.
Deze laatste inlichtingen nopens den ouderdom van den auteur zijn dus in
tegenspraak met het voorwoord van ‘Den lacchende ende leerende Waer-seggher’
1679.
In dergelijke bewoordingen, als die welke de ‘Naer-rede’ ons meedeelt, mag een
man van 34 jaar zich toch niet uitdrukken, daar hij drie jaar vroeger zich voorstelt
als zijnde ‘noch jongh noch oudt’.
Het argument van den ver gevorderden leeftijd verzet zich dus tegen de
mogelijkheid om Judocus de Grieck, die een ‘Lacchende Waer-seggher’ geschreven
heeft, ook als auteur van ‘De Sotte Wereldt’ aan te nemen.
Blijft dus de derde mogelijkheid over, te weten dat ‘De Sotte Wereldt’ van Em.
de Aranda is, den opsteller van een eersten verloren geraakten ‘Waer-seggher’.
Dan is ‘den Vriendt die tot ons heyl en luck
Dees Sotte Wereldt gaf in druck’

zeer wel thuis te brengen: Em. de Aranda was een vriend der familie de Grieck(1).
Het argument van de oude dagen en de stramme leden is

(1) Pelgrim van dese Wereldt blz. 286.
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ten voordeele van Em. de Aranda's auteurschap. Hij had reeds 70 jaar achter den rug
toen in 1682 het werkje, waarvan hier spraak, het licht zag(1).
In den tekst van het boek is er sprake van ‘de goedthertigheydt die ick (de schrijver)
t' hunwaerts (de Bruggelingen) draghe’(2) en ook van zijn verblijf te Leuven in een
gasthuis waar hij goed bekend was(3).
Dit past op Em. de Aranda. Hij was Bruggeling en had te Leuven zijn
studentenjaren doorgebracht(4).
Dat alles pleit dus ten voordeele van Em. de Aranda's vaderschap van ‘De Sotte
Wereldt’.
Het werkje beleefde een tweeden druk, die te Brugge bij Pierre Vande Capelle
z.d. verscheen. Daar treffen wij op de titelbladzijde de vermelding ‘door I D G’.
Deze drie beginletters hebben betrekking, niet op den schrijver, maar op den
drukker van de eerste uitgave, namelijk op Joan de Grieck; immers, wij hebben het
boven allen twijfel verheven, dat Judocus de Grieck niet in aanmerking kan komen
als opsteller van ‘De Sotte Wereldt’.

D. ‘Den pelgrim van dese wereldt’, - 1690
Er blijft ons nog een prozabundeltje te bespreken, dat in 1690 bij Joan de Grieck
verscheen, namelijk: ‘Den Pelgrim van dese Wereldt, verhaelende tot een ieders
onderrichtinghe ende eerlijck vermaeck het ghedenckweerdigste dat hij in sijn
Levenspelgrimagie ghesien, ghehoort ende ghelesen heeft.’
Bladz. 545 heb ik er reeds op gewezen dat ‘Den Pelgrim van dese Wereldt’ een
lettervrucht is van Judocus de Grieck.

(1) Prof. Dr. De Keyser, in ‘Joan de Grieck. - Drie Brusselsche Kluchten’, is ook van meening
dat de auteur van ‘De Sotte Wereldt’ ongeveer 70 jaar is. (blz. 152.)
(2) ‘Sotte Wereldt’ blz. 224: Wat belanght de Brugghelinghen: de goedt-hertigheydt die ick 't
hunwaerts draghe, doet mij hopen, jae vertrouwen, dat er geene van sulcken bedorven
vleesch-sacken al daer ghevonden werden.
(3) ‘Sotte Wereldt’ blz. 294: Ick hebbe mede ghekent een man, daer ick tot Loven ghelogeert
was, den welcken in sijn hemde tot mij quam gheloopen, terwijl ick met eenighe goede
bekende aan tafel sat.
(4) Judocus de Grieck, in de voorrede van zijn ‘Pelgrim van dese Wereldt’ 1690, spreekt ook
over zijn ingeboren genegenheid tot de Bruggelingen. - Doch nergens vernemen wij dat
Judocus de Grieck te Leuven vertoefd heeft.
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Inderdaad, op het Staatsarchief(1) vond ik de oorkonde die ik hierop laat volgen, en
waaruit ontegensprekelijk blijkt dat Judocus de Grieck de opsteller van het werkje
is.
- Prières de l'escritùre où les soupirs dù
St. Esprit.
- Paradis de l'ame par Merlohorstiùs.

Monseigneur,

- Confessions de St. Aùgustin par Monsr On nous demande octroy pour
l'impression des livres couchez au marge
dù Bois.
de cette, que nous accorderons, si Vre Exe
n'en disconvienne, nous sommes
- Sermons dù Père de Boùrdaloùe, et du
Père Giraùx où les essais des sermons 3
vol.
- Den sedighen toetsteen van de
overdraegelijcke welde verthoont int
leven van den verloren Sone door
Cornelio de Bie.
- d'Almanachen van Lantsberghe, Jan
Monseigneur,
Franco Henricus Limerus Renier
Beucktelbos, Antho Magino, Anthoen van
Remortel, Adriaen de Werve, Andries
van der Poorten.
- Ydele ondergravingen der Vruchteloose de Vre Exe
door P. Marcùs a Sto Francisco Carmeliet Très humbles et très obéissants serviteurs.
discals tot bescherminge van desselfs
boeck de goùde Mijne.
- Catechismus oft vuytlegginge der
Les chancellier et gens du Conseil de sa
christelijck leeringe door den Cardinael Maté ordonné en Brabant.
Bellarminùs.
- Den Pelgrim van dese Wereldt DOOR Loyens.
Judocus de Grieck.
- Confessiones, item meditationes Ste
Aùgùstini.
- Troost der sielen door den Eerw. ende
godtvr. abt Blosiùs.
- Tirini Biblia Sacra.
- Gradùale en processionale Romanum.
- Onderwijs van Villa Casta.
(1) No 1280. Conseil privé espagnol.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

- De beweeghelijcke voorspraecke der
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- Den Spiegel der Sondaeren en den
predickenden Jonas door P. Van de
Werve minde broeder.
Bruxelles, 1e d'Aoust 1689.
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Uit de hierbovenstaande namenlijst kan men opmaken dat men wel degelijk te doen
heeft met de namen der schrijvers, en niet met die der drukkers of uitgevers.

E. - ‘Het brussels klucht-tooneel’. Tot Amsterdam 1700.
De dramatische werken, aan Joan de Grieck toegeschreven, werden in een bundel
verzameld onder den titel ‘Het Brussels Klucht-tooneel.’(1)
Dit boekje verscheen ‘tot Amsterdam’ in 1700, - dus na den dood van Joan de
Grieck, overleden in October 1699.
Nochtans, lettertype, sluitstukken en kolomhoofden, die we in dit bundeltje
aantreffen, vinden wij ook terug in de werken vroeger bij Joan de Grieck gedrukt.
Dit laat terecht vermoeden dat ‘Het Brussels Klucht-tooneel’ uit zijne drukkerij
afkomstig is.
Waarom dan de fictieve plaatsnaam ‘tot Amsterdam’?
Het werkje draagt overigens het adres van Joan de Grieck als boekverkooper ‘op
de Graenmerckt’. Wellicht wordt met de vermelding ‘te koop bij Joan de Grieck,
alleen bedoeld het huis Joan de Grieck, toenmaals goed gekend, vermits die drukkerij
reeds 25 jaar ‘op de Graenmerckt’ gevestigd was.
‘Het Brussels Klucht-tooneel’ bevat de volgende stukken:
1) De ghedempte Hoogh-moedt ofte hoovaerdighe bedroghe Maeght.
2) Den dolenden Mensch ofte des Wereldts Pelgrim.
3) De ghedwonghe Griet.
4) Den uyt-ghetapten koop-man ofte mis-luckten Dragonder.
5) Het Klucht-spel van Meester Coenraedt Bier-borst, Heer van Kannen en Pinten.
6) Het belacchelijk Klucht-spel van Lemmen met sijn neus.
Mogen al die stukken, van zoo verschillenden aard als kluchten en stichtelijke
werken, aan één en denzelfden auteur toegeschreven worden?

(1) Het Brussels Klucht-tooneel, bestaende in verschevde eerlijcke blijspelen, vermaeckelijke
historiën, natuers verborgentheden en meer andere dinghen weerdigh om lesen. Tot
Amsterdam 1700. Ende oock te koop tot Brussel bij Joan de Grieck, boeck-verkooper op de
Graenmerckt naest het Mout-huys.
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De heerschende meening tot hiertoe was, dat al de stukken van ‘Het Brussels
Klucht-tooneel’ van Joan de Grieck zijn.
Dr. P. De Keyser in ‘Joan de Grieck. - Drie Brusselsche Kluchten uit de zeventiende
eeuw - 1925’ deelt ook in deze zienswijze.
Ik neem mij voor te bewijzen, dat voor sommige dezer tooneelstukken, het
auteurschap van Joan de Grieck sterk in twijfel kan getrokken worden.

I. - ‘De ghedempte hoogh-moedt ofte hoovaerdighe bedroghe maeght’(1)
draagt op de titelbladzijde de vermelding ‘ghedruckt ten koste van den auteur in 't
Gulden Jaer 1700’.
Dit laat het voorkomen alsof de schrijver op het oogenblik van het ter pers leggen
(1700) nog in leven was.
Joan de Grieck, - wij zagen het, - overleed in October 1699. Bij gevolg kan hij
bezwaarlijk de auteur van ‘De ghedempte Hoogh-moedt’ wezen.
Wel is waar kan de schrijver gestorven zijn terwijl het boek ter pers lag. Maar,
zou men dan, twee maand na zijn overlijden, nog vermeld hebben ‘gedruckt ten
koste van den auteur in 't Gulden Jaer 1700’? Weinig waarschijnlijk.
Wie is dan de schrijver van het stuk?
Op die vraag moet ik het antwoord schuldig blijven.
In alle geval is de auteur een Zuid-Nederlander, zooals het vers van het voorspel
‘Lang leve onsen Vorst, en alle Spaensghesienden’ getuigt.

II - Den dolenden mensch ofte des wereldts pelgrim.’(2)
Dit tooneelstuk wordt door Dr. P. De Keyser gedagteekend omtrent 1690 ‘toen hij
(Joan de Grieck) een prozawerk uitgaf met den ongeveer gelijkluidenden titel: ‘Den
Pelgrim van dese Wereldt’.
Beide stukken zijn doortrokken van een scherp orthodoxen of rechtgeloovigen
geest.

(1) Gespeeld bij gelegenheid van den Rijswijkschen Vrede (1697) ‘gedruckt ten koste van den
auteur in 't gulden jaer 1700, ende te koop tot Brussel bij Joan de Grieck, boeck-verkooper
op de Graenmerckt naest het Mout-huys.’
(2) Tot Brussel. z.d. - Te koop bij J. (sic) de Grieck op de Graen-merckt.
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De overeenkomst van titel en de geestelijke verwantschap tusschen die twee werken
laten vermoeden, doch meer niet, dat ze van den zelfden schrijver zijn.
Onze opsporingen hebben ons echter er toe gebracht het prozawerk ‘Den Pelgrim
van dese Wereldt’ als een lettervrucht van Judocus de Grieck te beschouwen, zoodat
wij op voorhand mogen gissen dat het tooneelstuk ‘Den dolenden Mensch’ ook wel
het werk van Joan's broeder zou kunnen wezen.
Wij hoeven het echter niet bij een gissing te laten: In het ‘aanhangsel’ dat handelt
over de zeven hoofdzonden’ treffen wij een plaats aan (kapittel over de Traagheid)
welke letterlijk de zelfde is als die voorkomende onder den zelfden titel in ‘Den
lacchende ende leerende Waer-seggher’, tweede uitgave, blz. 331, van Judocus de
Griedk.

‘Dolenden mensch’.
Komt hier o! armen traeghen mensch;
Die handel drijft met wil en wensch:
Die in den Godts-dienst vindt verdriet,
En soo u eeuwigh luck versiet:
Komt hier, segh ick, en leert met vlijt
Vervoorderen u Saligheydt?
Laet u vernoeghen Godes dienst
Doet met des Heeren ponden winst.

‘Lacchende ende leerende waer-seggher.’
Hoort dan ghij armen traeghen mensch,
Die handel drijft met wil en wensch;
Die in den Godts-dienst vindt verdriet,
En soo u eeuwigh luck versiet.
Kom hier, segh ick, en leert met vlijt
Beherten uwe saligheydt.
En voorts vindt in den Heeren dienst
U meeste vreught, u grootste winst.

Die overeenstemming doet veronderstellen dat Judocus de Grieck, de auteur van den
‘Waer-seggher’, ook de auteur is van den ‘Dolenden Mensch’.
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III. - De klucht van meester coenraedt bier-borst, heer van kannen en
pinten.
Onder den titel ‘De bevallige kluchte van de Gildebroeders van Koeckelbergh’
verscheen deze klucht in 1647, als komisch nastuk van ‘Het Leven is maer Droom’
bij Jan Mommaerts ‘achter 't Stadthuys, in de Druckerije’.
Dat Joan de Grieck de schrijver zou wezen van ‘De bevallige kluchte van de
Gildebroeders van Koeckelbergh’ is volstrekt niet bewezen.
Immers, de man, die in de jaren 1670-1673, toen hij de veertig voorbij was. zijn
tijd verbeuzelde met het verzamelen van ontleende anecdoten, zou dus op
achttienjarigen leeftijd reeds eene oorspronkelijke klucht geschreven hebben, die in
het geheel niet slecht is. Dit lijkt wel vreemd.
In 't bundeltje ‘Het Leven is maer Droom’ met nastuk ‘De Gildebroeders van
Koeckelbergh’ gaan alle loftuitingen naar Schouwenbergh, den vertaler van het
treurspel. Niet één aanmoediging wordt gericht tot Joan de Grieck, den jongen
schrijver van de oorspronkelijke klucht ‘De Gildebroeders van Koeckelbergh’.
Hoe uitgelegd, dat die begaafde jonge man niet eens werd aangespoord om in die
richting voort te gaan? En waarom vergenoegde hij zich als volwassen man met het
bijeenbrengen van verhalen aan anderen ontleend?
‘Coenraedt Bier-borst’, een der beste stukken van ‘Het Brussels Klucht-tooneel’
mogen wij beschouwen als een nieuwe druk van ‘De bevallige kluchte van de
Gildebroeders van Koeckelbergh’, waaraan slechts zeer geringe wijzigingen werden
toegebracht.
***

De overige stukken van ‘Het Brussels Klucht-tooneel’, te weten: ‘De ghedwonghe
Griet’, - ‘Den mis-luckten Dragonder’, - ‘Lemmen met sijn Neus’ geven ons geen
aanwijzingen om vast te stellen wie als schrijver van deze werken optreedt.
***

Met dit bondig overzicht wordt vooral een werk van rechtvaardigheid beoogd.
De moderne voorstanders van Joan de Grieck - die alhoe-
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wel een minder, dan toch een zeker figuur zal blijven maken in onze letterkunde door
zijne drie anecdotenverzamelingen - hebben hem, buiten hun weten, laten pronken
met vreemde veeren, vooral met die van zijn jongsten broeder Judocus, tot heden
toe als schrijver volslagen onbekend.
Om die reden reken ik het mij tot plicht den naam van Judocus de Grieck(1) aan de
vergetelheid te onttrekken; en het mijne, hoe gering dan ook, bij te dragen tot beter
kennis van onze 17e eeuwsche Zuid-Nederlandsche literatuur.
St. Pieters Jette, Mei 1928.(2)

Bibliographie.
Parochiale registers en archief der stad Brussel.
Staatsarchief.
(1) Judocus de Grieck, jongste zoon van Lanibertus de Grieck, werd geboren te Brussel den 20
Maart 1648.
In 1671 trad hij te Brussel in het huwelijk met Margaretha Michiels, die hem zes kinderen
schonk:
Maria

geboren den
6-11-1672.

(St Niklaas par.)

Joannes-Baptistus

25-8-1674.

(St Niklaas par.)

Hendricus-Joannes

27-10-1675.

(St Niklaas par.)

Barbara - - -

7-6-1677.

(St Niklaas par.)

Antonius-Franciscus

27-8-1679.

(St Gudula par.)

Maria-Anna - -

15-2-1683.

(St Gudula par.)

In 1693 ging hij een tweede huwelijk aan met Maria Van Vlaenderen.
Evenals zijn vader en zijne broeders Claude en Joan was hij bedrijvig als boekverkooper
(aangenomen 16 Mei 1675) en drukker (aangenomen in 1686). Hij was gevestigd aan de
Steenpoort.
Als werken uit zijne pen gevloeid mogen we met zekerheid melden:
1679 ‘Den lacchende ende leerende Waer-seggher.’
1690. ‘Den Pelgrim van dese Wereldt.’ werken die tot hier toe aan zijn broeder Joan werden
toegeschreven.
Zonder twijfel dienen nog andere boeken Judocus' naam te dragen, daar hij in de voorrede
van ‘Den Pelgrim van dese Wereldt’ zelf spreekt over ‘alle andere mijn uytghegheven
boeckjens.’
Judocus de Grieck stierf na 1704, daar hij de opdracht onderteekent van ‘Vie et actions
héroïques et plaisantes de l'Invincible Empereur Charles V’, Amsterdam, J. Malherbe, uitgave
welke uit het jaar 1704 dagteekent.
(2) Wij danken de heeren professor Dr. M Sabbe en Dr. L. Simons, werkende leden der
Koninklijke Vlaamsche Academie, voor de wenken die zij ons bij het opmaken dezer studie
wel hebben willen geven.
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Frederiks & Van den Branden:x Biographisch Woordenboek der Noord- en
Zuid-Nederlandsche Letterkunde.
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J.B. Vincent: Essai sur l'histoire de l'imprimerie en Belgique.
J. Stecher: Histoire de la littérature néerlandaise en Belgique.
Dr. J. te Winkel: Ontwikkelingsgang der Ndl. letterkunde.
A. Henne & Wauters: Histoire de la Ville de Bruxelles.
Dr. Paul De Keyser Joan de Grieck. Drie Brusselsche Kluchten uit de zeventiende
Eeuw. 1925.
Verslagen en mededeelingen aan de Vlaamsche Academie.
(Overdruk Kleinigheden op het Gebied van de Geschiedenis der Letterkunde,
door Dr. M. Sabbe. 1925).
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August Beernaert-Prijskamp
Tijdperk 1926-1927.
Verslag van de jury.
In vergadering van 21 December 1927 der Koninklijke Vlaamsche Academie werden
volgende leden benoemd om deel uit te maken van den Keurraad: STYN STREUVELS,
Prof. MAURITS SABBE, Prof. PERSIJN, Eerw. H. ALOÏS WALGRAVE. Als afgevaardigde
van de Regeering werd op 24 Januari 1928 door den Minister van Kunsten en
Wetenschappen de heer ADOLF HERCKENRATH benoemd.
Tot voorzitter werd aangesteld, STYN STREUVELS, tot secretaris-verslaggever
ADOLF HERCKENRATH.
Vijf vergaderingen werden gehouden.
43 boeken en manuscripten werden ingezonden.
Alhoewel enkele werken, zooals:
M. VANDE VOORDE: Het Meisje Lea,
F. DE PILLECIJN: Pieter Fardé,
F. DE PILLECIJN: Hugo Verriest,

de aandacht troffen, traden direkt op den voorgrond de twee volgende werken die
bij de bekroning in aanmerking konden komen:
MUSSCHE: De twee Vaderlanden,
ROELANTS: Komen en Gaan.
Laat ons met enkele woorden deze werken benaderen.
Komen en Gaan van MAURITS ROELANTS is een heerlijke en zeldzame verschijning
in onze letterkunde, niet alleen om het fijn zielkundig en gaaf verhaal, maar ook om
haar mooi, rijk en stevig gestyleerd proza.
Dit is werk van een bewust artiest die het objectief realisme terugdrong en de
personages van zijn roman tot symbolen van zijne gedachte en zijn gevoel wist uit
te werken.
Dit verhaal geeft ons een kijk op wat er in het innerlijke
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zijn van een man en zijn vrouw, een jonge gescheiden vrouw en een geestelijke
omgaat. 't Is een spel van stil gebeuren, een intiem konflikt van geestelijke
overwegingen en zielsbeproevingen; een meesterlijke ontleding van een zinnelijken
man, produkt van zijn overleden vader; van een koele verkwezelde, hooghartige
vrouw, zonder levenslust; van een tante, wegens haar huwelijk uit de familie gesloten,
in haar hart gekneusd door huwelijksmislukkingen; en van een priester van wien
men de oplossing van het scheidingsprobleem afwacht. Onmiddellijk valt u de kloeke,
gezonde ernst van den priester op, die ‘de gaven des geestes een zekeren voorrang
gaf op die des harten’, en aan het psychologisch proces geen het minste geweld wil
aandoen.
Deze ontleding van den Ik-vorm, geschiedt dan ook zonder horten of stooten en
het verhaal lijkt daardoor soms koud en te verstandelijk.
Indien het niet misplaatst is van invloed te spreken, zouden we hier den naam van
Mauriac willen noemen als een bewijs hoe hoog we dezen roman van ROELANTS
stellen, die getuigt van een prachtig innerlijken rijkdom.
MUSSCHE. De twee Vaderlanden.
Dit is een boek, gezwollen van hartstocht en wee, doorkruist van felle bitterheid
en milde levensvreugde, waarin de stem van een bard opbazuint vol bekommering
om de nooddruftigen, de misdeelden.
Drager van een ideaal, van God vervuld, zoekt de schrijver Hemel en Aarde, God
en de menschen, te vereenigen in één beminnenden drift; hier, breekt de smart,
doordrenkt van ‘liefde, lente en muziek’ tot een psalm; daar, zwelt het rythme tot
een uitdagenden zang aan het Leven.
Een altruistische geest treedt uit gansch zijn werk naar den voorgrond en uit de
diepten van zijn groot-menschelijk gemoed stijgt in oogenblikken van bezielde
bewogenheid, zijn woord als de breed-orgelende stem van een Prediker.
Zijn taaldronkenschap, in dienst van de gedachte, zijn bandelooze natuur- en
levensaanbidding, waaraan de lezing van Walt Whitman niet vreemd blijkt te zijn,
slaan soms over in rhetorikale weelde, zoodat vers en proza bijna verstikken in den
overvloed van zijn klank en beelden en aan het natuurlijke en het breed-gedragen
rhythme der groote weeën en vreugden geweld aandoen.
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Maar afgezien van deze jeugd-gebreken, wijst dit boek onmiskenbaar naar een
nieuwen uitingsvorm in de Vlaamsche letterkunde waarvan de mannelijk bazuinende
klank reeds het praeludium is
De grootschheid van visie die uit elke bladzijde naar voren dringt, de
oorspronkelijkheid van de behandelde stof, waarbij de schrijver de verborgen stemmen
van vreugde en smart, van Leven en Dood, van God en Menschen, hartstochtelijk
heeft beluisterd, maakt dat de Twee Vaderlanden met evenveel liefde mogen aanvaard
worden als ze werden geschreven.
De taak van de jury was lang niet gemakkelijk en graag zou ze den prijs in
verdeeling aan MUSSCHE en ROELANTS toegekend hebben indien de voorschriften
van den prijskamp zulks hadden toegelaten. Vóór dit ‘non possumus’ werden de
verdiensten en gebreken van beide werken lang gewikt en gewogen en bij de stemming
spraken drie leden zich voor MUSSCHE uit en twee voor ROELANTS.
Namens de Jury:
De Schrijver,
AD. HERCKENRATH.
De Voorzitter,
FRANK LATEUR.
De Leden,
J. PERSYN,
M. SABBE,
AL. WALGRAVE.
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‘Hier nes ander pape bi’
Over leekenbiecht in den Reinaert (Rein. v. 1439).
door Dr. J. van Mierlo jun. S.J., briefwisselend lid.
Ten derden male is Reinaert vanwege koning Nobel, nu door zijn neef Grimbert,
gedagvaard geworden. Er is geen ontkomen meer aan. Hij begrijpt, dat het nu voor
hem en de zijnen gevaarlijk wordt. Liever dan maar mee! Zoo is toch niet alles
verloren en wellicht... ja, wellicht zal hij er wel iets op vinden! Als een beste vader
neemt hij afscheid van Hermelijne en zijn kinderen. Hij stapt het af met Grimbert.
Den dood te gemoet. Dan, als een goed christen zal hij sterven. Zoo, zegt hij tot zijn
neef, ic wille gaen
Te biechten hier te di.
Hier nes ander pape bi.

Hoe het hem dan ook aan 't hof verga, zijne ziel zal te claerre wesen.
In mijn pleidooi voor Arnout's oorspronkelijkheid had ik dat vers aangehaald als
een bewijs voor de grootere natuurlijkheid van het Dietsch tegenover het
overeenstemmende vers in li Plaid
Qar je n'i voi prestre plus pres,
(1022).

Ondanks de nauwe verwantschap van li Plaid en R. Ia, toch zijn de juist
overeenstemmende verzen niet zoo talrijk, om een ander besluit toe te laten, dan dat
de Dietsche redactie gewoonlijk als bepaald natuurlijker treft. Nu heeft men er mij
op gewezen, dat dit vers niet alleen zooveel natuurlijker, maar ook zooveel juister
zou zijn in 't Dietsch dan in 't Romaansch: er is hier immers spraak van een
leekenbiecht; dat nu komt tot zijn recht in onzen R., minder in li Plaid.
Zeer juist: een leekenbiecht. Zulk een biecht is nu geheel uit onze gewoonten,
zelfs uit onze godsdienstige praktijken verdwenen. Ze is echter in vroegere eeuwen
bij het geloovige volk zeer in gebruik geweest. Wij kunnen ons nu moeilijk
voorstellen, wat zulk een biecht eigenlijk beteekende, en welke plaats zij eenmaal
heeft ingenomen in het godsdienstige leven. Hoe

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

568
moeten wij haar dan wel beschouwen? Daar kreeg ik juist kennis van een soort
compendium van pastoraaltheologie voor priesters uit het Kamerijksche in de XIIIe
eeuw: dyalogus Gilonis de VII sacramentis, waaruit Dr Fl. Prims in Collectanea
Mechliniensia (III, 1928) de voornaamste plaatsen meedeelt en dat hij meent te mogen
toeschrijven aan den bisschop van Kamerijk Guiardus van Laon, die in 1247 op een
reis naar Antwerpen te Affligem overleed(1). Daar heet het bij de biecht:
Petrus. In extrema necessitate quid faciet penitens qui non habet copiam sacerdotis
cui valet confiteri?
Gilo. Confiteatur Deo vel layco si habuerit, quia in tali necessitate posset layco
confessio fieri vel non sacerdoti.
De leekenbiecht was dus een kerkelijk geoorloofde zelfs aanbevolen biecht in
geval van nood: een noodbiecht. Doch van welken aard?
Toch niet van denzelfden als het doopsel in nood door een leek toegediend, dat
immers een echt sacrament moet heeten, terwijl zulk een leekenbiecht geen sacrament
kan zijn Nochtans schrijft zelfs de H. Thomas haar een zeker sacramenteel karakter
toe, en leert hij, dat zij in geval van nood, bij gebrek aan een priester, verplichtend
is.
Wat was dan wel juist zulk een leekenbiecht? De door de opmerking van mijn
correspondent gewekte verwachting, dat er uit dit motief in onzen R. nog iets voor
Arnout's oorspronkelijkheid zou kunnen afgeleid worden, en de overwegingen die
daarbij in mij waren opgerezen, hebben mij dan aangedreven, om over dit onderwerp
wat meer dan enkele algemeenheden te vernemen.
Vóór een paar jaren is een zeer uitvoerige historisch-dogmatische studie verschenen,
waarin de leekenbiecht in hare geschiedkundige ontwikkeling alzijdig behandeld
wordt(1). De

(1) Die toeschrijving aan Guiardus van Laon gebeurt op het gezag van den kataloog van
Rooklooster, van 1503, en van latere schrijvers. Misschien mag hier nog aan toegevoegd
worden dat ook Gallia christiana beweert dat Guiardus van Laon dit werk, omstreeks 1230
nog wel, zou geschreven hebben.
(1) Ik bedoel het werk van P AM. TEETAERT, Ord. Cap La confession aux laïques dans l'église
latine. Wetteren. Bruges, 1926. Het werk werd geschreven als dissertatie tot het verkrijgen
van den titel van doctor in de godgeleerdheid aan de Universiteit van Leuven. In 1897 was
leeds het werk verschenen van E.H.P. LAURAIN, De l'intervention des laïques, des diacres
et des abbesses dans l'administration de la Pénitence dat een eerste poging van historische
behandeling van dit onderwerp bedoelde. Daarop vooral steunt het artikel Confession voor
de leekenbiecht in Dictionnaire de théologie catholique van A. Vacant en E. Langenot. In
1909 verscheen nog te Munchen het werk van G GROMER, Die Laienbeicht im Mittelalter.
Ein Beitrag zu ihrer Geschichte. Zie de kritiek van beide werken bij Am. Teetaert, o c. XVII.
In Studien 1914 (LXXXII, blz 458) schreef E.P.J DANIELS een artikel: Leekenbiecht en
symbolische communie in de Middeleeuwen Met het werk van Teetaert is het mogelijk wat
vaster de lijnen van den ontwikkelingsgang te trekken, zoover dit voor ons doel gewenscht
kan zijn.
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zaak heeft niet alleen belang als voorbeeld van wat katholieken onder ontwikkeling
van een geloofsleer verstaan: door het meer in den voorgrond van het bewustzijn
treden bij de geloovige gemeenschap van een of ander zijde van die geloofsleer, zij
kan ons nog helpen om dergelijke feiten en wat daarmee in verband staat in de
letterkundige verschijnselen te begrijpen, te beoordeelen, te situeeren zelfs in hun
tijd en omgeving, in de levende werkelijkheid. Zoo heb ik gemeend dat, een beknopte
voordracht over de leekenbiecht niet onwelkom zou zijn, voornamelijk daar er in de
literatuurgeschiedenis en in commentaren op den Reinaert gewoonlijk weinig of niets
over gezegd wordt dan wat onnauwkeurigheden(1). Bij het einde komen we dan even
als toepassing op ons vers terug.
***

Het is eerst in de VIIIe eeuw dat in de Westersche Kerk de vroegste vermelding van
biecht aan leeken voorkomt; met de IXe en de Xe groeit het gebruik nog aan, maar
blijft beperkt bij dagelijksche zonden, terwijl de grootere zonden, de doodzonden,
uitsluitend aan de sleutelmacht van den priester onderworpen zijn. Dit gebruik hangt,
naar mijn meening, ook samen met de ontwikkeling van het godsdienstig leven,
zooals we dat vroeger, juist ook in de IXe en Xe eeuw, hebben geschetst, toen de
geloovigen streefden naar een leven van volmaaktheid in de vormen van het
monnikenleven(2). Het is inderdaad

(1) Meestal spreekt men alleen van biecht, van vossenbiecht, zonder er op te wijzen dat het
eigenlijk een leekenbiecht is. F. BUITENRUST-HETTEMA merkt op bij v. 1439: biechten aan
een leek niet geoorloofd; maar 't komt voor als ‘nes ander pape bi’. Onjuist: biechten aan
een leek was in sommige gevallen niet alleen geoorloofd, maar verplichtend Andere
commentaren gewagen niet van den bijzonderen aard dezer biecht; ook wordt ons vers niet
nader verklaard, wat toch wel mocht, zooals verder zal blijken. Dr. P H. VAN MOERKERKEN
Jr., De Satire in de Nederlandsche kunst der Middeleeuwen, Amsterdam, 1904, ziet in
Reinaert's woorden ‘een gemoedelijke, maar zeker alles behalve eerbiedige opvatting van
de biecht.’ Ook verkeerd.
(2) In ons opstel Op den drempel onzer dertiende eeuw, Versl en Med. der Kon. Vl Academie,
1926. Ook reeds vroeger in Hadewych. in de serie Eigen Schoon, uitgave N V Standaard,
Brussel, 1925
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een gebruik, dat zich uit de abdijen bij het volk verspreid heeft; een toepassing
namelijk van de bij de monniken in zwang zijnde culpa: om voor de vergaderde
gemeenschap de dagelijksche gebreken en tekortkomingen aan den regel en aan de
kloostertucht te belijden, ten einde door de gebeden der gemeenschap vergiffenis te
verkrijgen. Zoo werd dan ook deze praktijk van de leekenbiecht in die tijden
gerechtvaardigd: de gebeden der leeken-biechtvaders, te zamen met de vernedering
en met het door die vernedering verlevendigde berouw, konden van God de
kwijtschelding dier zonden en gebreken verwerven. Nu was in die tijden de
sacramentenleer nog niet zoo bewust uitgewerkt als dit later zou gebeuren. Van de
verschillende deelen waaruit het sacrament der biecht bestaat, belijdenis, vrijspreking
of absolutie, voldoening, werd deze laatste als het voornaamste beschouwd; de
belijdenis, hoewel noodzakelijk, bleef daaraan ondergeschikt, en gebeurde met het
oog op de voor te schrijven voldoening. Daar deze nu alleen door priesters mocht
opgelegd worden, en daar de zwaardere zonden slechts door de oplegging van zulk
een voldoening werden vergeven, kon het gebruik van een biecht aan leeken voor
de doodzonden niet eens opkomen. In die eeuwen verschijnt dan de leekenbiecht
louter als een oefening van godsvrucht voor de vergiffenis van de dagelijksche
zonden(1).
Tegen het einde der Xe en in het begin der XIe eeuw echter is het belang der
belijdenis in het bewustzijn der geloovigen gaan stijgen boven dat der voldoening.
Vooreerst, omdat door de veranderingen in de praktijk der boetetucht een uitvoeriger
en bepaalder belijdenis der zonden was noodzakelijk geworden: de bij vaste
bepalingen voorgestelde uitboetingen eischten meer bepaaldheid ook in de belijdenis.
Later werd de op te leggen voldoening steeds meer aan het oordeel van den priester
overgelaten, die dan rekening moest houden met ouderdom, geslacht, gezondheid,
enz. van den boeteling. Maar ook dat bracht nog meer verzachting mee van de
boetetucht. Als gevolg steeg de noodzakelijkheid der belijdenis. De verinnerlijking
van het godsdienstig leven in die tijden, te zamen met de controversen waartoe de
voorstanders der belijdenis ook aanleiding gaven, hebben dit groeiend bewustzijn
nog bevorderd.
Tegen de XIe eeuw dan staat de belijdenis voorop, als

(1) Het begin van Reinaert's biecht: Confiteor pater mater herinnert duidelijk aan de kloosterculpa.
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voornaamste deel van de biecht. In de overtuiging van de noodzakelijkheid der
belijdenis tot het verkrijgen der vergiffenis, zijn dan de geloovigen begonnen ook
de zware zonden aan leeken te biechten, in geval van nood en bij afwezigheid van
een priester, en zijn de godgeleedern gaan verdedigen, dat zulk een biecht niet alleen
geoorloofd, maar zelfs verplichtend was. Beschouwden zij dan zulk een biecht als
een sacrament, in den echten zin van 't woord? Niets laat toe dit te beweren. Zij
verklaren de daardoor verkregen vergiffenis alleen uit de beschaming die zulk een
belijdenis veroorzaakt en uit de vermorzeling des harten die er door wordt gesterkt
en geopenbaard. Doch nergens met een beroep op de sleutelmacht.
Omstreeks het midden der XIe eeuw verscheen onder den dekmantel van den H.
Augustinus een werk De vera et falsa poenitentia dat in dezen beslissend zou worden
en eeuwen nog, om het gezag van den vermeenden schrijver, de godgeleerden zou
bezig houden Daarin leert deze: ‘zoo groot is de kracht der belijdenis, dat, waar een
priester ontbreekt, men biechte aan zijn naaste... En hoewel hij aan wien men biecht
de macht om te ontbinden niet heeft, toch wordt wie aan zijn metgezel de schaamte
van zijn zonde belijdt vergiffenis waardig, om het verlangen dat hij heeft naar den
priester.’(1)
Zooals men ziet, zulk een biecht heeft geen sacramenteel karakter: de biechtvader
heeft geen sleutelmacht, de zonden worden niet vergeven uit kracht van het sacrament,
maar omdat de biechteling door de beschaming van zulk een belijdenis zich die
vergiffenis heeft waardig gemaakt. En zoo wordt in de XIIe eeuw en in het begin der
XIIIe de leekenbiecht in geval van nood vrij algemeen als noodzakelijk voorgesteld.
En dat hing ook weer samen met de verinnerlijking van het godsdienstig leven en
van de boetetucht. Niet alleen groeit het bewustzijn, dat de beschamende belijdenis
de beste uitboeting is; maar bij de steeds toenemende verzwakking van de boetetucht,
ook dat tot de vergiffenis der zonden niet zoozeer de uitwendige werken, dan wel de
inwendige gezindheid van berouw vereischt wordt. Toch blijven de andere deelen
van het sacrament even noodzakelijk, om elk tot de volledige vergiffenis bij te dragen.
Maar de belijdenis wordt nu bepaald hoofdzaak, omdat zij ook het uitwendige teeken
is van de rouwmoedige gezindheid. Ja, daar

(1) AM. TEETAERT o c. blz. 51 waar de juiste beteekenis dezer woorden ontleed en geheel de
leer uiteengezet wordt. Onnoodig er hier verder op in te gaan.
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het tot de vergiffenis vereischte berouw zonder zulke belijdenis onmogelijk is, omdat
deze de beschaming en de vernedering veroorzaakt, die de zekere kenteekens zijn
van de oprechtheid van dit berouw, zoo begrijpt men, dat de belijdenis ook aan leeken
steeds meer, niet slechts als geoorloofd, maar als noodzakelijk is gaan voorgesteld
worden.
In de XIIIe eeuw met den opbloei der Scholastiek zijn de godgeleerden en
canonisten zich steeds meer gaan verdiepen in het wezen en het sacramenteele karakter
der biecht. Waarin is dit juist gelegen? En zoo werd dan ook bewust de vraag gesteld
en behandeld: is de biecht aan leeken een sacrament? Daarop luidt het antwoord:
neen; alleen de biecht aan een priester is een sacrament. Uitzondering in dezen is de
Gelukzalige Albertus Magnus: deze leeraart dat de leekenbiecht wel een sacrament
is. Maar dat hangt samen met de hem eigen theorie over het wezen der sacramenten:
is de leekenbiecht volgens hem al een sacrament, toch is zij dit slechts in zijn zin,
niet in den zin, dien de Kerk aan dit woord heeft gehecht.
De H. Thomas leeraarde, dat het voornaamste deel der biecht in de absolutie van
den priester gelegen was. En nochtans, ook hij en geheel de Dominikaansche school
beschouwde de leekenbiecht in geval van nood als verplichtend. Hoe kon dan zulk
een biecht aan een leek vergiffenis verkrijgen? Hier bracht de groote leeraar de theorie
te pas, die we toch ook reeds in De vera et falsa poenitentia aantroffen: ex desiderio
sacerdotis. Zulk een biecht besluit in zich den wensch om zijn zonden aan de
sleutelmacht te onderwerpen indien het mogelijk ware. Zoo kreeg de leekenbiecht
zelfs een zeker sacramenteel karakter: de vergiffenis werd toch, alhoewel
onrechtstreeks, verworven door de sleutelmacht. En nu gaat men zelfs doopsel en
biecht gelijkstellen en voor de biecht als voor het doopsel buitengewone bedienaars,
in geval van nood, aannemen. Toch dient hierbij opgemerkt, dat zulk een biecht
nooit, zooals wel zulk een doopsel, als sacrament is beschouwd geworden.(1)
Maar is nu zulk een leekenbiecht ook noodzakelijk? De H. Thomas en zijn school
antwoorden: ja. Dit staat in verband met zijn leer, dat, hoewel de absolutie het
voornaamste deel is

(1) Het woord sacrament had vroeger een veel ruimer opvatting, waar dan een schrijver van
sacramenten spreekt, moet men rekening houden met de beteekenis die hij hecht aan 't woord,
en of hij het gebruikt in den zin van sacramentum perfectum, zooals die door de Kerk voor
de zeven sacramenten wordt opgevat.
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der biecht, de daden van den biechteling toch ook tot het wezen behooren, en dus
door den biechteling, zoover mogelijk, moeten gesteld worden.
Maar veruit de meeste godgeleerden en canonisten leeren nu, dat zulk een biecht
niet noodzakelijk, doch alleen geoorloofd en aanbevelenswaardig moet heeten. Zoo
ook de verhandeling, die wij bij het begin aanhaalden, de dyalogus Gilonis de VII
sacramentis; wat mij doet veronderstellen, om hier al dadelijk een kleine toepassing
te wagen, dat dit geschrift niet uit de eerste helft der XIIIe eeuw, maar uit de tweede
moet dateeren. Uit de leer dat in de absolutie het wezen van de biecht gelegen is,
besluiten zij dat alle verlangen naar den priester voldoende is, zonder dat dit verlangen
nu juist door een biecht aan een leek wordt uitgedrukt. Toch is, meenen zij, zulk een
biecht geoorloofd, en zelfs aan te bevelen. De reden daarvoor leidt ieder af uit zijn
opvatting van de noodzakelijkheid der belijdenis: de beschaming van zulk een
belijdenis verlevendigt het berouw; de smeekingen van den biechtvader kunnen mede
vergiffenis verwerven.
Aan het einde der XIIIe eeuw eindelijk is Duns Scot de eerste die niet alleen de
noodzakelijkheid, maar zelfs het nut en de rechtmatigheid van de leekenbiecht ontkent.
Volgens hem behooren de persoonlijke daden van den biechteling niet tot het wezen
der biecht, maar zijn die alleen vereischt opdat het sacrament volledig zij. Waar nu
het wezen, de absolutie van den priester, ontbreekt, daar is de biechteling niet verplicht
tot zulke daden. En daar de biechteling zich ook over zijn zonden even goed voor
God kan schamen en vernederen, blijkt ook het nut van zulk een biecht aan een leek
tot verlevendiging van het berouw van geen belang meer. Eindelijk, daar zulk een
biecht(1)(2)

(1) Veeleer komt zulk een biecht overeen met het doopsel van begeerte, alleen wordt geleerd
dat de biechteling, opdat die begeerte ook waarachtig blijke, al moet doen wat van zijnen
kant vereischt wordt, dus ook zijn zonden belijden.
(2) Toch werd ook reeds in de eerste helft der XIIIe eeuw, b.v. door Alexander de Hales (gest
1245) geleerd, dat de leekenbiecht in geval van nood niet volstrekt noodzakelijk was Die
leer komt echter vooral later op. In den dyalogus Gilonis wordt zulk een biecht als geheel
vrij voorgesteld. Zelfs schijnt de schrijver eerst de biecht aan God alleen aan te bevelen; van
de leekenbiecht beweert hij niet meer dan dat ze geoorloold is: POSSET layce confessio fieri;
door er aan toe te voegen vel non sacerdot schijnt hij ook een onderscheid te willen maken
en aan te raden zich dan bij voorkeur b.v. tot een clericus of een monnik, of een diaken te
wenden
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het sacramenteele karakter der ware biecht vertroebelt, moet ze bepaald afgekeurd
worden. Zoo kreeg de leekenbiecht den genadeslag. Het gezag van den H. Thomas
zal haar nog wel eenige verdedigers bezorgen. Zelfs Ruusbroec is er nog een
voorstander van. En Corn. Everaert bouwt er in de XVIe eeuw, weliswaar volgens
een oud thema, nog zijn esbatement van den Visscher op
***

Het is hier niet de plaats om de dogmatische beteekenis van dezen ontwikkelingsgang
in de leer over de leekenbiecht bijzonder te doen uitkomen. Laten we liever nog
enkele oogenblikken bij een paar voor de hand liggende toepassingen op
verschijnselen in de literatuur verwijlen.
En vooreerst, het is wel zeker dat al wat in de literatuur verband houdt met de
biecht en met de uitboeting der zonden, met berouw, belijdenis, vergiffenis,
voldoening, ons heel wat meer zal gaan zeggen, als wij nu zien uit welke bijzondere
beslommeringen dat geboren kan zijn en waarom het deze of gene bepaalde vormen
heeft aangenomen. Dan zullen wij daarin meermaals een weerklank vernemen van
soms heftig gevoerde controversen, en er niet zelden ook een hulp in mogen
ontdekken, om het ontstaan van een of andere openbaring nader vast te stellen: alles
krijgt zoo veel meer kleur en leven. Wij gaven er reeds een voorbeeld van.
Daar is nog de uitgebreide exempelenliteratuur; in het licht van bovenstaande
ontwikkeling krijgen die niet alleen belang voor, om een gemakkelijk woord te
gebruiken, het volksgeloof, maar misschien nog meer voor de wisseling in de
theologische opvattingen. Zoo wordt in sommige exempelen in 't bijzonder de
noodzakelijkheid der uitboeting door moeizame en pijnlijke uitwendige werken, die
nooit te zwaar schijnen te zijn, op den voorgrond geschoven. In andere integendeel
wordt de kracht van het ware berouw met voorliefde aangetoond, waarbij dan niet
zelden de ergste en ergerlijkste zonden worden aangehaald, die door het berouw
worden uitgewischt, en waarom den biechteling nog slechts een Ave Maria als boete
wordt opgelegd. In andere nog wordt de noodzakelijkheid der belijdenis tegenover
strenge boetpleging sterk uitgedrukt: een zondaar of een zondares kan een gansche
leven in zulke ondragelijke boetplegingen doorbrengen; verzwijgt hij uit schaamte
één enkele zonde, zoo kan hij ook niet gered worden en is al zijn boete vergeefsch.
Of
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elders weer, en zulke exempelen zullen wel later zijn ontstaan en de theorie van Duns
Scot hebben voorbereid, waar zulk een belijdenis onmogelijk is, daar verlost het
berouw alleen(1). En nochtans geen van deze exempelen is in strijd met het kerkelijke
dogma: zij leggen slechts den nadruk bij voorkeur op een of ander kant van dit dogma,
doen er een of ander deel bijzonder van uitkomen, al naar de wisselende opvattingen
van wat eigenlijk voornamer, belangrijker, noodzakelijker is. En liefst worden dan
die opvattingen in uiterste, op de spits gedreven, vormen voorgedragen, in het
treffende gewaad van 't exempel.
Caesarius van Heisterbach verhaalt meer dan een voorbeeld, dat de krachtdadigheid
der leekenbiecht moet bewijzen. Hij beschouwt haar als volstrekt noodzakelijk, omdat
zij getuigenis aflegt voor de oprechtheid van het berouw, en omdat de daardoor
veroorzaakte beschaming de beste boete is. In geval van nood, leeraart hij, mag
eenieder zich tot gelijk wien, zelfs tot een ongeloovige, een heiden, een Saraceen
wenden. Hij haalt zelfs feiten aan van biechten aan leeken waar de biechteling zich
wel tot een priester had kunnen wenden, maar dit om een of andere reden niet wil
doen. Daar hij er zich niet over verwondert, schijnt de veronderstelling gewettigd,
dat de biecht aan leeken buiten gevallen van nood, ook waar een priester zou kunnen
bijgehaald worden, geoorloofd en zelfs gebruikelijk zou zijn geweest. Zulk een
meening volgt trouwens uit zijn opvatting van de kracht van het berouw, dat wel is
waar alleen blijkt uit de belijdenis, maar daarom niet noodzakelijk uit de belijdenis
aan een priester. Echter de zoo verkregen vergiffenis is weer geen sacramenteele.
Deze opvatting verklaart wellicht het zonderlinge verhaal van zulk een leekenbiecht
in het leven van de H. Christina, zooals Thomas van Bellinghen (van Cantimpré) dit
heeft in zijn leven dier heilige en in het Biënboec, zooals dit ook voorkomt in het
berijmde leven door broeder Gheraert (1427-1468)
Graaf Lodewijk van Loon liet Christina bij zijn sterfbed halen, en nadat hij alle
overigen had bevolen zich te verwijderen, begon hij haar, met alte groten tranen
ende rouwe, al de zonden, die hij van zijn elfste jaar af bedreven had (de kinderen

(1) Zoo exempelen waarin de zondaar bij de belijdenis door zulk een berouw overweldigd wordt
dat hij niet spreken kan; als hij dan zijn zonden op een cedula schrijft, ontdekt de priester
dat er niets op staat zijne zonden zijn door zijn groot berouw alleen uitgewischt.
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komen tegenwoordig vroeger tot de jaren van verstand) uiteen te zetten. Een
leekenbiecht; toch wordt nergens gezegd dat de graaf niet bij een priester had kunnen
biechten, noch ook dat hij daarna eigenlijk bij een priester nog zou gebiecht hebben.
Alleen wijst Thomas er op, dat hij dit deed, niet om van Christina aflaat, dat is hier
wel absolutie, te verkrijgen, wat de maagd immers niet geven kon, maar om haar te
bewegen voor hem bij God om genade te bidden(1). De graaf sterft en wordt
veroordeeld tot een zwaar vagevuur; doch Christina neemt het op zich, de helft van
de folteringen die hij moest lijden in haar eigen lichaam uit te boeten.
Zoo blijft de noodzakelijkheid der uitboeting steeds bestaan. Maar met de
verzwakking van de boetetucht en wellicht in verband daarmee, zien wij de opvatting
van de plaatsvervangende uitboeting sterk toenemen, bijzonder in de XIIe en in de
XIIIe eeuw. Daaruit verklaart zich de sterke drang naar boetedoening, die wij in
heiligen uit die tijden, bij Christina, bij Beatrijs van Nazareth, bij de H. Lutgardis
aantreffen: naarmate de zondaars minder boete doen, zullen de rechtvaardigen die
steeds meer op zich nemen.
Nu zullen wij ook, dunkt mij, beter begrijpen, wat zulke leekenbiecht, waar die
in chansons de gestes, in romans, in verhalen of sproken, voorkomt, wel beteekent.
Zij is niet geboren uit een of ander vrome fantazie van den dichter, zij is geen louter
versiersel als een aandoenlijke episode; zij is vooral geen parodie van het heilige.
Zoowel voor de dichters als voor de ridders is zij diepe ernst, de opperste geloofsdaad
van het leven; zoo wilden die heilige, die vrome strijders voor het heilige, als het
heiligen past, ook sterven.
Kenmerkend voor zulk een leekenbiecht is, naar wat we gezien hebben, vooral:
ten eerste, gewoonlijk een beroep op de noodzakelijkheid om bij een leek te biechten,
daar geen priester aanwezig of kan bijgehaald worden; ten tweede, het wegblijven
van alle formule van absolutie. De leek bezit geen sleutelmacht; maar ofwel bidt hij
bij God om genade en vergiffenis voor den biechteling, of legt hij hem een of ander
penitentie op, schrijft hem eenige uitboeting voor, past die, waar doenlijk, zelf op
hem toe, zet hem tot berouw en tot bekeering aan; absolveeren doet hij niet.

(1) Hieruit blijkt nog het geloof aan de kracht van het gebed van den leeken-biechtvader, vooral
van een heiligen, om vergiffenis van de zonden te verkrijg en.
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De leekenbiecht was in 't bijzonder gebruikelijk bij storm en schipbreuk. Wel onder
den invloed hiervan werd het thema van man en vrouw, die bij malkander te biechten
gaan, omdat zij, zooals het in oudere voorstellingen heet, door den sneeuw belet
worden op een feestdag de kerk te bezoeken, op zee bij een storm overgedragen,
zooals C. Everaert het bewaard heeft.(1)
Doch voornamelijk kwam de leekenbiecht voor op het slagveld. En zoo in 't
bijzonder in de chansons de gestes, in den strijd tegen de Saracenen. Leon Gautier
heeft er verschillende voorbeelden van aangehaald.(2) Het aangrijpendste is wel dat
van de eerste biecht en de eerste heilige communie op het slagveld van Vivien in
Chanson d'Aliscans. Guillaume d'Orange is door de Saracenen verslagen geworden.
Als een dwaze dwaalt hij over het slagveld. Daar vindt hij onder de gesneuvelden
zijn neef Vivien, nog bijna een kind; dapper heeft deze gestreden; maar langs vijftien
diepe wonden ontsnapt hem het leven. Nog nooit heeft hij 't gewijde brood genut.
‘Biecht mij uw zonden’, zegt hem zijn oom, ‘want hier is niemand anders’. En Vivien
biecht hem al wat hij zich herinneren kan. Maar geen andere zonde kan hij in zijn
geweten ontdekken dan dat hij de gelofte had gedaan in den strijd niet te wankelen;
doch zóó was de overmacht van den vijand, dat hij eens is teruggeweken. Uit zijn
kerketasch nu haalt Guillaume de H. Hostie, 's Zondags te voren door den priester
gewijd. Vivien ontvangt voor het eerst zijn God, slaat zich nog eens vóór de borst
en sterft.
Hier zien wij hoe de hertog de H. Hostie bij den strijd op zich droeg. Doch
gewoonlijk wordt de leekenbiecht gevolgd door een soort van symbolische communie:
met drie grashalmen, symbool en uitdrukking van het geloof in de H. Drievuldigheid,
of met drie bladeren, of ook met wat aarde.(3)

(1) Over dit motief vgl. Dr. J.W. MULLER en Dr. L. SCHARPÉ Spelen van Cornelis Everaert,
Leiden, 1920, blz. 615; en vgl. AM. TEETAERT o.c. waar uit Gesamtabenteuer, uitg. door
F.A. VON DER HAGEN, t. II, n 44. Stuttgart, 1850, blz. 351 zulk een oudere vorm voorkomt.
(2) La chevalerie, Paris 1884; blz. 44 vgl. Vgl. A. TEETAERT o.c blz. 486; uit Raoul de Cambrai
(éd. E. LE GLAY, Paris, 1840, blz. 185-186; blz. 526-527; uit Chanson de Roland; uit Anseis,
Poème de Gaufrey. Renaud de Montauban, Chansons d'Aliscans.
(3) Voor de communie met wat aarde herinnere men zich de Guldensporenslag. Jonckbloet in
zijn uitg. van Walewein (aant. bij v. 4097) vermeldt hetzelfde feit in den ridder metter
mouwen; dan in den franschen prozaroman van Lanselot, en volgens Edelestand du Méril
nog: plaatsen uit Chanson des Lorrains, Mort de Garin, Chanson des Saisnes. Zie aldaar.
Ook nog in Raoul de Cambrai en in Renaud de Montauban (zie AM. TEETAERT o.c.)
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Zooals de leekenbiecht de werkdadigste openbaring was van het verlangen der
stervenden naar een priester, en zoo naar de sacramenteele biecht, zoo ook diende
die symbolische communie als uitdrukking van het verlangen naar de H. Eucharistie,
om met alle gerechten der stervenden uit deze wereld te scheiden.
Doch niet alleen uit de poezie, ook uit de geschiedkundige werkelijkheid, zijn
talrijke voorbeelden van leekenbiechten op het slagveld bekend(1). Nog van den H.
Ignatius wordt verhaald, hoe hij in 1521 bij den strijd voor de vesting van Pampeluna
zijne biecht aflegde bij een zijner wapengenooten(2).
Nog worden leekenbiechten vermeld bij wraaknemingen en strafuitvoeringen. Als
een laatste gunst wordt den gestrafte toegestaan, luidop zijne biecht te spreken, opdat
hij niet eeuwig gedoemd worde voor zijn euveldaden.
Niet zelden wordt opgemerkt, dat leeken die zulke biechten hadden gehoord, zich
daarna niets meer herinnerden van wat zij door die biecht hadden vernomen: dat
moest natuurlijk dienen als antwoord op de opwerpingen van de tegenstanders, dat
zulke biecht tot allerlei misbruik leiden moest.(3)
In onze eigene romanliteratuur is een bekend voorbeeld van leekenbiecht dat van
den rooden ridder in Walewein (vv. 3933 vlg.). Rouwmoedig biecht deze, door
Walewein overwonnen en in stervensnood, aan zijn overwinnaar al de euveldaden
van zijn leven. En, zooals 't past, Walewein spreekt hem niet vrij van zijn zonden,
maar bidt tot God:
Die rike God dor sine omoede
Moet jou vergheven alle mesdaet.

Maar opdat dit gebed des te krachtiger bij God zou zijn, noodigt hij de door den
rooden ridder verongelijkte jonkvrouw,

(1) Zie voorbeelden AM. TEETAERT blz 493.
(2) Monumenta historica Soc. Jesu. Ignatiana, IV, t. I, blz. 38, 1; reeds vermeld door Daniels,
S.J., a.c.
(3) Echter ook in zijn geschiedenis Histoire de St. Louis verhaalt Joinville hoe hij zelf in 1250
als het leger der christenen door de Saracenen achtervolgd werd, de biecht ontving van Guï
d'Ybelin, connestable de Chypre, en zich daarna niets meer herinnerde van wat hij gehoord
had.
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wiens broeder hij had gedood, tot vergiffenis uit, die dan haar smeekgebed met het
zijne vereenigt; voorbeeld mede nog van het vertrouwen, genade bij God te verkrijgen
door het smeekgebed van den biechtvader. En na de biecht komt ook de symbolische
communie Walewein nam wat aarde van onder zijn rechter voet(1):
Ende seide: Nu gaept, in Gods name
Ic moneghe jou dat moete bequame
Gode sijn ende sire moeder mede. (4099)

Nog op een ander plaats (v. 8354) hoort Walewein op dezelfde wijze de biecht van
een door hem gevelden fellen vilein, ende muenechdene daernae, dat is: diende hem
de laatste (symbolische) heilige communie toe.(2)
***

Zoo keeren wij dan ten slotte tot onzen Reinaert terug. Want, om hiermee te beginnen
en om al dadelijk een verkeerde opvatting uit den weg te ruimen, weleens werd, door
geleerden voornamelijk die uit parodies van, of zinspelingen op, bestaande
ridderromans den tijd van ontstaan voor ons dierengedicht hebben willen bepalen,
beweerd, dat in Reinaert's biecht onze Walewein geparodiëerd werd. Uit de
geschiedenis van de leekenbiecht is nu voldoende gebleken, hoe algemeen gebruikelijk
die was.
Trouwens het motief dier biecht lag reeds sedert lang in de overlevering van het
dierenverhaal. Bij Marbodus Redonensis (bisschop van Rennes) uit het einde der
XIe en in 't begin der XIIe eeuw, komt de fabel voor de fraude a lupo opilioni facta(3).
Hier is het de wolf nog, die te biechten gaat bij een monnik, en van hem een groote
monnikskruin, van oor tot oor, met een zwarte monnikspij ontvangt, om door
geveinsde vroomheid den herder te verschalken. Het motief van Reinaert's

(1) Vreemd is dat bij die symbolische communie meermaals opgemerkt wordt dat men die aarde
of die grashalmen nam entre ses piés.
(2) Zie J. DANIELS a.c. blz. 464.
(3) Migne P.L. 171, 1728 vlg. Of zinspeelt dit op de biecht bij monniken in de Oostersche kerken?
Vreemd is dat ook de regel van den hl. Basilius vermeld wordt, een kloosterregel uit de
Oostersche kerk. Werd die regel, trouwens ook in 't Westen bekend, alleen uit versnood
(regula Basilii) ingeschoven? De zwarte monnikspij zinspeelt toch weer op Benedictijnen
Niet vergeten dat we hier met een gedicht van een geleerde te doen hebben.
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biecht is hier dus wel gegeven. Maar was dit een leekenbiecht? Was die monnik
priester?
In onzen Reinaert hebben we met een echte leekenbiecht te doen. En dat komt er
bijzonder duidelijk uit. En onze dichter verliest het nooit uit het oog.
Hier nes ander pape bi.

zegt Reinaert. Dat beteekent niet: er is hier geen ander geestelijke; wat zou
veronderstellen dat Grimbert priester was en de eenige priester, bij wien Reinaert
dan wel genoodzaakt is zijn biecht te spreken. Reinaert bedoelt niet: ‘was er hier een
ander priester, ik zou bij dien gaan; nu moet ik wel bij u’. Zijn woorden beteekenen:
‘er is hier niemand anders in de buurt die priester is’(1). Zij drukken de omstandigheid
uit, waarin leekenbiecht geoorloofd, ja verplichtend was: in stervensgevaar, bij
afwezigheid van een priester.
Dit nu komt reeds in het Fransch niet tot zijn recht. Zooals bekend, gebeurt daar
Reinaert's biecht nog vóór zijn vertrek, in zijn burcht zelf van Maupertuis. Hier is
het Grimbert, die Reinaert den raad geeft bij hem te biechten:
Qar je n'i voi prestre plus pres.

Dat hij zich zoo uitdrukt nog in de burcht zelf, te huis, waar er natuurlijk geen priester
was noch kon zijn, is al vreemd. Dit je n'i voi veronderstelt weer, dat Grimbert om
zich heen kon zien of er in de buurt een priester was; als natuurlijk zou zijn op weg,
of op het vlakke veld, als in onzen R. De Fransche dichter realizeert zijn woorden
niet. Daarenboven is plus pres bepaald onbeholpen en door versnood veroorzaakt.
Eindelijk is de gedachte der leekenbiecht er vertroebeld. De woorden beteekenen
toch: dat hij, Grimbert, de naast-aanwezige priester is, of dat geen priester zoo dicht
bij is als hij. Zij beteekenen niet: er is hier geen priester in de buurt. De vergelijking
zelf plus pres schijnt dit uit te sluiten. Om Reinaert tot biechten aan te zetten doet
Grimbert alleen

(1) Over deze beteekenis van ander, zie Dr. F.A. STOET, Middelnederlandsche spraakkunst,
derde druk, n. 108, opm. IV. Hetzelfde trouwens in het Fransch: in Raoul de Cambrai biecht
graaf Bernier, de moordenaar van Raoul, op zijn beurt door zijn schoonvader Géri, Raoul's
vriend, doodelijk gewond, bij zijn schildknaap Savari: Car d'autre prestre n'avoit il pas loisir
(aangehaald bij Am. Teetaert, blz. 487). Of is dit soms hier een flandricisme, als juist in
Raoul de Cambrai oud-dietsche liederen kunnen verwerkt zijn?
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gelden dat hij het dichtst bij is. Heeft de Fransche dichter wel gevat, dat het om een
leekenbiecht ging? Het voornaamste woord: ander, autre ontbreekt(1). Wij mogen er
hier reeds aan twijfelen. Het slot der biecht komt dien twijfel nog versterken.
In het Dietsch besluit Reinaert:
Gheeft mi aflaet dat biddic hu,
En settet mi dat hu dinct goet.

Hier beteekent aflaet niet absolutie, niet vrijspreking van de zonden uit kracht van
de sleutelmacht. Maar alleen: maak mij vrij van mijn zonden, bezorg mij
kwijtschelding van mijn zonden, door mij de penitencie op te leggen die u goed
dunkt, hoe groot of hoe zwaar die ook moge zijn’.
Ook geeft Grimbert geen absolutie; maar met een rijs dat hij uit een kant breekt
deelt hij hem veertig slagen toe voor zijn boete en vermaant hem verder om vroom
en heilig te leven, om te waken en te bidden, om de vastendagen en de heiligendagen
te onderhouden, om verdwaalden op den goeden weg terug te brengen, en voortaan
bescheiden te leven. Eindelijk moet Reinaert zweren niet meer te rooven of te stelen.
Absolveeren doet Grimbert niet. Zooals men ziet: onze dichter kende de voorwaarden
en de juiste vormen van de leekenbiecht. Nogmaals, was hij soms een monnik?
Maar hier kan nu een niet-oorspronkelijk dichter, een na-

(1) Wel is waar ontbreekt het vers Car je n'i voi prestre plus près, met het voorgaande, in de
redacties B H, die in vele opzichten dichter bij onzen Reinaert staan. Toch zal het wel
oorspronkelijk zijn; B H zijn ook slordige kopieën. Het verandert trouwens niets aan de zaak.
Want reeds had Grimbert gezegd:
Tant con vos estes ci sans gent,
Confessies vos à moi brement!
Rent toi à moi verai confes,
Car je n'i voi prestre plus près.
Hij had dus, om Renart tot de biecht te bewegen, beroep gedaan op het feit dat ze nog alleen
waren, terwijl hij weldra voor het hof zal moeten verschijnen. Hier schijnt de dichter dus
nog niet aan een leekenbiecht te denken. Voegt hij er de volgende verzen aan toe, dan bepaalt
hij, wel is waar, het te voren gezegde: er is hier, in 't bijzonder, geen priester; maar hij doet
dit op onbeholpen wijze, waaruit men zou kunnen opmaken dat hij wel een voorbeeld volgt,
maar toch niet juist snapt wat dit eigenlijk bedoelde. Hij vergeet autre, of zoo iets, en schrijft
plus près. Eindelijk, uit het slot voornamelijk blijkt dat hij 't motief der leekenbiecht niet te
best heeft gevat. Zonder die twee verzen zou de fransche dichter hoegenaamd niet aan een
leekenbiecht hebben gedacht; en deze is hier zeker oorspronkelijk bedoeld.
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volger, er gemakkelijk inloopen. Dat heeft de bewerker van Reinaert II gedaan. Hij
laat Reinaert besluiten:
Absolveert mi nu dat bid ic u.

Grimbert legt hem dan een penitencie op, hier blijkbaar als spot bedoeld: Reinaert
moet zich driemaal slaan met het rijs, dan het op den grond leggen en er driemaal
over heen springen zonder zijn beenen te buigen, eindelijk het vriendelijk kussen;
en besluit dan dat zijn oom alle zonden kwijtgescholden zijn.
Want ic vergeefse u altemael.

Onze Reinaert II heeft het motief der leekenbiecht hier niet begrepen: hij heeft de
episode tot een parodie van de biecht gemaakt.
Reeds Bormans heeft dit opgemerkt in zijn uitgave van Sinte Christina bij v. 1450.
Hij verklaart er het woord aflaet dat zoowel absolutie alsook in ruimeren zin ‘een
bijzonder ontslag, ook buiten de biecht, van tijdelijke straffen beteekent’. En hij zegt:
‘De echte Reinaert, in zijne biecht, 1. 1676, gebruikt nog het oude woord... maar de
latere omwerker spreekt reeds Burgoensch:
Absolveert my nu, dat bid ic u!

Had Reinaert in die taal aan Grimbert zijne zonden uiteengelegd, dan zou deze hem
meer dan eens hebben mogen vragen, zoo als vs. 1461: Oom, walschedi? en de Wael
zou er waerschijnlijk met zijn veertig slagen (vs. 1680) niet van af gekomen zijn.’
En ook de Fransche dichter is er ingeloopen. Na de biecht knielt Reinaert vóór
Grimbert neer:
Il s'abaissa, et cil l'asout
Moitié romanz moitié latin (v. 1105).

Ook hij laat Grimbert een echte absolutie geven: l'asout en een formule van absolutie
uitspreken: hij heeft niet gezien, dat het een leekenbiecht was.
Hier treft echter nog iets anders. Waarom legt de Fransche dichter Grimbert niet
een of ander formule in den mond? Waarom drukt hij zich zoo onbeholpen uit: moitié
romanz moitié latin? Was het weer niet omdat zijn voorbeeld hem in den steek liet?
Omdat hij hier zelf aan 't woord is?
Zoo is in het Dietsch gedicht Reinaert's biecht niet bedoeld als een parodie van de
biecht, evenmin als de leeken-
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biecht een parodie van de eigenlijke biecht mag heeten. Ten hoogste zou men kunnen
zeggen, dat het parodie of navolging is van een episch procédé uit de chansons de
gestes, van de leekenbiechten der ridders op het slagveld. Maar zelfs dat is het niet
noodzakelijk: het motief bestond al vroeger. Alleen gebruikt onze dichter een ernstig
motief tot een grappig doel: dat die biecht niet ernstig is, bewijst niet dat ze als parodie
van de biecht was gemeend. Zij is een echte leekenbiecht.
En dat zulk een leekenbiecht hier alleen oorspronkelijk is, staat vast. Grimbert
was geen priester. En zelfs de Franscheredactie (of redacties) hoe onbeholpen ook,
laten nog duidelijk die oorspronkelijke opvatting doorschemeren: de redenen die
Grimbert doet gelden waarom Reinaert bij hem zou biechten, veronderstellen de
voorwaarden van een leekenbiecht: gij zijt in groot gevaar; wij zijn hier alleen, er is
hier geen priester. Voor een sacramenteele biecht moest Grimbert op dit alleenzijn
niet wijzen; dan had hij hem bij een priester moeten leiden. Trouwens wie de
beteekenis van de leekenbiecht in die tijden heeft begrepen, voelt ook dadelijk, dat
deze hier wel bedoeld was. Ja, alleen in de hypothese van een leekenbiecht heeft
deze episode zin en geest. Zoo Grimbert zijne rol als biechtvader niet ernstig kon
opnemen, beteekent de geheele gebeurtenis immers niets. Maar dat kon hij alleen in
't geval van een leekenbiecht. En mijn lange uitweiding had voornamelijk tot doel
te laten beseffen, hoe ernstig zulk een biecht in het leven dier tijden was, hoe ernstig
derhalve de argelooze Grimbert den biechtvader spelen kon.
Zoo is dan ook alleen de voorstelling van een leekenbiecht hier oorspronkelijk.
Zoo heeft het, zuiver en onmiskenbaar, onze Reinaert. Li Plaid heeft dit vertroebeld
door wanbegrip. Waarom anders dan omdat deze, als Reinaert II, navolgt, en de
bedoeling niet heeft gevat?
Der langen Rede kurzer Sinn: mogen wij de episode van deze leekenbiecht ook
niet voegen bij de door ons reeds vermelde andere episoden, waarvan onze Reinaert
blijkbaar den eenig-oorspronkelijken vorm heeft?
***
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Nog een ander plaats zou in verband kunnen gebracht worden met de hier geschetste
ontwikkeling in de theoretische twisten over de biecht: het antwoord namelijk van
koning Nobel aan Belijn, als deze aarzelde om Reinaert een geles te lezen en scaerp
en staf te geven, omdat onze Vos was in spaeus ban. Wat? zegt de koning, ‘Meester
Jufroet leert wel, dat een mensch, die alle zonden zou bedreven hebben, maar die
zijn boosheid zou hebben afgelegd en te biechte ware gegaan en er penitencie van
had ontvangen om over zee te varen, wel zich zelven zou claren.’ Natuurlijk moet
geen theoloog juist zoo iets ooit hebben geleerd. Maar een of ander contritionist,
zooals de voorstanders van het berouw als voornaamste deel der biecht genoemd
werden, kan wel iets van dien aard hebben voorgehouden. In de eerste helft der
twaalfde eeuw nu heeft wel meer dan een godgeleerde de kracht van het berouw wat
eenzijdig opgevat. Zoodat 's konings antwoord best weer in dien tijd, in de XIIe eeuw,
kan verklaard worden.(1)

(1) Een Jofroet, Godfried Babion (gest 1135, een Brabander die bisschop van Bath werd), zegt
in een zijner preeken: Sunt quidam qui dicunt se posse poenitere sine ministro ecclesiae
(Sermo 30, Migne P.L. 171, c. 484): hi mochte hem wel selve claren! Ook Godefridus
Andegavensis (gest. 1132), een der meest gezaghebbende canonisten der XIIe eeuw, bijzonder
in de leer over de biecht, is een overtuigd en vurig contritionist geweest. Over de kracht van
't berouw heeft hij uitlatingen die licht verkeerd konden begrepen worden, b.v.: Nemo unquam
post perpetratum vel semel criminale peccatum, illam sibi utilem confessionem seu
poenitentiam credat, quam spiritus contribulatus cor contritum et humiliatum, non praecedat
(P.L. 157, 254). Ook hij vermeldt anderen, in 't bijzonder zijn eigen leermeester, een zekeren
Wilhelmus, die ook leerde, als die quidam door Godfried Babion vermeld, dat men zich zelf
van vele zonden kon ontslaan, zonder de tusschenkomst der potestas clavium van de Kerk.
Wel bestrijdt Godfried deze meening op meer dan een plaats zijner werken en leert hij dat
alle zonden biecht en boete behoeven. Maar het is duidelijk, dat in de eerste helft der twaalfde
eeuw zoo iets geleerd werd als de koning aan meester Jufroet toeschrijft en dat Nobel, de
dilettant-theoloog, door verwarring of verkeerd begrip, op Jufroet's rekening heeft kunnen
zetten, wat op dat van zijn leermeester en van anderen stond. Na de tweede helft van de XIIe
eeuw komen dergelijke uitlatingen, zoo ver mij bekend, niet meer voor; 's konings antwoord
zinspeelt op theorieën uit den tijd der contritionisten der vroegere XIIe eeuw (Zie STRACKE,
Meester Jufroet in den Reinaert, Tijds. Nederl. Taal en Letterk. XLIII, 145 vlg.). Dat Jufroet
oorspronkelijk is werd ook daar betoogd, tegen de lezing van R II en F: Gielijs. Deze Gielijs
zou door een kopiist in de XIIIe eeuw in de plaats van Jufroet kunnen geschoven zijn, omdat
hij dien Jufroet niet meer kende en omdat juist in dien tijd een beroemd werk over de
sacramenten en in 't bijzonder over de biecht in onze gewesten werd geschreven, het werk
namelijk dat we in 't begin vermeldden: van Gilo.
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Maar dan is de vereenzelviging van Meester Jufroet met Godefridus Andegavensis
tamelijk zeker. De man, door wiens gezag de koning allen weerstand bij Belijn hoopte
te breken, moet ongetwijfeld in dien tijd in hoog aanzien hebben gestaan. Zoo iemand
was die Godfried, die zulk een belangrijk deel aan den investituurstrijd had genomen,
die de theorie van de twee zwaarden had ontworpen, waarop het voorval in den
Reinaert schijnt te zinspelen, waarmee het althans in verband staat: alles toch in het
opzet en het uitwerken dezer episode herinnert duidelijk genoeg aan het geschil
tusschen wereldlijke en geestelijke macht in de elfde en twaalfde eeuw; zoodat
meester Jufroet ook hierom een beroemde personaliteit uit dien strijd moet zijn
geweest.(1)
Naar aanleiding van deze plaats zij het mij geoorloofd, in betrekking met wat onze
geachte collega Mr. L. Willems in de commissie voor Middelnederlandsche
letterkunde van dezen morgen heeft uiteengezet, er aan te herinneren, dat de
uitdrukking over zee varen, in onzen Reinaert althans, blijkbaar uitsluitend van een
beevaart, en niet van een kruistocht, begrepen wordt. Reinaert wil op beevaart naar
Jeruzalem; Belijn moet over hem een geles lezen en hem scaerp en staf geven, als
aan een pelgrijn. Wel heeft de latijnsche vertaler hier een kruistocht in de plaats
gesteld. Dat kon hij hebben gedaan, inderdaad, onder den invloed der controversen,
waartoe het deelnemen van allerlei ongewenschten aan de kruistochten in de eerste
helft der XIIIe eeuw had aanleiding gegeven. Maar dit juist zou eerder bewijzen dat
onze Reinaert vóór die controversen moet ontstaan zijn: in den tijd zelf dier
controversen zou onze dichter allicht dit motief hebben aangewend, zooals Balduinus
het dan ook al dadelijk heeft gedaan: Reinaert kruisvaarder, hoe leuk! Maar met géén
woord wordt in den Reinaert zelf op zulk een voorstelling gezinspeeld: daar is alleen
spraak van een beevaart. Dat de koning althans de woorden van een kruistocht opvat,
of dat Jufroet's verklaring voor een kruistocht zou gelden, past toch niet, noch in den
samenhang, noch in de redevoering. Wat zou het heeten: ‘wie mee ter kruistocht gaat
kan zich zelven ontslaan’, indien Reinaert alleen een beevaart wilde ondernemen?
Had hier de dichter ergens aan een kruistocht gedacht, hij zou voorzeker geheel het
motief uitgewerkt hebben.

(1) Aldus Stracke, a.c.
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En zoo, zonder er nochtans een op zich zelf afdoend argument in te zien, zou ik
meenen dat juist het feit, dat onze dichter hier op geen kruistocht zinspeelt, hoewel
de controversen uit de eerste helft der XIIIe eeuw daartoe zoo natuurlijk hadden
opgewekt, laat besluiten dat zelfs R.I.b. ouder is dan die controversen, ouder dan
1220.
Voeg daarbij dat voornamelijk na omstreeks 1230-1240, en reeds van 't begin der
eeuw af, de toestanden in 't Heilige Land van dien aard geworden waren, dat er, in
die tijden althans, aan een beevaart naar Jeruzalem niet meer kon gedacht worden.(1)
Dat zal ook wel een van de redenen geweest zijn, waarom Balduinus de beevaart in
een kruistocht heeft veranderd. Zoodat ook dit nog onzen Reinaert terugvoert in de
XIIe eeuw.
***
Het was ons doel niet bij deze lezing op onze verhandeling ‘Voor Arnout's
oorspronkelijkheid’ terug te komen. Al werd ons van meer dan een bevoegde zijde
verzekerd, dat het daar gevoerde betoog inderdaad sterk is en indruk maakt, toch zal
wellicht verder onderzoek de gegrondheid er van moeten aantoonen. Zoo verrassend
toch is het resultaat, dat velen nog weifelen zullen om het als zeker aan te nemen.
Intusschen heeft zich bij ons steeds veiliger de overtuiging vastgezet, dat het wel zal
blijken waar te zijn. Wie eenmaal enkele der aangevoerde argumenten heeft
‘gerealizeerd’, zal er nog moeilijk aan kunnen twijfelen. Zoo b.v. het argument uit
het wegblijven van alle anthropomorphismen in Arnout's werk. Hoe betrekkelijk
gematigd dit anthropomorphisme in het overeenstemmende Fransch ook zij, toch
komen er nog zeer vele anthropomorphische trekken in voor. In de XIIIe eeuw kon
een dichter, bij de sterke ontwikkeling van dit anthropomorphisme in de Fransche
dierenverhalen, er geen bezwaar meer in zien, zich enkele anthropomorphische
trekken te veroorloven, bijzonder waar hij een model zou hebben nagevolgd, dat als
een meesterstukje bekend stond en waarin dit anthropomorphisme zoo gematigd
was. Het is haast ondenkbaar dat een navolger, hoe groot kunstenaar hij ook ware,
in dien tijd nog, en bij die

(1) Dit werd aangetoond door Prof. Brandsma in Studia Catholica met het oog op de vermelding
bij Hadewych van de heremieten te Jerusalem.
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ontwikkeling, stelselmatig, uit zulk een gedicht, alle, absoluut alle,
anthropomorphische trekken zou hebben verwijderd; en wel met zulk succes, dat er
geen enkel spoor van zou zijn overgebleven, geen enkel trekje hem zou ontsnapt
zijn. Men zou bijna a priori al mogen beweren, dat een dierenverhaal zonder
anthropomorphisme ouder moet zijn.
Algemeen wordt de voortreffelijkheid van onzen Reinaert boven branche I erkend.
Men schrijft die toe aan de grootere kunstvaardigheid van onzen dichter. Wie nu
eenmaal het Fransch en het Dietsch naast elkaar heeft gelezen en met elkaar
vergeleken, komt, dunkt mij, onweerstaanbaar tot een andere overtuiging. Steeds
treft hem de zoo veel grootere oorspronkelijkheid van het Dietsch. Wij hebben dit
aan een paar episoden aangetoond: bij den spot op Bruun's breede kruin, bij de
gebeurtenissen bij het prioreit van zwarte nonnen. Wij kunnen er nu de leekenbiecht
nog aan toevoegen. Maar dat treft overal. Onze R. heeft telkens het juiste, wat zijn
redactie als de oorspronkelijke kenmerkt. Onze R. is zoo veel volmaakter, vertoont
zoo veel meer kunst, omdat hij telkens den eenig-oorspronkelijken vorm heeft: onze
dichter heeft zijn gedicht zelf opgebouwd; hij heeft de beteekenis van ieder episode
in het geheel en op zich zelf begrepen; hij heeft alles met vaste hand geleid naar het
harmonieuze doel: omdat hij er de ontwerper, de vinder, de bouwer van was.(1)
Zoo een paar beschouwingen als deze: de afwezigheid van alle anthropomorphisme
in R Ia, wat in de vertalingstheorie door zulk een onwaarschijnlijk, ja onmogelijk
opzet zou moeten verklaard worden, de klaarblijkelijke oorspronkelijkheid van enkele
episoden in het Dietsch tegenover het even klaarblijkelijke wanbegrip in 't Romaansch,
zouden in elk andere discussie den doorslag geven. Waar daarbij nog komt: dat
meerdere episoden, die in 't Dietsch ontbreken, in 't Romaansch duidelijk toevoegsels
zijn, door een of ander vers van het Dietsch aan de hand gedaan; dat in de
overeenstemmende verzen de Dietsche uitdrukking telkens treft door hare grootere
natuurlijkheid; dat het Romaansch om leulke uitdrukkingen van 't Dietsch te behouden,
rijmnood verraadt, en zelfs ondoordacht

(1) In de opmerking blz. 29 overdruk moet het voorbeeld wegvallen: vos beteekent niet vos,
maar heer: Vos Brun, b.v. Wat mij in dwaling heeft gebracht was het feit dat er in dit vers
juist spraak is van den vos en er alleen staat li vos
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in dien rijmnood op voorstellingen van het Dietsch terugkomt (Pentecoste) die het
vroeger uit rijmnood eveneens had opgegeven (Ascension); dat het Romaansch zelf
beweert een estoire te volgen zoolang het met het Dietsch overeenkomt, terwijl het
Dietsch slechts mondelinge overlevering kent; dat li Plaid op hooge kunst mag bogen
zoolang het met het onvoltooide R Ia overeen stemt, maar daarna onmiddellijk, bij
het toegevoegde slot, in de gewone overdreven en gezochte voorstellingen en procédés
der Fransche Reinaertverhalen afzinkt; dat het zoo vele eigenaardigheden der Dietsche
volkskunst vertoont, en zoo voorts; daar kan nog alleen een onomstootelijk, afdoend,
positief bewijs de veilige conclusie aan 't wankelen brengen, tegenzulke feiten zullen
alleen feiten, die met Arnout's oorspronkelijkheid onmogelijk kunnen verklaard
worden, nog opwegen.
Om alle misverstand te voorkomen, zij het mij geoorloofd hier een paar
opmerkingen bij mijn verhandeling te plaatsen.
Waar ik sprak van Arnout redivivus, daar moet dit woord in een relatieve beteekenis
genomen worden. Want, alhoewel velen Arnout begraven hadden, toch was hij nog
niet geheel dood: hij had nog zijn trouwe verdedigers, als Prof. J.W. Muller, die het
tweeauteurschap van den Reinaert tegen alle opwerpingen is blijven handhaven, en
nu ook Arnout als den dichter van R Ia had erkend.(1)
Men vergisse zich ook niet over de beteekenis van het eerste deel onzer
verhandeling, waar wij de oorspronkelijke redactie van den proloog trachtten vast
te stellen. Feitelijk was geheel dat deel voor ons doel overbodig. Zooals wij hebben
opgemerkt, het komt er weinig of niets op aan dat men het met mij daarover eens is.
Ik vraag alleen, dat men mij veroorloven zou die beteekenis als werkhypothese te
gebruiken. Men late mij toe te veronderstellen, dat Reinaert I het werk van twee
dichters is, dat Willem een vroeger werk van Arnout voltooid heeft, en dat zijn
verklaring dus op zijn deel, het tweede, past. Die opvatting is wel, zooals we
aantoonden, de natuurlijkste, ja de eenig oorspronkelijke. Maar wat daar ook van zij,
ze is in alle geval niet zoo gewrongen, niet zoo onnatuurlijk, dat ik haar niet
voorloopig als hypothese zou mogen aanwenden. Waar ik

(1) Zie zijn studien in Tijdsch Nederl. Taal en Letteren XXXI, De twee dichters van Reinaert I,
blz. 177 vlg.; en XLI Aernout en Willem als de twee dichters van R. I gehandhaafd, blz. 65
vlg
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dan daarna bewijs, dat dit eerste deel geen vertaling of navolging is, daar volgt van
zelf, dat dit ook van Arnout, van den ouderen dichter moet zijn, welk resultaat dan
de gebruikte hypothese tot zekerheid maakt: dat Reinaert I het werk is van twee
dichters, waarvan de oudere Arnout het eerste, de jongere, Willem, het tweede deel
schreven.
Wij hadden nog andere geëmendeerde redacties van den proloog kunnen vermelden.
Daar echter hier zoo groot verschil van meening bestaat, hadden wij voor ons zelven
eens al die emendaties willen ter zijde schuiven, om door een onbevooroordeelde
lezing en studie van den tekst der handschriften zelf ons een eigen oordeel te kunnen
vormen. De emendaties die daarmee in strijd waren hebben we dan willen weerleggen.
Andere echter stemmen feitelijk met onze opvatting overeen, en verschillen slechts
in ondergeschikte bijzonderheden. Zoo in 't bijzonder de door J.W. Muller nu
verdedigde lezing. In zijn laatste opstel hierover wil hij de beruchte verzen 4-6 aldus
lezen:
Dat die avonture van Reinaerde
In dietsche was onvulmaket bleven
Die Aernout niet en hadde vulscreven.

Hij wil onvulmaket lezen, omdat, naar zijn meening, onghemaket niet onvoltooid kan
beteekenen, en omdat dit door f gestaafd wordt. Mij om het even (zie nota 1, blz.
10): zijn opvatting van het vers stemt met de onze overeen, en dat is hoofdzaak.
Misschien hebben de afschrijvers inderdaad met dit dubbele vul (onvulmaket,
vulscreven) geknoeid.
Het voornaamste verschil ligt in de lezing van het enkelvoud die avonture, waarom
dan in het volgend vers was werd toegevoegd. Deze lezing spreekt nog sterker ten
gunste van mijn stelling: die avonture is de avonture die Arnout niet had vulscreven,
die daarom onvulmaket was gebleven, en die Willem nu wil voltooien. Toch vind ik
het voor mij overbodig het meervoud tot het enkelvoud te emendeeren. Zou Willem
om één avonture te voltooien geheel de vite van R. en allerlei walsche boeken hebben
doen zoeken? Past deze verklaring bij zulk een opzet? En met het meervoud zijn de
verzen toch goed middelnederlandsch; terwijl met het bijgevoegde was in
In Dietsche was onvulmaket bleven

het rhythme eenigszins te wenschen overlaat. Het enkelvoud versterkt ook nutteloos
de tautologie in: In Dietsche was
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onvulmaket bleven Die Aernout niet en hadde vulscreven. Zij treft minder met het
meervoud: de avonturen van R. in 't algemeen waren nog niet ten volle in 't Dietsch
behandeld; Arnout in zijn gedicht had er slechts een deel van geschreven.
Maar wat er ook van zij, feitelijk komt de door Prof. J.W. Muller voorgestelde
lezing op de door ons uit het Comburgsche handschrift afgeleide neer, wat de
algemeene beteekenis betreft. En het kan ons alleen verheugen, dat de redactie, die
we slechts als hypothese behoefden, door zoo uitstekend een Reinaert-kenner ook
als de oorspronkelijke wordt aangenomen.
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Een Limburgsch Minnedichter uit de 13e eeuw
door Dr. Erik Rooth, Lund, Zweden.
(naar het hs. vertaald door Dr. P. De Keyser)
De Hoogduitsche taal is een noodlot geworden voor den Nederlandschen Minnezang.
Geen enkel vers van de liederen van Henric van Veldeke bezitten we in het
Limburgsch. Ze zijn in de groote Hoogduitsche Liederhandschriften in een nieuwen
vorm omgegoten en laten zich slechts met moeite en ternauwernood in het
oorspronkelijke ‘terugdichten’(1).
Henrics toestand als dichter was vanzelfsprekend zeer lastig. In het Zuiden een
bloeiende literatuur, wier stofrijkdom en elegantie een diepen indruk moest maken
op den Limburger, in het Oosten een vroege niet te versmaden hoofsche epiek, vervat
in een Rijnlandsche letterkundige taal, die met zijne eigen streektaal een zekere
verwantschap had. En bij hem thuis in Limburg geen noemenswaardig literair leven,
gelijk men ex silentio(2) mag afleiden.
Tusschen beide kultuurinvloeden geprest haalt Henric het beste uit zijn toestand:
hij verwerkt Romaansche epische stof voor het Rijnlandsche publiek in een zorgvuldig
gelouterde

(1) Daar het vergelijkingsmateriaal, de Servatius-fragmenten uit de eerste helft van de 13e eeuw,
zoo beknopt is, is een wetenschappelijk bevredigende reconstructie van de liederen een
hachelijke zaak. Vogts tekst in Des Minnesangs Frühling (M.F.) is welswaar zeer gewetensvol,
evenwel blijft er meer dan een crux over, bijv. de pronominale vormen. Het is niet volkomen
te begrijpen dat men in deze vraag monumenten van de 14e eeuw een afdoende rol laat spelen
Het is, om hier slechts een punt te bespreken, op zijn minst onzeker, dat Henric ich, niet ik,
in zijne liederen heeft gebruikt. De hoogduitsche invloed op de Limburgsche volkstaal begint
waarschijnlijk eerst in de 14e eeuw en de literatuur-taal van de 13e eeuw is nog zoo zeer van
dien invloed vrij, dat verschillende monumenten, o.a. de oostelijk gekleurde Aiolfragmenten
uit den aanvang van de eeuw, nog ik hebben Vgl. ook het getuigenis van de Servatiusfragm:
henric rijmt op herlic Scharpé's afdruk in Leuvensche Bijdragen 3, 1899, bl 20), vgl. verder
bl. 28 f. Ik denk op een andere plaats op deze vragen terug te komen
(2) Het slot is natuurlijk niet bindend. Zie Psilander, Ett fragment af den tyska Trojasagan,
Uppsala 1917, zie IX Fn. 2. 4. Vgl. voor de godsdienstige letterkunde de bekende oorkonde
van 1202 betreffende het bisdom Luik (Miraens, Opera diplomatica I, 564).
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taal, die, over zijn eigen dialect heen, rekening houdt met Hoogduitsche lezers(3). Hij
maakt school in de Duitsche dichtkunst. En zijn vaderland? Hij schrijft wel de
Servatiuslegende voor de geestelijken onder zijne landgenooten, maar voor wien
dicht hij zijne liederen? Het getuigt van zelfstandigheid en bijna van eigenzinnigheid,
in een tijd, dat de Fransche taal en de Fransche trouvères zich aan de
Zuidnederlandsche hoven opdrongen of op het punt stonden die voor de Fransche
literatuur te veroveren, een aantal modische minneliederen in een niet modische taal
te dichten.
Welken invloed Henrics liederen op zijn enger of wijder vaderland uitgeoefend
hebben, weten we eigenlijk niet. Men mag wel veronderstellen, dat ze, ofschoon ze
geen onmiddellijke navolgers schijnen gehad te hebben, in zijn geboortestreek niet
onbekend bleven(4). Bij zijn Duitsche genooten, die hij op het groote keizerlijk feest
te Mainz in het jaar 1184 ontmoette, mocht hij voorzeker op meer tegemoetkoming
rekenen. En zoo gebeurde het, dat zijne liederen, tot groote schade van de
Limburgsche taalgeschiedenis, enkel in Hoogduitschen vorm bekend zijn.
In de eerste helft van de 13e eeuw zwijgt schijnbaar de inheemsche Nederlandsche
minnezang. De Zuidnederlandsche edellieden schijnen Fransche liederen gedicht en
gezongen te hebben, zoo o.m. Hertog Hendrik III van Brabant (†1260), een
beschermer en bevorderaar van dichters zooals Adenet le Roi en Gillebert de
Berneville. Zijn zoon, de groote zwaard- en hartbreker, Jan I, de held van Woeringen
(1288), heeft in de geschiedenis de faam van Minnezanger verworven. Op zijn naam
staan in het Groote Heidelberger Liederhandschrift C negen liederen, die door hun
frischheid min of meer aan den honderd jaar ouderen Veldeke herinneren.
Dat deze liederen op Jans naam staan, bewijst echter niet, dat hij er de auteur van
was - hij kan ze besteld hebben -, niets belet echter, dat deze dappere lansensteker
en flinke oorlogsman, die in ieder geval de beschaving van zijn tijd bezat, ook als
hoofsch dichter kan opgetreden zijn. Opvallend en belangwekkend tevens is het op
te merken, dat een lid van

(3) Het beroemde werk van Carl v. Kraus, Heinrich von Veldeke und die mhd. Dichtersprache,
1899.
(4) Zekere overeenkomsten tusschen Henric van Veldeke en de mystieke Hadewych heeft men
reeds vroeg opgemerkt. Zie daarover nog Bouman in Neophilologus 8 (1922-23), bl. 274
volg.
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het voorname Brabantsche vorstenhuis voor Nederlandsche liederen hoorders dacht
te kunnen vinden. Jammer genoeg zijn ook deze liederen slechts in het Hoogduitsch
bewaard gebleven - de ongeluksster is onverbiddellijk - en de omzetting in het Ne
derlandsch heeft hier nog grooter moeilijkheden geboden als bij Henric van Veldeke(5).
Een eigenaardige Hoogduitsche invloed op den taalvorm der minnelyriek in de
Nederlanden liet zich na het midden van de 14e eeuw gevoelen. De Nederlandsche
dichtertaal van dezen tijd, einde van de 14e eeuw tot het midden van de 15e eeuw,
werd namelijk in grooten omvang een onaangename vermenging van Hoogduitsch
en Nederlandsch. Ik herinner slechts terloops aan de liederen van de groote Haagsche
verzameling(6), aan het Van Gruuthuse-handschrift(7), evenals aan de kleine Haagsche
liederverzameling: Van vrouwen ende van minne(8).

(5) Het is m. 1. ook in dit geval mogelijk, dat men bij de beoordeeling van de overlevering van
onjuiste premissen is uitgegaan. Een deel van het materiaal schijnt zich tegen een omzetting
in het Nederlandsch te verzetten Dit kan verschillende oorzaken hebben, men moet echter
van meet-af aan daarop gevat zijn, dat alles niet passen kan bij een tekst, die reeds eenmaal
omgedicht schijnt geweest te zijn, waarvan we overigens de methode niet juist kennen.
Niemand schijnt verder op de gedachte te zijn gekomen, dat de Nederlandsche sporen in
deze gedichten niet noodzakelijk op een voorbeeld in de Westnederlandsche literatuur-taal
hoeven terug te gaan, maar waarschijnlijker op een origineel in het Limburgsch. Verschillende
opmerkingen schijnen mij daarop te wijzen, dat wij in alle geval rekening hebben te houden
met de mogelijkheid van een Limburgsch-middelfrankische versie als onmiddelbare bron
van de hoogduitsche overlevering. Ik noem vormen gelijk bet voor met, dog voor doch, den
datief mic, de uitdrukking entzwischen Mase unde dem Rine (Pfaffs afdruk van het
Heidelberger Liederhahdschrift, 1909, bl. 26: 48). De cultureele betrekkingen van de streken
om Maas en Rijn waren in de 13e eeuw zeer levendig. Jan was zooals bekend ook een borg
voor den lantvrede tusschen Maes ende Rine (zie Pirenne, Geschichte Belgiens, Bd. I (1899),
bl 268). Men wordt er toe verleid te veronderstellen dat Jan, op zijne tochten naar het Oosten,
een in zulk een dialekt geschreven repertorium bij zich had. Een Oostnederfrankische versie
van zijne liederen zou het best hun opname in de hoogduitsche verzamelingen verklaren.
(6) Vgl. J A. Nijland, Gedichten uit het Haagsche Liederhandschrift. Proefschr. Leiden 1896 en
A. Kalla, Ueber die Haager Liederhandschrift Nr 721 (Prager deutsche Studien, H. 14 Prag
1909). Tegenwoordige signatuur van de hs.: 128 E 2.
(7) Oudvlaemsche liederen en andere gedichten Uitg door C. Carton (Werken der Vlaemsche
bibliophilen Ser. 2, nr 9, Gent 1847. Vgl. Nelly Geerts, Die altflämischen Lieder der Hs....
van Mher Loys van den Gruythuyse. Diss Zürich. (Halle a.S.) 1909.
(8) Uitg. door E. Verwijs in Bibl. van mnl. Letterk., afl. 4 en 5. Groningen 1871 Tegenwoordige
signatuur van het hs: 75 H 57
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Het Hoogduitsche vernis van vele dezer liederen is als een concessie aan een taal te
beschouwen, die door het nieuwe Beiersche heerschershuis in de Nederlanden modisch
was geworden, hetgeen een voorbeeld bij uitstek is, ten eerste voor het in den
eigenlijken zin van het woord ‘hoofsch’ karakter van de minnelyriek en, ten tweede,
voor de in dit geval weliswaar voorbijgaande, maar toch krachtige, inwerking der
Mode op de litteraire talen.
Er bestond echter omstreeks dienzelfden tijd, aldus tegen het einde van de 14e
eeuw, ook een inheemsche, zuiver Nederlandsche lyriek, waarvan in enkele hss. der
Koninklijke Bibliotheek te Brussel specimens te vinden zijn. Aan die bronnen
ontleenden de beroemde philologen Blommaert, Hoffmann von Fallersleben, Serrure,
Snellaert, Willems en anderen voor hun bekende uitgaven tal van Oudvlaamsche
liederen. Veel van deze gedichten hebben reeds het realistische, volksche karakter,
dat ze onderscheidt van de eigenlijke, aristokratische ridderlijke lyriek.
We kunnen bijgevolg, in ieder geval voor den tijd omstreeks 1400, van een
bloeitijdperk van de Nederlandsche en Nederlandsch-Duitsche liefdepoëzie spreken,
dit was echter een ‘Minnezangs Herfsttij’ en voor een deel slechts een naklank van
de Duitsche Lente.
Is er dus geen Zomer van den Minnezang in de Nederlanden geweest? Zou er
werkelijk, behalve de liederen van Jan van Brabant, in de bijna 200 jaar lange
tijdspanne tusschen Henric van Veldeke en de Hulthemsche handschriften, geen in
zuiver Nederlandsche taal vervatten Minnezang bestaan hebben? Veldeke kan
vereenzaamd gestaan hebben in zijn tijd, maar is dat waarschijnlijk voor Tan van
Brabant? De Nederlandsche dichterlijke taal was toch omstreeks het midden van de
13e eeuw doorgaans geschikt om zich bij de sierlijke kunst van het minnedicht aan
te passen, dat bewijzen ten andere o.m. de jeugdgedichten van Maerlant.
Er schijnen echter alleen Fransche liederen uit dien tijd bewaard te zijn gebleven.
‘Heeft er geen Dietsche minnepoëzie van dezen aard bestaan?’ vraagt Kalff(9) en
hij gaat verder ‘Men moet het wel gaan vermoeden, indien men ziet, dat er meermalen
gewag van

(9) Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, D. I, 1906, bl 219.
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wordt gemaakt’. Inderdaad schijnt het uit eenige dikwijls aangehaalde plaatsen(10)
van de burgerlijke dichters van de 13e eeuw voort te vloeien, dat er een hoofsche
minnepoezie geweest is, tegen dewelke deze dichters het zich tot plicht rekenden
polemisch stand te kiezen. Maerlant spot in zijn Wapene Martijn(11) met de ‘minne’,
waarmede zoowel Heer als schildknaap bevangen is: men kan het echter aan hen niet
opmerken. Wel zegt er menigeen, dat hij wegkwijnt van liefde, maar nadien drijft
hij er den spot mede, enz. Dit getuigenis van Maerlant(12) wijst er duidelijk op, dat de
oude alleenheerschende kunst in verval was geraakt en in de oogen van de
burgerlijk-demokratische tijdgenooten reeds flauw was geworden. De sociale
voorwaarden voor de voorname modelyriek verdwenen meer en meer. Als zich
tegenover de adellijke minnestreelen de burgerlijk-moraliseerende klerken plaatsten,
was de glansperiode van de Canzones voorbij. Men ontwaart nochtans geen
dwingende beweegredenen om aan te nemen, dat de luit van den hoofschen zanger
teenemaal tot zwijgen werd veroordeeld. A priori is het integendeel waarschijnlijk,
dat aan de Zuidnederlandsche hoven gedurende gansch de 13e eeuw de Minnezang
heeft weerklonken. Dat is trouwens ook de opvatting van de Nederlandsche
literatuurhistorici. Kalff heeft er terecht den nadruk op gelegd, dat Maerlant zelf een
goed minnezanger zou geweest zijn, had hij het maar gewild. ‘Zou hij zelf nooit een
minneliedje hebben gedicht ter eere van de onbekende jonkvrouw voor wie hij zijn
Alexander heeft bewerkt? Het is licht mogelijk. In allen gevalle heeft het hem niet
ontbroken aan de vereischte handigheid. Hoe gemakkelijk vloeit uit zijn ganzeschacht
voor een enkelen Franschen regel dit lyrisch couplet
Nye en droech vrouwe
Ghestadighen rouwe,
Noch nummer en doet;
Haer ketsen, haer jaghen,
Haer mynne draghen
Is saen te voet.(14)

(10) Zie Kalff i.c.
(11) Maerlant, Strophische gedichten Uitg door E. Verwijs, D. 1, 1879 Strofe 35.
(12) Dat Maerlant hier op Fransche liederen zinspeelt is onwaar schijnlijk. Aldus Kalff vroeger
in Het Lied in de Middeleeuwen 1883, bl. 353; vgl Kalff, Geschiedenis 1, 1906, bl. 220.
(14) Istory van Troyen, vs 16055 volg Vgl. Kalff i.c. bl, 221.
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Deze verzen en de minneliedjes, die aan Hertog Jan I van Brabant worden
toegeschreven, zijn alles wat ons van de hoofsche lyriek dier tijden is overgebleven’,
luidt het besluit van Kalff. Ik geloof dat Kalff zich vergist heeft.
Reeds in het jaar 1895 had Willem de Vreese twee bladen perkament uit de 14e
eeuw gevonden, die minnedichten inhielden. Prof. de Vreese heeft op ‘het zeker niet
gering belang dezer minnedichten voor de geschiedenis onzer lyrische poëzie’
opmerkzaam gemaakt; niemand heeft echter, voor zooveel ik weet, beproefd, uit de
litteraire of taalkundige eigenaardigheden van deze gedichten besluiten voor hunne
chronologie te trekken. Hun beperkte omvang, bedorven vorm en beschadigden
toestand zal daar van weerhouden hebben.
Door een verrassende vondst, die ik in den herst van 1926 in de
Universiteitsbibliotheek te Lund, in Zweden, gedaan heb, ben ik er thans toe in staat
aan te toonen, dat er in de 13e eeuw in Limburg een tot nog toe onbekend gebleven
minnezanger heeft geleefd. Eerst met deze vondst is het mogelijk de door de Vreese
ontdekte gedichten(15), die met die van Lund zeer nauw verwant zijn en zeker wel
eens tot eenzelfde originaal hebben behoord, in hun juist litterair-historisch verband
te plaatsen en op een periode van de inheemsche minnelyriek in de Nederlanden, die
tot nog toe volkomen in het duister gehuld was, eenig licht te werpen.
Hierna zal ik een, wegens de beperkte plaatsruimte, eenigszins beknopt overzicht
geven van de beteekenis van de vondst, dat bestaan zal uit een beschrijving van het
fragment, een algemeene karakterizeering van de gedichten, een begrip van de metriek
en van de taal evenals een afdruk van den tekst(16).
In een omslag met ongeïdentificeerde perkamentbladen vond ik in den herfst van
1925(17) een dubbel blad perkament,

(15) Prof. de Vreese bij wien ik voor een paleografische vraag inlichtingen inwon, was zoo
vriendelijk mij in Sept. 1927 op het bestaan van deze gedichten opmerkzaam te maken en
op de klaarblijkelijke overeenkomst met de vondst te Lund te wijzen.
(16) In een toekomstig grooter werk zal ik, naar ik hoop, gelegenheid hebben de liederen van
Veldeke, de Lundfragmenten. (A), de de Vreese's fragmenten (B), een en ander uit Hadewychs
liederen en de liederen van Jan I van Brabant als een klein Corpus van den Nederlandschen
Minnezang vóor 1300 kritisch uit te geven en taalkundig-stilistisch te kommentariëeren.
(17) Zie Nordisk tidskrift för bok- o. biblioteksväsen 14 (1927), bl 142-146. Over de vondst heb
ik eerst in een voordracht gesproken voor de Filologiska Föreningen te Lund in Dec 1926
(zie Svdvenska Dagbladet van 7/XII/26).
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dat door zijn inhoud, wereldlijke lyriek in het Middelnederlandsch, dadelijk mijn
aandacht moest trekken. Het dubbel blad, oorspronkelijk een blad van een handschrift,
werd door den boekbinder versneden, de hoeken zijn gedeeltelijk, het schrift incluis,
afgesneden en ook elders heeft het mes de oorspronkelijke afmetingen van de bladen
een weinig verkleind. Het is duidelijk dat het perkament als schutbladen of als omslag
van een boek is gebruikt geweest.
Hierop duiden de afgesneden hoeken, de met steken voorziene vouwen aan den
uitersten rand van de bladen zoowel als sporen van lijm. Het perkament is op een
paar plaatsen doorboord en samengekrompen. Het schrift dringt voor een deel door
het dunne perkament door, verbleekt is het enkel plaatselijk.
De schriftspiegel, zonder liniëering, is in twee kolommen ingedeeld. Ieder kolom
bevat twee strophen. Samen bleven alzoo 16 strophen bewaard. De onderste
stiophenrij werd door het mes van den boekbinder niet aangetast en bestaat uit ieder
18 verzen, de bovenste rij is zoowel door de hoeksneden als door de overlangsche
snede ietwat beschadigd. Er ontbreken op deze plaatsen 2 à 4 regels. De verzen
beginnen overal met den nieuwen regel, de aanvangsregels zijn een weinig
vooruitgeschoven. Verder van den tekst bevinden zich in ieder strophe drie letters,
die den aanvang van de drie hoofddeelen van de strophe aanduiden. In de kolom
rechts, daar de kolom links van het blad dicht bij de rechter geschreven is en slechts
weinig ruimte over blijft, werden deze drie letters achter de overeenkomstige verzen
binnen in de vrouw, eventueel aan den uitersten rand geplaatst. Geen rubriceering
noch verluchte letters komen voor.
De afmetingen van het blad zijn thans: 185 mm. hoog bij 150 à 157 mm. breed.
De oorspronkelijke grootte van het blad is op circa 24 bij 16 cm. te schatten.
De oorspronkelijke hoogte van de beschreven ruimte mag op circa 15 cm. berekend
worden, de breedte is ongeveer 12 cm. De hoogte van den ondersten witten rand
wisselt af tusschen 41 (in de meeste gevallen) à 46 mm. Dat het dubbel blad het
laatste van een katern was, blijkt uit de als kustoden dienende versaanvangen aan
den ondersten rand van het laatste blad (zie den tekstafdruk).
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Het schrift is een sierlijke gotische kleine letter, die in ieder geval niet jonger zijn
kan dan de eerste helft van de 14e eeuw.
De gezaghebbende specialist, Prof. Dr W. de Vreese, was op mijn aanvraag zoo
vriendelijk mij zijn oordeel over den ouderdom van het schrift mede te deelen.
Hij is er van overtuigd, dat het fragment tot de eerste jaren van de 14e eeuw
behoort(18). Bijgevolg zijn we reeds door den ouderdom van het schrift in de nabijheid
van de 13e eeuw gekomen. Nu is het gebleken dat de tekst als een afschrift moet
beschouwd worden. Daarop wijzen eenige verschijnselen in den tekst, zooals de
valsche rijmvormen in Strophe 2, 11, 13, de omzetting van een vers in 14, 12. Dat
het origineel aan de 13e eeuw heeft toebehoord, is dus reeds naar uiterlijke
kenteekenen waarschijnlijk(19).
De innerlijke bewijzen geven echter den doorslag. Men hoeft niet veel regels van
den tekst te lezen om in de elegische stemming van den ongelukkigen minnaar
verplaatst te worden:
Noch hopic, al si haer bedinct,
Si sal mijn noet bedinken,
Die dat leuen mijn dus crinct,
Daer siel ende lijf af crinken.
Haer bluyende gluyende oghen vlinken,
Dat soe wonnenclike winct..... 1, 5-10.

Dat is de armzalige klacht van den loyal amant, die het gloeiende, aanlokkelijke
oogenwinken van de Dame wel bezingen mag en moet, maar wiens voortdurend
gevoede hoop op aanhooring telkens weer verijdeld wordt, gelijk de roeper in het
woud, wien slechts de spottende weergalm van den echo beantwoordt. Zoo was de
konventie van de dichtkunst. Het zwelgen

(18) Het schrift heeft een paleografische eigenaardigheid in een hoofdletter - N in den uitgang
van sommige woorden, die in den regel het vers afsluiten. Prof de Vreese kent ze uit geen
ander handschfift.
(19) Hoe ver in de 14e eeuw de door de Vreese gevonden fragmenten opklimmen, weet ik niet.
Een verschil in den uiterlijken vorm van de twee vondsten maak ik op uit de Vreese's woorden,
bl. 260: ‘Ieder gedichtje begint met een roode hoofdletter. Boven en onder elke kolom staat
eene spreuk, met rooden inkt geschreven; de aanvangletters der verzen zijn, ieder afzonderlijk,
rood doorstreept.’ Op een ander onderscheid zal ik verder bij de metriek opmerkzaam maken.
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in de smart, de elegische hoofdstemming, die voor de Fransche Troubadours- en
Trouvèrespoézie kenschetsend is en die K. Burdach m.i. met recht als litteraire mode
in laatste instantie aan de Arabische poëzie toeschrijft(20), is schering en inslag in deze
gedichten.
De gedempte mineur-klanken van zijn luit zijn zoo konsekwent doorgevoerd, dat
slechts bij hooge uitzondering een hoopvolle toon weerklinkt. Is de stemming van
de verschillende strophen doorloopend dezelfde, toch vormt iedere strophe op zich
zelf een afgesloten geheel zonder zakelijk verband met de overige strophen. Met
dezen stijl van de liefdesmart komt overeen, dat onze Limburgsche Minnezanger de taal wijst zonder twijfel op een Limburger - nergens een natuurbeschrijving
inlascht. Geen vogelgezang, geene bloemen of ander bekoorlijkheden van de lente
en van den zomer, die zoowel aan den Duitschen als aan den Franschen minnezang
zoo dikwijls een trek van kinderlijke innigheid verleenen. En te nauwer nood een
vonk van dien humor of die schertsende luim, die wij in de middeleeuwsche
liefdelyriek van tijd tot tijd zien opvlammen. In deze beide zaken, het gemis aan een
voorspel ontleend aan de natuur en het ontbreken van een optimistische stemming,
staan de liederen van den Limburger in scherpe tegenstelling tot de latijnsche liederen
van de vaganten, die zooals bekend niet zonder invloed zijn geweest op de
Troubadourpoëzie. De inhoud van onze fragmenten beweegt zich doorgaans binnen
de enge palen van de dogmatische liefdescholastiek. Is diensvolgens de stijl wel zeer
elegant, maar als geheel nochtans kleur- en vormloos, toch ontbreekt het hem niet
aan beelden en vergelijkingen, die aan de intensiteit van zijn gevoel uitdrukking
geven. De dichter spreekt in de tweede strophe van zijn hart, dat vol versche,
bloedende wonden is en dat in elke wonde vast gedrukt het zoete aangezicht zijner
Dame bevat. Haar aangezicht staat zoo diep en blijvend in zijn hart geprent, gelijk
de roode- kleur in het bloed, gelijk de deugd in de goedheid. Krachtiger kan men
van de minne niet getuigen, meent hij (2, 12-14). Het gebod der liefde is hem de
hoogste wet, die zelfs bouen der naturen pat ende der schrifturen pade geldt (4, 4-6).

(20) Vgl. mijn kritisch referaat over de verschillende opvattingen aangaande het ontstaan van den
minnezang in Vetenskapssocietetens i Lund Årsbok 1927 (Lund 1928), bl. 1 volg.
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Hij blijft in het moeras der liefde steken, ofschoon ze hem ‘niet een blat’ acht (4,
7-10). Hij weent, maar ze schenkt hem genade (4, 12 en volg.) De dichter laat niet
na naar een of ander artikel van den hoofschen moraalkodex te verwijzen. Men mag
bijv. nooit ‘jalasie’ of andere onhoofsche gevoelens vertoonen, wanneer men zoo
vermetel is geweest ‘op onnot stede’ te minnen (6, 15 en volg.).
Zoo is ook de gansche zevende strophe een hymne van het bescheiden, nederig,
zichzelf-verloochenend heimwee naar de geliefde. Hij droomt wel eens van geluk,
van verhooring: oog tegen oog, wang tegen wang, mond tegen mond, ja van een
vrintlic ombevanghen, dat hem tot een jubelend gezang zou vervoeren: so mochtic
blidelic maken sanc ende gruetten se met sanghen! (7, 13-14). Maar hij kan ze nooit
bereiken, voegt hij er gelaten aan toe. Dat beletten hem de lasteraars, de verklikkers,
deze typische instelling van de Troubadourlyriek (prov. Lauzengiers, gardadors),
die iederen stap van de geliefde bewaken en hunne booze tongen aldoor misbruiken.
Als verduldige martelaar verliest hij toch den moed niet. Merk op hoe korrekt,
ofschoon onwankelbaar in zijn liefde, hij zijn strophe eindigt:
Die dor melden spreken selden
Mach oft schouwen
Sijns herten druit, thert sent saluet
Haer doch met trouwen.

Wanneer zijne liefde echter niet beloond kan worden, dan ware het toch beter, voegt
hij er met een lichten toon van vertwijfeling aan toe, duizendmaal te sterven als zoo
iets te verdragen (8, 15 en volg.). Van verhooring wordt nergens uitdrukkelijk
gesproken en onze dichter schijnt in dat opzicht nog ‘dogmatischer’ als de dichter
van de liefdeklacht bij uitnemendheid onder de Provençalen, Peirol, die toch bij
uitzondering aan een enkel genoten liefdesuur kan terugdenken.
De volledige overeenstemming van onze liederen met het Romaansche genre wordt
versterkt door de toespelingen op de feodale dienstverhouding tusschen de vrouwe
(dompna) en den zanger. Zoo verklaart hij op een plaats (11, 5 en volg.), dat hij lid
voor lid sterven zou, moest zijne geliefde hem den dienst niet meer toestaan, hem
ontsede. Zegde zij hem echter
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met vrouweliken seden: Dine mi voert dus of: Dien mijr ghenaden, dan ware hij
tevreden. (Vgl. 6, 12).
Maar ook dat kan niet de verstokte vermurwen, gene wel ghedaene die mijns niet
en acht een spaen noch cleynste van dien spaene (15, 10-11). Dat het volgende zijn
traen, traene is, spreekt van zelf. Daar hij van zijn schoone niets dan verdriet, mesniet,
der minnen prame, suchten ende beuen, enz. ondervindt, is het niet verwonderlijk,
dat men in de gedichten maar weinig panegyriek ontmoet op de uiterlijke
bekoorlijkheden van de geliefde. Deze zou trouwens uit den toon vallen.
Deze schroomvalligheid, deze objektiviteit jegens den persoon der Dame vindt
ongetwijfeld ook hierin hare verklaring, dat wij met een beroepszanger te doen
hebben, die in zijn toespelingen ondoorzichtig moest blijven. Hij spreekt wel eens
van haer sute ghelaet (7, 8) en haer sute aensicht (2, 12), van die scone (12,7) en
die wel ghedaene (15,9), maar dit zijn alle gemeenplaatsen van de liefde-terminologie,
vormelijke uitdrukkingen, die niets persoonlijks hebben.
Het onmannelijke zich verteren in der minnen smerte maakt op ons dikwijls den
indruk van een ziekelijk mysticisme.
Van de alledaagsche of romantische werkelijkheid achter deze wereldsche
dichtkunst vernemen we eigenlijk niets.
Over 't geheel zijn ook onze liederen in hoogen graad voorbeelden van een door
de ingewikkelde rijmen nog meer gekunsteld aandoende goochelen met
konventionneele begrippen dan een op werkelijke gronden opgebouwde persoonlijke
liefdepoëzie. En toch hebben ze eene soms aanstekelijke schoonheid. Het hoogst
staat wel strophe 16, waarin de oogen van een geliefde vrouw bij een bodemlooze
zee vergeleken worden, in dewelke zoo menigeen het leven laat ter wille van de
minne.
Door hare oogen lijdt de arme zeevaarder schipbreuk. Maar niettemin! Hij houdt
niet af op betere tijden te hopen: op hope clagic haer dan mijn wenen (16, 13), want,
zegt hij in een beeld, dat bij uitzondering met de aardrijkskundige werkelijkheid in
betrekking staat: er mogen zooveel minnaars zijn als de stroom van den Rijn
droppeltjes heeft, niemand vermag de zwijgende hoop van zijn hart aan de geliefde
te verbergen, op straffe van te verkwijnen.
Nagenoeg hetzelfde karakter als de fragmenten van Lund hebben diegene door de
Vreese gevonden. Het volstaat voorbeelden van de liefdeklacht te geven. Ik noem
hier slechts dat
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de schoonheid der Dame met dezelfde terughoudendheid behandeld wordt (vgl. haer
mont roet rosenvaer vs. 61), dat de provençaalsche lauzengiers hier de wrugher
genoemd worden (vs. 44 en 85), dat in vs. 144-145 van den ‘Dienst’ gesproken wordt
(is haer dan mijn dinst versmaet), dat ten slotte een eenvoudige, minder
konventionneele ontleding van het liefdebegrip in vs. 105 en volg. te voorschijn
treedt(21), die dan in de strophe zelf in de verzen 110 en volg. kulmineert: ende hi wort
si, ende si wort hi in eenre begherden.
De verwante trekken van beide fiagmenten pleiten er voor, dat wij met twee
afschriften te doen hebben, die uit hetzelfde origineel geput hebben(22).
Wanneer we er thans toe overgaan ons af te vragen, of de Limburgsche zanger
zijne liederen in aansluiting bij den Duitschen of Franschen minnezang gedicht heeft,
dan wensch ik mij hier voorloopig van een beslist oordeel te onthouden. Beide
invloeden zijn op zich zelf mogelijk, ik leg er echter den nadruk op, dat mij een
aansluiting bij de Romaansche poëzie meer waarschijnlijk voorkomt. Afgezien van
het feit, dat niets specifiek hoog-duitsch in de rijmen van onze gedichten ligt, schijnt
mij den ganschen toon van de gedichten beter te passen bij het meer abstrakte,
onpersoonlijke karakter van de Noordfransche trouvères, zooals, om er slechts een
paar te noemen, Gace Brulé, Gautier d'Espinau, Blondel de Nesles, veel meer als bij
de Duitsche minnezangers, die gewoonlijk meer binnen de levende werkelijkheid
bleven en wier liefdeklachten niet zoo elegisch klonken als diegene van onzen zanger.
Het is uit de schaarsche fragmenten niet goed mogelijk vaste besluiten te trekken.
Beproeft men uit den stijl van onze liederen een besluit te halen, zoo stelt men allen
vast hetgeen men van het internationaal karakter van dien stijl a priori mag
verwachten: namelijk dat zekere overeenstemmingen in uitdrukkingen als in
toestanden zich zoowel in de Duitsche als in de Romaansche liefdelyriek herhalen.
Wellicht heeft hij beide soorten gekend, maar een kennismaking met het Romaansch
genre ligt in ieder geval voor de hand. Een Zuidlimburgsche, waarschijnlijk ook aan
Brabantsche en Vlaamsche hoven en kasteelen werkzame,

(21) Deze spreukachtige bovenschriften van de strofen ontbreken in de Lundfragmenten.
(22) Dat het hs, waartoe het Lundfragment heeft behoord, waarschijnlijk nogal omvangrijk is
geweest, blijkt uit de kustode van het katern op bl. 2v.
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beroepszanger - het onpersoonlijk karakter van zijne liederen schijnt, zooals reeds
vermeld werd, in de eerste plaats op een beroepszanger te wijzen - zou, om met zijn
Fransch-zingende kollega's te wedijveren, met verouderde Duitsche voorbeelden
geen groote kans gehad hebben. Onze zanger heeft eerder het nadenkend karakter
van zijne liederen gemeen met de Belgische trouvères d'expression française, in 't
bijzonder met dezen van het beroemde Brabantsche hof, die eveneens dikwijls
beroepszangers waren(23). Op Franschen invloed wijzen ook zekere eigenaardigheden
bij de rijmen. Hierover meer in de voetnota. Onze dichter sluit zich in eenige gevallen
bij de Fransche liefdeterminologie aan, zoo gebruikt hij het bastaardwoord jalasie(!)
(6, 15), erkuveren(24) (15,6), ersturen(24) (B vs. 200), sotlik (6, 17), enz.
Er is niet de minste reden aan te nemen, dat onze liederen vertalingen uit het
Fransch zijn, ook in den Duitschen minnezang zijn zulke gevallen van louter vertaling
uitzonderingen. De overeenstemmingen en parallellen, die ik tot nog toe in de
middeleeuwsche minnelyriek aangetroffen heb, zal ik hier maar niet mededeelen,
vermits ze voor een verwantschap niets bewijzen(25).
We hebben gezien, dat onze liederen met den inhoud en met den toon van de
minnelyriek van de 12e en 13e eeuwen zeer goed kloppen. Op innerlijke en uiterlijke
bewijzen steunend, kunnen we dus de gedichten niet later dan 1300 plaatsen. Daar
we weten, dat met het einde van de 13e eeuw het riddelijke leven in verval kwam, is
het zelfs waarschijnlijk dat de liederen eerder tot het midden van die eeuw moeten
behooren. Waren er in de 13e eeuw nog meer dichters van deze soort? We mogen
het wel aannemen. In ieder geval is een inheemsche, wellicht Limburgsch-Brabantsche
hofpoëzie(26) in de overgeërfde taal, voor de 13e eeuw van nu af aan als waarschijnlijk
te postuleeren.

(23) Zie de verzamelingen van Dmaux 1837-63 en Scheler 1878 en 1879.
(24) De ww. erkuveren (oudfr. recovrer) en ersturen (oudfr. restorer), gelijk natuurlijk ook de
andere woorden, zullen wel in het Limburgsch en overig Middelnederlandsch in gebruik zijn
geweest, ik wil er echter aan herinneren dat recovrer in de Noordfransche liefdelyriek een
geliefkoosd woord was. Bij Scheler, Trouvères Belges (1879), bl. 18 en Dinaux, Les Trouvères
de la Flandre et du Tournaisis (1839), bl. 281 volg. komt het in het refrein voor.
(24) De ww. erkuveren (oudfr. recovrer) en ersturen (oudfr. restorer), gelijk natuurlijk ook de
andere woorden, zullen wel in het Limburgsch en overig Middelnederlandsch in gebruik zijn
geweest, ik wil er echter aan herinneren dat recovrer in de Noordfransche liefdelyriek een
geliefkoosd woord was. Bij Scheler, Trouvères Belges (1879), bl. 18 en Dinaux, Les Trouvères
de la Flandre et du Tournaisis (1839), bl. 281 volg. komt het in het refrein voor.
(25) Ik zal op deze reminiscenties, evenals op de syntaktische vraagstukken van den tekst, in de
kritische uitgave terugkomen.
(26) Hoe deze in zuiver Middelnederlandsche taal gedichte lyriek zich tot de gelijktijdige Fransche
verhield, weten wij niet, gelijk overigens de betrekkingen der Zuidbelgische hoven met de
Noordfransche trouvères nog niet voldoende onderzocht zijn. Voor Gelderland vgl. Salverda
de Grave in Bijdragen der vereeniging Gelre II: I (1908), bl. 1-5.
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Is de traditie van Veldeke aan den inhoud en den stijl van onze liederen te herkennen?
Ik geloof het niet. De liederen van Veldeke zijn persoonlijker, levendiger, frisscher,
door een dichter met een vroolijk temperament geschreven. Veldeke heeft met
sommige Noordfransche dichters als zijne tijdgenooten Adam de la Halle en Conon
de Béthune een kernachtigen, luimigen, maar zuiveren, aangenamen stijl gemeen.
Een zekere overeenkomst van onze voor 't overige heel anders geaarde onbekende
met Veldeke is niet te ontkennen, maar zij spruit minder voort uit den stijl als uit de
overeenstemming van de internationale terminologie met o.a. het veelvuldig gebruik
van Fransche bestaardwoorden(27) of het epitheton die wel ghedaene (15,9); vgl. M.F.
(58,19), enz.
Vergelijk ook het woord wrugher (voetnota bl. 25) en voor een mogelijken invloed
van de rijmtraditie van Veldeke (voetnota 72).
Door zijn grootere gemeenzaamheid wijkt de stijl van Jan I insgelijks af van dezen
van onze liederen, wel komen enkele wendingen voor, zooals bij Jan fruntlich
bevangen(28) tegenover vrintlic onbevanghen in onze strophe 7, 11, en een gedicht
zoals Ich muoz iemer tragen quâle(29) is zoowel in stemming als in de uitdrukking
met onze tweede strophe verwant (zie vooral 2, 9, 10), maar deze echo's bewijzen
niets
Zoo is dus onze dichter een voorbeeld van gene schitterende hoofsche fantazie,
die in oneindige variaties van stilistische vervorming het eeuwige liedje van de Minne
heeft gezongen.
Onze dichter is weliswaar aan den invloed van Fransche modellen niet ontsnapt,
maar hij vertoont toch geen slaafsche afhankelijkheid, integendeel in zijn zeer
geschikte taalbehandeling bewijst hij dikwijls zelfstandig en oorspronkelijk te zijn.
Deze oorspronkelijkheid berust echter niet in zijn stilistische eigenaardigheid,
maar wel in den metrischen vorm van zijne gedichten. Hier doet hij zich voor als
een echt trouvère. Hij schijnt

(27) Vgl. Edw. Schröder in v. Kraus. Heinrich von Veldeke und die mhd. Dichtersprache (1889),
bl 188 volg)
(28) Zie den afdruk bij Pfaff, Het groote Heidelberger Handschrift (1909), bl. 23, 40; 24, 7. 16
en Tijdschr. 15, bl. 234 volg.
(29) Pfaff, bl. 25, 10 volg., Tijdschr 15, hl 236.
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zelfs een bijzondere soort van strophe uitgevonden te hebben, waarvan de symmetrie
niets te wenschen overlaat. Zijn kunstenaarsstreven is het, niet alleen de
provençaalsche traditie te volgen, maar deze zelfs te overtroeven, zooals de Italianen
zulks met het sonnet gedaan hebben. De strophenbouw van onze liederen staat in de
Troubadourlvriek als een unicum.
De strophe, zooals het Lund-fragment ze heeft bewaard, bestaat uit 18 verzen.
Door de vooruitgeschoven plaatsing van de aanvangletters(30) is de strophe duidelijk
als drieledig op te vatten. Tot het eerste deel behooren de verzen 1-4, tot het tweede
het hoofdgedeelte, de verzen 5-14, en tot het derde de verzen 15-18(31).
In deze strophe worden de rijmen naar het volgend schema verbonden
aabccbdedeededeeffghhg. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de rijmen aa, cc,
ff en hh in een versregel staan, aldus midden- en slotrijm vormen. Men kan er aan
twijfelen, ot dit steeds het geval is geweest, het kon immers gebeuren dat de kopiist
de middenrijmen door het naast elkaar schrijven van twee versregels heeft tot stand
gebracht. In dit verband is het belangrijk vast te stellen, dat in de door de Vreese
uitgegeven fragmenten de aa, cc, enz. rijmen over twee regels verdeeld zijn. Het
vraagstuk wordt door dit feit wel niet opgelost, maar indien hier mag gelden, hetgeen
men geneigd is voor de provençaalsche lyriek als richtsnoer aan te nemen, namelijk
dat het gebruik van middenrijmen zoo veel mogelijk vermeden moet worden(32), dan
bekomt het getuigenis van het Gentsche fragment (B) een groote waarde. Daarbij
komt nog, dat door het opnemen van middenrijmen de strophendeelen een ongelijken
bouw vertoonen en dat de rijmende halfverzen in A gewoonlijk door een schuin
streepje van elkander gescheiden zijn.
Zonder middenrijm heeft de strophe een oorspronkelijke lengte van niet minder
dan 22 regels.
Het middengedeelte der strophe heeft in beide fragmenten een tweede, vooral voor
den vervaltijd van de troubadour- en trouvèrelyriek een kenmerkende gerafineerdheid:
het zoogenaamd ‘grammatisch’ rijm(33). De rijmwoorden van de d- en

(30) In de Vreese's Fragmenten door hunne rubriceering. Vgl verder.
(31) Vgl. hier den regel van de ‘tripartition’ in de Fransche poëzie, waarmede de beide eerste
leden overeenstemmen, bijv. abab of abba, terwijl het derde afwijkt.
(32) S E Levy, Der Troubadour.. Zorsi. Diss. Freib. i. Br 1883, bl Fn. 1. en Jeanroy, Etudes sur
l'ancienne poésie provençale in Neùphil Mitteilùngen 27, 1926, bl. 140.
(33) Zie Jeanroy O.S. 157; Bartsch, Jahrbuch f. lomanische ùnd engl. Litteratur Bd 1 (1859), bl.
190 volg.
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e-rijmen hebben paarsgewijze denzelfden woordstam, de rijmen wisselen echter
gewoonlijk af op zulke wijze, dat de e-rijmen een letter of een lettergreep meer
hebben als de d-rijmen, aldus bijv. gronde, gronden: vonde, vonden of gewaet,
gewaten: ghelaet, ghelaeten, bedinct: bedinken, crinct: crinken.
De beide overschuivende e-rijmen van de strophe (zie schema) zijn natuurlijk niet
‘grammatisch’. Door dezen vertijnden bouw van de rijmen wordt de gewenschte
indruk van gekunsteldheid verhoogd, maar terzelfdertijd worden natuurlijk de
syntaktische betrekkingen der verzen meer gewrongen en moeilijker verstaanbaar.
Een onderscheid in de overlevering van A (Lund) en B (Gent) bestaat, behalve in
het reeds vermelde gemis aan middenrijmen, hierin, dat B boven en onder ieder
kolom in rood geschreven spreuken heeft, die in A ontbreken. Deze tweeregelige
spreuken bij den aanvang en het einde van ieder strophe(35) moeten blijkbaar een
leitmotief van de strophe varieeren of er op zinspelen (vgl. vss. 105 f. en 110 f.). Het
is zeer de vraag, of deze spreuken reeds tot het origineel behoorden, Men begrijpt
dan de reden niet, waarom ze A weggelaten heeft. Een andere overweging schijnt
mij toe deze opvatting te steunen. Beide gelijkgebouwde deelen van de strophen, het
eerste en het derde, behelzen ieder voor zich een afgesloten gedachte. Syntaktisch
hangen ze dus met het middengedeelte niet samen.-Dat ze echter van dit deel niet te
scheiden zijn, is uit reden van inhoud en vorm duidelijk. Wij zien namelijk, dat het
eerste en derde deel naar de wijze van de provençaalsche tornada een gedachte en
niet zelden ook een rijmwoord van het middengedeelte vooruitneemt of opnieuw
gebruikt.
Naar de wijze van een refrein komt bijv., gedeeltelijk met(34)

(35) In het hs. = Aanvang en einde van een kolom. Deze omlijsting getuigt er ook voor, dat we
met een driedeelige strophe te doen hebben, niet met drie aparte gedichten, gelijk de Vreese
schijnt te gelooven.
(34) Vgl. de poëtiek van de dichterschool van Toulouse in de 14e eeuw. Las flors del Gay Saber
estier dichas Las Leys d'Amors (Monuments de la litt. romane, p.p. Gautien-Arnoult, T. 1
(1844), bl. 187. Voor het Oudfr. vgl. Gröbers Grùndriss, Bl. 2: 1 (1902), bl 70 volg
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dezelfde rijmwoorden, weer str. 1 vs. 9-10, in vs. 17, str. 9 vs. 10-11 in vs. 15-16,
str. 11 vs. 12 in vs. 16, str. 12 vs. 10-11 in vs 5, str. 15 vs. 12-13 in vs. 16; in B
vergelijk de overeenkomst van vs. 8 met 9-10, van vs. 14-15 met vs. 21, van vs.
144-45. (versmaet: versmaede) met 154 enz.
Ik ben nu van meening, dat met de aanvaarding van de oorspronkelijkheid der
slechts door B overgeleverde refreinachtige spreuken deze manier van vooruitloopen
of herhaling van inhoud- en vormelementen bijgevolg dubbel geweest is, een
schoonheidsgebrek, dat men aan het origineel niet mag toeschrijven. Ik geloof dus,
dat A hier het oorspronkelijke heeft bewaard.
Met den metrischen bouw van de strophe zal ik mij bij gelegenheid van een
kritische uitgave van A en B nog uitvoeriger bezig houden. Het volgende moge hier
volstaan.
De verzen in het eerste en het derde deel hebben, wanneer we geen middenrijmen
aanvaarden, ieder twee versvoeten, het middengedeelte 3 of 4 en wel hebben de
d-rijmen gewoonlijk 4 voeten. Het rhythme is meest stijgend, in het-middenste deel
hebben verzen 5-7 en 10 gewoonlijk, 11-12 meestal dalend rythme.
Indien we de metrische verhoudingen van onze liederen met andere Nederlandsche
taalmonumenten vergelijken, zoo vinden we, dat het voor het eerste zoowel als voor
het derde deel van de strophe geldende rijmschema aabccb hier en daar, maar meestal
in zeer late bronnen, optreedt, zoo bijv. bij Jan Praet, Leeringhe der zalichede vs.
533 vvig. enz.(36), verder in de in Horae Belgicae, D. 10 nr 16 en 56, D. 12 nr XVII
en XVIII afgedrukte liederen, die gelijk A ook met middenrijmen voorkomen. Naar
hetzelfde schema is een reeks van Hadewijchs gedichten berijmd, namelijk de nrs
XVIII-XXVII der Mengelgedichten(37). In dit verband herinner ik aan de opvatting
van Franck, dat ditzelfde schema aabccb de voorlooper zou zijn van den rijmbouw
van Maerlants strophische gedichten(38).
Rijmen naar denzelfden vorm zijn ook bij de Troubadours ± 1200 vrij talrijk voor
handen(39). Of zij voor de Middel

(36) Vgl. Geurts, Geschiedenis van het rijm in de nederl. poëzie, D 1 (1904), bl 227 Fn. 2
(37) In de uitgave 1875 bl. 250 volg
(38) Zie Francks en Verdams uitg. in de Bibliotheek van Middelnederl letterk, bl. XLIX volg
Vgl. Geurts, bl 219 volg.
(39) Bijv. Peire d'Auvergne, Guiraut de Cabreira, Guiraut de Calanson. Vgl. F W. Maus, Peire
Cardenals Strophenbau (Ausgaben ùnd Abhandlùngen aùs dem Gebiete der romanischen
Philologie 5, 1884, bl. 87 en 102.
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nederlandsche minnelyriek van de 13e eeuw over 't algemeen karakteristiek zijn,
weten we niet(40). Opvallend is het dat Maerlant ze eens juist daar gebruikt, waar hij
naar de manier van de wereldlijke lyriek over de wispelturigheid van de vrouw komt
te spreken. Het is de reeds hierboven bl. 7 aangehaalde strophe uit de Istory van
Troyen (16055), die aldaar onder de anders steeds paarsgewijs gerijmde verzen
ingeschoven wordt. Is het te stout gesproken te veronderstellen, dat Maerlant hier in
den trant van de gelijktijdige liefdepoëzie vervalt? Te vergelijken is verder, dat
Maerlant, die in strophe 35 van zijn Eerste Martijn op het Minnejargon van zijn tijd
spottend zinspeelt, in de volgende strophe als 't ware ironisch grammatische rijmen
gebruikt (ghevraecht, vragen, enz.), hetgeen hij anders niet doet. Deze eigenaardigheid
van het grammatisch rijm kent de middelnederlandsche poëzie, gelijk uit Geurts
overzicht (I, bl. 171, 179, 232 volg.) blijkt, ook elders maar meestal toch zeer
sporadisch(41).
Konsekwent doorgevoerd zijn deze rijmen, behalve in onze fragmenten, zoover
ik weet alleen nog in een strophe van Hadewijch(42), no XLIII onder de gedichten(43).
Het voorkomen van grammatische rijmen in A en B steunt mijn hierboven
uitgedrukte hypothese, dat onze Limburgsche dichter onder sterken Franschen
letterkundigen invloed stond(44). Want van Duitschen invloed getuigt hij niet in dezelfde
mate als van den Franschen.

(40) Voor de Lat., Fransche en Duitsche poëzie vgl. Grobers Grùndriss Bd. 2: 1 (1902). Hoofdst.
44 en 157 en A. Heuster, Deutsche Versgeschichte Bd 2 (1927) § 761 volg. Vgl. in 't bijz.
M.F 199, 25-201, 1) het rijmschema aabccbddeee en middenrijmen.
(41) Veldeke gebruikt bij uitzondering deze soort van rijmen in zijne liederen (M F 66, 24-67,
2).
(42) Vgl. Wackernagel, Altfranzösische Lieder ùnd Leiche (1846), bl. 185, alwaar een Fransch
Marialied met grammatische rijmen vermeld wordt. De rijmvaardige Non Hadewych heeft
de Romaansche kunstlvriek wel zeker gekend, het schijnt echter dat de Latijnsche liefdepoëzie
diepere sporen zoowel in den vorm als in den inhoud van hare gedichten heeft achtergelaten.
Vgl. M. Joris, Untersùchùngen über die Werke von Zuster Hadewych. Diss. Strassburg 1894,
blz. 65 volg. en Bouman, Die Litterarische Stellùng der Dichterin Hadewvch, Neophilologus
8 (1922-23) bl. 274 volg.
(43) Uitg. 1875, bl. 162 volg.
(44) Neifen is de eigenlijke vertegenwoordiger van het grammatisch rijm. Vgl Wackernagel, ibid.
bl. 218; E. Schmidt, Reimar von Hagenau ùnd Heinrich von Rugge (Strassburg 1874), bl.
73; v. Kraus, Zu den Liedern Heinrichs von Morùngen (1917), bl. 5.
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De taal van beide fragmenten- is Limburgsch en brengt nieuw materiaal aan voor
de geschiedenis van een schrijfdialekt, dat ons reeds door taalmonumenten bekend
is als Veldekes Servatiusfragmenten(45), de volledige jongere Servatiusversie(46), de
Aiolfragmenten(47), het Leven van Sinte Lutgart in twee versies(48), het Leven van
Sinte Christina(49), het Glossarium van Bern(50), de Limburgsche Sermoenen(51), het
Leven van Jezus(52), Tondalus' visioen(53), het Statutenboek van Maastricht van het
jaar 1380(54), een Maastrichtste Oorkonde van het jaar 1349(55) en andere, meestal
jongere bronnen(56).
Van de handschriften van de hoogergenoemde letterkundige monumenten zijn er
ten hoogste zes die tot den tijd van de Liederfragmenten reiken: Aiol, volgens de
Vreese uit de allereerste jaren van de 13e eeuw, de Servatiusfragmenten wel uit de
eerste helft, Kerstine en Lutgardis G. volgens Verdam van het einde van de eeuw,
het Bernsch Glossarium en Lutgardis K. ± 1300.
Tot de eerste helft van de 14e eeuw behoort L.v. Jezus. De Limburgsche Sermoenen
zijn in een afschrift van ± 1400

(45) Twee fragmenten te zamen afgedrukt door L. Scharpé, Leuv. Bijdragen 3 (1899), bl. 16 volg,
(Serv.fragm.).
(46) Uitgeg. door J.H Bormans, Annales de la soc, hist, et archéol, à Maestricht 2 (1856), bl. 177
volg. (Serv.).
(47) Uitgeg. door J. Verdam, Tijdschr 2 (1882), bl. 255 volg. (Aiol)
(48) Het leven van Sinte Lutgardis, naar het oorspronk. hs. van Broeder Geraert uitg door J.H.
Bormans, Dietsche Warande 3 (1857), bl. 37-67 etc.
(49) (1658), bl. 155-170 etc. (Lutg. G.) en Leven van Sinte Lutgart... Naar een Kopenhaags hs.
uitg door F. van Veerdeghem. Leiden 1899 (Lutg. K.).
(50) Uitg. door Buitenrust-Hettema in Bibl. van Middelnederl. letterkunde afl 43. 1889 (Berngloss).
(51) Uitg door J.H. Kern in Bibl van Mul. letterk. afl. 46-48, 50-53 1899. (L. Serm.).
(52) De levens van Jezus, uitg. door J. Bergsma in dezelfde Bibliotheek afl. 51, 54, 61. 1895-98.
Hs L. (L.v.J.).
(53) Uitg. door R. Verdeyen en J. Endepols 2e deel. 's Gravenhage en Gent 1917 (Konink.
Vlaamsche Academie, Uitg R 3, D 20 (Hs H. Tondalus).
(54) Uitg d. H P.H. Eversen, Publ de la Soc. d'archéol, dans le duché de Limbourg 3 (1866) bl.
252 vlog. (Statb.).
(55) Uitg in Publ. de la Soc. d'archéol dans le duché de Limbourg, T. 3 (1866), bl 423 volg.
(56) Komen niet in aanmerking.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

610
bewaard gebleven, de taal is echter op zijn minst vijftig jaar ouder. Eng verwant zijn
onder elkaar eenerzijds Kerstine en Lutgardis G., anderzijds Lutgardis K. en L.v.
Jezus. Ze vertegenwoordigen tegenover de overige monumenten alle een meer of
minder westelijk Limburgsch schrijfdialekt.
Van een volledige klankstatistiek, die ik met behulp van verschillende mij tot nu
toe bereikbare Limburgsche bronnen aangelegd heb, kan ik te dezer plaatse slechts
enkele proeven mededeelen. Het komt er mij hier vóór alles op aan, verschijnselen
uit de taal van de fragmenten ter bespreking te brengen, die als uitsluitend of bijna
uitsluitend Limburgsch moeten worden geacht.
Op de tweede plaats komen verschijnselen in aanmerking, die wel in het
Limburgsch veel voorkomen, maar ook in het Brabantsch en voor een deel in het
Geldersch optreden, een dialekt, dat wij voor den tijd omstreeks 1300 eerst door het
werk van J. Holmberg(57) nader hebben leeren kennen. Het zal blijken dat het origineel
der fragmenten hoogst waarschijnlijk tot een oostelijke schakeering van het
Limburgsch schrijfdialekt moet hebben behoord.
I 1. Het rijm trene: clene, str. 15, 16: 18. De vorm trene plur. van traen neemt
Franck in Taal en Letteren 8, bl. 509 no 22 onder de kenmerkende eigenaardigheden
van het Limburgsch dialekt in de Middeleeuwen op, echter zonder vermelding van
bronnen. Ik ken deze Umlaut-vorm alleen uit Limb. Serm. bl. 215 · 18 en uit door
Middelfrankische klankelementen overwoekerde Maestrichter Paaschspel, vs. 1024
trenen rijmend op wenen(58). Daarbij komt het werkwoord trenen lacrimari in het,
ofschoon van ongelijksoortige orthografie getuigend, Berner glossarium, dat evenwel
van oostelijk-Limburgsche herkomst is.
Opvallend gebruikt de dichter in vs. 13 van dezelfde strophe als rijmwoord traene,
hetgeen echter in de volgorde van de grammatische rijmen in aansluiting bij het
voorafgaande traen volkomen uitgelegd wordt(59). Daarenboven bestaat de

(57) Vgl Kern, Limb. Serm. bl 11 volg. en 167 volg Voor archivalia en hss, die mij niet
toegankelijk waren, vgl. J. Holmberg, Eine Mittelniederfränkische übertraging des Bestiaire
d'amour, Uppsala 1925, bl. XI en XIII (Holmberg).
(58) In geval niets bijzonders wordt aangeduid, hebben de plaats-opgaven betrekking op A (het
Lund fragment).
(59) Zeitschr. f. dtsch. Altertum (Zsfd A.) 2 (1842), bl. 302 volg Hs. van het einde van de 14e
eeuw
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mogelijkheid dat in zijn taalgebruik dubbelvormen in gebruik waren.
Bij clene doe ik opmerken dat deze vorm in de Limb. Serm. veelvuldig voorkomt
(kern § 50 b), vgl. hieronder Absden. II, no 5.
2. â, ô, geschr. oe en o. Deze overgang kent het Middelnederlandsch, wanneer wij
afzien van Noordnederl. Minnen loep (na w in wopen, vgl. v. Helten, Spraakk. bl.
55) enz., alleen voor het Limburgsch pleiten de volgende rijmen: woghen: toghen B
136 volg., verdroten: utermaten B. 12 volg., onmote verdrote B 3 volg. Buitendien
komen voor roets · ghoets A 3, 15, goen A 3, 16 en no B 104.
Dat deze ontwikkeling reeds tot de 13e eeuw behoort, heeft men tot nog toe slechts
uit de vormen molen(60) depingere, molinge pictura in het Berner glossarium kunnen
vermoeden. In de 14e eeuw is het verschijnsel gewoon, zoo in de Limb. Serm. (zie
Kern, bl. 22 en Toevoegsels), in de Maastr. Oork. van 1349, in het Kohier van
Tongeren van 1371(61), statb. 1380 als in het Maastr. Paaschspel dikwijls aan het rijm,
bijv. bode: drode 552 volg., geloissen. usser moissen 1180 volg. bekore: zwore 1411
volg. enz. Uit de 15e eeuw kennen we eenige gevallen uit Serv., waarvan het rijm
sone: goene I 412 opvalt. We hebben hier geene aanleiding om te betwijfelen, dat
wij met een interpolatie van den afschrijver van de 15e eeuw te doen hebben (alzoo
Leviticus, bl. 114).
Aan de Westlimburgsche als aan de Geldersche monumenten ontbreekt, zoover
ik weet, deze ronding van de â voor den tijd, die hier in aanmerking komt: de 13e
eeuw.
3. draf, drin, enz. Niet algemeen Nederlandsch zijn volgens Franck (cit. nr 32)
synkopen als draf 9, 4: 13, 16; B, drin 3, 9; 12, 3, vgl. ook gnase 10, 15; ghliver,
glieven B 107 en 158. Vergel. Kern, Limb. Serm. § 71 en Maastrichtsch Paaschspel,
vs. 1224 drup en 1493 gnuch. Dit geval van Synkope toont insgelijks Holmberg aan
voor het Geldersch van het einde van de 13e eeuw. Vermits dit dialekt door het
ontbreken van een ontwikkeling â > ô niet in aanmerking kan komen (zie hierboven),
zijn we gerechtigd onder de Zuidnederlandsche

(60) Over het gebruik van dubbelvormen in rijmen, door Maerlant principieel beoefend, vgl.
Geurts, ibid. bl 131.
(61) In het hs. veranderd uit malen
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schrijfdialekten de Synkope als specifiek Limburgsch te beschouwen.
4. Het rijm doech: oegh, 14, 1. In het vers Luf hem en doech noch dleuen oegh,
wiem lief versmaet vat ik oegh op als ‘ook’ en verwijs voor gelijkaardige syntaktische
konstruktie's gevallen als: In sach noit so roden mont noch ook so minnelic oghen
Jan I van Brabant(62), so en mach... egheyn visscer... bouen die brugghe noch oych
onder die brugghe... in de Maastr. Oorkonde van 1349(63), gheyn en mochte wederkeren
noch oec achterwaert sien in Tondalus, bl. 61, 20, enz. (63*). We hebben aldus in
het origineel een rijm met germ. g op germ. k, gelijk we dat hebben in Veldeke's
Serv. I 72 douck: ouch, II 2941 loech: oich. Daar A en B doorloopend ik hebben,
zou men in het origineel in de eerste plaats oec verwachten. (Over den klinker, vergel.
hieronder II nr 6). Een Hoogduitsche (Middelfr.) ‘klankverschoven’ vorm oech, oegh
is echter in een Limburgsch monument van de 13e eeuw natuurlijk nog minder
verwonderlijk als bij Veldeke. Is voor Veldeke de rijmnood en de invloed, uitgaande
van een dichtbij gelegen machtige literatuur, een aannemelijke verklaring voor deze
soort van rijmen, zoo komt voor onzen dichter de invloed van een oudere Limburgsche
rijmtechniek in aanmerking.
Ik wensch geenszins het tot vervelens toe gevoerde debat over het optreden van
de zoogenaamde Hoogduitsche Klankverschuiving bij Veldeke opnieuw te heropenen.
De vraag is thans niet meer volgens de van ouds bekendste wijze van Braune-Behaghel
op te lossen, maar wel op de manier van Kern (zie Limb. Serm. § 91), die de
verschoven k's als indringers heeft herkend. Alleen kan ik mij niet vereenigen met
de van wege Kern eenigszins verrassende uiting · ‘Alleen ouch schijnt in 't dialect
van Veldeke te hebben thuis behoord’(64). Men kan toch niet, steunende op eenige in
Eneide en Serv. voorkomende rijmen, het als waarschijnlijk vooropstellen, dat ouch
in Veldeke's dialekt thuis behoort, want daartegen getuigen ten eerste de ongeveer
tot hetzelfde dialektgebied behoorende Limb. Serm. van ± 1340 en Tondalus Hs. H.
(uit Maeseyck(?), circa 1387) met hunne doorloopende oec, ten tweede dat van de
12e tot de 14e eeuw de Keulsch-Duitsche vormen slechts lang-

(62) Zie Holmberg, Bestiaire bl. XI en 45
(63) Strophe 6 naar de versie van Hoffmann, Germania 3, bl 159
(64) Publ de la Soc. d'archéol. etc 3, bl. 426
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zaam in de streken om den Maas doorsijpelden en eerst in de 15e eeuw tot de massa
van de Maasbevolking doorgedrongen waren(65) en dat, ten derde, niet ver van de
geboorteplaats van Veldeke, Spalbeke, nog heden een ok-gebied rond Tongeren
bestaat(66). Ik geloof dus, dat in het dialekt van Veldeke, gelijk ook in datgeen van
onze liederen, zoowel in de boven- als in de onderlaag van de bevolking normaal,
oek en ik (vergel. hierboven bl. 1) golden.
Dat de oudere en jongere Limburgsche Minnedichters een modisch ouch, oech in
hunne omgangstaal evenzeer als in hun letterkundige bedrijvigheid hebben gebruikt,
ontken ik niet. Voor het volksdialekt van het gebied in kwestie bewijst dat echter
niets. Gevallen met verschoven k komen in onze liederen anders niet voor. Het
ontbreken van de Hoogduitsche vormen ich en mich (B 113 volg. mi in het rijm op
si), gelijk het reflexief sich in de fragmenten tegenover zich, maar ic en mi!, in Aiol
en ig, dig (Got haldig ave) in het Berner glossarium weerspiegelen volgens mij niet
enkel den verschillenden sterktegraad, maar ook de verschillende soort van de
Hoogduitsche tendensen in de Limburgsche hoofsche kringen van de 13e eeuw.
Het probleem kan voor ieder taalmonument en voor iederen pronominalen vorm
verschillend gesteld worden.
In Aiol is zich naar vorm en klank zeker wel een Hoogduitsch leenwoord, in het
Berner glossarium KAN ig een ontleende orthografie zijn (voor de uitspraak ik), dig
weder een ontleende vorm met aangepaste uitspraak (dik) en ons oegh ten slotte
volgens de hierboven gedane uiteenzetting een aanknooping bij oudere rijmtechniek.
5. got: ghebot 4, 2: 4. Over den toonloozen uitgang van het woord got schrijft
Franck, Gramm. § 87: ‘Nur in god hat man sich allgemein gescheùt, eine
althergebrachte Schreibùng anzùtasten. Es ist Aùsnahme, wenn Iev. u. Lutg. ùnd
einzelne andere limb. Texte regelmässig got schreiben’. In A komt nog voor ghotlic
6,5 maar god, wilt gheven, 13,9, in B got vs. 87 en 117. Deze vorm heeft eveneens
Aiol vs. 115, spot: got,

(65) De constructie, wel ontstaan uit een contaminatie van en... met ende oec niet en en... niet-noch,
is aldus in het Limb. niet zeldzaam.
(66) L. Serm. bl. 68 bovenaan.
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en 478, Serv. fragm. vs. 453, 580, 646 volg. 654(67), waar de volledige versie god
heeft, Lutg. K. passim. Daarentegen kennen Lutg. G., Kerst. en Tondalus dezen
overgang niet.
6. liefde 2, 18; 14, 17; B. 105. Daarnevens staat liefte 5,7. In het middelnederl.
staan tegenover elkander vormen met het suffix - i th a gelijk liefde, diepte, in dewelke
d na een toonloozen medeklinker tot t wordt, en liefde, diepte, waar de d niet
geassimileerd werd en men aldus aannemen mag, dat f en p stemhebbend zijn. De
vormingen met d in dit geval en in preteritale en verbogen participiale vormen zooals
makde, gerakde zijn volgens Kern § 115 en Franck, Taal en Lett. 8, blz 511, nr 39
en Gramm. § 113, Anm. 3 een specifiek Limburgsch kenteeken. Voor het
Westlimburgsch geldt dat echter niet. Kerst. en Lutg, G. verhouden zich in dat opzicht
tot het normaal middelnederlandsch, terwijl Lutg. K en L v.J. een bemiddelingsplaats
schijnen in te nemen tusschen de beide eerstgenoemde bronnen en de Limb. Serm.
Voor Tondalus zie Uitg. bl. LVIII.
7. erlanghen 7, 14, ersteruen 10, 12,3 erweruen 10, 1L; 12,3; 14,8 erkuueren 15,6,
ersturen B. 200. IDaarnaast natuurlijk ver in verberghen, enz.) Het verbaalprefix
er- versterkt nog meer het Limburgsch karakter van de taal. Het komt in monumenten
voor zooals de Aiol: irgaen 409, erveren 497, Serv. fragm.: ergangen 624, erloste
2072, ermeren 2108, erschein 647, Serv. heeft dikwijls er- naast ver-, Berner gloss.
en Limb. Serv. evenzoo. A en B gaan aldus hier weder met de oostelijk Limburgsche
teksten samen. Wat de enkele werkwoorden betreft, heb ik hierboven bl. 16 reeds
den Franschen oorsprong van beide laatstgenoemde besproken: Oudfr. recovrer,
restorer.
De vorm erkuueren kan ik anders niet thuiswijzen. Te vergelijken is in het Berner
glossarium verkuuernisse recuperatio. Naast het normale Middelnederl. vercouveren
en recouvereren staat in Boendale's Lekenspiegel eenige malen recouvereren.
Het Geldersch heeft verkuueren (Holmberg bl. 251).
Voor ersturen vgl. Berner glossarium erstoringe restitutio(68)(69)

(67) Wel naar voren en klank een lid. leen, in Berngloss. kan ig een ontleende orthografie (voor
de uitspraak ik) zijn, dig eveneens een ontleende vorm met aangepaste uitspraak (dik) en ons
oegh ten slotte naar de vorige verklaringen een aanpassing bij een oudere rijmtech niek.
Gedeeltelijk naar Frings, Zsf. dtsch. Mundarten 1919, bl. 203.
(68) Frings, ibid. bl. 104.
(69) Leuv. Bijdr. 3, bl. 16 volg
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en Limb. Serm. bl. 550: 27.30 erstoert, erstort naast het normaal Middelnederl.
verstort, terzelfder plaatse 30.
8. ont ‘tot dat’ 9,15; 13,9. Aan het Zuidnederlandsch is de konjunktie ont, naar
het schijnt, alleen aan het Oosten eigen. Onder de Limburgsche teksten tref ik het
slechts aan in Limb. Serm. (vergel. Kern, bl. 171); Aiol (312, 420,) Serv. en Tondalus
(zeldzaam) hebben went.
9. wie 2,1; 8,8. (geen hoe). Deze vorm is weliswaar geen absoluut betrouwbaar
Limburgsch kriterium, daar hij ook westelijker, bijv. in het Brabantsch, optreedt. De
Westlimb. Lutg. G. en Kerst, gebruiken hem naast hoe. Daar hij echter in beslist
Oostelijke teksten, zooals Berner gloss,. Limb. Serm. en Statb., alleen heerscht,
wagen wij het onzen vorm als een verderen steun voor den Limburgschen oorsprong
van de fragmenten te beschouwen.
10. wiem ‘wien’, 14, 12. De vorm met den ouden uitgang -me is mij tot nog toe
alleen uit Limb. Serm. wime, -wim, Statb. weme (Kern, bl. 125) en Serv. I 2732 weme
bekend.
11. rosenvaer B 61. Het adjektief heeft in het Middelnederlandsch een zeer beperkte
aanwending. Voor de 14e eeuw kent het Middelnederl. Woordenb. het alleen in Limb.
Serm., waar rosevar en rosenvarwen meermalen gestaafd zijn en meer bepaald als
epitheton Christi, tweemaal gezegd van zijn bloed. Het laatste is insgelijks het geval
in de ‘Nedersaksische’ versie van de Novelle van Griseldis (Tijdschr. 4, bl. 33) en
in twee stichtelijke werken van de 15e eeuw uit Engeland (zie Verslagen en Mededeel.
der Kon. Vla. Acad. 1895, bl. 120 en 1897, bl. 398). Ook het Middelnederl. kent dit
bijzonder gebruik van het woord, dat in alle geval aan het Middelhoogduitsch werd
ontleend. Hier wordt het oorspronkelijk vaker in de wereldsche letterkunde gebruikt,
onder de minnezangers door Heinrich von Morùngen (Hagen, Minnesinger 1 (1838),
bl. 128 a), Gottfried von Neifen (Hagen, 1, bl. 44 a), Graaf von Toggenburg (Hagen
1, bl. 300 a) en Meester Hadloup (Hagen 2, bl. 280 b), wordt allengskens in de preeken
22 a) en verdere literatuur van de Minne Jezu op het rosevarwe bluot unsers herren
overgedragen.
12. wrugher B 26, 44, 85 ‘verrader’, ‘bespieder’. Dat(70)

(70) De hd. hss., die de bronnen waren van de Limb.-Serm, hebben de opname van het woord
bevorderd: Kern bl. 380: 11; 456: 6; vgl. den St. Georgener Prediger (Deùtsche Texte des
Mittelalters 10, 1908, bl. 257: 20; 270: 15.
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dit woord met het provençaalsch lauzengier, Oudfr. losengier, mhd. klaffaere,
meldaere huetaere, enz., overeenstemt, werd reeds hierboven bl. 10 aangeduid.
De Limburgsche taalvorm van onze fragmenten staat door het hierboven
aangevoerde vast(71). Er zijn in den tekst geen verschijnselen, die deze uitkomst
tegenspreken, integendeel zeer vele, die zonder specifiek Limburgsch te zijn, in dit
dialekt hun grootste verspreidingsgebied hebben of in ieder geval alternatief aldaar
voorkomen. De mij toebedachte plaatsruimte verbiedt mij verder op deze gevallen
in te gaan. Ik som een en ander eenvoudig op en maak het voorbehoud hierop verder
terug te komen.
II. 1. Umlaut van a: meneghe 2, 10, menich 16, 3 en 10 enz. (vergel. Geldersch
manech, Holmberg bl. 26), minsche (ook Brab.), kinde (vergel. Lutg. G, evenzoo
L.v.J. kende, Limb. Serm. kande).
2. Umlaut van â: besueert: bescheert 15, 17, verreder: leder B 48-49, zoowel
were: sere B 5: 8 als ware: hare B 64: 66, daarentegen alleen bequame: blame: name
6,6 volg. (hetzelfde rijm in Sew., Levit. § 42/, quame, pret. opt.: mesquame: prame,
6, 11, vername pret. opt.: mesquame en buiten het rijm gnase pr. opt. 10, 15, quaem
pr. opt. 11, 10 waer evenzoo 8, 10, B 94, salich 10, 6, 14, 7 enz. Het gebruik is dus
onvast (Kern bl. 23 volg.).
3. Oudnederfr. u voor i verschijnt als o in notte: spotte 14,3 vergel. onnot
‘nutteloos’ 6, 18. Vergel. Kern § 46 b, Franck, Taal en Lett. 8, bl. 507 nr 23, Houben
§ 101 Het Maastr. Paaschspel heeft vs 1481 volg. eveneens onzuiver rijm rocke:
stucke
4. Germ. ô: het rijm ô: in doene: loene 14, 16: 18 is zeldzaam gelijk overigens de
schrijfwijze oe niet talrijk is. Verreweg in de meerderheid in en buiten het rijm is u,
ue. Dit komt aldus overeen met de vroegste Limburgsche traditie (vgl. Franck, Taal
en Lett. 8, bl. 507 nr 17).
5. Voor germ ai merk op de rijmen trene: clene 15, 16: 18, arbede: vrede 4, 17,
scheden: vreden B 178-79, lede: sede B 29-30 enz.
6. Germ. au. Als regel geldt voor Oudnederfr. o en ou de schrijfwijze oe in gesloten
en o in open lettergreep gelijk dat ook.

(71) Vgl ook de Vreese, Tijdsch. 14, bl. 260-61.
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in de oudste Limburgsche bronnen: Aiol, Lutg. G., Kerst., Berner gloss. het geval
is. Deze voor de monumenten van de 13e eeuw met zeldzame uitzonderingen geldende
regel wordt van af 1300 meer en meer onvast. Onder de rijmen zijn op te merken:
oghen: moghen 16,1, oghe: vloghe, 7,3. Voor Veldeke bewijst het rijm hôvet; gelôvet
ir de liederen (14. F. 63, 29; 31) een interessante overeenstemming met ons fragment.
Het in Aiol (ougen 372), Limb. Serm., Tond., Serv. niet zeer veel voorkomende ou
treedt in de fragmenten niet te voorschijn.
7. Germ. eu voor a wordt soms i geschreven: dine 11, 12, dinste 6, 12, dinst B
144, 184, tuile 15, 17, toch is ie, veel talrijker (Franck, Taal en Lett. 8, bl. 508 nr 20).
9. wens = wensch: ghepens 5, 17. Limb. Serm. bl. 215: 7 wensene, 349: 23 wensent
en vergel. Kern. bl. 70, Franck, Taal en Lett. 8, bl. 465 volg.; Houben, Het dialect
der stad Maastricht (1905), bl. 51 § 88: mins ‘mensch’, enz.
10. herte onzijdig 2, 15; 3, 15 naast vrouwel. 1, 12; 7, 4 enz. Verg. Kern. bl. 169.
11. wonnenclike 1, 10. Het is mogelijk dat t gemeend is, niet c of de vorm is
wellicht een verschrijving voor een wonnentlike, van het origineel? Vergel.
minnentlike in Aiol vs 222 (Verdam, Tijdschr. 2, bl. 256; Franck, Taat en Lett. 8. bl.
515 nr 64).
Te vergelijken is toch ook mhd. wunnenclîch(e) bij Lexer onder wünneclîch(e).
12. Voor de pronominale vormen zie de rijmen hi: si B 110: 111 mi: si 113: 115,
si/: bi/ 159: 160, hare/: sware etc./ B 166 ff. De vorm hare, haer is ook buiten het
rijm veelvuldig. Het valt op dat eens (7, 11) vr in plaats van haer voorkomt, wat met
den vorm ûr in den Aiol, vs 98, 386, 388 zou overeenstemmen (vgl. Holmberg bl.
116).
13. De 3e pers. enkelv. der e werkwoorden: erstirft: erwirft 12, 3, brict 7, 4, wirpt
13, 17, verghit: sit 4,1 maar helft 3, 15. (vergel. Kern § 203 ff). Daarentegen is ee
door het rijm gewaarborgd in gheeft/: leeft 5, 16: 18 en vgl. de rijmen in strophe 13
(Kern § 206). De vorm leeght, ligt, 15, 8 is geen rijmwoord (Kern. bl. 149).
14. Van hebben luidt de 3e pers. enk. in B 187: 190 heeft in het rijm op leeft. Elders
treft men aan: heues 4, 13(71)

(71) Geschreven voor ‘sine hevets’ ‘heeft des’.
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heeft B 93, heet 4, 12; B 12, 15, 91. Vgl. L. Serm. heuet, heft, statb. heet (Kern zie
155, vgl. Houben § 239: het).
15. Part. geweest 9, 10. Vgl. Franck, Taal en lett. 8, bl. 514 nr 58, Gramm. § 165.
L. Serm. geweest en gewest (Kern § 221).
16. In strophe 5, 5: 6 staat iman mach saghen: maghen. De wet van het
grammatische rijin eischt echter den vorm mach als rijmwoord. De omzetting nioet
op rekening van den kopiist geplaatst worden. De vorm saghen voor seggen hoeft
niet tot het origineel te hebben behoord. Het hoogduitsche saghen wordt niet zelden
in oostelijke, als gemakkelijk rijmwoord zelfs in westelijke Mul. teksten opgenomen,
buiten het rijm komt het hier zelden voor (Brab. Yeesten VII, 4863). Dat de vorm
saghen het origineel niet toebehoord heeft, daarvoor pleit de onvolt. verl. tijd sede/:
vrede/ 11, 10: 12, ontsede/ 11, 57, (Vgl. Franck, Gramm. § 260. Aiol heeft secgen,
seide, L. Serm. seghen, seggen, etc. seide.
De enkele preteritale en particiepvormen sachte, gesacht enz. in Aiol, Statb. en
Serv. zijn hoogduitsche indringers.
Dit kort overzicht van eenige verschijnselen van de klanken vormleer steunt grosso
modo de hypothese van een Limburgsch dialekt. Voor de door mij in het eerste
gedeelte aanvaarde verlegging van dit dialekt naar het Zuidoosten, dus in de omgeving
van de Maas, geven ze weliswaar geen absoluut houvast, maar ze spreken mijn
veronderstelling ook niet tegen. Weliswaar schaart zich onze tekst betreffende den
onvol. verl. tijd kinde bij den Westlimb. Lutg. G tegen Aiol becanden 359, L. Serm.
kande (Kern bl. 157) en Serv. eveneens (Levit. § 136), men moet echter hierbij
bedenken dat deze teksten, zooals bekend, sterk onder hoogduitschen letterkundigen
invloed stonden, hetgeen niet eo ipso bewijst, dat hunne auteurs een oostelijk Dialekt
zooals het geval is voor onze fragmenten spraken. (Vgl. Houben § 238). De
onzekerheid bij den umlaut van â, die oorspronkelijk schijnt te zijn, deelt onze tekst
met de meeste Oostelijke bronnen. De eenmaal buiten het rijm voorkomende vorm
leeght 15,8 bewijst natuurlijk niets voor de vraag, of de kopiist van een eenigszins
westelijker streek was als de dichter. Wel heeft L.v.J., dat niet tot de Oostelijkste
Limb. teksten behoort, passim ligt, het kan echter met leeght, evenals Kern (bl. 149)
het voor het nevens ligt in de L. Serm. optredende legt aanneemt, met een algemeen
Westelijken invloed op de
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Limburgsche literaire taal in verbinding staan. Deze opvatting dringt zich echter niet
eens op, vermits lokale dialektische ontwikkelingen kunnen aanwezig zijn. Het schijnt
mij zelfs niet uitgesloten, dat de kopiist tot hetzelfde dialektgebied als de dichter kan
behoord hebben. Een nadere omschrijving van dit dialekt kan ik evenwel voorloopig
niet aanwijzen(72).
III. Heeft de nieuwgevonden tekst belang voor de Nederlandsche letterkundige en
taalkundige geschiedenis, hij verrijkt bovendien den Middelnederlandschen
woordenschat(73). Ik noem hier:
1. verdouwen 1, 18. De betcekenis van het werkwoord is niet geheel duidelijk,
indien het echter ‘verdrucken’, ‘vernietigen’ beduidt, kende men het woord slechts
in den vorm verduwen (zie Middelnederl. Wb. onder verduwen, *verdouwen), indien
het echter, hetgeen waarschijnlijker is, eerder ‘wegkwijnen’ is, komt het alleen in de
hierboven aangehaalde plaats bl. 6 voor, waar Maerlant den spot drijft met de
terminologie van het minnedicht: Mijn sin is ane u gehecht so sere ic wane bedouwen
(var. verdouwen). Vgl. hierboven bl. 23! Maerlant heeft blijkbaar juist zulke gedichten
als de onze bedoeld.
2. prame ‘knelling’ 6, 14 is in het Mnl. tot heden niet aangetroffen, ofschoon o.a.
Kiliaen het woord heeft opgenomen (Mnl. Wb. onder prame Aanm.)
3. ontspanghen ‘ontboeien’ v. 9. Het werkwoord, ge-

(72) Het is in het geheel niet uitgesloten, dat Veldeke en onze dichter afkomstig waren uit dezelfde
streek en dat de taalkundige overlevering van Veldeke op den jongeren dichter heeft kunnen
inwerken. In het rijmgebruik staan Veldeke's doen: locn Serv. II 1074, donck: onch Serv. I
72, bequame: blame Serv. I 250 (van Schroder bij Kraus, bl. 182 twijfelachtig) name: same,
quame (naast neme: geteme) in Servsfragm. en hovet: gelovet in de Liederen 63, 29: 31
tegenover doene: loene 14, 16: 18, doch: oegh 14, 1, bequame: blanc 6, 8: 9 en ooghen:
moghen 16, 1; oghe: vloghe 7, 3 (vgl. ook hiervoren I nr 12 wrugher). Jammer genoeg weten
we niet zeker, in welke verhouding Veldeke tot het dialekt van zijn vermeend geboortedorp
Spalbeke stond. Wanneer de meester van de Limburgsche taalgeschiedenis J.H. Kern in
Museum 8 (1900), sp. 213 zich als volgt uit: ‘K(raus) spreekt, gelijk anderen, ten onrecht en
zonder bewijs van het Maastrichtsch. Daartegen pleit wat de taal betieft onder anderen de o
in hòvet: lòvet, Lied. 63, 28., aangezien het eerste in 't Mstr. houvet luidde’, mag men wel
betwijfelen dat K. de veronderstelling: Haupt zou in den tijd van Veldeke in 't Maastr. houvet
geluid hebben, staande zou hebben gehouden.
(73) Vgl. Tijdsch. 14, bl. 260.
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vormd naar spange ‘band’, ‘spang’, enz. kent het Mnl. niet.
Het Mnl. Wdb. haalt slechts een voorbeeld van het verbaal aan uit de Kleefsche
Teuthonista: spangen: tenaculare, maakt er echter melding van, dat spangen heden
in Zuidnl. dialekten voorkomt. In het Middelhoogduitsch vinden we daarentegen
entspengen vooreerst in de eigenlijke beteekenis (so wurden helm entspenget), dan
ook in de figuurlijke beteekenis. Vgl. het simplex spengen in het Mhd. en Mnd.:
‘binnen de perken houden, kastijen’.
4. wemuet (?) ‘smart, verdriet’ 1, 17. Het Mnl. Wdb kent weemoet enkel uit eene
bron: hs. Serm.(74), alwaar het tweemaal voorkomt: ende staet in bitteren weemoet
sonder mynne 167 b en sonder weemoet of bewegen alles dat inder tijt is 303 c. Het
verschijnen van dit woord in het Middelnederl. omstreeks 1300 is zeer opvallend,
en stemt dienvolgens tot nadenken, daar de oudste voorbeelden in het
Middelnederduitsch niet hooger schijnen te klimmen dan 1400. Uit het Mnd. geraakte
het woord eerst in de 15e eeuw in het Mhl. (zie Grimms Wb.). Ofschoon m.i. minder
waarschijnlijk, moet de mogelijkheid, in plaats van wemuet iets als wenniet of wonniet
te lezen, paleografisch mogelijk, overwogen worden, alhoewel met de laatste woorden
zonder tekstbederf niet veel aan te vangen is. Misschien is een oorspr. lezing [dat]
we muet [scinken] toch de meest natuurlijke beteekenis. Ik moet de vraag voorloopig
zonder definitieve oplossing laten.

Inleidende opmerking tot den tekst
De afdruk van den tekst is als editio princeps lettergetrouw weergegeven. Ieder
ingrijpen in den handschriftelijken vorm werd vermeden en voor de kritische uitgave
voorbehouden.
Alleen heb ik het onderscheid tusschen lange S en s, tusschen verbindings- r en
gewone r, van ij met punt (in de meeste gevallen) en y niet bijgehouden. De lange S
komt in den aanvang van het woord voor, zelden aan het slot, zooals in e S (6, 1.9)
en die (4, 10). De verkortingen (alleen de n-streep en en = ende) werden niet opgelost,
ook worden de oorspronkelijke leesteekens van het hs., die zeer zeldzaam door een
punt

(74) Volgens een mededeeling van W. de Vreese uit zijn materiaal van een Bibliotheca neerl.
manuscr. werd dit Hs. (thans in Den Haag onder Sign. 133 H 13) ± 1540 geschreven.
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zijn vertegenwoordigd, mede afgedrukt. Dit is insgelijks het geval voor de schuine,
lichte streep (dikwijls nauwelijks nog zichtbaar), die de rijmende halfregels in vs 1,
4, 15 en 18 van ieder strophe helpt aanduiden. Ontbrekende of niet leesbare letters
worden door punten tusschen rechte haakjes [..] verbeeld. In de haakjes worden
letters alleen in die gevallen volledigd, waar zij op paleografische gronden zich als
't ware opdringen. Al het overige wordt toegelicht in de voetnota's en zal uitvoeriger
behandeld worden in de toekomstige kritische uitgave.

1.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

...........
...........
+
So schiir si toent haer doeght [ende loent]3.
Hen dise ghewinnen
Noch hopic al si haer bedinct5.
Si sal mijn noet bedinken
Die dat leuen mijn dus crinct
Daer siel ende lijf af crinken
Haer bluyende gluyende oghen vlinken9.
Dat soe wonnenclike winct
Ende wille mi tot haer winken
Die mi soe diep ter herten sinct
Sien mach niet vorwert sinken
Ic muet int suer verdrinken
Sijn doet siin leven / es die hem gheven15.
Al muet sier vrouwen
Tweer oghen winken / die wenuet(?) scinken
Sonder verdouwen.

(fol. 1r a)

+

2.
1.
2.
3.
4.
5.

En mochte ghelouen wie sere te clouen1.
Es sminners herte2.
Ghene creature / dien nie waert sure
De minnen smertte
Die gront ruringhe dede te gronde5.

3.
5.
9.
15.
1.
2.
5.

Het bovenste gedeelte van het blad is afgesneden, evenzoo bij strophe 3, 5, 7, 9, 11, 13. 15,
doeght en loent, de bovenste helft van de letters is weggesneden.
N staat links bij den rand
Voor bluyende staat blug (g(?), niet volledig geschreven) doorgestreept.
S bij den rand.
Hs. EN, E links bij den rand.
Er schijnt oorspr. sminnres te hebben gestaan, r is in e veranderd, e geëxpungeerd en r
daarboven gezet.
D bij den rand
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ende te recht mocht gronden
Ende mijn hert ontlode hi vonde
Dat nie in hert waert vonden
Hi vonder in onghebonden
Meneghe versche blodende wonde
Ende vast ghedruct in elc dier wonde (!)
Haer sute aensicht dat claerste orconde
Diir minnen dat ye minne orconde (!)
Mocht. lief ende lief begonderi
Gront diep gheprint int thert dat mint15.
Staet tsien sier vrouwen
Als troet in blude / als doeght in ghude
Ende liefde in trouwen.

3.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

...........
...........
+
[......] minners cla[..]3
Een met bedruuen.4.
[.]isten allen vrouwen ghuet5
Wat ic dor die ghuede
Leden hebbe / ende liden muet
Ende mi es te mude
Si hilden drin die vrude
Die mi eerst al liefs ontluet
Dat si sleets ontluede mj11.
Dat gaen dor goefs he[.]ten bluet
Dats is mijns herten bluede
Ye quam want ic vervuede
Wat helpt veel roets / ter herten ghoets15.
Muet goen ommer
Dat reyn hert mint / dar nien in kint
Niet sinen commer.

15.
3
4.
5
11.
15.

(fol. 1r b)

+

G bij den rand.
Geringe overblijfsels van letters; minners, van min is alleen de onderste helft zichtbaar is;
hs. claz [er], z verblijfsel van een ger
met en bedrunnen dicht aan elkander geschreven.
Door het afsnijden van den hoek werd de oorsprong aan het einde van den regel bij den
rechter rand geschreven aanvangsletter (W) verwijderd
Verplaatsing van het rijmwoord.
W aan het einde van den regel rechts bij den rand.
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4.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18

Sijns selfs verghit / ende al dat sit1.
Bineden got
Een hert veruleten / [en] kan vergheten3.
Doch liefs ghebot
Boven der naturen pat5.
Ende der scri[f]turen pade6-10
Blijf ic dor haer int ghewat
Dier minnen ghewade
Want ic haer lof eer dade
Dan mi seluer dies en blat
Niet en acht dats wel en blade
Dat heet mijn dicke oghen ghenat
Sien heues gheen ghenade
Wat ic haer minne lade
[.] an eles ghevughe / waert dat hi drughe15
So minnen konde
Dat hijs hadde vrede / als darbede
Verloren vonde.

5.

3.
4.
5.
6.

...........
...........
+
[....]rs iet / troests duet verdriet3.
[...] minners leuen.
[.]at mi iman mach saghen5.
Van vriende oft van maghen

1.
3.
5.
6-10
15
3.
5.

(fol. 1v a)

+

S aan het einde van den regel bij den rand.
Door den versregel gaat een naad van het perkament, en bijna gansch uitgewischt.
B gelijk in vs 1, naturen in het eerste deel slechts zwakjes zichtbaar.
een scheur in het perkament.
Aanvangletter uitgelaten voor elcs staat ecl geëxpungeerd.
In het begin sporen van een e (?) voor rs, in duet verdriet alleen de onderste helft van den
tekst bleef bewaard.
Verplaatsing van het rijmwoord gelijk in 3,11.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Dan dliefte dat ic ie ghesach
Dan siin al mar saghen
Sies mijn vlien mijn iaghen
En weet want mi compt dferdrach
Dat ic mach verdraghen
Om haer soe menghen swaren dach
Dat meerret van daghe te daghen
Dies ie mijn sinne ontsaghen
[V]erliden mochte / der minnen vrochte15.
Gheen minsche die leeft
En dart (?) der wens / ende dsuet ghepens17.
Dat minne gheeft.

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

In den beghinne / es vrouwen minne1.
Tsuetste dat men vint
Ende bute van rouwe / eere haer entrouwe3.
Yet onderwint
DOe is ierst int he[r]te nam5.
H[a]ren sueten name6.
Docht n[i] dat l[...]m bequam7.
Boven alle beq[.]ame
W[..]t hi es sonder blame9.
Hier af mi haer minne in qua[m]10.
Diet riet dat ic quame
Tharen dinste dat mi mesquam12.
In vrochtlike mesquame
Mits der minnen prame
Hien darf betien / gheer jalasien15
Noch quaets gherede
Der minnen twint / die sotlic mint
Op onnot stede.

15.

17.

1.
3.
5.
6.
7.
9.
10.
12.
15

Verliden, door beschadiging van het perk. is slechts een klein gedeelte van de V bewaard.
Na vrochte volgt een niet tot den tekst behoorende aanteekening, waarschijnlijk van een
latere hand: No8, vermoedelijk = Nota.
dart (misschien daet); r onduidelijk Hij schijnt een verbindingstreepje te hebben die anders
enkel na o voorkomt, bijv. in dor 7,15. Het is mogelijk dat z (de verbindingvorm) in r werd
veranderd.
S links bij den rand.
Vouw in het perk., entrouwe onduidelijk.
D bij den rand, her in herte gedeeltelijk uitgewischt.
haren, alleen de omtrek van a is behouden.
mi, van de i is weinig meer als het i-streepje overgebleven, in het voorlaatste woord vóór m
een onduidelijke letter.
In het eerste woord sporen van m (?).
quam, m bijna verdwenen.
dinste, d beschadigd door een opening in het perk., dat onduidelijk.
H bij den rand, slechts zwakjes te herkennen.
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7.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

...........
...........
+
Oghe dor oghe / met snellen vloghe
Ter herten brict.
MOchtic drucken sonder wanc5.
Wanghen doch aen wanghen
Oghe vyt oghe uerdreve tverlanc
Dat mi duet verlanghen
Mont in mont sprac woude ontspanghen
Lijf mijn herte een onbeuanc
Vr vrintlic ombeuanghen11.
So mochtic blidelic maken sanc
Ende gruettense met sanghen
Die ic en kan erlanghen.
Die dor melden / spreken selden /15.
Mach oft schouwen
Sijns herten druit / thert sent saluet
Haer doch met trouwen.

fol. 1v b)

+

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

Al vruedden vyt / es ende vertuyt1.
Daer ebbende wort
Die vreeslec vloet der minnen woet
Die vaste vluyt vort
S[o(?)] diep hebbic int thert ghevaet
En kaens meer gheuaten
Haer mont haer suet ghelaet
En weet wie ghelaten8.
Soude si mi dan haten
Dat waer mi een ouel baet
Druecht ter sulker baten
Want si es mijn toe verlaet

5.
11.
15.
1.
8.

M staat aan het einde van den regel bij den binnensten rand
Vr vrintlic, of vr = ur (voor haer) is of dittografie van vr moet verondersteld worden, is
moeilijk uit te maken. In ieder gval is het niet doorgestreept noch geëxpungeerd.
D gelijk in vs. 5
A aan het einde van den regel bij den binnensten rand.
S eveneens, het o in So gelijk e; staat er Se voor Soe?
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

Daer ic mi toe verlaten13-16.
Hebbe seer vtermaten
Die daer minde / daer men scinde15.
Ende liet int claghen
Veel beter steruen waert dusent weruen
Dan dat te draghen.

9.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

...........
...........
...........
+
Wat dra[f(?)] mach comen.4.
Van dies dat si was een kint5.
Ende ics ierst kinde
Hebbic mijn herten vrouwe ghemint
Dat nie soe seer gheminde
En quam aen ghenen inde
Hidsen ye gheweest mijn vrint
Si dede gheliic van vrinde
Si had mijn ye versint
Dat si nie en versinde
In dit swaer ellinde
Vrint die vrints vrint / ont leuen int15.
Es / toent vrints teken
Die hem en can verberghen dan17.
Hien muet vyt breken.

(fol. 2r a)

+

10.
1.
2.
3.
4.

DIe int mesquame / es / gherne vername1.
Hi dliefste haers herten
Van haers selfs sprake / die claer die sake
Al weet siir smertten

13-16.
15.
4.
5.
15.
17.
1.

Links een scheur in het perk., die vóór het schrijven toegenaaid werd.
D gelijk in vs. 1.
draf of drat?
Initialen bij den binnensten rand.
Evenzoo.
Na hem een geëxpungeerde d.
Initialen links bij den rand, de streep vóór es beteekent de scheiding van de rijmende halve
verzen, deze na es, slaat op de wijze van voordragen.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18.

Mocht ic leuen noch die stont5.
Dat waer een salich stonde
Dat ic vrecgh haers herten gront7.
Die liefste van haren monde (!)8.
Van haers selfs monde
[......] uic oft worde ghesont10.
In [t]r[o]est (?) van ghesonde11-12.
Na dien dat i[c] vonde d[en] vont
Waer bi dat i[c] vonde
Oft si mi leu[..] [..] de14.
Hi gnase oft storue / die dat erworue
Den gront te weten
Haers vroulics muets / oft hem onde guets
Oft hadde vergheten.

11.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

...........
...........
...........
+
Metten verdriete.
[.]Aer dat mi die lieve ontsede5.
Ende in haer doeghden ontseden6.
So storue ic van lede te lede
So waer die pine doch leden
Mijr swaerre ellendicheden
Mar quaemt so dat si mi sede
In vrouweliken seden
Dine mi voert dus dats mijn vrede
So waric te vreden
Van mengher sericheden
[.]ie mjnt horde hi / dat hem sede si /15
Dien mijr ghenaden /
Hi waer te rasten / van suaren ghasten
Dine seer verladen.

5.
7.
8.
10.
11-12.
14.
5.
6.
15

(tol. 2r b)

+

M gelijk in vs. 1.
Ternauwernood vroegh, vrecgh?
liefste, fst boven korrektie; monde; het grammatische rijm verlangt gronde.
Letteroverblijfsels, die als S (misschien E) (?) st (?) or kunnen gelezen worden.
Het schrift is hier sterk uitgewischt: t en o in troest, c in ic en en in den onduidelijk.
leu... de opening in het perk.
De initiaal (W), die achter aan den regel stond, is door de hoeksnede verloren gegaan.
in of m.
De initiaal (D), oorspronkel rechts bij den rand, werd door den boekbinder weggesneden.
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12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

[.] Ic te sere vergaet aen ere1.
Dor minne eens wijfs
Ende nien erstirft drin hi erwirft
Onw[ise?] s[....] liifs4.
[.]ch en [...] ersteruen niet5.
Ende ic gae te niete6.
Om die scone d[.] mi vliet7-10.
Ende laet in d[..] [.u] liete
Van mengher [...] de mesniete
D[i]s (?) tijt sint ha[.:] mijns verdriet10.
Dat mi mijns verdriete
Daer ic te seer mi op verli[et]
Van her[t]en ic verliete13.
Dies ic clein[.(?)] gheniete14.
[.] Em lost [?] siins niet af sijns verdriet
Sier lieuer vrouwen
Die in siin werre [...] rout te verre17.
Wijfliker trouwen.

13.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

...........
...........
...........
+
[.......] [.]er[..]el[en] (?)4.
[.....]c bouen al dat leeft
[....]ic dus mijn leven
[.]ant mijn hert in sorghen sweeft
Ende moet in doghen sweuen
Ont mi god wilt gheuen

(fol. 2v a)

+

1.
4.

Aanvangletter (D) rechts bij den rand weggesneden.
Onwise, is nog tamelijk duidelijk te herkennen, in het volgende woord zijn verbleekte
overblijfsels van letters bewaard, die ijns kunnen zijn.
5. Aanvangletter gelijk in 1.; ersterven, erst onduidelijk.
6. te bijna uitgewischt. maar toch nog leesbaar.
7-10. En opening in het perk, heeft den tekst beschadigd.
10. Dis, i niet heelemaal zeker.
13. herten, t eveneens.
14. clein, na de n een kleine opening.
17. rovt, de overgebleven sporen er vóór wijzen op een lezing [g]e trout.
4. Linker hoek beschadigd en vier regels door wegsnijding missend. Het laatste woord kan naar
de overblijfsels van het schrift te oordeelen mogelijks verseelen zijn.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Die doet daer elc minsche bi sneeft
Ach mochtic schiir dan sneuen
Wat salic alsi mi begheeft
Mi dede al vroude begheuen
Suaer suchten ende beuen14.
[.]i gheert der doet / dien lief es noet15.
Ende draf moet bliuen
Wat sal hen dleuen als sin wirpt neuen
Liefs alre wiuen.

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

[.] Lijf hem en doech / noch dleuen oegh+
Wiem lief versmaet
Wat es hem notte dliif dat te spotte
Der schoenre staet
[.] Leuen dat waer mijn verderf5.
Ic muester in verderuen
Salich waer dan dsuet [.]rewer[f]7.
Mochtic dan erweruen
Dat ic iet schijr mocht s[....]en9.
Om haer die mi gheen [.] en erf10.
Doghen. dat mi aen moet eruen
12.

Snic (?) daeghe [.] aet (?) dusent weruen13.
Haer minne herte te keruen
[.]ie thert daer wrueghde dar men hem ghenueghde15
Hadde leet te doene16
Ende liefde toende dar men mit hoende
Had cranken loene.

14. beuen, ks. sbeuen met geëxpungeerde s.
15. Aanvangletter bij den rand weggesneden.
+ De tekst van deze strophe is door barsten, gaten en vervuiling van het perk. beschadigd. 1
Aanvangletter (D) afgesneden.
5. eveneens 7-11 Opening in het perk.
7. [e]rwerl, e bijna gansch, f gedeeltelijk door gaten vernield.
9. Het laatste woord is zeker steruen, ontbreken ter en de helft van n.
10. Tusschen gheen en en een gat.
12. Het vers, dat op werf moet eindigen, is overgeslagen.
13. Hs. snic(?), ternauwernood sint; tusschen daeghe en aet eerst een gat van de grootte van een
letter, daarna een l? Is daegheraet de mogelijke lezing!
15 ghenueghde staat achter doene op regel
16 Op een afstand onder de strophe staat [....] est een die oyt erscheen. Zie in str. 16.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

630

15.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

...........
...........
...........
...........
+
Daern es gheen wederkeren aen5
Noch gheen erkuueren aene
Ic moet steruen sonder waen
Dat leeght in minen waene
Om die wel ghedaene
Die mijns niet en acht een spaen
Noch cleynste van dien spaene
Daer om latic menghen traen
Si spot mier bitter traene
Die haer mi pijnt te verslaene
Die vor siin oghen / claer siet dat doghen
Sier better trene
Die lieue bescheert / es hijs besueert
Dats wonder clene.

(fol. 2v b)

+

16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tue wijfliic oghen / wel heten moghen1.
Een grondeloes meer
Dar menich inne / slijfs dor die minne
Mist sonder weer
Verdoelt verseylt benic te verre5.
In haer oghen die hen verren
Van mi daer ic af ver erre
Int diep grondeloes vueden er[r]en8.
Moet ic iet langher merren
Waer mier als veel als menich sterre
Staet int tfirmament dier sterr[en]11.
Ic verdorue s[.]en s[e]egt mijn werre12
Op hope clagic haer dan mijn werren

5
1.
5.
8.
11.
12

Aanvangletter rechts bij den rand 14 eveneens.
Aanvangletter rechts bij den rand.
Eveneens.
erren, 2 r duidelijk.
sterren, en onduidelijk
s en, na s een onduidelijke letter, o of e? seegt, beide e gedeelteliijk uitgewischt, de eerste e
misschien o
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14.
15.
16.
17.
18.

Dat ic dlijf moghe [o]ntscher[ren]14.
DIe mint waer sijns als v[..] [...] rijns15.
Stroem heeft droppe
Hi muest verquelen wil[t] haer helen17.
Sijns herten hope.

14.
15.
17.

ontscherren, o onduidelijk, ren eveneens.
Aanvangletter in vs 1, na als v een gat in het perk, de bovenste overblijfsels de letters schijnen
op een lezing veel als te wijzen.
wilt, t onduidelijk. Op een afstand onder de strophe staat DJe gherne ontfinghe in eenghen
dinghe, hetgeen naast den regel onder strophe 14 wel een soort van kustode vormt en de
versaanvangregels van het volgend katern aanduidt.
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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.
NEGENDE TIJDVAK:
1928-1929
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
De uitgaven der Academie zijn te verkrijgen:
GENT: W. SIFFER, Sint Baafsplein, en VAN RYSSELBERGHE & ROMBAUT, Kouter,
I.
BRUSSEL: N.V. STANDAARD BOEKHANDEL, Em. Jacqmainlaan, 127.
ANTWERPEN: DE NEDERLANDSCHE BOEKHANDEL, Sint Jacobsmarkt, 50
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Vergadering van 10 Juli 1928
Waren aanwezig de heeren: J. JACOBS, bestuurder, Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE,
onderbestuurder.
de heeren Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan. Am. JOOS, IS. TEIRLINCK, FRANK
LATEUR, O. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr.
J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. J. PERSYN, Prof. Dr. M. SABBE,
Prof. Dr. A. VAN HOONACKER, J. SALSMANS S.J., werkende leden;
de HH. Prof. Dr. FRANS DAELS, F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, Dr. J. CUVELIER,
AL. WALGRAVE, - Prof. Dr. R. VERDEYEN en J. VAN MIERLO jun. S.J., briefwisselende
leden.
Lieten zich verontschuldigen: de HH. Dr. L. GOEMANS, bestendig secetaris, G.
SEGERS en Dr. F. VAN CAUWELAERT, werkende leden; Prof. J. VAN DE WIJER,
briefwisselend lid.

Aangeboden boeken.
Door de Regeering:
Enquête sur la situation des industries. 31 Octobre 1926. Seconde partie. Volume
II. Exposé des Méthodes et analyse des résultats
Académie royale de Belgique, Mémoires, Coll, in 8o. T. XXI (2o partie): Histoire
de la Compagnie de Jésus dans les Anciens Pays-Bas. Par AFRED PONCELET de la
Compagnie de Jésus. 2e partie: Les OEuvres.
Id. T. XXIV, fasc. I, La, Théorie de la connaissance chez les Néoréalistes anglais,
par RENÉ KREMER, C. SS. R.
Id. T. XXIII, fasc. 3, La Psychologie du Socialisme, A propos de trois livres récents:
Karl Kautsky-N. Boukharine-Henri De Man, par EMILE VANDERVELDE.
Revue belge des livres, Documents et Archives de la Guerre 1914-1918, 4e série,
No 2.
Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent. 36e jaar,
1928.
Door de Universiteit van Amsterdam de hieronder volgende proefschriften:
VAN ZANTEN, H.: L'Influence de la Partie XIII du Traité de Ver-
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sailles sur le développement du droit international public et sur le droit interne des
Etats. (L'organisation permanente du travail.)
BREGSTEIN, M.H.: Ongegronde Vermogensmeerdering.
LEKKERKERKER, J.G.W.: Concessies en erfpachten ten behoeve van
Landbouwondernemingen in de buitengewesten van Nederlandsch Indië.
DE JONGH, A.W.: Erasmus' Denkbeelden over Staat en Regeering
STRAUB, M.: Kindersterfte ter Oostkust van Sumatra.
VAN DER ZANDEN, C.M.: Etude sur le Purgatoire de saint Patrice.
PERQUIN S.J., N.C.A.: Wilhelm Raabes Motive als Ausdruck seiner
Weltanschauung.
HABBEMA, D.M.E.: An appretiation of Colley Cibber, actor and dramatist.
Together with a reprint of his play ‘The careless husband’
BAALE-UITTENPOSCH, A.E.M.: Les poétesses dolentes du romantisme.
BUIJTENDORP, J.B.A.: Philippe Quinault. Sa vie, ses tragédies et ses tragi-comédies.
VAN BELLEN, E.C.: Les origines du mélodrame.
MARTIN, H.G.: Fénélon en Hollande.
JOUWERSMA, W.J.: De Duitsch-Fransche oorlogscrisis van 1875 en haar
voorgeschiedenis
BOSMAN, F.C.L.: Drama en Tooneel in Suid-Afrika, Deel 1: 1652-1855.
VAN MAANEN, W.: Maarten Maartens Poet and novelist.
FAHRENFORT, J.J.: Het Hoogste Wezen der Primitieven. Studie over het
‘Oermonotheïsme’ bij enkele der laagste volken.
RIETRA, S.J., J.R.: Suetoni Tranquilli vita Tiberi - C, 24-C, 40, Neu Kommentiert.
NOORDHOEK, W.J.: Gellert und Holland.
RABBINOWITSCH, J.F.: Probleme der Neidhart forschung. Eine Untersuchung über
das Verhältnis zwischen Neidhartliedern und Pseudoneidharten.
LOS, F.C.J.: Das Keltentum in Wolframs Parzival
BAX, J.: Operatieve behandeling van adnexostekingen.
WYERS, H.J.G.: Het Coma Diabeticum en zijne behandeling.
VAN DE MEERENDONK, L.G.J.A.: Aangeboren baarmoedermisvormingen,
Zwangerschap en Baring.
AMIR, M.: Bijdrage tot de Kliniek en therapie der deflexieliggingen.
VAN DER WAALS, H.G.: Optische schijnbeweging.
WINKLER PRINS jr., C.: Experimenteele oogtuberculose en de behandeling met
sanocrysine.
WILSON, W.: Afbeelding van ruimten.
GEELS, P.J.A.J,: Schakelsystemen voor nauwkeurige weerstands-meting. Invloed
van druk op het electrisch geleidingsvermogen van platina en goud.
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EUWE, W.: Differentiaai-invarianten en partiëele differentiaal-vergelijkingen uit de
Tensorrekening.
Door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden:
Een Boeckxen gemaket van Suster Bcrtken die LVII iaren besloten heeft gheseten
tot Utrecht in dye Buerkercke. Naar den Leidschen druk van JAN SEVERSEN, opnieuw
uitgegeven, met aanteekeningen en een inleiding, door Dr. JOHa SNELLEN.
Utrechtsche Bijdragen voor Letterkunde en Geschiedenis. XVIII Uit Roemer
Visschers Brabbeling II, door Dr. N. VAN DER LAAN.
Door de Bibliotheek der Gemeente Rotterdam.
Catalogus. 1e deel: 1926-1928 (Lijst 1-30).
Aanvullingen bij Lijst 17: Friesche Geschiedenis en Letterkunde.
Aanvullingen bij Lijst 9-15-19: Ontspanningslectuur: Fransche romans.
Aanwinsten op verschillend gebied. Lijst 31, Juni 1928.
Door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap:
Lijst van Aanwinsten der Bibliotheek van het Museum. April 1928
Door de ‘Akademie der Wissenschaften in Wien’:
Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Klasse: 206. Band, 2, 4., 5.
Abhandlung; - 207, Band, 1., 3., 4., 5, Abhandlung.
Door de ‘Bibliothèque de l'Université libre de Bruxelles’:
Accroissements. Années académiques 1925-26 et 1926-27.
Door Dr. Jan Gessler te Leuven:
A propos des chartes de Colmont et de Brusthem. (Extrait de la ‘Revue Belge de
Philologie et d'Histoire’.)

Aangekochte boeken.
Dr. E. VERWIJS en Dr. J, VERDAM: Middelnederlandsch Woordenboek. Bouwstoffen
door Prof. Dr. WILLEM DE VREESE, Afl, I, II en III,
Archives néerlandaises de Phonétique expérimentale, rédigées par F.J. BUYTENDIJK,
W. EINTHOVEN, G. GRIJNS, W.E. RINGER, G. VAN RIJNBERK et H. ZWAARDEMAKER,
et publiées par La Société hollandaise des Sciences à Harlem. Tomes I, II et III.
Werken van Michiel de Swaen, uitgegeven door Dr. V. CELEN, met medewerking
van Dr. C HUYSMANS en Prof. Dr. M. SABBE, II, De Tooneelspelen II.
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Mededeeling door den Bestendigen Secretaris.
Huldebetooging Van Hoonacker te Leuven - Brief van 4 Juni waarbij de Academie
verzocht wordt een afgevaardigde te benoemen. E.H.J. JACOBS, bestuurder der
Academie wordt als afgevaardigde aangeduid en woont als dusdanig op 1 Juli de
betooging bij.

Mededeeling namens de commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. - Waren
aanwezig de HH. Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, voorzitter, Prof. Dr. M. SABBE,
ondervoorzitter, Kan. Dr J. MUYLDERMANS, IS. TEIRLINCK, Mr. LEONARD WILLEMS,
Dr. J. CUVELIER, leden; en J. VAN MIERLO jun. S.J., hospiteerend lid.
Aan de dagorde staat:
Zuidnederlandsche strijdgedichten uit de 17e eeuw. De Veldtocht van 1635-1636. Lezing door Prof. Dr. M. SABBE.
De heer SABBE zet zijn belangrijke studie voort over de Brabantsche Strijdgedichten
uit de XVIIe eeuw. Ditmaal gaat het over volksliederen naar aanleiding van de
verwoesting van Thienen in 1635. De commissie stelt voor Prof. SABBE'S lezing in
de Verslagen op te nemen.
2o) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlansch. De heer WATTEZ, wn. secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering
door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de HH. J. JACOBS, voorzitter, Prof. Dr. J. PERSYN, ondervoorzitter,
Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan. AM. JOOS, O. WATTEZ, Prof. Dr. A.J.J.
VANDEVELDE, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE en Prof. Dr. J. VERCOULLIE, leden.
Aan de dagorde staat:
1o) De crisis van het onderwijs in België. Vak- en andere scholen. - Lezing door
G. SEGERS.
De heer G. SEGERS liet zich verontschuldigen; de lezing wordt uitgesteld tot een
volgende zitting.
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2o) Het aanleeren der naamvallen in de 7e voorbereidende klasse der inrichtingen
voor Middelbaar Onderwijs. - Lezing door J. JACOBS.
De heer JACOBS spreekt over de gebrekkige manier, waarop thans in de 7e
voorbereidende klasse de spraakkunstige ontleding en de leer der naamvallen wordt
gegeven. Waar vroeger te veel tijd hieraan werd besteed, wordt er thans te weinig
belang aan gehecht. Schuld hebben daaraan de spraakkunsten en sommige uitingen
welke door de onderwijzers verkeerd worden opgevat. De taal der beste leerlingen
van veertienjarigen leeftijd krioelt van fouten; en de leeraars uit de zesde Latijnsche
en Moderne klasse klagen te recht dat zij zaken moeten aanleeren, welke toch in de
daartoe voorbereidende zevende klasse moesten onderwezen worden.
Op de lezing van den heer JACOBS volgt eene bespreking, waaraan al de leden der
Commissie deelnemen.
De zitting wordt om 12 1/2 ure gesloten.

Dagorde
1o) Commissie tot voorstelling van Prijsvragen. - Worden benoemd om samen
met het Bestuur de Commissie voor Prijsvragen uit te maken: de heeren Prof. Dr. L
SCHARPÉ en Prof. Dr. M. SABBE.
De Commissie zal zoo spoedig mogelijk bijeenkomen en in de
Augustus-vergadering verslag uitbrengen.
2o) Gezondheidstoestand van den heer Segers, werkend lid. - Op voorstel van
den heer SABBE beslist de vergadering dat aan den heer SEGERS, die zich in den
laatsten tijd herhaaldelijk wegens ongesteldheid moest laten verontschuldigen, een
brief zal gezonden worden waarin de hoop wordt uitgesproken hem weldra in de
Academie weder te zien.
3o) Lezing door Al. Walgrave, briefwisselend lid. - Gezelliana.
Op voorstel van het heer Bestuurder beslist de vergadering dat de lezing in de
Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

638

Vlaamsche en Brabantsche Strijdgedichten uit de 17e Eeuw
De Veldtocht van 1635-36
door Prof. Dr. Maurits Sabbe.
De krijgsverrichtingen ondernomen in 1635-36 door de verbonden Hollanders en
Franschen tegen de Spaansche Nederlanden heeft in de Zuidelijke literatuur, zoowel
Latijnschgeleerde(1), als populair-Nederlandsche en Fransche, luiden weerklank
gevonden.
Een groot aantal gedichten van allen aard werden naar aanleiding van de
gebeurtenissen, die zich toen voordeden, door bekende en onbekende dichters
geschreven.
Dit hoeft ons niet te verwonderen. Het gold immers een onderneming, waarvan
het gezag van den Koning van Spanje over de Zuidelijke Nederlanden afhing, en
waarbij onze gewesten al de angsten en verschrikkingen van den oorlog en tevens
de vreugden der overwinning kenden.
De Republiek der Vereenigde Provinciën en Frankrijk, onder ingeving van
Richelieu, hadden besloten, kost wat kost, de Zuidelijke Nederlanden aan Philips IV
te ontrukken. Zij koesterden een dubbel plan. Zij zouden van dit gewest een
onafhankelijken staat maken onder hun beider protectoraat, op voorwaarde, dat de
inwoners tegen den koning van Spanje in opstand kwamen. In geval het land daartoe
niet te bewegen was, zouden de beide bondgenooten het eenvoudig, volgens een
reeds vooraf gemaakte overeenkomst, onder elkander verdeelen. Zij richtten een
oproep tot de Belgen om hen aan te zetten het Spaansche gezag te verwerpen, doch
het tegenovergestelde gebeurde. De eendracht. rondom den populairen
Kardinaal-Infant werd sterker en inniger dan ooit en de veldtocht ontwikkelde zich
in ongunstigen zin voor de Hollanders en de Franschen.
In den beginne hadden zij successen te Avins bij Hoei, waar

(1) Zie: Nic. Vernulaeus: Triumphus Lovaniensium (Leuven. Ph. Dormalius, 1635). - Fama
posthuma Francorum Hollandorumque proternitas (Ex Praelo datum Thenis, Geldenaci et
Diesthemii, apud Viduas et Pupillos. M. DC. XXXV). Zie: Recueil de pièces relatives aux
Pays-Bas, Kon. Bibliotheek, Brussel, nr 5060, stuk 59.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

639
de Fransche maarschalken de Châtillon en de Brézé de troepen van Prins Thomas
van Savoye versloegen; en te Thienen, waar zij de zeer zwak verdedigde stad innamen
en plunderden; doch van dat oogenblik af keerde de kans. Het hoofddoel van de
bondgenooten was Brussel in te nemen, doch daar de Kardinaal-Infant daar flink op
zijn hoede bleek te zijn, waagden zij niets tegen deze stad. Toen poogden ze Leuven
te veroveren, doch werden daar verjaagd door de troepen, de studenten en de heele
bevolking. Vermoeid en slecht voorzien van levensmiddelen, trokken de verbonden
legers zich op Roermonde terug, in groote wanorde en onophoudend aangevallen
door de Brabantsche boeren, die hun veel verliezen toebrachten.
De Kardinaal-Infant had intusschen hulptroepen uit Duitschland gekregen, onder
bevel van Octavio Piccolomini. Hij rukte naar het Noorden op en veroverde de
Schenkeschans, Goch, Limburg en enkele andere plaatsen. De Franschen die in de
Betuwe overwinterden, werden daar zeer gehavend door hongersnood en aanstekelijke
ziekten(1).
In 1637 namen de gebeurtenissen voor de Hollanders weer een gunstiger verloop.
In 1638 liepen zij evenwel de nederlaag bij Calloo op. Doch over deze laatste feiten
hebben wij het thans niet. Wij beperken ons tot de plundering van Thienen en den
mislukten aanval op Leuven, die den dichtlust der Brabantsche rederijkers en andere
volkspoëten in hooge maat opwekten. Wij vinden de bewijzen van die literair politieke
geestdrift in al onze pamflettenverzamelingen en in het Recueil des pièces relatives
aux Pays Bas (1635-1636) reeds herhaaldelijk in deze studie geciteerd(2).

A. De plundering van Thienen
Toen de Hollandsche en Fransche legers na den slag bij Avins zich te Meersen met
elkander vereenigden, 40,000 man sterk, wilde Frederik Hendrik door Brabant trekken
om Brussel te gaan innemen.
De Prins-Kardinaal had niets verwaarloosd om dit gewest

(1) Zie H. Pirenne: Histoire de Belgique, IV, p. 275. - P.V. Bets: Veldtogt der Franschen en der
Hollanders in België ten jare 1635, en O.L.V. van Troost te Thienen. (Leuven, C.J. Fonteyn,
1859). - P.V. Bets: Histoire de la Ville et des Institutions de Tirlemont, I, p. 159. (Leuven,
C.J. Fonteyn, 1860).
(2) Kon. Bibliotheek te Brussel, nr 5060.
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in staat van verdediging te stellen. Hij liet zijn leger post vatten langs de beide
Gheeten, waarvan hij de oevers versterkte, en vestigde zich zelf te Thienen in het
Refugium van de Parkabdij. Hij zag echter al spoedig in, dat de verdedigingslijn, die
hij gekozen had, niet gunstig was, en trok zich terug op de Dijle tusschen Leuven en
Mechelen, toen de Hollandsch-Fransche troepen reeds over St-Truiden en Zoutleeuw
op Thienen aanrukten. De hulptroepen, die de Prins-Kardinaal uit Duitschland
verwachtte, waren overigens niet aangekomen en zoo dorst hij de kansen van een
gevecht tegen een overmachtigen vijand niet wagen.
Binnen Thienen had de Prins Kardinaal een bezetting van ongeveer 1200 soldaten
gelaten, onder bevel van Don Martino de Los Arcos, die zijn klein leger aanvulde
met burgers uit de gilden, de rederijkerskamers en de ambachten, tot zelfs met
monniken, die hij uit den vrede van hun kloosters opriep.
Het verhaal van de inneming van Thienen en de plundering, die er op volgde, werd
door verscheidene ooggetuigen geschreven. P.V. Bets in zijn Histoire de la Ville et
des Institutions de Tirlemont(1) gebruikte een drietal van die auteurs [om] zijn eigen
beschrijving van de verwoesting der Brabantsche stad samen te stellen: 1o een
handschrift van de moeder-overste van het Annunciadenklooster te Thienen:
Gedenkweerdige avonturen, altracien ende verstroyingen, jae martelie ende
verwoestinge, die de Annuntiaten binnen Thienen hebben geleden, A. 1635; 2o een
handschrift van de kronijkschrijver Pelckmans; en 3o het bekende werkje van Erycius
Puteanus: De Obsidione Lovaniensi(1). De Bibliotheek van Nederlandsche Pamfletten
van Louis D. Petit vermeldt nog onder nr 1902 een Waerachtich Verhael van het
innemen van Thienen, van Zuid-Nederlandschen oorsprong. In een Fransch lied op
de wijze van ‘Leandre’, worden in 25 zesregelige strophen ook al de euveldaden
opgesomd bij de inneming van Thienen gepleegd: Relation triste et véritable des
cruautez et tyrannies qwe les deux armées: Hollandaise et Française ont faict dans
la ville de Tillemont(2).
Wij troffen in de Chronyck van Nederlant(3) (1533-1636)

(1) Leuven, C.-J. Fonteyn, 1860, Dl. I.
(1) Antwerpen, J. Cnobbaert, 1636.
(2) Brussel, Antoine Mercans, 1635. Exemplaar in het Recueil de pièces relatives aux Pays-Bas
(1635-1636), stuk nr 4.
(3) Hs nr 7198 van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel
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over die heuglijke inneming weer een ander verslag in proza aan. De schrijver van
dit relaas is Jan Jaquinet. Hij noemt zich zelf op verscheidene plaatsen. ‘Ick Jan
Jaquinet stont alsdoen op de selve veste het spel aensiende, wesende alsdoen eenen
ionghen van ontrent de twintigh jaren aut, met het geweer in de handen’. Wat verder
nog: ‘Als ick Jan Jaquinet ook ter poorten uytgeloopen was...’(4).
Deze Jaquinet of Jakinet, wiens naam wij totnogtoe in geen biographisch
woordenboek of letterkundige geschiedenis aantroffen, is een Thienenaar, die heel
wat kronieken en ander werk van historischen aard op zijn actief heeft. De Koninklijke
Bibliotheek te Brussel bezit niet minder dan zes lijvige bundels van hem in
handschrift. Buiten de Chronyck van Nederlant, bevinden zich daar een Cronyck van
Brabant in twee deelen (van 639 tot 1569, en van 1570 tot 1684) (nr 5656),
Brabansche Cronyk (nr 5657), De princelycke Cronyck van Brabant (nr5658) met
de levenbeschrijving van allerlei personnages uit de geschiedenis van Braband,
Cronycke der Nederlanden (1500-1603) (nr 5659) en Historie der Nederlanden
(1612-1683) (nr 5184).
In die kronieken heeft Jaquinet verscheidene gedichten ingelascht, waarvan hij er
verscheidene opvordert als eigen werk. Op het verslag over de inneming van Thienen
in de Chronyck van Nederlant laat hij verscheidene anti-Fransche en -Hollandsche
hekeldichten volgen en onder één daarvan schrijft hij: ‘me fecit Jan Jaquinet’. Wij
durven daar niet uit afleiden, dat al de gedichten die daar over den veldtocht van
1635-36 voorkomen van zijn hand zijn. Wij betwijfelen dit zelfs zeer sterk daar ze
zoo slordig opgeschreven werden, vol fouten tegen spelling, taal en versificatie. De
dichter zelf zou zijn geesteskinderen met meer zorg behandeld hebben. Daar de nota
‘me fecit Jan Jaquinet’ maar onder één van die gedichten staat, moeten wij welicht
juist daarom aannemen dat de andere niet van hem zijn. Zekerheid bezitten wij
daaromtrent evenwel niet en het is niet uitgesloten, dat enkele van die gedichten, die
van Thienschen oorsprong schijnenn te zijn, zooals b.v. De lange logen-Tongh van
Piet Noot-man met eeren ghecort door den Heer advocaat van Thienen, waarover
wij verder spreken, wel uit de pen van Jaquinet vloeiden.

(4) Blz. 194
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I. Den Hollantschen jaw en de Fransche Krauwey.
Het grootste dier gedichten vonden wij terug, veel vollediger en met beter verzorgden
tekst, in een brochure getiteld: Den Hollantschen Jaw en de Fransche Krauwey,
Ghedruckt int Jaer M. DC XXXV(1). Zonder eenigen twijfel is de tekst in de Chronyck
van Nederlant een zeer onbeholpen copij van deze brochure.
Het gedicht is een soort van rijmkronijk, waarin het verloop van den veldtocht van
Frederik-Hendrik tegen de Spaansche Nederlanden wordt verteld. De inneming en
de verwoesting van Thienen maken er het belangrijkste deel van uit.
De schrijver spreekt eerst over het sluiten van het Hollandsch-Fransch verbond
en het doel daarbij beoogd; over de voorbereiding in Holland, waar iedereen verplicht
werd daarvoor geld te geven; en over de gedwongen inlijving van jong en oud in
Frankrijk ‘om soo't getal te maecken’. De Franschen kwamen langs Luxemburg
binnen om zich met de Hollanders te ‘versaemen’. Prins Thomas en graaf Bucquoy
trokken uit om hen tegen te houden, doch werden verslagen ‘boven Huy de stadt’.
Gelukkig bleven de Franschen na hun overwinning ter plaatse. Dit scheen wel Gods
wil te wezen, want waren zij verder het land in gerukt, zij zouden het ‘sonder stoot’
hebben genomen. De Prins-Kardinaal was voor ‘al soo grooten tocht’ niet gereed.
Het volk ook had zich aan dergelijken inval niet verwacht en had meer getracht zijn
steden te versieren met mooie gebouwen dan de vestingen te onderhouden. De
kloosters hadden er alleen naar gestreefd om het aantal hunner leden te vermeerderen
in den dienst des Heeren.
Nu plaatst de Prins-Kardinaal zijn troepen en geschut langs den ‘Demerkant’,(1)
maar op raad van den Markies van Aytona en Prins Thomas ontwijkt hij het gevecht
tot hulptroepen zijn macht zouden komen versterken. Toen de Bondgenooten naar
Thienen oprukten, waar Prins Ferdinand zijn hoofdkwartier had, trok hij zich terug
naar Leuven, waar hij zich versterkte met hulp van ‘kleyn en groot’.
Dan zijn de Hollanders en de Franschen met ‘een turckx hert’ op Thienen
afgekomen.

(1) Exemplaar in: Recueil de pièces relatives aux Pays Bas (1635-1636), stuk nr 1.
(1) In de Chronyck van Nederlant staat ‘Ghetenkant’.
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De schrijver aarzelt nu om te vertellen wat er toen gebeurde.
Geen ‘eerbaer hert’ zal gaarne hooren het verhaal van ‘een soo branden groot, van
een so rooven rouw’ en van ‘een soo moorden vreet’. ‘Een turckx hert, sou sulck
geen wreedheyt toonen’. Maar toch ‘het moet geschreven syn’. Al ‘schudt en beeft
en queelt en sucht’ de schrijver bij dit werk, toch gaat hij alles vertellen tot schande
van ‘het hollants grauw’ en van het ‘fransch gesnorr’.
Daags na H. Sacramentsdag, terwijl veel burgers nog in de kerk baden, den 9 Juni,
kwam de vijand voor de wallen. Hij eischte de stad op, onder bedreiging van
verwoesting en uitmoording. De burgers wisten niet wat te doen. De huurlingen
waren verdeeld in twee groepen. De eenen wilden de stad overgeven, de anderen
niet. Toen werd hun bevel gegeven de wapens neer te leggen en te vluchten zoo goed
als 't ging. De burgers trachtten een overkomst te treffen met de Hollanders, maar
terwijl ze daar nog mede bezig waren, kwamen de vijandelijke troepen langs een
anderen kant reeds de stad binnengedrongen en liepen door de straten, roepende:
‘Tue, tue! Slaat dood!’. Nu schildert de auteur al de wreedheden door de soldaten
gepleegd. Mannen en vrouwen, oud en jong werden vermoord. In de groote kerk
roofden de plunderende benden het goud- en zilverwerk, dat het volk daar placht te
dragen in oorlogstijd. Het hoogwaardig Sacrament, dat nog uitgestald stond, wierpen
zij ten gronde en maakten zij tot buit. Zij plakten de gewijde hostiën op de poort van
de kerk. Zij mengden er in de haver van hun paarden. Zij smeerden hun laarzen en
hun paarden met de H. Olie; gooiden de kerksieraden in het vuur; sneden de ooren
en den neus af van een Mariabeeld in de kerk; doorschoten het beeld van O.L. Vrouw
der zeven weedommen tot zeven maal toe; stalen schilderijen, die zij naar Holland
voerden om ze te verkoopen;(1) enz. Voor dat alles zijn ze gestraft geworden, verzekert
de auteur, zinspelende op hetgeen bij den aftocht na het beleg voor Leuven gebeurde.
Iedereen, die ze dolende aantrof langs het land, deed zijn best om ze te dooden. Men
heeft er zelfs verscheidenen uit weerwraak neus en ooren afgesneden. Dat was de
wet der weder-

(1) Deze laatste bijzonderheid staat alleen in het handschrift Chronyck van Nederlant De twee
verzen: ‘Jae schilderijen oock hebben sy, rytter kercken gestolen/ En in Hollant gevoert
verkocht ten mach niet syn verholen’, ontbreken in den gedrukten tekst.
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vergelding. Het ging hun ongeveer als dien geus Jan Swyck, die er zich op roemde
naar Halle den neus van O.L. Vrouw te gaan afsnijden en voor hij dit had kunnen
doen zelf den neus werd afgeschoten. De auteur verklaart gezien te hebben hoe men
Hollanders en Franschen neus en ooren afsneed, die ‘de menschen kochten voor goet
gelt’.
Dit geval van Jan Swyck, een soldaat van Olivier Temple, was in de 17e eeuw zeer
bekend. Het gebeurde in 1580, volgens Justus Lipsius, die het onder de mirakelen
van O.L.V. van Halle rangschikt in zijn Diva Virgo Hallensis.(1)
Tot de verwoesting van Thienen terug keerende, vertelt hij hoe het gasthuis werd
in brand gestoken, zoodat de zieken noode vluchten konden en er moesten sterven.
Zij brandden ‘al wat vonck kost grijpen’ en schonden vrouw en maagd zonder eenige
schaamte. Over dat schoffeeren geeft de schrijver allerlei ijselijke bijzonderheden,
die ‘den reynen geest’ hem verbiedt verder uit te breiden Door al die onmenschelijke
daden werden de burgers aangezet om te vluchten naar Doornik of naar Gent of naar
een andere versterkte stad. Ook de boeren vluchtten met vrouw, kinderen en vee. De
kloosters op het platte land liepen ledig.
Velen trekken naar ‘de steden klein en groot’, waar allen op hooger bevel, burgers,
studenten en monniken, met de schop in de hand moesten helpen om bolwerken en
schansen op te werpen.
Toen er nu te Thienen niets meer overbleef ‘aan lyftoght en proviand’ wilde het
leger van Frederik Hendrik naar Leuven trekken, maar langs een omweg over Florival,
door het Soniënbosch, om de schansen en blockwerken van den Prins te ontwijken.
Onderweg staken de Hollanders en de Franschen alles in vuur en vlam en zetten hun
gruweldaden voort, waarover de dichter nogmaals zijn verontwaardiging uitspreekt.
Toen de Prins-Kardinaal vreesde, dat de vijand het op Brussel had gemunt, verliet
hij Leuven en ging haastig zijn troepen verdeelen in al de dorpen rondom Brussel,
waar weer iedereen de Spaansche soldaten hielp om versterkingen op te werpen en
de aanvallers te verdrijven. Zoo kon de Infant beletten, dat Brussel overrompeld
werd.

(1) Antw. J. Moretus, 1604 (blz. 23).
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Toen de vijand
klaerlyck sach dat hy niet kond' opdoen
Voor 's Princen schoone stadt; dat hy moest seggen loen(2)
Als hij geen voordeel wist van Brussel te verwinnen
Dat hij geen gaeren grof van syn vlasch konde spinnen..

heeft hij, steeds voortplunderend, het Sonienbosch verlaten en is met zijn ‘ganschen
threyn’ voor Leuven verschenen.
Hier schonk de Heer het geluk der wapenen aan de verdedigers der stad. De dichter
prijst de dapperheid van Preston en zijn Iersche soldaten, die met succes bekroonde
uitvallen deden, en van Grobbendonck, die niet minder onversaagd was. Daar
overvielen ook de ‘hongervorst’ en ‘Prins dorst’ de troepen van Frederik Hendrik,
die ‘beschaemdelyck’ moesten wijken. Zij mochten nu ‘haesop spelen’ en ‘haesen
pooten’ aannemen, want ook ‘Den Duytsch en den Cro-at’, de verwachte hulptroepen
van den Infant, kwamen hen bestoken. Zij trokken met ‘gestilden hooghmoet’ naar
het gebied der Staten, en onderweg kregen zij ‘grooten jouw’. 't Was iedereen een
‘lust te tieren en te iouwen’.
‘Peyst hoe hy (de Hollander) in zijn maegh sal komen dit verknouwen
Al hadt in groot verdriet geweest soo man als vrouw
Triep even wel al iouw, om hem te doen meer rouw.
Geus neef hadt iouw gekocht, hij wild'ons iouw doen knouwen
Maer hij iouw eten moest, dan wel met hertsen rouwen.
Den Frans den fijn gesel kreegh een soo fraey krauwey
En krouwde soo zijn vel: dat hij hem wenschte vrij
Te wesen tot Parijs / om hem daer te vermeyden
Hij 'n wilde geensins meer sulck een krauwey verbeyden
Maer 't was voor hem te laet, sy self hy krouwen moest
Omdat hij met krauwey ons Brabant hadt verwoest.
Hij kreegh voor 't lest krauwey, en moest hem dapper spoeden
Ut vrees van een krauwey te krijgen van ons roeden.’

Het gedicht eindigt dan met een dank tot God, waarin een zekere verheffing van hart
en geest niet te loochenen is en weldadig aandoet na de ietwat gezochte platte
woordspelingen van de vorige passage.
‘O christe u sy lof, die ons soo hebt gespaert
Van al dat boos gespuys, dat ons soe hadt vervaert

(2) Zich verstoppen. Loen spelen = Verstoppertje spelen.
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Met sulck een machtigh heyr, twelck wij, u ware kindren,
Niet konden door ons selfs noch pletten noch verhindren
U handt, u grocte handt heeft ons hier by gestaen
Wij 'n konden anders niet dit quaet door ons ontgaen.
Wy wel door onse sonden verdienden sulcke plaegen
Verdienden wel (segh ick) sulck rouwe krygsche slaegen:
Maer laet den aenslach hun beproeven metter daedt
Die sy met valschen vont en met seer boosen raedt
Ons onlanckx wilden deen, laet hun, o heere, leeren
U machtigh boven al te eeren, Heer der Heeren,
Waer voor van eersten af wij hebben u bekent
En kennen sullen voorts, iae tot ons lesten ent
Daerom u wese eer, in allen eeuw der eeuwen
Dat ghij ons hebt verlost van dese wreede leeuwen’

II. De blauwe scheen.
De Blauwe Scheen is een geestig spotdicht in den populairen toon over Frederik
Hendrik's mislukte pogingen om Braband te winnen, uitgegeven met verzonnen naam
van drukker en plaatsaanwijzing: ‘Gedruckt tot Amsterdam op het hoecxken vande
Creupelstraet / bij manck Joosken / gheswooren drucker van de quade tijdinghen int
Jaer 1635’(1). Zeker is dit geen Hollandsch gedicht en al even weinig een Hollandsche
uitgave. Naar alle waarschijnlijkheid komt het van een Antwerpsche pers.
Onder dit berijmd pamflet-gedicht staat gedrukt: ‘Ghetrocken uyt de Brabbelinghe
van Roomer Visscher’. Dit is eveneens een verzinsel, want in bedoeld werk van den
dichter der Zinne-poppen(2) komt er niets voor, dat maar eenigszins met het gedicht
op de Blauwe Scheen van Frederik Hendrik kan vergeleken worden. Zelfs niet het
zuiver erotisch gedicht Het Lof van een Blauwe Scheen, dat er in voorkomt.(3)
De Zuid-Nederlandsche dichter kan met zijn bewering niets anders bedoeld hebben,
dan dat de toon van zijn gedicht luimig en spottend is als die van de Brabbelingh.
Hij ook heeft hier als R. Visschers ‘met den narre-stock rondgeloopen’ om jok en
kortswijl ten beste te gegeven.
Braband, dat Frederik Hendrik veroveren wil, wordt op traditioneele wijze
voorgesteld als het meisje, dat hij te vrijen

(1) Zie Recueil de pièces relatives aux Pays-Bas (1635-1636), Kon. Bibliotheek te Brussel (nr
5060), stuk nr 11.
(2) Amsterdam, Joh. van Ravesteyn, 1669.
(3) Utrecht, A Oosthoek, 1923, p. 43
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verlangt, en had de Zuid-Nederlandsche dichter nu werkelijk Roemer Visschers
Brabbelingh willen benuttigen, dan had hij daar heel gemakkelijk de noodige
elementen kunnen vinden om te toonen hoe aanlokkelijk die Spaansch-Brabandsche
vrijster voor den Hollandschen vrijer was. Het is immers in het zevende ‘Schock van
de Quicken’, dat het aardige versje voorkomt, waaruit blijkt welk een grooten invloed
de elegantie der Brabandsche vrouwen in Holland uitoefende:
‘De Meyskens van de courtosye,
Stellen op Brabands haer fantasye;
Op Brabands setten sy het kap;
Op Brabands is 't huyfken met den oorlap;
Op Brabands zijn haer lubbekens geset;
Op Brabands is haer fluweelen klet;
Op Brabands knoopen sy haer mouwen;
Op Brabands fronsen sy haer bouwen;
Op Brabands seggense ja voorwaer;
Op Brabands spreken sy alle gaer;
Op Brabands singense haren sangh;
Op Brabands makense haren gangh;
Op Brabands
Amsterdamsche Dochters doet mij bescheydt,
Schaemt ghy u van de Hollandsche bottigheydt?’

Van dit alles maakt de Zuid-Nederlandsche dichter geen gebruik. Hij stelt alleen
vast, dat de vrijer een blauwe scheen heeft opgeloopen, en geeft daarvan de redenen
op in een over het algemeen passende en doorzichtige allegorie. Zoolang de vrijer
alleen was in het veld, was hij de baas, maar zoodra de vijand opkwam, ging de
bangerik op de vlucht. Hij had iets ondernomen boven zijn macht. Hij was in zijn
zwarte kleed niet aantrekkelijk genoeg; kon, met flerecijn gekweld en in pelsen
gewikkeld, het meisje door zijn persoon niet behagen. Hij had de gunstige gelegenheid
niet kunnen vatten en had bovendien de vrijster te slecht getracteerd, door brand te
stichten in haar huis, de ‘dochters’ te ‘krachten’, zijn woord te breken, en allerlei
andere euveldaden, die evenveel zinspelingen zijn op hetgeen te Thienen gebeurde.
Hij had de hulp gevraagd van een ‘volcxken van seer lichten aert’, dat machtiger
was dan hij en om dezelfde vrijster dong. Een vrijer, die niet ‘vrijen derft alleen’,
die de universiteit (hier de stad Leuven) ontvluchtte vóór hij Ovidius' De arte amandi
had uitgestudeerd, en pocht op wat hij nog niet bezit en bovendien nog veinst, kan
niets anders dan een blauwe scheen oploopen.
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Ten slotte krijgt Frederik den raad om, als hij nog uit vrijen gaat, den Leeuw (Holland)
niet meer te paren met den haan (Frankrijk). Met een zinspeling op de oude diersage,
waaruit men leert dat de leeuwen voor het gekraai der hanen op de vlucht gaan,(1)
wordt verzekerd, dat een dergelijk verbond nooit voordeelig kan zijn. Ook moet
Frederik Hendrik niet meer iemands vrouw of bruid gaan opvrijen. Braband is voor
haren heer, den koning van Spanje, alleen.

Die blauwe scheen die ghestooten heeft den prince van Oranien in
sijne vrijage van Brabant etc.
Wilt ghy eens weten wat het is,
Een Blauw Scheen die gestooten is?
Als yemant hertich yet bejaeght,
En dal hij daer toe niet en reckt,
Strax hij een Blauwe Scheene draeght,
En wort van yeder een begeckt,
Sulcx, is m'in Hollant wel gewent
Daer is die Blauwe Scheen bekent.
Ghy Prinsken die uyt vrijen gaet/
En wilde trouwen onsen staet;
Die hem noch onder Spaignen hout/
My dunckt dat ghy het hooft nu craut.
Hoe gaet ghy soo bedruckt daer heen:
My dunckt ghy hebt een blauwe scheen.
My dunckt gy zyt een cloecken helt
Als ghy alleen zijt in het velt/
Dan zijt ghy al victorieux/
Dan ist allom vive le geux.
Maer als u vyant bystant cryght/
Dan oock terstont u trommel swyght/
En treckt by nachten op de been/
Daer cryght men af een blauwe scheen
Alst door verraet dan eens gheluckt/
Dat m' hier en daer een vruchjen pluckt/
Dan woort men daer door soo verwent
Dat men sijn selven niet en kent/
Dan treckt men oock eens wat ter handt/
D'welck boven macht is en verstandt/
En dat men dan wel dier becoopt/
Soo dat m' een blauwe scheene loopt.
Noch moet ghy weten cloecken Prins
Als men gaet vrijen hier oft gins/

(1) Zie: M Sabbe' Dierkennis en Diersage bij Vondel (Antw. G. Janssens, 1917, blz 105).
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Men treckt dan aen sijn beste cleet/
Ghelijck een yder dat wel weet/
Nu als ghy u maeekten op de baen/
Ghy hadt u sweerte cleet noch aen/
Het swerte cleet is niet ghestelt/
Om me te trecken naer het velt/
Off om te vrijen sulcken pant/
Van soo een costelijcke lant/
Ick dacht dat ghy die blauwe scheen,
Daer door gecreghen hebt aent been.
Een Vrijer die soo is gehult/
Dat hy sijn cleet met Pelssen vult/
En met dusdanighen bedrijf/
Moet voeden sijn catyvich lijf/
Dat en staet die Vrijsters toch niet aen/
Die sulcx terstont oock gaede slaen/
Al ciert die witte pluym den hoet/
Men cryght een blauw Scheen voor sijne moet
Noch als een Vrijer is wat cranck/
Oft als hy creupel gaet oft manck/
Off is gequelt met het flercyn/
Dat doet die Vrijers groote pijn:
Men moet dan wachten tot dat men is/
Weer heel ghenesen /cloeck/ en fris;
Nu denckt eens hoe ghy waert te been/
Ist dan wonder van u Blauw Scheen.
Ten is oock niet tot vrijen goet;
Dat men te traegh is op den voet/
Dat men d'occasie niet en vat/
Als men die favorabel hadt/
Want niet te vatten als men can/
Daer compt die Blauw Scheen oock van.
Als men oock dan een Lief begeert/
Die men qualijck heeft ghetrackteert/
En diemen schade heeft gedaen/
Dat wilt de Vrijster niet verstaen/
Nu denckt eens Prinsken van den brant
Die ghy eens stichten in het Lant/
Doen ghy over den Demer quampt/
Hoe dat u sulcx hier heeft befaempt;
Zijt ghy verwondert dat ghy hier/
Een Blauwe Scheen cryght int quartier.
Een vrijer die soo vierich vryt/
Dat sijne voncken breet en wyt/
Allomme moeten zijn bekent/
D'welck zijne Vrijsters huysen schent,
Is dat een middel om zijn Lief
Te cryghen tot ghewenst gherief;
Dunckt u niet dat dat werck alleen
Ghenoech is tot een Blauwe Scheen.
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Een Vrijer die de Dochters cracht/
En die de Vrouwen niet en acht/
Die met vreetheyt uit vrijen gaet/
En die het al in stucken slaat
En die allomme brant en moort/
Die brenght een Blauwe Scheene voort
Terwijl men van accoort oock spreekt
Die dan den rech en handel breekt/
En die met eenen Judas aert
Verradelijck zijn trouw beswaert/
En die hem soo moordadich thoont/
Die wort met een Blauw Scheen geloont.
Een die sijn liefden openbaert
Aen volcxken van seer lichten aert/
En die ghy selfs niet en betrouwt/
En d'welck u oock opt lest berouwt
Die machtiger zijn als ghy zyt/
En die oock vrijen dat ghy vryt/
Ghelijck twee honden aen een been/
Dat maeckt opt lest een Blauwe Scheen.
Een Vrijer die van hongher sterft/
En sijn crediet is wt gekerft/
Met smaele caeck/ en slappen buyck/
Cruypt uit een uytgeteerde muyck/
En meynt te cryghen grooten buyt/
Om dat hy vryt een schoone bruyt/
Sulcxdanighe Vrijers int gemeen
Die loopen al een Blauwe Scheen.
Een bloyaert die hem niet en kent
Genoechsaem/ om te gaen ontrent/
Die schoone Bruyt die hem behaeght/
Maer die aen vrempd' om hulpe vraeght/
Van vreese dat die schoone bruyt
Hem crabben sou sijn ooghen uyt/
En die niet vrijen derft alleen/
Die loopt altoos een Blauwe Scheen.
Eenen student die al te vrogh/
En eer hij oock is wijs genoch/
Bij nacht en onbequamen tijt/
Vliet van der Universityt.
En al sijn gelt oock heeft verteert/
Eer hij Ovide heeft geleert
Maer wilt gaen vrijen boven macht/
En wilt ghebruycken groote cracht/
Met veel ghetiers/ en groot geruys/
Die loopt met een Blauw Scheen naer huys.
Een Prins die hem vant' Hoff vervart/
En bij sijn lieff niet en vernaert/
Maer compt eens kijken aen die galgh/
Sijn Vrijster cryght daer aff de walgh:
Die gunst van liefden wilt ontfaen/
Die moet wat voorder byten aen/
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En soo niet loopen ginder heen/
Oft anders loopt een Blauw Scheen.
Een vrijer die allom soo blaest/
En van vermetentheyt soo raest/
Dat hij nu dit zal doen/ en dat/
En hij die Bruyt noch heeft gehadt/
En die hem alree meester maeckt/
Van 't goet/ eer hij daer aen geraeekt/
Al oft het al waer in 't gemeen
Die loopt gewis een Blauwe Scheen.
En die int vrijen is geveyst
Die anders spreekt/ en anders peyst/
Die seght dat hij sijn Bruyt begeert/
Om beter te zijn ghetracteert/
Hoe wel nochtans men hier verstaet
Hoe dat in s' vrijers lant al gaet/
Daermen die borse soo beswaert
Dat knecht noch meyt en wort gespaert/
Dat al belast is onder een
Die cryght voor al een Blauwe Scheen.
Prinsken als ghy wt vrijen gaet/
Versint wat beter uwen staet/
En vrijt den Leeuw niet met den Haen
Want sulcx en can niet wel bestaen/
Want den Leeuw en is noot verciert/
Met het ghecraye van dat ghediert
En vrijt oock niemants vrouw oft bruyt/
Want dat in geen recht en besluyt/
Dees bruyt is voor haer heer alleen/
Dus loopt ghij hier een Blauwe Scheen.

III. Leeuwen, vossen en katten. - hanen, kapuinen en kievits. - de arend en
de struisvogel
Zoölogische fantazijen in den aard van de onmogelijke samenwerking van leeuwen
en hanen, zooals er in de laatste stroof van de Blauwe Scheen voorkomen, werden
door andere dichters tot heele pamfletten uitgewerkt. Dit is het geval in een stuk van
C.V.E., uitgegeven te Brussel bij Anthoni Mercans ‘in 't Straetken van der Elst teghen
over het Begghijn-hoff’ te Brussel.(1) Uit den titel van dit spotgedicht, dat weer de
Franschen wil treffen, blijkt al dadelijk, dat buiten den haan, de dieren hier een andere
allegorische beteekenis krijgen: De Hane-vlucht ende haere gherechtighe straffe /
Ende 't noyt-

(1) Zie: Recueil de pièces relatives aux Pays-Bas (1635-1636), stuk nr 32.
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ghehoorde-Nieuws / Hoe den Haen met den Vos ghepaert is / tot groot verderf van
de trouwe Nederlanden. Die altesamen door het aenzien alleen van den Arent
ghevlucht zijn / eeuwighe schande ende oneer achterlaetende.
Er komt in C.V.E.'s gedicht ook een leeuw voor, maar hij vertegenwoordigt alleen
de Zuidelijke Nederlanden. De Noordelijke worden voorgesteld door den vos. Het
militair verbond van Holland met Frankrijk was de samenkoppeling van vos en haan.
De Keizerlijke arend dreef ze op de vlucht. Uit dit spotgezang blijkt ook hoe de
Reinaert-de-Vos overlevering te onzent nog sterk voortleefde. Er worden
rechtstreeksche zinspelingen op het beroemde dierenepos gemaakt.
Deze geest der Reinaerdie vinden wij terug in een gedicht, ook op een los blad
met nog een paar andere(1) uitgegeven, door denzelfden Brusselschen drukker Anthoni
Mercans: Kluchtige Vrijagie oft t'samenspraeke tusschen Reynaert den Vos ende die
Maeght van Loven, nopende het belegh der selver stadt / Anno 1635. Op de wijse:
Jan de Nivelle, oft / Lest gingh ick my vermaecken.
Reinaert is hier Frederik Hendrik, die met vossen en hanen de Leuvensche maagd
zoekt te winnen!
‘Van vossen ende haenen/
Als ick brengh op die baenen/
Ontfanght dat u belieft’.

Zoo dringt Reinaert aan, doch de maagd is met dit aanbod niet gediend. Zij wil ze
buiten zien blijven, voor haar vestingen.
‘Stelt buyten aen 't half maenken
U vosken ende haenken/
Sy zijn my veel te mal.’

Ze konden ook blijven bij den Leuvenschen vestingtoren ‘Verloren kost’, waar ze
nog te eten zouden vinden!
Maer Reinaert-Oranje weet hoe het daar verliep:
‘Sy zijn daer heel verloopen/
Daer is gheen aes te koopen/

(1) Recueil de pièces relatives aux Pays-Bas, stuk nr 24c. De twee andere gedichten op hetzelfde
blad handelen: 1) over de inneming van de Schenckeschans; 2) over de boosheid der Franschen
bedreven in de Nederlanden.
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Ten is niet wel gheluckt/
Verbrandt zijn daer hun pooten/
Hun becktkens zijn verstooten/
Myn haentkens zijn ghepluckt’.

Op dien luchtigen, echt volkschen trant gaat de ‘kluchtige vrijage’ voort.
De zoölogische verbeelding wordt nog heel wat spitsvondiger in een kort
proza-pamflet, getiteld De Botte Schalckheyt der Hollandsche Vossen ende Fransche
Kieviten ontdeckt ende in den vlucht gedreven door den Ferri-voraenschen
Struysvoghel van Oostenryck(1). Frederik Hendrik en de Hollanders heeten er ‘den
grooten vos met alle de kleyne’; de Fransche veldheeren en hun soldaten zijn de
‘twee Smits (maréchaux) met veel lichte kieviten’. Zij vallen in Braband om er hun
holen en nesten te maken, alsook stallen voor het Kalf (Calvinisme). Zij vonden in
Braband al dadelijk een pluyme, die den Ferrivorans Strutio zich vrijwillig had laten
ontvallen. Hierin ligt natuurlijk een zinspeling op de eerste successen der verbondenen
te Thienen. Er wordt inderdaad verteld dat ‘den vos’ die ‘pluyine’ verbrandde en
‘met deghene die daer waeren’ geleefd heeft zooals nooit een Turk of tyran het deed.
Zoo wordt de heele veldtocht tot een soort dierenallegorie, waarin ten slotte de strutio,
die tot verduidelijking van het zinnebeeld ook al eens Autruche geheeten wordt, al
het ijzer en staal der vossen en kievits opeet, met de hulp van den Italiaanschen
Kleinmensch (Picolomini)!
Op een soortgelijke beeldspraak is nog gebouwd het gedicht Die neus-wijsche
Nijptangh / van Cattus ende Gallus twee dieren versaemt / Hollantschen ende
Fransoischen legher genaemt (Het is ghemist En 't ghelt verquist)(1).
‘Van twee dieren sal ick spreken
Maer met tweederley verschil
Hoort wat dat ick segghen wil/
Bij den Cater wordt gheleken/
Hollants volk/ en Frans den Haen
Die op aven'uren gaen’

(1) Samen met het gedicht De vette Schencken, waarover verder, in Recueil de pièces relatives
aux Pays-Bas (1635-1636) stuk nr 34.
(1) Recueil de pièces relatives aux Pays-Bas, stuk nr 42.
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De Hollanders worden hier als katten voorgesteld in herinnering aan de Catti van
Tacitus:
‘Want in die Latijnsche boecken
(Ist dat ick hier niet en mis)
Cattus een Hollander is.’

IV. Klacht over de heiligschennissen te Thienen.
Frederik Hendrik - Erysichton.
W.S.D., die zich voorstelt als een Thiensche Maeght, heft een opgeschroefden
klaagzang aan in onvervalschten rederijkersstijl over het lot van haar geplunderde
moederstad. Het gedicht is getiteld: Een droevigh beklagh van een Thiensche Maeght
over die Tiranny van de Francoisen ende Hollanders, alle hun schelmstucken
verhalende met bloedighe tranen. Ghediuckt door het bestier /van swerten inck en
wit papier. 1635(1). Niet alleen in den titel, maar nog op verscheidene plaatsen in het
stuk zelf drukt de auteur er op dat zij een vrouw is. In dezelfde brochure komt nog
een soortgelijk gedicht voor: Het swaermoedigh considereren / by ghebrocht met
eenen poetelycken zin / het welck gheschiet is binnen de Stadt van Thienen: hoe zij
geleeft hebben met die heylighe dinghen / ende oock van 't heyligh Sacrament / soo
van den Hollander als Fransoysen. Om voor kurieuse gheesten ghelesen te worden.
Dit tweede stuk is met geen naamletters onderteekend, doch de stijl laat vermoeden,
dat het van dezelfde hand is.
Allerlei overbekende rekwisieten uit de voorraadkameren van onze voedsterlingen
der Muzen worden in het Droevigh Beklagh benuttigd om een denkbeeld te geven
van de ontzetting, die de verwoesting van Thienen te weeg bracht. ‘Godt Jupijn’
wordt aangeroepen om met de bliksemkracht de wolken te doorscheuren en aldus te
kennen te geven hoe het onmenschelijk bedrijf van den vijand hem mishaagt. ‘Son
en Maen’ worden verzocht te treuren. Den ‘bracken dau’ der tranen wordt bevolen
‘uyt te barsten’, om te getuigen hoe ellendig het lot van Thienen is, dat ‘ander Troja’!
In dien stijl gaat het dan tegen de ‘Geusen’ en den ‘Francoys’, die fielen, die ‘vuyl
Lichtmissen’, die hebben durven ondernemen, waaraan de schrijfster, ‘eerbaer maeght’
als zij

(1) Zie: Recueil de pièces relatives au Pays-Bas (1635-1636), Kon Bibl. te Brussel, nr 5060,
stuk nr 5.
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zich zelf noemt, niet eens durft te denken. En toch somt het gedicht dan al de bekende
gruweldaden op, te Thienen bedreven. Nooit hebben zelfs de Turken meer
harteloosheid betoond. Ook de heiligschennissen, het vertrappen van het H. Sacrament,
het uitstorten der H. Olie, der hostiën, enz., alles reeds in een hiervoren besproken
gedicht opgegeven, worden weer geschandvlekt. ‘Waerom scheurt d'aerd nu niet om
dese groote sonden’? God heeft zijn wraak genomen te Leuven. Alles wat daar met
den vijand gebeurde, was de vergelding voor zijn baldadigheden binnen Thienen.
Het swaermoedigh considereren is nog meer dan het voorgaande gedicht met
mythologische sieraden (?) en conventioneele, zoogezegd dichterlijke beelden
opgedirkt. Hier treft ons een voor den Rubenstijd zoo kenschetsende vermenging
van Heidensche en Christelijke thema's.
‘O.L. Vrouw ter Thienen’, wordt vergeleken met de godin Ceres, terwijl hertog
de Châtillon en Prins Frederik Hendrik vereenigd worden in de figuur van Erysichton,
den zoon van den Thessalischen koning Triopas. De omwegen om tot die vergelijking
te komen waren niet bijster ingewikkeld. De Grieksche sage vertelt ons immers dat
Erysichton een heilig, aan Ceres gewijd heester verwoest had en daarvoor bestraft
werd, met een onverzadigbaren honger, die hem geheel ten onder bracht en hem
noodzaakte zijn eigen ledematen te eten. Ceres' boschje werd gelijk gesteld met het
heiligdom waar men O.L. Vrouw te Thienen vereerde en de heiligschennende daden
der Hollandsche en Fransche troepen met de heiligschennis van Erysichton. De
nederlaag van die legerbenden bij Leuven, gepaard met de kwellingen van honger
en koude, die zij daarbij leden, is overeen te brengen met de straf van Erysichton.
Ceres' heester wordt ons zelfs geschilderd net alsof het een mirakuleuze, Katholieke
beevaartplaats was:
‘Daar was eenen boom seer schoon ende seer hoogh verheven/
Van eeckelen plaisant van den ouden Baucis over bleven.
Als eenen bosch waeren seer groot die tacken uyt-ghespreyt/
Desen Eeckel-boom seer schoon was Ceres toe-gheweyt.
Jae daer in kostmen zien haer over-groote daeden/
Ick segh men kost daer sien haer wercken vol genaeden.
Naer desen boom plaisant hadden den inwoonder groot verlangen
Ja dickwils zeer verciert met Roose-kranskens om-behanghen.
Schoon tafereelkens net waerender oock aen-ghebonden/
Van haer miraeckelen schoon/ van blinde/ kreupelen/ omgesonden’.
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Het gedicht weidt dan weder uit over al de goddelooze daden, waarmede de vijand
in de Thiensche kerken zijn geweten bezwaarde. ‘Den oppersten Jupiter het Goddelijk
wesen schoon’ besloot tot wraakneming en belastte Prins Ferdinand daar mede. Hij
zou Erysichton en ‘al zijn adherenten’ de lenden breken en verjagen ‘uijt haer tenten’.
Naar echten retrozijnen-trant eindigt het gedicht met een acrostischon op den naam
van Prins Ferdinand, waarin de heerlijkheden van den verwachten ‘peys en goeden
vred'’ bezongen worden.
Fonteyntens sullen dan melck voort-bringhen/
En om alsoo soetelyck den Heer te loven/
Revieren sullen goudt-stroomen uyt-dringhen/
De sonne sal haer verheughen van boven/
In vrolyckheydt sullen die voghelkens singhen/
Noort/Oost/Zuyt/West sal haer heel verblijden/
Als-dan sal Mars van droefheydt zijn handen wringhen/
Naturelycke vreught sal Midas seer benijden/
D'aertrijck en wilt hem toch niet meer lyden/
Ukinderen toch aensiet/wilt droefheydt keeren/
Soo sullen wy bly met deught vreught-konst vermeeren’.

De verdienste van die vergelijking van Frederik Hendrik met Erysichton mogen wij
niet geheel aan den dichter van Het Swaermoedigh considereren toeschrijven. Het
is zeker, dat hij zooals zooveel andere rederijkers rechtstreeks of onrechtstreeks in
de keuze van mythologische vergelijkingen den invloed van K. van Mander's
Uytleggingh op den Metamorphosis Pub. Ovidit Nasonis(1) heeft ondergaan. Daar
wordt inderdaad het geval van Erysichton reeds voorgesteld als een bewijs van de
straffen, die de ‘Godslasteraers en verachters gemeenlyc’ treffen ‘t'zij aen hun
persoonen / oft goederen’(1).

(1) Amsterdam: C. Lodewycksz. van der Plasse, 1616.
(1) Fol. 65.
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V. De prins-kardinaal een kind. - Godevaert in de wieg. Hercules
Slangendooder. - Frederik Hendrik het kind.
De Prins-Kardinaal was pas drieëntwintig jaren oud, toen hem het landvoogdschap
over de Spaansche Nederlanden door zijn broeder Philips IV werd toevertrouwd. In
de spotternijen, die de Hollanders tegen hem richtten, werd van dien jeugdigen leeftijd
herhaaldelijk gewag gemaakt en ‘het kind’ werd de geijkte schimpnaam, waarmede
de vijand den jongen gouverneur en veldheer aanduidde.
Op dat thema werd natuurlijk door de dichters gefantazeerd, niet alleen in liederen
en satiren, maar ook in tooneelspelen. Er werden ‘in 't heymelijcke’ en ‘in 't publieke
comedien ghespeelt’, waarin de Kardinaal-Infant voorgesteld werd als een ‘kindeken
in de wiegh’, dat gedurig moest gepaaid worden.
De Zuid-Nederlandsche dichters lieten niet na op dien spot te antwoorden. Wij
vonden twee gedichten, op een los blad gedrukt(1), die dezen hoon den Prins-Infant
angedaan zoeken te wreken. Het eerste is getiteld: Het Sorghvuldig wieghen / ende
t' ghedurigh paeyen / van t' kindeken in de wiegh / door sommighe goethertighe
Brabanders in t' heymelijcke ende eenighe / bermhertighe Hollanders in t' publieke
Comedien ghespeelt. / Hoe de selve door 't overvloedige wieghen ende t' menigvuldigh
paeyen, hebben ghemaeckt dat het niet en is moghelyck om in slaep te krijghen. Het
tweede stuk is een Consolatie voor de Broederlijcke Wieghers om den prince van
Oraigne te paeyen met de woorden die sy tot onsen Hoogh-gheboren Prince Cardinael
ghesprohen hebben.
Het Sorghvuldigh Wieghen begint met een gevatte zinspeling op de sage van den
Brabantschen hertog Godevaert III(2), die nog geen jaar oud, onder den slag van
Hansbeek, in zijn wieg aan een eik gehangen, den strijdlust der Brabanders zoo
aanvuurde, dat zij de overwinning op die van Grimbergen behaalden. Zoo de
Prins-Infant een kind is, dan is het er een als die Godevaert in de Wieg, die de
zegepraal aan de Brabanders verzekert

(1) Zie: Recueil de pièces relatives aux Pays-Bas (1635-36), Kon. Bibl. Brussel, nr 5060, stuk
nr 22a, 22b.
(2) Zie: A De Cock en Is Teirlinck: Brabantsch Sagenboek, III, p. 58 (Gent, A. Siffer, 1912).
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De spotters zouden beter doen zich te bedenken, want zij weten niet wat hun te
wachten staat. Het kind zal Holland in zijn macht krijgen.
‘Moeyt Backer met u broot- moeyt Coopman met uw'el/
Moeyt nayer met den naet/ en laet het kinderspel.
Laet vrij het spotten staen/ en al uw' dul verwijten/
Ick hoop hij sal eer langh in Vrisse boter bijten/
Hij sal uw' ouden kaes van Gaud' en Gravesandt
Ter plaets daer ghy hem maeckt noch krijghen in de handt.’

En dan komt er een andere vergelijking, ditmaal aan de mythologie ontleend. De
Prins-Infant wordt voorgesteld als de pas geboren Hercules, die in de wieg de twee
reuzenslangen doodde, door de afgunstige Juno op hem afgezonden. De twee slangen
zijn de Hollanders en de Franschen, beide tegelijk door den Infant verslagen.
‘Vliet voorder Junons slangh op Herculi ghesonden
Hij heeft u bij den neck/ ghij zijt al half verslonden;
G'en kunt niet voorder meer/ hij heeft u bij den neck/
Gelijck hij onlanckx noch voor Nortlingh met den beck
Syns Arentschlijcke macht het hooft heeft afgeten:
En is u dese smert soo haestelijck vergeten?
Voorwaer hij sal u nu soo tacken dat ghy noot
Sult komen meer te bert; maer blijven eeuwigh doot.’

Daar is ons nog een gedicht bekend, waarin de sage van Hercules in de wieg op den
Prins Infant op dezelfde wijze wordt toegepast. In de Brabantsche strijdliteratuur
rondom den veldtocht van 1635 ontstaan, blijkt deze vergelijking dus wel een
geliefkoosd thema. Dit bevindt zich in Den Hollandschen ende Franschen Bitebau(1),
met den titel Ter eeren syn princelücke Hoogheydt d'Infante Cardinael.
‘Alcmena had' ghebaert den son' die met zijn kracht
Des wereldts monsters al heeft kloecklijck omghebracht/
't Kindt lagh noch in de wiegh/ Iuno twee slanghen sont/
Die met haer draeyend' lijf hem swierden om den mont.
Maer hij toekomend' helt als werelt heeft ghehadt/
Heeft met zijn handen teer de slanghen beyd' ghevat/
End'haer met vlytigheydt de kele toe-gepranght/
Ghelyck den sperwer ras de musschen snellijck vanght.
G'hebt qualijck wel gesien Prins Ferdinande d'lant
En zijt ghegroet /ghe-eert als Heer van alle kant;

(1) Zie: Recueil de pièces relatives aux Pays-Bas (1635-36), Kon. Bibl. Brussel nr 5060, stuk
nr 30. Zie in deze studie blz...
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Siet wat dat nijdigheydt en ketterije doet/
Uyt staets gheleertheyt brenght sy slanghen metter spoet.
D'een uyt den Leli-bos/ en d'ander uyt den plas
Daer bij het kalversbloet veel souts te drincken was.
Het scheen sy souden fel u Prins hebben vernielt/
Maer ghy met vromigheydt en wysheydt waert besielt.
G'hebt qualijck om te slaen u harnas aenghedaen
Dees draken zijn verdwenen/ en als een wolck vergaen.
D'een om van gheten-kost te reck'nen met den weert/
D'ander om met een jau te berijden 't houten peert.’

In Het hooge vliegen en t'leeghe Dalen van Icarus(1), een gedicht waarin Holland en
Frankrijk in hun mislukte onderneming vergeleken worden bij den bekenden
tragischen held der Ovidiaansche metamorphose, wordt de Prins Kardinaal door zijn
vijanden als kind bespot, door een Brabantschen rederijker andermaal als Hercules
gevierd:
‘Het kint, het wiegigh kint, het kint van u veracht
't Wil Herculem volgen naer, het kint dat wilt met kracht
Het alder-quaetste quaet, dat der slimps van alle
't Fenynighste fenyn, 't broetsel van de galle,
De twee-ghehoofde slangh sal rucken uyt het hert...’

De Consolatie voor de Bioederlijcke Wieghers keert den spot eenvoudig om en stelt
Prins Frederik Hendrik als het kind voor, dat moet gewiegd en gepaaid worden, daar
het nu, na den tegenslag bij Leuven, van honger weent en roept om naar huis te
mogen gaan. Voor den volkschen dichter bood dit thema een welgekomen gelegenheid
om zich vroolijk te maken en hij doet het dan ook met een naïeve gulheid, die toch
niet zonder verdienste is.
‘Bedroefde Broeders komt/ met die uyt goeder deught
Hebt aen de wiegh gheweest/ waer in dat ghy vermeught
(Met dat ghy 't sijt ghewent/ k'en wil u niet bedrieghen)
In plaets des Cardinaels den Prins in slaep te wieghen
Den Prins, den vromen Prins, die ghy soo deftigh prijst/
Die nu met al zijn macht van grooten hongher grijst/
Och hoe roept hij om huys! Hoe wiste ghy te grayen/
Dat hij niet was met mem oft soetigheydt te payen?
Seght na/ na/ sus/ sus/ sus/ na/ na/ mijn liefste vaer/
Maer neen hij roept hij beert/ 'k wou dat ick 't huyswaerts waer:
Singht/ singht het kinders liet/ waerme sij zijn te stillen/
O neen hij sal den sanck van u ghebleet niet willen:

(1) Recueil de pièces, etc., stuk nr 36.
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Bekijft hem straffelijck/ maer ach het kindt soo tiert
Dat ghij 't weerom als voor met soete woorden viert/
't Heeft buyck pijn soo ghy meynt/ en ziet oft hem met schanden
Van achter niet en vuylt/ eylaes het zijn de tanden
Waerom dat het soo schreeuwt/ waerom dat het soo krijt...
Och, och 't roept even seer /k'wil thuys zijn thuyswaerts treden:
Ke nemet kint eens op /'t wilt van u zijn ghebeden/
Het wilt ghedraghen zijn /ghesollebolt /ghesust/
Ghesweirt/ ghewilt/ ghevat/ ghedout/ ghecackt/ gheeust
Al weer ist niet een sier; al weer ist niet met-allen
Maer altijt op het plat van 't huys te zijn salt vallen
Och noch den besten raet/ den kackstoel vat die aen/
En set hem daer wat in/ 't zal daer me zijn ghedaen.
Laet hem met 't klaterken daer in de handt wat spelen/
Op dat hij door 't gheroep van 't huys niet komt te quelen.
Tschijnt dat het is ghedaen door 't lieve klaterspel:
Maer neen 't is weer al niet/ naer huys is zijn bevel.
Vrijt/ streelt/ sust soo ghij wilt/ den Prins wilt t'huyswaert wesen/
T'is 'thuys wat dat hij roept/ met t'huys waer hij ghenesen.
Hij gaet/ maer siet hij gaet; och armen can noch niet/
Den valhoet is ewegh die hij voor Loven liet.
Den gaenstoel heeft hij noch van Thienen wat behouwen/
Waer in hij nu noch staet/ waer in hij is t'aenschouwen.
Had hij zijn leyers van ter Vuren Hoff noch aen/
'Twaer met zijn krijten doch en al 't geschreeuw ghedaen
Maer hij en heeft geen meyt/ die hem kan voorder leyden/
Hij heeft gheen Berghen meer daer hij op rusten can/
Geen wael'/ geen Poel'/ geen boer/ geen loer/ geen Prins/ geen man/
Wie dat hem draghen wilt/ om ghelt niet meer te coopen/
Maer voormaels uyt het lant/ vol schant en sont verloopen/
Komt Broeders Susters komt/ seght gheenen Cardinael
Maer eenen wie gevoet is in de Delfsche sael.
Vraeght of hij suycker wilt/ oft soete spaensche vijghen/
Hij sal met sulcken cost doch in de wiegh niet swijghen.
Vraeght oft hij boter wilt die t'uwaerts wort ghemaeckt
Vraeght oft gheen Tesselaer in zijnen mont en smaeckt.
Hij roept och waer ick daer/ och mocht ick dat verwerven/
Soo waer ick in mijn landt/ soo sou ick hier niet sterven
Ke Broeders wieght hem soo (hoe speeldy nu den aep)
Wieght, wieght soo dat hij nu ten minste raeckt in slaep.’
'Tminst segghen t' best

Eenmaal Frederik Hendrik als kind voorgesteld, kon niets de Brabanders beletten
daarmede voort te gaan. Na de inneming van de Schenkeschans verschijnt weer een
spotdicht met dezelfde scherts. Den Rollewagen van den Prince van Orangien
(Gedruct buyten 's Graven Hagen, Het Schans bij den Rollenwaghen).(1)

(1) Recueil de pièces relatives aux Pays Bas, stuk nr 40.
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‘Maer siet wat een verkeer,
Die meynden te wesen een Heer
Is nu een kint ghemaeckt,
Baba in den Rollenwaghen!
Ha, ha, ha ha, ha ha,
Dat kindeken soete Baba
D'welc ons daer heeft gequeelt
Doet lachen ende vrolijc wesen.’

VI. Hollandsche ‘broeders’, - Verzoening met Spanje.
Onder de menigvuldige klachten en jammeringen, die uit de bpaansche Nederlanden
opgingen, na de verwoesting van Thienen, is er een, waardoor wij bijzonder getroffen
werden wegens den kijk, dien wij er krijgen op den gemoedstoestand van die
Zuid-Nederlanders, welke van Spanje niet hielden, maar door het onmenschelijke
optreden van de Hollandsche troepen er toe gedreven werden toch de Spaansche
politiek te verkiezen en den Prins-Kardinaal te volgen. Wij bedoelen de Afbeeldinghe
van den courtoisen Franschen ende ghenadighen Broeders-aert, gheschildert met
het onnoosel bloedt der Borghers van Thienen. Midtgaders een Trompette
verweckende alle Nederlanders ende vrome catholijcken / om goedt ende bloedt te
waghen voor hun Gheloof ende Vaderlant. Ghedruckt tot Weenen / by Hendrick van
Thienen in de Bloedt-straet(1).
‘Aertrijck, locht en zee’ worden aangeroepen om te getuigen van den rampzaligen
toestand van Nederland. De vijand moordt en plundert verwoed. Thienen is er een
sprekend bewijs van. Haar burgers zijn verjaagd, haar krijgslieden gevangen, en het
ergst van al, vrouwen en maagden, priesters en kloosterzusters onteerd en gedood.
Is dat de courtoisie der Franschen, is dat de goedaardigheid der Hollandsche
‘broeders’? Het is onmenschelijk wat ze doen. De auteur beschrijft hoe kinderen
onder de oogen van hun vader en moeder de hersens ingeslagen worden, en roept
weer het medelijden in van ‘aertrijck, locht en zee’, wat hij waarlijk voor de hoogste
uiting van de smart schijnt te houden.
In 't bijzonder tot de Hollanders richt de dichter de vraag, waarom zij zoo handelen?
Is het om het goed te vergelden, dat

(1) Zie: Recueil de pièces relatives aux Pays-Bas, Kon. Bibl. Brussel, nr 5060, stuk nr 3 Z. n of
p.
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hun de Zuid-Nederlanders deden, die toch maar ‘na rust en vred' verlanghen’?
Het past den Hollanders waarachtig niet te zingen van de Spaansche tyrannie en
van de ‘Goetheydt van de Staten’. De Hertog van Alva was te verontschuldigen zoo
hij vroeger de ‘roey’ in de hand nam. Hij was immers gezonden om het land te
straffen. Maar de Hollanders, die opgeven te komen om hun ‘naeghebuer (te)
beschermen’, hebben al een zonderlinge manier om hem in hun ‘bermhertigh ermen’
te nemen!
En dan schijnt de dichter weer op gemoedelijker toon aan het redeneeren te gaan.
Niettegenstaande alles, noemt hij de Hollanders nog ‘vrienden’. ‘Noch sal ick u soo
naemen, want immers zijn wij noch een volck een bloet te samen’. Wat heeft hen
bewogen om zoo te handelen? Is het hun ketterij? Heeft hun prins deze wreedheid
gezogen uit de borst eener Fransche vorstin?(1)
‘'Ken weet niet wat het is, en 't is dat al te gader
Het Geus is altijt wreet, het Fransch altijt verrader’

Maar meer nog dan al hun gruweldaden verwijt de dichter hun vol bitterheid de
lasteringen en den spot, die zij tegen den katholieken godsdienst richten. Dat kan hij
niet dulden en nu steekt hij de ‘trompette’ om alle Spaansche Nederlanders eendrachtig
ten strijde te roepen ter verdediging van hun kerk en vaderland. Hij wakkert zijn
landgenooten aan om hun misnoegen tegen Spanje en den Spaanschen aard te
temperen, want deze antipathie wordt maar gebruikt om hen te misleiden, verzekert
hij.
‘U Borghers spreeck ick toe/ u blom der Nederlanden
Die noch eens zijt ghesift/ die noch eens door dit branden
Gheproeft zijt van u Godt/ ghelyck het gout in 't vier/
U alleen spreeck ick toe/ hoort my en komt eens hier.
Wat baet ons teghen dien/ oft teghen 't geen te kraeyen/
Terwijl ons 't Spaens mishaeght/ soo worden wy verrayen:
Door schijn van bet'ren staet/ verliesen wy ons Kerck/
En op 't pretext van peys/ soo doet den geus zijn werck.
Men gaf ons hoop van peys/ daer wy soo wat me-spelen/
Den Spaniaert wort gheverft/ om ons hem te vervelen.
Soo leelijck als hy can/ gheloovet my tis waer/
Als kinders gheeft men ons/ een pop een bommelaer.

(1) Hiermede wordt natuurlijk gezinspeelt op de Fransche afkomst van zijn moeder L. de Colligny.
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En als soo zijn vermomt/ ons hersens en ons sinnen/
Soo laten wy goets-moets/ ons Landen overwinnen.
Soo laten wy geschien/ dat niet en dient vertelt/
Soo lijdt Godt en ons eer/ en Kerck al dit ghewelt’.

Er is maar één middel om daar een einde aan te stellen: met Spanje vrede nemen en
zich rondom den Prins Kardinaal scharen.
‘En hoe langh sal het zijn dat wy soo sullen schroomen/
Soo langh tot dat vergaen/ al dese viese droomen/
Van Spaensche tiranni/ en van den betren staet/
Die wat hy soude zijn/ wy nu sien metter daet.
Laet ons niet zijn soo slecht/ en laet ons soo niet dolen
Maer dat ons sy voor al/ het recht en Godt bevolen.
'T recht wijst ons onsen Prins, Godt leert de rechte Kerck:
Laet ons op desen steen gaen bouwen beter werck:
Het sweert/ zy ons truweel/ het lichaem vleesch en beenen/
Gekalckt met Geusen-bloet/ dat sullen zijn ons steenen.
Den Bouman is bereyt/ en toont met zijn root-kleet/
Dat bloedt-verf hem en kan/ noch schande doen noch leet.’

‘Volgt den Prins-Kardinaal’, besluit het gedicht, ‘Hij is de man, dien het vaderland
noodig heeft’.
‘Hij is de man, die het vaderland noodig heeft’.
‘Aensiet hem wel/ en seght/ dits Spaens en Neerlants bloet,
En soot niet anders can/ noch anders niet magh komen
Oft Nederlants prieel/ moet tweederley blommen
Op queken in een perck/ van ons een Spaens aertsoen
Soo vieren wy den man die hier toe is van doen’.

VII Geus-Franschen Haes-op voor Loven.
Veel bijval genoot blijkbaar ook het gedicht: Geus-Franschen Haes-op voor Loven
(Den 3 Julius 1635), dat wij behandelen met de gedichten over de gebeurtenissen te
Thienen voorgevallen omdat het aanleiding gaf tot een polemiek in verzen, waarin
het vooral ging om de verwoesting van deze laatste stad.(1)
De auteur van den Geus-Franschen Haes-op was voornemens niet meer te dichten
omdat de voorgenomen belegering van Leuven door Hollanders en Franschen hem
zoo neerdrukte, doch toen hem de tijding bereikte, dat de Alma-mater-stad ont-

(1) Zie W.P.C. KNUTTEL: Catalogus van de Pamflettenverzameling in de Koninklijke Bibliotheek
van den Haag, nr 4387, (uitg. z.n. en z.p. in 4o). - Een andere uitgave in folio plano bevindt
zich in het Recueil de pièces relatives aux Pays-Bas. (Kon. Bibl Brussel, nr 5060.)
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zet, en de belegeraars op de vlucht geslagen waren, kwam bij hem de oude dichtlust
weerom wakker. Hij kreeg last van de muzen om te openbaren hoe het spel voor
Leuven was vergaan.
Hij deed het in den schertsend, hekelenden trant. De poging van de
Fransch-Hollandsche legermacht om Leuven in te nemen stelt hij met een bekend,
destijds bijna geijkt beeld voor als het opvrijen van de Leuvensche ‘stedemaagd’
door Mars.
Thienen kon hem niet meer behagen, Diest en Aerschot trokken hem niet aan, om
Brussel te winnen was er geen kans daar de Prins-Kardinaal te scherp waakte, maar
Leuven, die hier met den naam van de wijze Pallas getooid wordt, wilde hij volstrekt
in zijn bezit krijgen. Met geweld komt hij voor de stad, laat er de Oranje- en
lelievlaggen hoogmoedig waaien en zendt zijn trawanten uit om Pallas te manen hem
haar vriendschap te schenken zoo ze niet als Thienen van maagd een ‘gheschonden
Vrou’ wil worden. De maagd wijst Mars' averechtsche vriendelijkheden van de hand.
Zij vindt hem te berooid, zijn troepen te afgemat en te uitgehongerd om hem maar
eenigszins te vreezen. Zij raadt hem integendeel aan zoo spoedig mogelijk haar
omgeving te verlaten zoo hij niet wil, dat zij hem verjaagt en de Dyle verft met
Fransch en Hollandsch bloed.
Van beeldspraak veranderende, laat de dichter aan degenen, die er zich mochten
over verwonderen, Leuven deze nieuwe Fransche en Hollandsche heeren te zien
weigeren, door Pallas zelf uitleggen waarom ze van die gasten niet wil. Deze passage
is niet zonder zekeren gloed geschreven en behoort tot de beste deelen van het gedicht.
Maer Loven hoe soo trots? Pots duysent slabrementen/
Wanneer hebt ghy ontseydt t' aenveerden nieu studenten?
Dees gasten komen nieu den eenen van Parijs
Van Leyden komt den Geus, om hier te worden wijs.
Sy souden geerne sien oft ghy hun wilde leeren/
Wat recht dat oorlof geeft/ Godts Tempels te ont-eeren
Sy souden geeren u doen seggen /t'hunder baet/
Dat kinders doot te slaen nu niet meer Turcks en staet/
Dat vrouwen kracht is eer/ en Maeghden scheyndery/
Dat Rooven 's Konincks Landt en is geen dievery.
Ja dat geoorloft is om sijn vyant te krencken/
Op sijne Moeders eer die last lijdt niet te dencken/
Dat drijven/ door den Buyck sijns Moeders/ in het lijf
Sijns vijandts het gewevr en is geen boos bedrijf.
Dat als men siet profijt mach sonder reden jaegen:
Vry Heeren uyt hun Landt/ en d'ondersaten plaegen

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

665
Met vier/ sweert/ en musquet: sy hebben dit geleert
Wel elders/ maer van u willen sij zijn geeert/
Met tijtel van Doctoor in dese hupsche consten/
Daerom aenbieden sy soo vierich u haer jonsten:
Maer 't is best dat ick swijgh eer ick Minerva stoor:
Want my dunckt dat alreets dat ick haer gramschap hoor.
Ick eeren dese Guyts? ick maecken hun Doctooren/
Die dragen op hun hooft wel dobbel Mydas ooren?
Mijn school is te gheleert voor dit bot Geus ghereck/
Hun breyn is veel te kleyn/ sy zijn te bot van beck.
'Ken leer niet dat hun dient/ want ick leer Princen eeren
Die ons van Godt gestelt zijn als ons Over-Heeren/
Ick leer rechtveerdich zijn/ te geven yeder tzijn/
Ick leer elck met sijn vat in echt te vreden zijn/
Ick leer 't geen men aen Godt belooft heeft t' onderhouwen/
Ick leer dat Paep oft Non vermogen noyt te trouwen/
Ick leer dat Beulen zijn die swanger Vrouwen slaen:
Ick leer dat dieven zijn die uyt om rooven gaen/
Ick leer dat fielten zijn die Maeghdekens verkrachten/
Ick leer dat Turcken zijn die kinderen versmachten/
En werpen in het vier/ of steken op de Pijck/
Die noch niemandt oyt en deden onghelijck.
Ick leer dat Duyvels zijn die Tempelen verbranden/
Die kloosters rooven uyt/ die met hun helsche handen/
Het heylich Sacrament (o dat den Hemel scheur)
Hun peerden in de crib bestaen te worpen veur.
Ick leer dat die sulckx doen weert is in Sticx te blaecken.
Wat souden sy dan toch te Loven komen maecken.
Die houden dit voor deucht en voor gheoorloft werck/
Die achten voor geen sond' te schenden Cluys oft Kerk:
Ick leer mijn volck voor Godt en hunnen Koninck strijden/
En sy vervolgen Godt en Koninck t' allen zijden
Men maeckt tot Loven noyt (Frans Geus dit wel verstaet)
In een verboden Konst yemandt Lieenciaet.
Gaet henen naer Parijs daer g'hebt begost te leeren/
Doet u daer als Doctoor in dese Consten eeren.
Te Leyden wacht men u wordt daer vrij Botteloer,
Daer men niet kent uyt een de Priesters Vrou oft Hoer.

Hierop raadt Pallas de vreemde troepen nogmaals aan zich terug te trekken, zoo zij
willen ontsnappen aan de slagen der Kroaten, die met Piccolomini ter hulp van den
Kardinaal Infant waren aangekomen. Zoodra de Geus en de Franschman dat hooren,
dachten zij dat het maar het best was te vluchten.
Terugkeerende op het eerste beeld, spot de schrijver met Mars, die zijn vrijster
zoo gemakkelijk loslaat, en sluit met de volkswijsheid: Vrijt noyt boven uwen staet.
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VIII. Pieter Nootman en die van Thienen.
Dit gedicht zette in Holland kwaad bloed en lokte een hoog scheldend antwoord uit
van Pieter Nootman. Volgens het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek
was deze een Amsterdamsch rederijker (1601 + 1652), die zich later in den Haag
vestigde en daar als factor van ‘De Jonge Bataviers’ in 1629 naar aanleiding van de
inneming van 's Hertogenbosch den tekst schreef van een gelegenheidsstuk:
Verthoningen over de heerlycke... victorie van 's Hertogenbosch, beleydt door
Frederick Henrick (Delft 1629, herdrukt in 1630). Hij is ook de opsteller van een
pamflet tegen den Leuvenschen hoogleeraar Erycius Puteanus, die eerst in zijn De
Induciis belgicis 1617 (z. pl. noch n.) en nadien in zijn Belli et pacis statera, qua
induciae auspicio regis inter provincias regias et foederatas tractari coeptae
expenduntur (Leuven, C. Coenesteyn, 1633) de Hollanders trachtte te overtuigen,
dat het voor hen gewenscht was met den Koning van Spanje vrede te sluiten. In zijn
Oprechten Waegschaels-Evenaer (Den Haag, 1633) schaart Nootman zich naast
Gaspar Barlaeus' Anti Puteanus (1633) en andere Hollanders, die de redeneeringen
van den Leuvenschen professor verwierpen.
De Geus-Franschen Haesop zocht hij te weerleggen in
Oiangens-Leliens-Blijf-Faem: ghebasuynt teghen den lasterlycke en Naemloose
Logen-dichter van den Geus en Franschen-Haes-op. ('k Moet het boose Logens
blaffen Met de naeckte waerheyd straffen). - Z.n.z.p. - Zie W.P.C. Knuttel: Catalogus
van de Pamfletten-verzameling, enz. nr 4388). P Nootman valt de
Spaensche-Basterd-tongh aan, die Frederik Hendrik's eer had trachten te rooven, met
allerlei soms erg gezochte scheldwoorden. Die raesbol, die snorkend meent
Dat hy het Antwerps-Mergh, en 't Brussels-Vlaemsch-BA-Y'IAN
Spijt Gistel, en Colijn in Maet nu trotsen kan.

Nootman bespot dus de gebrekkige verskunst van zijn tegenstander, terwijl hij hulde
brengt aan twee Zuid-Nederlandsche rederijkers uit de 16e eeuw, Cornelis van Ghistele
en Colijn van Ryssele, den auteur van den Spiegel der Minnen, die zijn bewondering
wegdragen. De dichter van den Geus-Franschen-Haes-op is ‘een EZEL aen de Lier’.
Nootman schrijft verder, dat er niet de minste reden was
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om te roepen, dat Leuven ontzet en Frederik Hendrik gevlucht was. Zoo de
Hollandsch-Fransche troepen zich terug trokken, was het geenszins uit vrees voor
den Prins-Kardinaal.
‘Dat wy zyn geweecken,
Is met dat ghy ons hebt het Legher op doen breecken,
Maer dat (vermits ghy noyt ten vollen zijt gemeynt)
Ons Volck sou zijn ververscht, door Armoed' wat verkleynt:
Want daermen rugwaerts deynst, om door een weynich wachten
Het heel vermoeyde Heyr te geven meerder krachten,
Is nimmermeer gevlucht; maer is geseyt: siet toe!
Ick koom u daed'lijck by, weer met een scherper roe’.

Nootman voorspelt dat Frederik Hendrik toch eens Leuven, de ‘Minervale Tempel’,
zal binnen rukken, zooals hij het deed te Grol, te Maastricht en in Den Bosch.
‘Hy steeck syn snydich Swaerd' noch soo niet in de schee,
Voor dat hij Loven heeft, ja 'tgansche Brabant mee’.

De Prins-Kardinaal, dat ‘Wieglikind’, zal eerlang smeeken om naar zijn broertje,
den Spaanschen Koning Philips IV, te mogen wederkeeren. Hij zal gaan voelen dat
het ‘hartsbegeeren’ van de Nederlanders is: geen Spanjaards meer, maar
Nederlandsche Heeren.
‘Om buyten (hunnen) Dwangh dees Landen seventhien,
Geschaeckeld aen een snoer te heerschen, en gebien’.

Op de beschuldiging van brand, moord, plundering, ‘vrouen-maeghdekracht’ tegen
de troepen van Frederik Hendrik aangevoerd, antwoordt Nootman, dat de
Zuid-Nederlanders daar zelf de oorzaak van waren. Volgens de wetten van den krijg,
beweert Nootman, mag een te zwakke stad, zijn Heer niet van (haar) muren keeren’.
En met ‘Heer’ bedoelt hij, zooals blijkt uit een kantteekening, niet den eigen landsheer,
maar den veldheer, dien men niet kan wederstaan. Met deze bedenkelijke redeneering
wordt het geval van Thienen uitgelegd.
‘Doen wy in 't Accoort ons Leger op u velden,
Gantsch sonder quaed vermoen, tot onse intreck stelden
Doen hebd ghy Thienen, ach! onweetend' wat ghy deed,
Gedondert op dijn Held, die voor u Vryheydt streed,
Hy, siende dese smaet en 't wederspannigh brallen,
Sprack 't Oude krijghers-Woordt: tsa mannen haere wallen,
Met al dat daer aen-kleeft, dat geef ick u tot buyt,
Om dat haer swacke kracht, myn inkomst heeft gestuyt,
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Hier siet ghy wel te recht, Heer Advocaat van Thienen,
Waerom, en waer toe oock de Oorloogs-wetten dienen,
Hier siet ghy uwen Put, die ghy laes hebt ghemaeckt,
Met u Verkeerde-Schop, en selfs daer in gheraeckt!’

Het was dus haar halsstarigheid, die Thienen ten val bracht. Zoo ging het ook
Maagdeburg, herinnert Nootman, hierbij zinspelend op de vreeselijke verwoesting
dier stad door de troepen van den Oostenrijkschen keizer, onder het bevel van
Pappenheim in 1631. Dat de schrijver van den Geus-Franschen-Haesop dit overwege,
raadt Nootmap, dan zal hij uit de nebbe van zijn loome pen geen ‘stygiaensch’ vergift
meer laten leken en niet meer de schande worden van dit ‘rijm-rijcke-Land’.
Nootman's gedicht lokte op zijn beurt een berijmd wederantwoord uit in het Zuiden.
Wij vonden er den tekst van in een brochure getiteld: De lange logen Tongh van Pier
Noot-man met eeren ghecort door den Heer Advocaet van Thienen aengaenden den
Geus-Franschen Haes-op Ghestelt door den Advocaet, ende Den
Oraingien-Lelie-Blijf-faem ghebasuynt door Pier Noot-mans. Ghedruckt in 't Jaer
ons Heeren 1635(1).
Als inleiding tot zijn gedicht geeft de auteur de volgende nota
‘Aen den Leser
‘Alsoo naer het voorvluchtigh vertreck van de Françoisen ende Geusen
voor Loven, den 3 Julio 1635 seker Lief-hebber de selve voorvluchtigheyt
mette waerheydt wat belachen hadde, in een Dicht ghenaemt, Den
Geus-Franschen Haes-op voor Loven/ soo is dat een sekeren Geuschen
uyl de strael der waerheydt niet verdraeghen konnende, teghen het selve
Dicht heeft beghinnen te blaesen, den Autheur daer van scheldende als
een loghenaer. de wreetheyt van Thienen bedreven Thienen selver wijtende,
ende den Koninghlycke Prince CARDINAEL, niet spaerende: soo ist dat
den boven-schreven Liefhebber de penne weder in de hant genomen heeft
ende desen nacht-uijl, wat vernestelt de waerheydt klaerder ontdeckende,
ende soude de laster-dicht van Pieter Nootmans, ghenaemt Orangie Lelie
blijffaem hier voor ghedruckt hebben; maer is als den druck onweerdigh
achtergelaeten. Alleen sal den Leser weten, dat alle de woorden in dese
naer volghende Dicht met claerder letteren geschreven, syn oft
laster-woorden, oft redenen; soo teghen den Prince, als teghen den Autheur,
opgheworpen door Pier Noot-mans, maer nu door den Autheur selver met
meerder recht Pieter Noot-man op den hals ghedrongen.
Vaert wel/ leest ende ‘verstaet’.

(1) Zie: Recueil de pièces relatives aux P.-B. - Kon. Bibl. Brussel, nr 5060, stuk nr 44. - Het
gedicht bevindt zich ook in het hs. Chronycke van Nederlandt, t.a.p., p. 228.
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In de Grove Loghen-Tonghe wordt Pieter Nootman o.m. gescholden voor ‘bastaert
Antwerps kint’. Daar hij volgens het Nieuw Nederl. Biografisch Wdb. te Amsterdam
geboren werd in 1601, meenen wij uit deze woorden te mogen afleiden, dat P.
Nootman waarschijnlijk de zoon van een uitgeweken Antwerpenaar was.
Het gedicht is een felle scheldpartij: Nootman heet er ‘los gheschroefden cop’,
‘plompen loghendichter’, ‘vergalden bot’, ‘stouten blaffer’, ‘snotvinck’ en dies meer.
Hij wordt er vergeleken bij een beest, waarin de ‘lastertong’ der slang, de valsche
streken van den vos en de wreedheid van den wolf vereenigd zijn. Dat noemt de
Thiensche advocaat wat ‘sammelen in Nootman's raepen!’ En al mocht Nootman
‘bersten’ van spijt, hij moet Ferdinand's heldendaden bij de Schenkeschans en in de
Betuwe nog eens hooren roemen. De slagen die de Hollanders en de Franschen daar
treffen zijn de straf voor hun ‘Turcx bedrijf’ in Brabant en vooral te Thienen. Dat
alles is nog maar een begin. Prins Ferdinand zal zijn werk voortzetten, en overmoedig
roept de Thiensche advocaat uit:
... ‘Hij en sal syn sweert niet steken in de schee
Voor dat hy Hollant heeft/ Vrieslant en Zeelant mee’.

Nootman moet echter geen wreedheden en gruweldaden vreezen van Prins Ferdinand
en zijn troepen. Hij is veel te genadig. Nootman en de Hollanders zouden beter doen
zich aan hem te onderwerpen.
‘Toont ghy hem maer ootmoet/ keert tot zijn Broeder weer/
Hy sal 't voorleden quaet castijden nemmermeer
Hy sal u niet een hayr om u misdaeden krencken;
Maer sal u zijn genay/ sijt dat voorseker schenken.
Och saeght ghy hem maer eens/ ick wed/ gheheel u hert
(Soo lief-getal is hy) tot hem ghetrocken wert.
Komt komt t'is tijts genogh/ komt voorts uyt alle hoecken
Komt valt hem al te voet/ en wilt genay versoecken,
Comt eer hy syne roey laet vallen op u huyt
Daer u Oraignen niet sal konnen helpen uyt’.

Niettegenstaande die uitnoodiging om Prins Ferdinand te erkennen, kan de Thiensche
advocaat toch niet nalaten de heele geschiedenis van al de wreedheden en
goddeloosheden te Thienen gepleegd met een overvloed van bijzonderheden nog
eens op
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te halen, met de verzekering, dat alles onder ‘eedt verklaerd’ is
Hij weerlegt Nootman's bewering, dat de schuld van dat alles aan Thienen zelf
zou liggen.
‘De wetten van de krijgh voorseker anders leeren/
Die leeren dat soo wie in tijts genaed 'begeert/
En die hem overgheeft is de genade weert.’

Thienen had geen schuld. 't Was alles ‘voorslagen raet’, verzekert de dichter aan
Nootman en de Hollanders:
‘Ghy meynden soo den schrick t'gheheel lant aen te jaghen
Om sonder wederstant sijli sleutels u te draghen’.

Maar het tegenovergestelde gebeurde. Het verzet werd krachtiger dan ooit.
De vergelijking van Thienens lot met dat van Maagdeburg wordt ook weerlegd:
Maagdeburg stak zich zelf in brand.
Het gedicht geeft tot besluit den raad aan Nootman om in het vervolg de waarheid
niet meer met logendichten te bestrijden, en spottend klinkt het eindvers:
Nootmans, ist niet groot verdriet
Mijnen naem te weten niet?
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Het aanleeren der naamvallen in de Nederlandsche taal in de 7de
Voorbereidende klasse der inrichtingen voor Middelbaar Onderwijs
door J. Jacobs, bestuurder der Academie voor 1928.
Er is in de laatste tijden wel iets gewijzigd in het Nederlandsch Taalonderwijs, zonder
dat een verordening van hoogerhand daartoe aanleiding gaf. Ik bedoel o.a. de
gebrekkige manier, waarop het gebruik der naamvallen in het Ndl. wordt aangeleerd.
Hetzelfde mag gezegd worden van het daaraan voorafgaande onderwijs der
spraakkundige ontleding.
Dat er te weinig belang gehecht wordt aan de studie der naamvallen in de 7de
Voorbereidende klasse zal de leeraar uit de 6de Lat. klasse u zeggen, die zich verplicht
ziet in het begin van het schooljaar opnieuw de spraakkundige ontleding breedvoerig
uiteen te zetten, dag aan dag ontledingsoefeningen te geven om zijn jonge latinisten
tot het gebruik der naamvallen in de oude talen voor te bereiden. Vóór de oorlogsjaren
was een grondige herhaling daartoe voldoende. In het vijfde en zesde studiejaar van
het Lager Onderwijs is het al niet beter; want de leeraar der 7de Voorbereidende
klasse, bij wien scholieren uit den 3den graad doorgaans terechtkomen, moet getuigen,
dat, wanneer hij vóór hen spreekt van een datief en genitief, van een lijdend,
oorzakelijk of belanghebbend voorwerp, of zelfs van de minder juiste doch meer
verspreide benaming ‘rechtstreeksch of onrechtstreeksch voorwerp’, dat hij dan de
scholieren met verbazing ziet opkijken, alsof hij hun totaal nieuwe, ongehoorde
bepalingen wilde aanleeren.
Wanneer we dan verder een bezoek brengen aan de zesde of vijfde moderne klasse,
waarin het Duitsch wordt onderwezen, dan vernemen we, dat de leerlingen, op een
paar uitzonderingen na niets verstaan van den regel der Duitsche spraakleer: de datief
en de genitief worden nooit omschreven. Die studenten begrijpen niet waarom de
Duitscher de Nederlandsche woordengroep: van den boom op drie manieren al naar
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de bediening vertalen zal, b.v. der Wind raubt dem Baume ein Blatt (de wind rooft
een blad van den boom); das Blatt des Baumes ist grün (het blad van den boom is
groen); er brach ein Blatt von dem Baume (hij brak een blad van den boom). Wat
meer is, vele leerlingen uit de Moderne afdeeling geraken nooit wijs uit de sterke en
zwakke verbuiging der znw. en bnw. in het Duitsch. Het kost uren en uren om hun
te doen begrijpen dat men zegt: ein grunes Blatt, doch das grüne Blatt. Vrouwelijke
verbogen vormen als: auf Erden; die Kirche Unsrer Lieben Frauen zijn voor velen
echte raadsels, omdat zij van een zwakke verbuiging in het Nederlandsch nooit iets
gehoord hebben. Hier hebben we dus het bewijs, dat zij de bedieningen der woorden
en de verbuigingssoorten in hun eigen moedertaal nooit ernstig hebben ingestudeerd.
Hetgeen echter de proef op de som levert, is het feit dat een student uit de Vierde
Lat. klasse zijn Duitsch thema, wat het gebruik der naamvallen betreft, correct maken
zal. Waarom? Niét omdat hij in de 7de Voorbereidende klasse het gebruik der
naamvallen in zijn moedertaal grondig heeft ingestudeerd, maar omdat hij in de Zesde
Lat. klasse de hoofdzaken der spraakkundige ontleding en het gebruik der naamvallen
in zijn moedertaal eerst voorgoed heeft aangeleerd, en deze gegevens mutatis mutandis
dag in dag uit bij de studie van het Latijn en het Grieksch heeft toegepast. Voor zulke
studenten die twee of driemaal ter week een Lat. of Grieksch thema maken is een
oefening op het gebruik der Casus in het Duitsch een spel geworden!
Dit nu zijn feiten, welke zoowel in het vrije als in het officieele Onderwijs thans
algemeen waargenomen worden: zij wijzen heel zeker op een tekort in het onderricht,
dat in het Zesde studiejaar of in de Zevende Voorbereidende klasse gegeven wordt.
Van waar is die verandering in de onderwijstoestanden uit gegaan? Waarom moet
de leeraar der 6de Lat. klasse de leerstof der 7de klasse thans onderwijzen? De schuld
ligt grootendeels aan de spraakkunsten, die den schijn hebben de leer der naamvallen
als bijzaak te beschouwen. Vroeger vond men in de Ndl. spraakkunsten allerlei
paradigmata van verbuiging; thans nog een paar, en daarin worden alle mogelijke
gevallen samengebracht, juist alsof het slechts een herhalingstabel gold. Ik verwijs
hier naar de models medegedeeld in de Ndl. spraak-
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kunst van P.A. De Vos, P. Ard. Opbrouck, Senden en anderen, welke in de 7de
Voorbereidende klasse gebruikt worden Leest ge daarnaast hun boekjes met
oefeningen op het gebruik der naamvallen, op de bediening der woorden, dan vindt
ge daar slechts een paar nummers als toepassing. Laat die methode den indruk niet,
dat de studie van de bediening der woorden in den zin, en van de naamvallen een
gemakkelijk, onbeduidend hoofdstuk uitmaakt van de Ndl. spraakkunst? En moet
een leeraar, die zich niets aantrekt van hetgene het jaar nadien zoo zeer van pas komt,
er niet toe besluiten zich zoo spoedig mogelijk van het droge onderricht in de
naamvallen af te maken? Het ergste van al is echter het feit, dat de boekjes met
oefeningen, eenmaal het kapittel der naamvallen en der ontleding afgewerkt, daar
nooit meer op terugkomen. Zij verliezen aldus het methodologisch beginsel uit het
oog: het lager onderwijs moet door bestendige herhaling het aangeleerde dieper in
den geest vestigen.
Ik vermoed echter dat de voornaamste oorzaak van de onwetendheid der studenten
op dit stuk hieruit voortkomt, dat de onderwijzer al te veel belang hecht aan
verklaringen en stelregels, welke men sedert tien of vijftien jaar in alle spraak kunsten
in dit opzicht aantreft. Ik haal hier eenige van die nieuwe uitspraken aan uit allerlei
moderne grammatica's: De hedendaagsche taalkenners, lees ik in een spraakkunst,
laten het onbepalend lidwoord en het bepalend bnw. staande vóór een mann.
enkelvoudig znw. in den accusatief onveranderd. In de gewone schrijftaal, heet het
elders, wordt de datief altijd vervangen door den accusatief met of zonder aan of
voor. In het mann. en het onz. enk. wordt de genitief meest altijd omschreven door
den accusatief met het voorzetsel van. De meeste schrijvers, lees ik elders, laten
tegenwoordig den genitief weg en vervangen hem door van met den aocusatief. In
een andere spraakkunst luidt het: in de gewone taal zijn de naamvallen weinig
gebruikelijk; bij het spreken gebruiken we in de gewone taal, buiten eenige vormen
van voornaamwoorden, geen naamvallen meer; bij het schrijven lette men alleen
nog op het gebruik van den accusatief, den voorwerpsvorm. Een andere
spraakkunstopsteller schrijft: ‘om den genitief en den datief hoeft men zich niet te
bekreunen’; een andere grammaticus onderwijst: ‘de bedieningen van een znw.
worden in het Ndl. niet meer aangeduid door naamvallen’, enz.
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Wij zijn de allerlaatsten om die theorieën in hun absolute beteekenis af te keuren;
zij zijn meestal waar. We weten dat de taalleeraar van de moderne spreek- en
schrijftaal moet uitgaan om taalregels aan te leeren, maar de jongste spraakleeren
hebben toch in de 7de Voorbereidende klasse en wellicht ook in het 5de en het 6do
studiejaar van het Lager Onderwijs tot gansch verkeerde gevolgtrekkingen geleid.
In het 5do en het 6de studiejaar heeft de onderwijzer gedacht dat, vermits de gewone
spreektaal maar één naamval meer kent, en de hedendaagsche schrijftaal geen genitief
of datief meer gebruikt, het voldoende was, van practisch standpunt uit, het aantal
naamvallen tot twee te herleiden: den nominatief om het onderwerp, den accusatief
om het lijdend voorwerp aan te duiden. Laten we bekennen dat die handelwijze al
te eenvoudig is. De teksten, welke de leerlingen thans nog onder de oogen krijgen
in de school, in het leesboek, in het dagblad, leveren toch nog menige staaltjes van
nominatieven, die een gezegde, een bijstelling, een aangesproken persoon aanduiden,
evenzoo staaltjes van accusatieven, die door een voorzetsel beheerscht worden of
dienst doen als bijstelling of bepaling. Ja zelfs worden genitieven en datieven in
geijkte uitdrukkingen en in den hoogeren stijl nooit geheel geweerd. Bijgevolg moet
de leerling, al wenscht hij nooit een officieel examen af te leggen, toch al de gevallen
kennen waarin de nominatief en de accusatief wordt gebruikt; wat meer is, hij moet
de beteekenis en de waarde begrijpen van de genitief- en datiefvormen, welke hij in
een Bloemlezing bij schrijvers uit de 17de en 18de E. vaak aantreffen zal. Zelfs is de
studie der bedieningen der woorden, en dus ook de leer van het gebruik van alle
naamvallen volstrekt vereischt om de vormen van sommige voornaamwoorden te
kunnen onderscheiden als daar zijn: zij (nom.), haar (dat.), ze (acc.), - zij (mv.), hun
(dat.), hen (acc.), ze enz.
Wat het onderwijs in de 7de Voorbereidene klasse betreft, legt het te bereiken doel
den leeraar zwaardere verplichtingen op: een zevende voorbereidende klasse is geen
6de of 7de studiejaar der lagere school; zij moet o.a. de leerlingen voorbereiden tot
de studie van de oudere of moderne talen. Welnu de 7de Voorbereidende klasse zou
haar naam grootendeels verliezen, indien zij de spraakleer der moedertaal niet tot
grondslag legde van het onderwijs in de talen, dat naderhand in de 6de en de 5de
humanioraklas zal gegeven worden. Ons dunkens
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moeten de studenten uit de 7de Voorbereidende klasse een klaar begrip hebben van
de bedieningen der woorden (onderwerp, gezegde, bijstelling, voorwerp, bepaling)
en van al de naamvallen, welke in de Ndl. schrijftaal kunnen voorkomen. Haast al
wat hij in de moedertaal over naamvallen zal vernomen hebben, zal hem bij de studie
der vreemde talen zeer te stade komen. Hoe menigmaal kan de leeraar in het Latijn,
in het Grieksch, in het Duitsch niet zeggen: ‘hier geldt dezelfde regel als in 't
Nederlandsch’; ofwel: ‘buiten dit of dat verschil hebt ge hier hetzelfde als in 't
Nederlandsch.’ Van hoe groot belang de kennis is van de spraakkunst eener taal blijkt
uit het feit dat men de Grieksche Syntaxis op 20 blzz. drukken kan, als men daaruit
weert al wat met de Lat. en de Ndl Syntaxis overeenkomt: in dat geval natuurlijk
geeft die Grieksche Syntaxis enkel dat wat specifiek Grieksch is. Daarom moet de
leeraar der 7de Voorbereidende klasse gansch het jaar door van tijd tot tijd oefeningen
geven in de spraakkundige ontleding, de naamvallen in voorkomende gevallen doen
verklaren. Dan eerst zullen zijn leerlingen zich onmiddellijk thuis gevoelen in de
vormleer der oude en vreemde talen, en zullen zij heel wat meer stof kunnen
verwerken.
Men werpe niet op dat de studie van de spraakkundige ontleding, van het gebruik
der naamvallen droog, tijdroovend is, en de letterkundige vorming schaadt. We geven
ja gereedelijk toe dat de leer der naamvallen met het voorafgaande onderzoek naar
de bediening der woorden dor is; maar zij helpt toch het slapend taalgevoel wakker
schudden, en brengt op den duur den leerling het taalbesef, het taalinzicht, dat
weinigen alhier ten gevolge van de vermenging met andere taalsoorten zoo moeizaam
bekomen. We bekennen nog dat vóór dertig, veertig jaar, toen de studie der oude
talen meer dan de helft van den studietijd in beslag nam, al te veel oefeningen van
zinsontleding werden neergeschreven, al te veel paradigmata van buiten werden
afgerammeld; maar op dit oogenblik is men in het tegenovergestelde uiterste gevallen;
er wordt te weinig belang gehecht aan de theoretische studie van het gebruik der
casus en nog minder aan de practische oefeningen. Zoo komt het dat de proza der
leerlingen uit de 7de Voorbereidende klasse, uit het zesde, zevende en achtste studiejaar
iets afschuwelijks aan 't worden is. De kopijen afgeleverd aan de jury aangesteld
voor het Fonds der Meestbegaafden krioelen
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van fouten tegen het gebruik der naamvallen. Die schrijvers veertien jaar oud, passen
doodeenvoudig den algemeenen regel toe in hun handboek afgedrukt: ‘men hoeft
zich om geen naamvallen te bekreunen’.
We zouden hier ook nog kunnen onderzoeken of de bewering gegrond is dat de
letterkundige waarde van de opstellen thans het tekort aan taalkennis vergoedt. En
we zullen hier zonder omwegen verklaren dat vóór vijftien jaren de scholieren, die
slechts gedurende zes jaar de school bijwoonden, wel zoo flink en sierlijk schreven
als vele leerlingen uit onzen vierden graad. Het moet ons uit de pen: aan stijl wordt
in het 6de, 7de en 8ste studiejaar niet veel gedaan; maar ja, wat beteekent toch op vele
plaatsen dat 7de en 8ste studiejaar? Is het geen herhaling van de leerstof van het zesde
studiejaar? In alle geval de meest begaafde leerlingen, die door de jury's als
beursgenieters worden uitgeroepen, zijn op veertienjarigen ouderdom niet in staat
hun gedachten met orde en duidelijkheid over een dagelijksch onderwerp neêr te
schrijven. Men zoekt te vergeefs in hun opstellen eenige passende stijlsieraden, het
juiste, rake woord, de geijkte uitdrukking, de afwisseling, de beeldspraak. We kunnen
het advies niet bijtreden, dat onlangs een inspecteur voor het lager onderwijs uitbracht,
als zouden vele onderwijzers geen opstellen geven om er geen te moeten verbeteren;
maar wel durven we bevestigen dat er te weinig tijd aan de literaire opleiding der
leerlingen gewijd wordt.
Om te besluiten vragen we dat in de 7de Voorbereidende klasse, die den weg moet
open maken naar de zesde Latijnsche of Moderne klasse, meer belang zou gehecht
worden aan het onderwijs betreffende de bedieningen der woorden en het gebruik
van al de naamvallen in de Ndl. taal. We wenschen dat die kennis aangeleerd worde
door middel van talrijke, sprekende voorbeelden en paradigmata, dat zij uitgebreid
worde in den loop van het jaar door zeer afgewisselde oefeningen, en dat de
schriftelijke proeven nauwkeurig zouden nagezien en verbeterd worden.
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Vergadering van 1 Oogst 1928
Waren aanwezig: de heeren J. JACOBS, bestuurder, Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE,
onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de HH. Dr. L. SIMONS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan. AM. JOOS, IS. TEIRLINCK,
FRANK LATEUR, Prof. Dr. J. MANSION, O. WATTEZ, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr.
J. VERCOULLIE, Mr. L. WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. J. PERSYN,
Prof. Dr. M. SABBE, HERMAN TEIRLINCK, Prof. Dr. A. VAN HOONACKER, J.
SALSMANS S.I., werkende leden;
de HH. Prof. Dr. FR. DAELS, Mr. J. MULS en Prof. Dr. J. VAN DE WIJER,
briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen: de HH. G. SEGERS en Dr. FRANS VAN CAUWELAERT,
werkende leden.

Aangeboden boeken
Door de Gentsche Afdeeling van het Davidsfonds:
Pillekes, door Dr. WILFRIED BROECKAERT. (Nr 219 der Uitgaven)
Door de Openbare Stadsboekerij, te Mechelen:
Stad Mechelen. Verslag over de Stadsbibliotheek (Boekerij - Aanverwante
verzamelingen), door H. DIERICKX, archivaris-bibliothecaris.
Door Prof. Dr. M. SABBE, werkend lid:
SABBE, MAURITS: De Muziek in Vlaanderen.
Door de Schrijvers:
ERNALSTEEN, Jos.: Historie van de Geschiedenisse der drie H. Houteren des
Waerachtige H. Cruyce. Een Antwerpsch Mirakelboekje uit de 16e eeuw. Uitgegeven
door Jos. A.U. ERNALSTEEN, Archivaris der Kathedraal.
Rond het Hoogstraatsch Altaarstuk van het Antwerpsch Museum 1. Is het een werk
geschilderd door Jan Van der Heze? door L. PHILIPPEN, pr., archivaris der C.O.O.
van Antwerpen. - II. Wie is de afgebeelde Schenkster? door J. ERNALSTEEN, Archivaris
der Kathedraal van Antwerpen.
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Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Telegram van Z.M. den Koning. - Als antwoord op het telegram van 14 Juni,
ter gelegenheid van de Plechtige Vergadering en van het jaarlijksch feestmaal aan
Z.M. den Koning gezonden, ontving de Bestendige Secretaris op 10 Juli het volgende
antwoord:
‘De Koning is zeer gevoelig geweest voor den heildronk hem gebracht op
uw jaarlijkschen maaltijd en Zijne Majesteit heeft mij zoo juist gelast aan
U alsmede aan al degenen die zich bij deze betooging van trouw hebben
aangesloten, zijne oprechte dankbetuigingen over te maken.
's Konings Kabinetsoverste’.
2o) Te Deum op 21 Juli. - Brief van 12 Juli, waarbij de Weled. Heer Gouverneur
van Oost-Vlaanderen de HH. Voorzitter en Leden der Academie uitnoodigt het Te
Deum bij te wonen, dat op Zaterdag 21 Juli, te elf uur, in de Hoofdkerk van Sint-Baafs
zal gezongen worden, ter gelegenheid van den verjaardag der inhuldiging van den
Doorluchtigen Stichter van het Koninklijk Stamhuis. - Hebben de plechtigheid
bijgewoond: de HH. J. JACOBS, bestuurder, Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE,
onderbestuurder, en Mr. LEONARD WILLEMS, werkend lid.
3o) Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam. (Academia regia
disciplinarum Neerlandica). - Wedstrijd voor Latijnsche Gedichten ‘Ex Legato
Hoeufftiano’. Gedrukte omzendbrief houdende mededeeling van den uitslag van den
vorigen wedstrijd en het programma van den wedstrijd voor 1929.

Mededeelingen namens commissien.
1o) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. Waren aanwezig: de heeren Prof. Dr. MANSION, voorzitter, J. JACOBS, ondervoorzitter,
KAREL DE FLOU, Kan. AM. JOOS, IS. TEIRLINCK, Dr. L. GOEMANS, Dr. I. SIMONS,
Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr. L. WILLEMS, leden, en Prof. Dr. L. SCHARPÉ,
lid-secretaris.
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Aan de dagorde staat:
Het Glossaire flamand-latin uit de 14de Eeuw uitgegeven door M. Gilliodts-Van
Severen (1881). - Lezing door JACOBS.
De heer Jacobs bespreekt de gebrekkige uitgave van een Brugsch handschrift,
geheeten Olla patella, destijds uitgegeven door M. Gilliodts-Van Severen; een
woordenlijst van Latijnsche benamingen met Vlaamsche glossen. Hij maakt den lof
van de veel betere uitgave van August Scheler; doch oordeelt dat we den
oorspronkelijken tekst nog altijd niet bezitten. Hij toont aan dat het Brugsche
handschrift van het Glossaire flamand dagteekent uit de 14de E., en ook Brabantsche
en Hollandsche taal-elementen bevat. Hij onderzoekt verder of het Glossaire uit
vroegere woordenlijsten heeft geput, of zelf tot bron voor betere lexicologen heeft
gediend. Hij stelt voor de Olla patella opnieuw uit te geven met de alphabetische
lijst der 430 Vlaamsche glossen voorop en de daarbij behoorende verklarende nota's.
2o) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. - De heer Dr.
M. SABBE, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren: O. WATTEZ, ondervoorzitter, IS. TEIRLINCK, Kan. Dr.
J. MUYLDERMANS, Dr. L. SIMONS, FRANK LATEUR, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr.
A. VERMEYLEN, Prof. Dr. J. PERSYN, leden, Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE,
hospiteerend lid, en Prof. Dr. M. SABBE, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat.
1o) Amand de Vos: persoonlijke herinneringen. (Voortzetting). - Lezing door Prof.
Dr. J. PERSYN.
Prof. PERSYN zet zijn belangwekkende herinneringen aan Dr. A. de Vos voort.
Hij weidt langer uit over zijn kennismaking met den bundel In de Natuur, in verband
met De Vos' zieleleven. Hij vertelt hoe hij naar aanleiding van dit boek Dr De Vos
voor de eerste maal ontmoette.
2o) Derde bijdrage tot de bibliographische geschiedenis van het Microscoop. Lezing door Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE.
In deze bibliographie komen er verscheidene Nederlandsche werken van
Musschenbroeck, 's Gravesande e.a. Verder wordt er een ruim aandeel gewijd aan
de geschriften van Houttuyn,
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o.a. zijn vertaling van de werken over microphonie van den Engelschen onderzoeker
Baker.
De mededeeling zal, op voorstel van den voorzitter, in de Verslagen en
Mededeelingen opgenomen worden.
3o) Nota over de eerste uitgave van J. Cats' Ghedachten op slapelooze Nachten.
- Lezing door Prof. Dr. M. SABBE.
Prof. SABBE toont aan dat de eerste uitgaaf van Cats' Ghedachten op slapelooze
Nachten te Brugge verscheen in 1689 Hij wijst op het verschil tusschen deze uitgave
en de eerste Hollandsche van 1700. Dit stuk zal opgenomen worden in de Verslagen
en Mededeelingen.

Dagorde.
1o) Nieuwe uitgaven van Leden der Academie. - Prof. Dr. SABBE biedt een
exemplaar aan van zijn werk De Muziek in Vlaanderen. (L. OPDEBEEK. Antwerpen,
1928.)
2o) Prijsvragen voor 1929 en volgende jaren. - Namens de Commisse voor
Prijsvragen brengt de Bestendige Secretaris verslag uit over de gehouden vergadering
der Commissie en deelt de lijst mede van de prijsvragen welke zij voorstelt. De
voorgestelde vragen worden door de Academie goedgekeurd. (Zie de Lijst der
Prijsvragen op blz. 736.)
3o) Lezing door Prof. Dr. Frans Daels, briefwisselend lid. - De geschiedenis van
de sociale Geneeskunde in Vlaanderen.
De Bestuurder wenscht spreker geluk en stelt voor de lezing in de Verslagen en
Mededeelingen op te nemen. - (Aangenomen.)
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Nota's over de eerste Uitgave van J. Cats' ‘Ghedachten op slapeloose
Nachten’
door Dr. Maurits Sabbe, werkend lid.
Dat er in 1689, bij Pieter van Pee te Brugge, een uitgave van J. Cats' Ghedachten op
Slapeloose Nachten verscheen, is bekend; en dat Jan Lambrecht, de dichter van de
Vlaemsche Vredevreucht (1659), het plan dier uitgave opvatte en uitvoerde is ook
reeds door verscheidene navorschers op het gebied onzer letterkundige geschiedenis,
zooals Mr. C.M. de Jonge van Ellemeet(1), P. Van Duyse(2), Prof. J. te Winkel(3), Dr.
O. Dambre(4), e.a. vastgesteld geworden.
Zoo wij op onze beurt over die Brugsche Cats-uitgave schrijven, dan is het zeker
niet om haar als een vondst voor te stellen, maar wel omdat onzes inziens haar belang
totnogtoe niet genoegzaam werd aangetoond.
Het is inderdaad de eerste uitgave van dit werk, - het laatste van den zoo populairen
Hollandschen Raadspensionaris. En dat die eerste uitgave juist te Brugge in het licht
kwam is geen banaal verschijnsel in het midden der 17e eeuw, een tijd van
stelselmatige ‘cultureele gemeenschapsondermijning’ tusschen Noord en Zuid.
Jan Lambrecht nam de voorzorg om op het titelblad van de Brugsche uitgave der
Ghedachten op Slapeloose Nachten heel uitdrukkelijk te vermelden, dat het de eerste
was. Wij lezen daar inderdaad: ‘Noyt voor desen, ende nu maer eerst ghedruckt, naer
het eyghen Gheschrifte van dèn Heere Cats, door sijn Secretaris J. Buys ghesonden
aen d'Heer Jan Lambrechts binnen Brugghe den 7 September 1661 tot een
ghedachtenisse, volghens den Brief, en originele Copye van dit Boecxken, beyde
noch by hem te vinden.’
Dit is geen bevestiging in de lucht. In de eerste volledige

(1) Museum Catsianum (Utrecht, J.L. Beyers), p. 7.
(2) Cats' Invloed op de Vlaemsche Letterkunde (Acad. royale de Belgique), mémoires couronnées
1861, p. 24.
(3) Ontwikkelingsgang der Nederl. Letterk. (Haarlem, De Erven F. Bohn) III, 1e Deel, p. 542.
(4) Album Prof. Dr. J. Vercoullie (Brussel, Paginae) I. Nederlandsch cultureel
gemeenschapsgevoel..., p. 86.
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uitgave van Cat's gedichten, na zijn dood (1660) in Holland verschenen, bij J.J.
Schipper te Amsterdam in 1665, komen de Ghedachten op Slapeloose Nachten niet
voor(1). Wij moeten wachten tot in 1700 om ze voor de eerste maal in Holland te zien
verschijnen, in de volledige werken, gezamenlijk bezorgd door de drukkers Daniël
van den Dalen, François Halma en de Wed. van A. van Someren te Amsterdam en
Willem van de Water te Utrecht. De Brugsche uitgave heeft dus werkelijk de prioriteit.
Wij moeten aannemen, dat de bezorgers van de uitgave van 1700 den Brugschen
druk der Ghedachten op Slapeloose Nachten niet kenden, want ook zij gaan er prat
op, dat zij dit werk voor de eerste maal in het licht gaven. In hun opdracht aan de
heeren Carel Baron van den Boetzelaer en Johan Paau, twee verwanten van J. Cats,
deelen de vier uitgevers inderdaad mede, dat zij ‘de nooitgedrukte werken van den
onsterfelijken Dichter’, als een schat in de huizen der beide heeren bewaard, voor
de eerste maal drukken. En dat hier o.m. wel degelijk de Ghedachten op Slapeloose
Nachten bedoeld worden, blijkt uit de vermelding, dat onder deze ‘nooitgedrukte
werken’ voorkomen: de ‘uitmuntende zedelessen omtrent de deugt van Liefde en
Mededeelzaamheit’. Dit blijkt ook uit het ‘Bericht van de drukkers aan den Lezer’,
waarin eveneens gezegd wordt, dat de ‘voortreffelijke zedenlessen omtrent de
weldadigheit aan de Armen’ hier voor de eerste maal uitgegeven worden. Deze
zedelessen maken den hoofdinhoud uit van de Ghedachten op Slapeloose Nachten.
De vier Hollandsche uitgevers vonden dus de copij van de Ghedachten bij twee
familieleden van Cats. Jan Lambrecht ontving het handschrift als een ‘ghedachtenisse’,
onmiddellijk na Cats' overlijden, door toedoen van Jacob Buys, 's dichters secretaris.
Wij weten, dat Cats tot de ‘vrienden’ van Jan Lambrecht behoorde en hem in de
liminaria van de Vlaemsche Vredevreught (1659) met een lofdicht vereerde, waarin
wij o.m. lezen:
Danck heb, geminde Vrient, van soo veel soete schriften
Die syn in volle daet in onze Tydt bequaem.
Uw Vlaemsche Maeghdeclacht bestaet in reyne driften
Ghewis gants Vlaenderlant moet roemen uwen naem.

(1) Museum Catsianum, p. 174.
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Het lijkt ons dan niet te gewaagd te onderstellen dat het misschien wel op Cats'
verlangen, of althans in overeenstemming met zijn mogelijk verlangen was, dat Jan
Lambrecht een copij van het laatste werk van den Raadspensionaris ontving.
Over die vriendschap tusschen Cats en Lambrecht weten we, jammer genoeg, al
niet veel meer dan hetgeen wij hier mededeelden. Hoe ontstond die wederzijdsche
sympathie, was ze van ouden datum of dagteekende ze van kort voor Cats' dood?
Ziedaar al vragen, waarop wij totnogtoe enkel met onderstellingen kunnen
antwoorden.
Het is mogelijk, dat Jan Lambrecht Jacob Cats in Holland leerde kennen, doch
wanneer?
Als knaap heeft de Vlaamsche dichter omstreeks 1640 zijn broeder Adriaan
daarheen gevolgd(1). Hij is er een tijd blijven wonen en werd er protestant als zijn
broeder. Doch kort daarop werden beiden weer katholiek en keerden naar Vlaanderen
terug(1). Het is moeilijk aan te nemen dat Jan Lambrecht bij dit eerste verblijf in
Holland, als onaanzienlijke Vlaamsche knaap, naar alle waarschijnlijkheid bij een
drukker of boekhandelaar in de leer, den toen reeds beroemden en zeer invloedrijken
Cats tot vriend zou gewonnen hebben.
Lambrecht schijnt een tweede maal in Holland geweest te zijn.
A. Snellaert(2) beweert inderdaad dat de dichter der Vlaemsche Vredevreught zich
tijdens de besprekingen van het tractaat van Munster (1648) in diplomatische
betrekking te 's Gravenhage bevond, en Prof. J. te Winkel, steunende op deze
bewering, onderstelde dat Jan Lambrecht bij deze gelegenheid kennis met Cats
aanknoopte(3).
Zoolang ernstige, betrouwbare bronnen de bevestiging van A. Snellaert niet komen
steunen twijfelen wij ten zeerste aan die diplomatische reis van Jan Lambrecht.
Nergens hebben wij over een dergelijke zending iets gevonden en wij vragen ons at
hoe de toen 22-jarige Vlaming, die in 1649 te Brugge zijn vrij

(1) I. van Male: De Pronckzael der doorluchtige ende gheleerde mannen, die tot Brugghe en in
het land van den Vryen hebben ghebloeyt, 1713 (Hs. Stadsbibliotheek te Kortrijk).
(1) Bibliotheca Belgica, v. Jan Lambrecht.
(2) Schets eener geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde (Gent, 1850), p.
(3) Ontwikkelingsgang, IV, 2e Dl., p 14.
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dom als boekbinder afkoopt(1), in 1648 een rol in de diplomatie in Den Haag kan
gespeeld hebben.
Wij hebben gedacht, dat men den Brugschen Jan Lambrecht hier opnieuw verwarde
met een Brusselschen naamgenoot(2), die waarschijnlijk tot zijn vrienden behoorde,
vermits hij hem zijn werk Schoonheyts Ramplot (1676) opdroeg. De Brugsche dichter
betitelt zijn Brusselschen homoniem daar als ‘licentiaat inbeyde de rechten, Here
van Nederasche, secretaris van den Coninck in syn Gheheymen Raedt tot Brussel’.
Het lag dan voor de hand om te onderzoeken of die Brusselsche Lambrecht soms
niet in de besprekingen van het Munstertractaat betrokken was. De
Rijksarchivaris-generaal, Dr. J. Cuvelier, was zoo vriendelijk voor ons opzoekingen
in die richting te doen, doch zonder beslissenden uitslag.
De Secretaris van den Geheimen Raad Jan Lambrecht heeft niet erg veel sporen
van zijn bedrijvigheid in het Rijksarchief gelaten. Hij werd tot secretaris benoemd
door Philips IV, den 4 Februari 1659(3), elf jaren na het onderteekenen van het
Munstersche tractaat. Den 3 April 1660 verleende Philips IV een diploma van adel
aan Philips Lambrecht, heer van Nederockerzeel, geboren te Brussel. In dit stuk
wordt er aan herinnerd, dat een van de twee zoons van Philips, namelijk Jan, destijds
secretaris van den Geheimen Raad, vroeger auditeur van het regiment van burggraaf
de Langre was en in Spanje gedierd had tijdens den oorlog van Catalonie(4). Het
Rijksarchief bezit een geschreven geschiedenis van den Geheimen Raad, maar het
bericht betreffende Jan Lambrecht gewaagt niet van een diplomatische zending,
waarmede men hem in 1648 zou gelast hebben(5).
De diplomatische zending van een der beide Jan Lambrecht's blijft dus nog steeds
een open vraag.
Na den dood van zijn broeder Adriaan, in 1663, was de

(1) Rijksarchief te Brugge (Comptes des Libraires de Bruges et du France, no 147).
(2) J.F. Willems: Verhandeling over de Nederlandsche Tael- en Letterkundigen opzigtelijk de
Zuidelycke Provintien der Nederlanden, II, p. 111.
(3) Papiers d'Etat et de l'Audience. Bundel 1294.
(4) Chambre des Comptes. Register 147, fo 53.
(5) Conseil Privé. Reg. 765
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Brugsche Jan Lambrecht weer in Holland(1), doch toen was Cats reeds overleden(2).
Wat er ook van zij, Jan Lambrecht had nog meer betrekkingen met Hollanders.
Zijn Vlaemsche Vredevreught werd ‘gedruckt bij Adriaan Vlack’ te 's Gravenhage.
Dit werk droeg hij, verrassend genoeg, op aan de ‘Haegsche Joffrouwen en
Maeghden’, aan wie hij beloofde ‘eerlangen’ nog ‘een boeck vol minesanghen’ op
den schoot te leggen. Dit bewijst dat Jan Lambrecht in 1659 nog veel bekenden over
den Moerdijk had bewaard, al was hij toen reeds sedert verscheidene jaren te Brugge
gevestigd.
De Bibliotheca Belgica betwijfelt, dat Adriaan Vlack werkelijk de drukker van de
Vlaemsche Vredevreught zou zijn. De eenige grond, die daarvoor aangebracht wordt,
is het typographisch uitzicht van het boek, dat veel op de Brugsche uitgaven van dien
tijd, en in het bijzonder op die van Jan Clouwet(3) gelijkt. Wij willen die overeenkomst
niet betwisten en kunnen wel aannemen, dat de Vlaemsche Vredevreught misschien
te Brugge gedrukt werd, maar wij meenen toch dat ze te 's Gravenhage werd
uitgegeven en dat wij in elk geval daaruit mogen afleiden, dat Jan Lambrecht in
Holland veel bekenden en vrienden telde(4).
Doch keeren wij naar de Brugsche uitgave van de Ghedachten op slapelooze
nachten terug.
Het viel ons dadelijk op, dat de tekst, in 1700 in Holland uitgegeven, veel
uitvoeriger is dan de Brugsche tekst en wij gingen vergelijken.
De Brugsche uitgave van 1689 duiden wij aan met A, de Hollandsche van 1700
met B.

(1) Bibliotheca Belgica, v. Jan Lambrecht.
(2) Uit den inventaris op de bescheiden Cats betreffende, opgegeven in het Museum Catsianum
van W.C.M. De Jonge van Ellemeet (Utrecht, 1870), weten wij dat de Hollandsche dichter
vele zakenbetrekkingen met Zuid-Nederlanders onderhield, vooral naar aanleiding van het
aankoopen, huren en verhuren, bedijken van land enz. in Zeeuwsch Vlaanderen. Herhaaldelijk
had hij te onderhandelen met den Prelaat van de St. Pietersabdij te Gent; met Anna de Costere,
te Brugge; Mr. Van de Velde, advocaat fiscaal te Brugge; e.a.m.
(3) Jan Clouwet stierf in 1657. In 1659 werd zijn drukkerij bestuurd door zijn weduwe. (Zie: A.
Visart de Bocarmé: Recherches sur les Imprimeurs Brugeois. Brugge: Desclée 1928, p. 40).
(4) A.M. Ledeboer: Alfabetische lijst der Boekdrukkers, Boekverkoopers en Uitgevers in
Noord-Nederland (Utrecht, J.L. Bevers, 1876, p. 181).
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In A komen er maar 18 gedichten voor, terwijl B er 57 telt.
Wij hebben ons de moeite niet getroost om de varianten van A. en B. volledig na
te gaan en aan te stippen, maar toch ging onze vergelijking ver genoeg om
verscheidene punten vast te stellen.
In de uitgave A. volgt Jan Lambrecht een spellingsstelsel, dat heelemaal van dat
van B. afwijkt. A geeft overal ae, gh, dt en ck waar B aa, g, t of d en k heeft. A schrijft
trauw, weerd, weirelt, leeghe, yemandt, locht, Ougst, ermen, borne, voor trouw,
waard, waereld, laag, iemant, lucht, Oogst, armen, bron, die wij in B vinden.
Aelemoes in A komt als aelmis in B voor.
Enkele afwijkingen in A schijnen soms wel te moeten toegeschreven worden aan
verkeerde lezing van het handschrift, zooals b.v. meden aert (A. p. 7) voor milden
aert (B. p. 20); Ghingh aen met vollen mondt de Vrauwe voor te spreken (A. p. 24)
voor Ving aan met vollen mondt, enz. (B. p. 26); soo sal dit best bedien (A. p. 25)
voor soo sal dit best gediên (B. p. 27).
Een ander maal schijnt A. het handschrift gewijzigd te hebben om den Vlaamschen
lezer te gemoet te komen. Zoo leest A: Een ongeschouften hoop (p. 19) voor B: Een
ongeredden hoop (p. 23); bitsen aert (A. p. 17) voor vilsen aart (B. p. 23); onsaligh
werck (A. p. 12) voor ongalick werck (B. p. 22); rampsalich mensch (A. p. 26) voor
vernickert wigt (B. p. 27).
Soms is het alsof Jan Lambrecht het vers van Cats heeft zoeken vloeiender te
maken, zooals in het volgend voorbeeld:
Dit, nae myn oordeel draeght, dient naeder uyt-ghelegt...

Het is zeker dat de caesuur hier beter valt dan in de lezing B.:
Dit, naar myn oordeel, dient wat nader uytgeleyt.

Nu eens is de lezing A te verkiezen boven B en dan weer omgekeerd. In het volgend
vers van B valt de caesuur welluidender en natuurlijker dan in het daarmee
overeenkomend vers van A.
B (p. 20): Ons geest noch evenwel hoeft daarom niet te treuren...
A (p. 8): Ons gheest ghclyck=wel heeft daeromme niet te treuren...

Als inleiding tot een verhaal, waaruit blijkt, dat Rehabeam
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door zijn harde, ruwe taal tien volksstammen verloor, geeft A (p. 13) de volgende
verzen:
Indien in teghendeel nu yemandt wilt bemercken
Wat onbeleefde tael ghewoon is uyt te wercken...

Deze lezing is stellig logischer en beter dan die van B (p. 22):
Indien er iemant is begeerig aan te mercken,
Wat vriendelyck gespreck is machtig uyt te wercken

Dezelfde opmerking kunnen wij maken voor een vers uit enkele bedenkingen op een
tekst van Salomon. De lezing A (p. 10):
Wat van dit Broederschap het minste Lit gheniet...

is ongetwijfeld te verkiezen boven de lezing B (p. 21):
Wat van dit Broederschap het minste licht geniet...

Wij zouden deze opsomming kunnen voortzetten, doch zulks is voor deze bijdrage
van minder belang. Laten wij hierbij alleen vaststellen, dat noch de Brugsche uitgave
van 1689, noch de Hollandsche van 1700 door Cats zelf nagezien werden en het
verschil tusschen de twee teksten aldus licht te verklaren is. Bij een definitieve,
wetenschappelijke uitgave van de Ghedachten op slapelooze nachten zouden de
beide teksten A en B critisch moeten vergeleken worden.
Wij wenschen intusschen alleen vast te stellen, dat Jan Lambrecht het hem door
Jacob Buys gezonden handschrift op verscheidene plaatsen eigenmachtig en met een
bepaald inzicht heeft gewijzigd.
De spelling van A met haar onloochenbaar archaïsch Vlaamsch karakter is
Lambrecht's werk. Het gebruik van specifiek Vlaamsche woorden als ‘ongeschouft’
e.a. komen ook op zijn rekening. De gewichtigste veranderingen, die Lambrecht aan
den tekst van Cats toebracht, betreffen echter passages, waarvan de godsdienstige
strekking door den Brugschen dichter niet werd gedeeld.
Dit is zeker het geval met het gedicht waarin Cats aantoonen wil ‘dat Aelmoessen
tydelijck dienen gegeven te worden ende niet uytgestelt tot het uytterste van 's
Menschen leven’.(1)

(1) A. p. 15 - B. p. 22 (2e kolom).
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A en B stemmen overeen voor de 8 eerste verzen, behalve het verschil in spelling.
Daarop geeft B ons de volgende 12 verzen:
‘De boom blijft daar hij valt, gelijck men vint geschreven;
Daar is niets goets te doen na dit kortwijlig leven;
Een Zielmis gelt'er niet, en 't is maar sotte klap
Dat iemant heyl verwacht uyt Paap of Munninks kap.
Daar zijn er die het volck met troosten willen stercken,
Wanneer de bleecke dood op haar begint te wercken,
En brengen, soo het schijnt, veel dingen aan den dag,
Dat haar oock na de dood ten goede dienen mag.
Ja roepen overluyt: wilt u doch hier verkloecken,
Ick sal voor uwe Ziel het heylig Land besoecken.
Dat sal u dienstig zijn en stijven naar den Geest,
Gij, schoon de dood genaackt, blijft stout en onbevreest’.

Geen enkel van die verzen is in A te vinden, en het kost niet veel moeite om daar de
reden van op te sporen. Bleek over het algemeen het Calvinisme van Cats geen
bezwaar om zijn werk in de katholieke Zuid-Nederlanden te laten verspreiden en
populair worden, de door ons gecursiveerde verzen waren zeker veel te scherp en te
kwetsend om zonder ergernis door vrome Vlamingen of Brabanders gelezen te
worden. Zoo zal Jan Lambrecht bij het inzien van Cats' handschrift geoordeeld hebben
en vooraleer tot het uitgeven ervan over te gaan, zal hij de bedoelde verzen door
andere vervangen hebben. Wij houden het er voor, dat de volgende 24 verzen, die
A hier geeft in de plaats van de 12 zooeven uit B aangehaalde, door Jan Lambrecht
geschreven werden.
Al die vergaeren wilt een schat in 't eeuwigh leven,
Moet aen noodtdruftigh volck behulpigh zijn en gheven,
Dat hier noyt uyt-ghestelt en dient tot op het lest;
Maer gheeft terwylje leeft, dat is voor yder best:
Van gheven naer de doodt, uyt noodt, by Leste Willen,
Komt weynigh goedt, maer veel Ghedinghen en verschillen:
Te gheven wat men hier niet langer houden kan,
Aerdt naer een ghierigh Wyf, of saeyen vrecken Man.
Ghelooft het Christen Volck: al wat met eyghen handen
Wordt Arme toeghevoeght, dat zijn de beste panden
Van onse saligheyt. Al doet men menighmael,
Ontrent die sterft, een langh en vruchteloos verhael,
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Van ick en weet niet wat te doen al, ofte gheven,
Op dat de ziele haest gheraeckt in 't eeuwigh leven,
Daer dwaese bouwen op Casteelen in de locht;
Hoewel daer van noyt iet, of weynigh wordt volbrocht.
Beloften die gheschien op 't Bedde, van te trouwen,
Sijn selden waer, en gaen veel 's anderdaghs berouwen;
Maer die men Siecke, doet zijn veel onvaster noch,
En diekwils, naer hun doodt, maer klucht-spel, of bedrogh.
Een siecken wierdt belooft naer 't Heyligh Landt te reysen,
En storf daer op gherust, met vreughdighe ghepeysen;
Maer den beloover heeft dit soo ghetrauw voldaen,
Dat hy noyt voet daer toe verstelt heeft, of ghegaen.

Voor de 12 laatste verzen komen A. en B. weer beter overeen, doch met belangrijke
afwijkingen, die ons versterken in onze meening dat Jan Lambrecht het handschrift
van J. Cats, hem door J. Buys gezonden, zelf wijzigde met het oog op de Brugsche
uitgave.
Cats beroept zich op den Bijbel om zijn zienswijze te staven. (B)
Wat mij hier in belangt, mij dunkt het is te slecht,
Vermits des Heeren Woort ons anders onder-recht.

Lambrecht oordeelde het wellicht geraadzamer deze rechtstieeksche toespeling op
het gewijde Boek re vermijden en wijzigde Cats' verzen tamelijk cacographisch. (A)
Een af-ghestorve Ziel, die hope schijnt te slecht,
Mits menigh mensch daer van ons beter onderrecht.

Cats haalt er de meening van Erasmus bij. Alhoewel de auteur van den Lof der
Zotheid zelf priester was keurde hij de giften in extremis af en raadde de stervenden
liever aan hun hart goed voor te bereiden op de scheiding uit dit ondermaansche.
Deze gedachten komen voor in Erasmus' Liber de praeparatione ad Mortem (1534).
Erasmus of hy selfs als Priester was geschooren,
Acht troost van desen aart voor ons te zijn verlooren:
Hij wyst ons vaster stof en beter regels aan,
Om met een stillen geest van hier te mogen gaan:
Hij schrijft hoe dat de mensch syn harte moet bereyden,
Om uyt dit tranendal gerust te mogen scheyden (B).

De naam van Erasmus wordt door Lambrecht uit Cats'
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tekst zorgvuldig verwijderd en de even aangehaalde passage als volgt veranderd.
Jae selfs oock veel die zyn als Priesteren gheschooren,
En houden sulcke troost niet goedt, of gantsch verlooren:
Sy wijsen beter hulp tot onse Ziel-rust aen,
Om met een stillen gheest van hier te moghen gaen,
En leeren hoe den Mensch sigh selven moet bereyden,
Om uyt dit droevigh Dal der traenen wel te scheyden (A).

Cats richt ten slotte tot de Hollanders een oproep opdat zij naar hun landgenoot
Erasmus zouden luisteren:
Gij daarom, Hollants volk, leest wat uw Lantsman seyt,
En hoe men best gerust uyt vleesch en werelt scheyt (B).

Deze oproep paste natuurlijk ook niet voor de Brugsche uitgave en J. Lambrecht
vond er het volgende op:
Ghy daerom Christen-volck leeft hier in wyselick,
Op dat ghy wel gherust zyt in uw' leste snick.

Dezelfde bekommering om de katholieke gevoelens zijner lezers niet te krenken
openbaart Jan Lambrecht nog in een ander gedicht. De uitgave B drukt (p. 23)
Stelt vast in uw gemoet dat u, na dit geval,
Geen Paap of munninckx kap oyt dienstig wesen sal...

De lezing A neemt de krenkende inzichten tegen paap en monnik weg en wijzigt als
volgt (p. 18):
Stelt vast in u ghemoedt, dat nae dit gheval,
Gheen ghelt oft eenigh goedt, meer dienstigh wesen sal...

Zoo de afwijkende lezingen in A werkelijk aan Jan Lambrecht toe te schrijven zijn
- en wij hebben alle redenen om dit aan te nemen - dan verduidelijken zij op treffende
wijze wat den zeventiendeeuwschen Zuid-Nederlandschen smaak in de Hollandsche
poëzie van dien tijd hinderde. Cats, die hoofdzakelijk zijn Zeeuwsche, nauw met het
Vlaamsch verwante, spreektaal tot schrijftaal verhief, had daaraan voor een deel zijn
grooter succes in het Zuiden te danken. Bij hem ontmoetten de Vlamingen de
taalmoeilijkheden niet, waar ze b.v. wel gingen over struikelen bij Huygens, Hooft,
e.a. Lambrecht oordeelde evenwel, dat om Cats' populariteit nog uit te breiden, het
gewenscht was in zijn werken de spellingwijze der Vlamingen aan te nemen, sommige
in Vlaanderen minder of niet bekende woorden te vermijden en vooral aan de
beschouwingen van den Mentor van het Calvinistische Holland alle strekking te
ontnemen, die anti-katholiek was of het zelfs maar schijnen mocht.
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Derde Bijdrage tot de Bibliographische Geschiedenis van het
Microscoop
door Prof. Dr. Alb. J.J. Vande Velde.
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Mijne eerste bijdrage(1) bespreekt de bibliographie van François d'Aguillon (1567
†1617) tot Antony van Leeuwenhoek (1632 †1723), mijne tweede(2) de bibliographie
van Johan Christoph Kohlhaus (1604 †1677) tot Johann Zahn, den schrijver van
Oculus artificialis, in 1685 en als 2o uitgave in 1702 verschenen. Mijne derde bijdrage
heeft betrekking op de werken van James Wilson (1702) tot deze van Lieberkühn
rond 1750 verschenen.

C. Bibliographie tot Lieberkuhn
James Wilson.
Niet vermeld in de biographische werken, wordt Wilson in den Catalogus van het
British Museum opticus genoemd. Hij heeft eene mededeeling aan de Philosophical
Transactions van 1702 gegeven:
[1702 Wilson]. The Description and manner of Using a late Invented set
of small Pocket-Microscopes, made by James Wilson; which with great
ease are apply'd in viewing Opake, Transparent and Liquid Objects: as
the Farina of the Flowers of Plants, & The Circulation of the Blood in
Living Creatures, & The Animalcula in Semine, & Philos. Trans, 1702,
no 281, blzz. 1241-1247. (Ref. in Acta erudit. Lipsiae, 1704, 23, 358).
In den Catalogus van het British Museum vindt men onder n 538 i 30 (1): Wilson
(James) Optician. The description and manner of using Mr. Wilson's Sett of
Pocket-Microscopes, etc. London 1706, 8o.
Wilson beschrijft twee soorten enkelvoudige microscopen, die eventuëel op een
voetstuk kunnen gedtagen worden; het

(1) Verslagen en Meded. Kon. Vl. Acad., 1927, 575-611;
(2) Verslagen en Meded. Kon. Vl. Acad., 1927, 1157-1196.
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microscoop kon gemakkelijk naar het licht gekeerd worden. Bij beide soorten
behoorde hetzelfde stel van 8 lenzen.
De eerste soort bestond uit twee koperen plaatjes door eene scharnier vereenigd;
tusschen deze bevond zich eene veer, en op het spitse uiteinde van het eene plaatje
werd het busje, de lens bevattende, geplaatst Het andere plaatje was verbonden met
een arm met een knijptangetje en met een ivoren schijfje, wit aan de eene oppervlakte,
zwart aan de andere.
De tweede soort had een cylindrische gedaante, ongeveer twee duimen lang en
een duim breed; het boveneinde droeg de busjes met de lenzen, het benedeneinde de
lens tot het verlichten bestemd. In de buis bevonden zich drie losse platen, in het
midden open, voor het plaatsen der onderzochte voorwerpen.
Eene studie over de toestellen van Wilson, met de figuren, vindt men in een boek
van Ledermüller, waarover zal gesproken worden:
Physikalisch-Mikroskopische Zergliederung, Nürnberg

Zakmicroscoop van Wilson en Kulpeper.
Uit [1776 Ledermüller] III, plaat V.(3).

(3) Evenals voor de 2 eerste bijdragen, werden de figuren op de kosten van het Universitair
Vermogen der Hoogeschool van Gent vervaardigd.
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1745-1765; Amusement microscopique, Nuremberg 1764-1768; Mikroskopische
vermaaklykheden, Amsterdam 1776.
Het zak-mikroskoop van Wilson en Kulpeper werd door Jan Michiel Steiner,
horlogiemaker en glazenslijper te Zurich plaatje met het voorwerpschuifje, de
diaphragmaringen in koper of perkament om meer helderheid te geven aan het
voorwerp; de buis wordt door een handvatsel gehouden.
vervaardigd; het was samengesteld uit een holle cylindrische buis met aan het eene
uiteinde de vergrootende lens, bestaande uit een glaasje in zijn dop. De
vergrootglaasjes waren ten getalle

Passermicroscoop en zakmicroscoop van Wilson, het laatste op een koffertje
Uit [1776 Ledermüller] III plaat VI.

van zes, genummerd 5, 4, 3, 2, 1, 00. Achter de lens bevindt zich een koperen veer
om het voorwerpschuifje tegen te houden. Door middel van eene schroef wordt het
voorwerp verder of van zes, genummerd 5, 4, 3, 2, 1, 00. Achter de lens bevond zich
duidelijk voor het gezicht vertoone. Aan het achterste einde van het microscoop treft
men een verhevenronde glas, met een schroefring vastgezet.
Om aan het voorwerp alle helderheid te geven, werden verscheidene ringen van
dun koperplaat of zelfs van perkament gebruikt; deze met de grootste gaten dienden
tot de kleinste
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vergrootingen, namelijk voor de glazen 5, 4 en 3, en de kleinste voor de glazen die
het meest vergrooten, zooals 1, 0 en 00; men plaatste die ronden tusschen het
verhevenrond glas en de schroef, en het gebruik daarvan werd door de ondervinding
bepaald.
Het figuur verbeeldt de holle cylindrische buis met de vergrootende lenzen, een
vergrootglaasje in zijn dopje, een ivooren
Het zakmicroscoop kon boven een houten koffertje geplaatst worden; vlak onder
de buis bevond zich een reflecteerende spiegel. Op het figuur ziet men onderaan een
dergelijk microscoop; in het schuifje van het koffertje kon het microscopisch
gereedschap geplaatst worden. Bovenaan op het figuur bevindt zich een
passermicroscoop met een staalen springveer en eene bestuursschroef, benevens een
schroefring om het vergrootglas met zijn dop op te zetten; men bemerkt ook het
puntig werktuig om het voorwerp vóór het glaasje te houden.

David Gregory (1661 † 1708)
Gregory David, sterre- en wiskundige, studeerde te Edinburgh waar hij dan volgens
de wijsbegeerte van Newton doceerde. Hij werd op 30 November 1692 lid van de
Royal Society.
Hij publiceerde te Oxford in 1695: Catoptricae et Dioptricae Elementa; het werk
werd herdrukt te Edinburgh in 1713, en vertaald in het Engelsch in 1715 door William
Browne; een 2e uitgave van de Engelsche vertaling verscheen te Londen in 1735 met
een bijvoegsel door Desaguliers.
Catopticae et dioptricae sphaericae elementa, Oxonii 1695 in 8. (Brit. Mus.
8715b 16).
Elements of catoptrics and dioptrics. To which is added a method of finding
the foci of all specula as well as Lens's universally,... with an introduction
shewing the discoveries made by Catoptrics and Dioptrics, by W. Browne.
London 1715, 8o (Brit. Mus. 537 f. 9).
Zijne Astronomiae physicae et geometricae elementa gaan door voor zijn belangrijkste
werk, 1e uitgave 1702, 2e uitgave 1726, Engelsche uitgave 1735:
[1702 Gregory]. Astronomiae physicae et geometricae Elementa. Auctore
Davide Gregorio M.D. Astronomiae Professore Saviliano Oxoniae, et
Regalis Societatis Sodali. Oxoniae, E Theatro Sheldomiano, An. Dom.
MDCCII. (Kon. Bibl. Brussel V 5106, opdracht geteekend David Gregory,
praefatio, 494 blzz., Index, 35.6 × 23.0 cm.).
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Niets over microscoop.
[1726 Gregory I]. Davidis Gregorii M.D. Astronomiae professoris saviliani
Oxoniae, et Regalis Societatis Londinensis Sodalis Astronomiae, physicae
et geometricae Elementa. Secunda Editio revisa et correcta. Accesserunt
Praefatio Editoris, Cometographia Halleiana in modum Appendicis; brevis
ad Calcem Horologiorum Sciotericorum tractatus et duplex Index, primus
Sectionum et Propositionum, alter Rerum et Verborum copiosus. Tomus
primus. Genevae, apud Marcum-Michaelem Bousquet & Socios.
MDCCXXVI. (Kon. Bibl. Brussel V 5105, titelprent, portret van Ludovicus
dux Aurelianensium, dedicatio, praefatio, index, XCVI + 427 blzz., 24.8
× 19.5 cm.).
[1726 Gregory II]. Ibid, tomus secundus: (Kon. Bibl, Brussel V 5105,
blzz. 429-751, appendix en index 74 blzz.).
Niets over microscoop.
[1735 Gregory] Dr Gregory's Elements of catoptrics and dioptrics.
Translated from the Latin Original, with a large Supplement, By William
Browne, M.D. The Second Edition. To which is added, An appendix, By
J.T. Desaguliers, LL D.F.R.S. Containing, An account of the Reflecting
Telescopes; and of the Inventors, Improvers, and Imitators of them, till
they were brought to Perfection by John Hadley, Esq; vice president of
the Royal Society. With Original Letters which passed between Sir Isaac
Newton and Dr. James Gregory, relating thereunto. Now first published.
London: Printed for E. Curll, in Rose-Street, Covent-Garden.
MDCCXXXV. Price five Shillings. (Kon. Bibl. Brussel V 5067, preface,
introduction, 288 blzz., 4 platen, 19.6 × 12.0 cm.).
In het voorbericht van de 2e uitgave door Dr. Desaguliers worden over David Gregory
eenige inlichtingen gegeven, namelijk dat hij in 1691, als M. A. van de Universiteit
van Edinburgh in de Rectory of Brightwell near Wallingford in Berkshire werd
aangenomen, en dat hij hetzelfde jaar de Degrees in Physic bekwam en
Master-Commoner of Baliol-College werd; geboren te Aberdeen heeft hij geschreven:
Exercitatio Geometrica, Edenb. 1684; Solutio problematica Florentini de veliformi
quadrabili; Phil. Trans. 1693; Epistle on mathematical Inventions, Phil. Trans. 1694;
Catoptricae elementa, Oxon. 1695.
Op blz. 170 van het boek, als bijvoegsel VII, treft men een opstel getiteld: A more
particular Account of Microscopes and Telescopes, from Mr. Huygens (blzz.
170-210); daar worden microscopen beschreven, waarmede animalcula, namelijk
deze van water en kruidenuittreksels, bloed, enz. volgens Leeuwenhoek kunnen
bestudeerd worden. Daarna wordt gesproken over het samengesteld miscroscoop
met volledige uitlegging over den gang der lichtstralen.
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Archibald Adams.
Over Archibald Adams vond ik in de biographische werken niets. Hij heeft een
mededeeling in de Philosophical Transactions van 1710 laten verschijnen:
[1710 Adams]. A letter from Dr Archibald Adams to Dr Sloane, R.S. Ser.
concerning the manner of making microscopes. Philos, Trans., 1710, no
325, 24-27.
De methode om de glasbolletjes, die als vergrootglazen dienden, te vervaardigen, is
dezelfde als deze van Hooke: eene reep glas wordt in de vlam der soldeerlamp tot
een fijne draad uitgetrokken; het afgebroken einde van die draad wordt daarop in de
vlam gehouden tot er een bolletje wordt gevormd, dat dan afgebroken en op een
koperen plaatje voorzien van een gaatje bevestigd wordt.
Aan het begin van zijne mededeeling noemt Schr. Leeuwenhoek, Butterfield, Gray
en Wilson.

Theodor von Balthasar.
Theodor von Balthasar, Duitsche natuurkundige van het einde van de 17 eeuw en
het begin van de 18e eeuw, was hoogleeraar in de wiskunde en in de natuurkunde te
Erlangen. In 1710 vervaardigde hij het zonnemicroscoop, dat ook aan Lieberkühn
wordt toegeschreven, en dat in zijn werk Micrometria wordt uitgelegd.
Micrometria, hoc est, de Micrometrorum tubis opticis, sen Telescopiis et
Microscopiis applicandorum varia structura ac Usu multiplici Opusculum,
cum Observationibus Astronomicis tum et aliarum Rerum Dimensionibus
plurimum inserviens; Erlangae 1710. (Brit. Mus. 1136 e 5, noch te Gent
noch te Brussel).
Over het boek van Balthasar, dat ik niet bereiken kon, vindt men in Het Miskroskoop
van Harting (III, blz. 406) het volgende: ‘In 1710, derhalve nog tijdens het leven,
zoowel van Leeuwenhoek als van Jurin, verscheen een kleine thans zeldzaam
geworden verhandeling over mikrometers, geschreven door Theodorus Balthasaris,
hoogleeraar te Erlangen, waarin deze, na uitvoerig gehandeld te hebben over de
verschillende toen gebruikelijke soorten van astronomische mikrometers, dezelfde
ook als geschikt aanprees, om tot de bepaling der grootte van mikroskopische
voorwerpen te dienen, en daartoe zeer doelmatige en ook thans nog bruikbare
voorschriften gaf. Als eigen-

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

697
lijke mikrometer gaf hij de voorkeur aan eenen schroefmikrometer, geplaatst in het
brandpunt van het oogglas; hij beschrijft daarvan verschillende soorten, terwijl hij,
tot het teekenen van door het mikroskoop waargenomen voorwerpen, een net aanprijst,
uit paardenharen samengesteld, en mede in het brandpunt van het oculair geplaatst.’
In dit werk, handelt het 10e hoofdstuk over het gebruik van net- en
schroefmikrometers bij mikroskopen.

Christian Gottlieb Hertel.
Novum inventum microscopii cujusdam compositi, res quascunque
minutissimas, diaphanas pariter ac opacas, vel sereno vel perturbato coelo,
interdiu noctuve semper aptissime istius ope perlustrandi, delineandi
dimetiendique gratia adornati; descriptum a Christiano Gottlieb Hertelio,
Mathem. in Acad. illustr. lygiorum profess, publ. Lignitii(4) typis Joh.
Christ. Wazoldi 1712. (Ref. Acta Lipsiae 1713, blz. 315, noch te Gent
noch te Brussel).
Anweisung zum Glasschleifen. Halle 1715 (?) Vollständige Anweisung
zum Glasschleifen, wie auch zu Verfertigung derer optischen Machinen
die aus geschliffenen Gläsern zubereitet und zusammengesetzt werden,
nebst einer Vorrede. v.C. Wolffes, Halle 1716. (Ref. Acta Lipsiae 1716
35., blz. 277; Brit. Mus. 1043 c 25). Halle 1738 (Brit, Mus, 1042 C 18).
Halle 1758 (Brit. Mus. 1043 C 26).
Hertel heeft ook een Duitsche vertaling bezorgd van een boek van Passemant over
telescopen en microscopen.
Het microscoop van Hertel, met oculair en objectief, was van eenen spiegel
voorzien om doorschijnende voorwerpen te verlichten. De buis kon in verschillende
richtingen worden gebracht; een afzonderlijke voorwerptafel op een ronde zuil
geplaatst bevond zich op een vierkant voetstuk. De voorwerptafel kon naar boven
en naar beneden bewogen worden om het voorwerp op behoorlijken afstand van de
lens te brengen, en was in drie ronde vakken verdeeld, waarvan twee voor
ondoorschijnende voorwerpen bestemd waren en, het eene een ivooren schijfje, het
ander een schijfje ebbenhout droegen; het derde vakje was ledig en diende voor
doorschijnende voorwerpen.
Hertel was de eerste die den micrometer van Balthasar bij het microscoop in
uitvoering bracht; het net van paardenharen,

(4) Volgens Orbis latinus van J.G.Th. Graesse (Berlin 1909) is Lyciorum campus of
Lechfeldicus campus een gemeente van Beyeren genoemd Lechfeld Lignitium of
Licnicium, Ligus, Lugdunum, Leg- of Lignicencis urbs is de Schlesische gemeente
Liegnitz.
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uit 100 vierkante ruiten bestaande werd onder het oculair gebracht.

Joh. Michael Conradi.
Leeraar te Coburg, dan te Dresden waar hij rond 1742 overleed. Hij legde zich vooral
toe op de optica en schreef:
Der dreyfach geartete Sehestrahl, in einer Kurzen Anweisung zur Optica
oder Sehekunst, Coburg 1710 in 4. (Ref. Acta Lipsiae 1711, 30 blz. 316;
Brit. Mus. 8715 ee I; noch te Gent, noch te Brussel).
Volgens Harting (III, blz. 127) droeg het microscoop van Conradi een objectief met
twee lenzen.

Johan Christian von Wolf (1679 † 1754).
Johan Christian von Wolff of Wolf (Breslau 24 Jan. 1679 † Halle 9 April 1754)
studeerde te Breslau, Jena en Leipzig; hij was in betrekking met Leibnitz. Hij doceerde
de wiskundige wetenschappen te Halle in 1706, waar hij talrijke werken schreef; in
1723 werd hij verplicht voor zijne philosophische gedachten Halle te verlaten en
werd dan hoogleeraar te Marburg. In 1710 lid van de Royal Society genoemd, in
1725 eereprofessor van de Universiteit van Petersburg, in 1733 lid van de Académie
des Sciences wordt hij aanzien als de stichter van de Noordsche wijsbegeerte. In
1740 werd hij weder in zijn onderwijs te Halle hersteld.
Hij verspreidde de leer van Leibnitz en bracht de Duitsche taal tot een
wetenschappelijk en letterkundig werktuig.
Zijn bijzonderste wetenschappelijke boeken zijn:
Aufangsgründe aller mathematischen Wissenschaften, Halle 1709, 1717,
1725, 1730; Fransche vertaling Parijs 1747, 1757. Elementa matheseos
universae, Halle 1713-1715, 1730-1736, 1741, Genève 1732-1738,
1743-1752, Verona 1791-1798. Vollstaendiges Mathematisches Lexikon,
Leipzig 1716, 1732, 1742, 1747.
Elementa matheseos universae, tomus I, 1713. Elementa matheseos
universae, tomus II, qui opticam, perspectivam, catoptricam, dioptricam
sphaerica et trigonometriam sphaericam, astronomiam, geographiam et
hydrographiam, chronologiam, gnomonicam, pyrotechniam, architecturam
militarem atque civilem, et commentationem de scriptis mathematicis
complectitur; autore Christiano Wolfio, notentissimi regis Borussiae
consiliario aulico math. prof. P. ord. societatum regiarum Britanniae atque
Borussiae sodali. Halae Magdeburgicae, ex officina Reugetiana 1715 in
4. (Ref. Acta Lipsiae 1716, 35, blz. 49; noch Brit. Mus., noch te Gent,
noch te Brussel).
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M.B. Valentini (1657 † 1729).
Michael Bernhardus Valentini, geneeskundige, geboren 26 Nov. 1657 te Giessen
waar hij studeerde. Na gereisd te hebben naar Heidelberg, Frankfort, naar Holland,
Engeland en Frankrijk, werd hij in 1696 professor te Giessen. Hij was lid van de
Academia Naturae Curiosorum, van de Academie van Padua, van de Royal Society.
Hij gaf de werken van J.B. Helmont te Frankfurt in 1707 uit, en stierf te Giessen in
1729.
[1714 Valentinus] Museum museorum oder Vollstaendige Schau-Buhne
aller Materialen und Specereyen nebst deren naturlichen Beschreibung
Election, Nutzen und Gebrauch, aus andern Materialkunst - und
Naturalien-Kammern. Oost- und West-Indischen Reis-beschreibungen,
Curiosen Zeit- und Tag-Registern, Natur- und Artzney-Kündigern wie
auch selbst-eigenen Erfahrung. Zum Vorschub der studirenden Jugend,
Materialisten, Apothecker, und dere Visitatoren, wie auch anderer Kùnstler
als Jubelirer, Mahler, Fàrber u.s.w. also verfasset und mit etlich hundert
sauberen Kupfferstùcken unter Augen geleget Von D. Michael Bernhard
Valentini, Ihre Hoch-Fùrstl. Durchl. der verwittibten Frau Landgràfin zu
Hessen-Darmstadt, Leib- und Hof-Medico, der Artzney und Natùrl.
Wissenschaften Prof. Ord. zu Giessen, auf verschie dener Curiosen
Academien in Teutschland und Italien Collega. Zweyte Edition. Franckfurt
am Mayn, Verlegt von Johann David Zunners Sel. Erben und Johann Adam
Fungen. Im Jahr Christi M. DCC. XIV. (Kon. Bibl. Brussel Muller 4499,
38 × 24 cm., 2 boekdeelen; 1odeel, 22 + 520 + 76 + 119 blzz. + index; 2e
deel: 22 + 196 + 116 + 228 blzz. + index; talrijke platen en figuren. Brit.
Museum).
Het werk is een merkwaardige encyclopedie der natuurwetenschappen van den tijd.
Op enkele plaatsen worden micrographische inlichtingen gegeven, namelijk uit de
opzoekingen van Hooke. Het 2e boekdeel bevat deelen 2 en 3; in het deel 3, hoofdstuk
15 (blzz. 57-59) vindt men de beschrijving van de tooverlamp en de donkere kamer:
laterna magica, laterna magalographica, camera obscura, camerae obscurae portatiles,
met figuren. In hoofdstuk 16 (blzz. 60-67) wordt gehandeld over telescopen en
microscopen, Fern-Glàser oder Telescopia, Microscopia oder
Vergròsserungs-Glàsslein. Onder meer worden de werken genoemd van Sturmius
(collegium curiosum), Zahn (Oculus artificialis), Descartes (Dioptrica),
Vagetius-Giessen (Disputatio de microscopiis vitrocarentibus), Waldschmidt
(Disputatio de microscopiis), Fr. Schrader-Helmstàdt (Dissert. Epistolica an D.
Conerding de microscopiorum usu in Scientia naturali & Anatome), Hookius
(Micrographia), Lewenhoeck (Briefen).
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Beschrijving van de microscopen (microscopii seu engyscopii) van Musschenbroek,
Teuber, Gray, Marchall.
[1747 Wolf] Cours de mathématique, qui contient toutes les Parties de
cette science, mises à la Portée des Commençans. Par M. Chretien Wolf,
Professeur de Mathématique et de Philosophie dans l'Université de Hale,
Membre des Académies Royales des Sciences de France, d'Angleterre et
de Prusse. Traduit en Français & augmenté considérablement par I) xxx,
de la Congrégation de Saint Maur. Tome Second, qui comprend l'Optique,
la Catoptrique, la Dioptrique, la Perspective, la Géographie, la Chronologie,
la Gnomonique, l'Astronomie & la Navigation. A Paris, Quay des
Augustins, chez Charles-Antoine Jombert, Libraire du Roy pour l'Artillerie
& le Génie, au coin de la rue Gille-Coeur, à l'Image Notre-Dame. M. DCC.
XLVII. Avec approbation & Privilège du Roy. (Kon. bibl. Brussel, II
15823, 360 blz., platen, 19.5 × 12.5 cm.)
In het gedeelte getiteld Elémens de dioptrique wordt de theorie der bewegingen der
lichtstralen door de lenzen uiteengezet, het vervaardigen van het telescoop, en op
blz. 67 de studie van het microscoop, zoowel eenvoudig als samengesteld; op
verscheidene plaatsen wordt het werk van Passemant genoemd.
Een 2e uitgave verscheen in 1757 te Parijs, 3 vol. in 8o. (Kon. Bibl. Brussel II
9592).

Elia Camerarius (1673 † 1734).
Elia Camerarius, geboren te Tübingen 17 Feb. 1673 en aldaar 8 Feb. 1734 overleden,
was doctor in de geneeskunde van de Universiteit zijner geboortestad, waar hij ook
doceerde. Hij werd lid der Académie des Curieux de la Nature. Over zijne Specimina
(1714) zegt Hoefer: ‘l'auteur y combat la theorie des fièvres de Morton, la doctrine
de Vieussens sur le delire et la melancolie, le systeme de Baglivi sur la fibre motrice,
celui de la Peyronie sur le siege de l'ame, et les sentiments de Leeuwenhoeck sur les
écailles de la capsule et les fibres du cristallin.’
In het volgend boek beschrijft hij de microscopen van Ant. van Leeuwenhoek:
Eliae Camerarir, med doct. et prof. publ. Tubingeus. Ord Wirt, Ducis
Consil. et Archiatr. eclecticae medicinae ac physicae specimina quaedam
miscellanea ad amices peculiaribus dissertationibus scripta Francofurti ad
Moenum, apud Johannem Maximilianum a Sande, 1714. in 4. (1713
volgens Brit. Mus. 1165 h 15 (1) 1714 volgens Hoefer. Ref. in Acta erudit,
Lipsiae, 1717, Suppl. VI, blz. 163. Niet in Bibl. te Gent, noch in Kon.
Bibl. Brussel aanwezig).
Elia Camerarius wordt door Harting niet genoemd.
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Over le microscopen en telescopen bespreekt Valentinus wie voor de eerste maal
deze toestellen heeft vervaardigd; op blz. 60 (3e deel) lezen wij: ‘Die erste, nehmlich
die Fern-Glàser oder Telescopia belangend, sinds sie im Anfang des vorigen
Jahr-Hunderts, von einem Kùnstler in Holland, nahmens Jacob Metius, von Alkmar,
oder nach anderer Meinung, von einen See-Lànder Zaccharias Joannides zu Mittelburg
erstmahls erfunden worden’. Verder, op blzz. 64 en 65 zegt schr, dat de eer om de
eerste microscopen gemaakt te hebben door verscheidene landen v, ordt betwist:
‘Von dem ersten Erfinder der Vergròsserungs-Glàsslein gibt es verschiedene
Meinungen, indem fast eine jede Nation es ihren Landsleuten zueignen will. Die
Italiàner schreiben derselben Erfindung Nicolao Fontana, als ihrem Landsmann zu,
welchen auch der berùhmte Morhof in seinem Polyhistore Beyfall gibt. Die Hollànder
aber legen es ihrem Jan van Middelburg zu: Da hergegen die Teutschen alles dieses
dem berùhmten Jesuiten Kirchero zuschreiben, von welchem Streit Borellus in seinem
Tractat von dem rechtmàssigen Erfinder des Telescopii pag. 19 kan gelesen werden,
welcher auch selbsten von einigen vor desselben Erfinder will gehalten werden. Dass
also in dieser so zweiffelhafften Sache Herr D. Waldschmidt in seiner Disputation
de Microscopiis nichts gewisses zu setzen sich getrauet. Indessen kan es wohl seyn,
dass wie es mit andern Erfindungen geschehen, solche an verschiedenen Orten auff
eine Zeit gemacht, und zum Stand gebracht seyn.’
Buiten deze aanteekeningen over micrographie, zij nog vermeld dat het werk van
Valentinus talrijke aanteekeningen bevat over planten en specerijen, over den
thermometer en in het bijzonder over den Thermometrum belgicum novum oder das
neue und verbesserte Holländische Wetterglas (3e deel, blz. 22-25) met brandewijn,
en over luchtschepen met 2 interessante figuren (3e deel, blz. 35-38).
[1720 Valentini]. Amphitheatrum zootomicum tabulis aeneis quamplurimis
exhibens historan animalium anatomicam è Miscellaneis S.R.I. Academiae
Naturae. Curiosorum, Diariis Societatum Scientarum Regiarum, Parisiensis,
Anglicae & Prussiacae, Actis Hafniensibus & Lipsiensibus, Zootomiis
Anatomicorum celeberrimorum aliisque scriptis rarioribus collectam
Accedit Methodus secandr cadav. humana, cum enchiresibus injeciendi
ceram, hydrargyrum & stannum in vasa sanguifera & lymphatica, ut &
ars dealbandi ossa pro sceletopoeia, cum osteologia tabulis myologicis
aliisque mss. Rauianis, hactenus summopere expetitis, accurante variisque
notis & figuris illustrante Michaele Bernhardo Valentini, Archiatro & PP.
Gisseno. Francofurti ad Moenum, Sumpti-
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bus Haeredum Zunnerianorum & Joh. Adami Jungii. Gissae, Typis Johannis
Mulleri. MDCCXX (Kon. Bibl Brussel V B 4305 en Muller 4500, titelplaat,
14 + 231 + 114 blzz., 34, 5 × 20 cm, Brit., Mus., Zelfde werk, Francofurti
a.M. 1742, fol. (Brit. Mus.)
Niets over micrographie.
[1732 Valentini] Michaelis Bernhardi Valentini, Archiatri Hassiaci &
Prof. Medici Gisseni, Historia Simplicium reformata, sub Musei Museorum
titulo antehâc in Vernaculâ edita, jam autem in gratiam Exterorum, sub
directione. emendatione & locupletatione Autoris, à D. Joh. Conrado
Beckero, Medico Alsfeldensis, Latio restituta. Accedit India Literata, E
Lingua Belgica primum in Germanicam translata, nunc verò, ad desiderium
Exterorum Latinitate donata, longe auctior reddita, novisque Figuris aeneis
illustrata à Christophoro Bernhardo Valentini, M.B. Filio. Veneunt posthac
Offenbaci ad Moenum, Apud Johannem Ludovicum König, Bibliopol.
MDCC XXXII. (Kon. Bibl. Brussel V B 4060, 32 + 664 blzz. + index, 36
× 21.5 cm.).
Belangrijk werk over drogerijenkunde en pharmacie. In een brief van Andreas Cleyer
aan Sebastiaan Scheffer wordt melding gemaakt van glazen lenzen: ‘Globulorum
vitreorum, quibus Consul V. Hudde loco Microscopiorum utitur, inventionem
quandam expecto. In Japonia nulla ejus rei vestigia occurrunt, quùm Incolis ejus Ars
vitraria incognita sit.’ Ik vond niets anders over microscopie.
Van Valentini kunnen nog de twee volgende boeken vermeld worden:
Der allgemeinen Kunst- und Naturalienkammer, autore D. Michaele
Bernhardo Valentino, archiatro Hassiaco, et philosophiae experimentalis
atque medicinae in Academia Gissena Prof. Ordin. Francofurti ad Moenum,
apud Jo. Dav. Zunneri Haer. & Joh. A. Jungium, 1714 fo. (Ref. Acta erudit.
Lipsiae, 1714, 33, blz. 376. Niet genoemd in Brit. Mus.),
Microscopische aanteekeningen in hoofdstuk XVI.
Aurifodina medica... seu historia simplicium reformata translated from
the German by J.C. Becker... cum India literata seu dissertationibus
epistolicis, a G.E. Rumphio, H. De Jager, Cl. Cleyero, ten Rhyne aliisque;
translated into Latin by C.B. Valentini Editio secunda auctior. Giessae et
Francofurti, 1723, fol. (Brit Mus.).

Louis Joblot.
Joblot, die leeraar was van de Académie royale de peinture et de sculpture te Parijs,
vervaardigde talrijke microscopen, die vooral door hunne sierlijke vormen uitmuntten,
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wordt gebracht, een tweede koperen plaat die als voorwerptafel dient en daartoe in
het midden doorboord is. De lens wordt tot het voorwerp gebracht door eene schroef.
De Bibliotheken van Gent en Brussel en het British Museum bezitten geen werken
van Joblot. Volgens Querard, Jöcher en de Catalogue général de la Bibliothèque
nationale van Parijs, heeft Joblot de volgende boeken geschreven:
Descriptions et usages de plusieurs nouveaux microscopes tant simples
que composez, avec de nouvel'es observations faites sur une multitude
innombrable d'insectes et d'autres animaux de diverses espècesqui naissent
dans des liqueurs préparées et dans celles qui ne le sont point, par L. Joblot.
Paris J. Collombat 1718 in 4, XII + 101 blz.
Observations d'histoire naturelle faites avec le microscope sur un grand
nombre d'insectes, et sur les animalcules qui se trouvent dans les liqueurs
préparées et dans celles qui le sont pas. Avec la description et les usages
des différents microscopes. Paris, Briasson 1754-1755, 2 deelen in 4.
Observations on the animalcu'a that are found in many different sorts of
infusions. Cf. in: Adams Georges, Micrographia illustrata, or the knowledge
of the microscope explain'd, together with an account of a new invented
universal, single or double microscope. To which is added a translation
of Mr. Joblott's observations on the animalcula that are found in many
different sorts of infusions; and a very particular account of the fresh water
polype, translated from the french treatise of Mr. Trembley... With 65
copper-plates... By George Adams, the 2d edition. London, the author,
1747 in 4.

Marshall.
Ik vond niets over Marshall; de Dictionary of national Biography noemt een Marshall
Charles (1637 † 1698), chemicus, apotheker en medicus. Harting zegt (III, blz. 138):
‘Omstreeks denzelfden tijd (van Joblot) vervaardigde Marshall in Engeland zijn
microscoop, hetwelk de tot hiertoe vermelde in menig opzigt overtrof. Een vierkante
stam van onderen van eenen tamelijk grooten bol voorzien, rustte hiermede in eene
komvormige holte, zoodat eene bolgeleding ontstond, welke veroorloofde de stam
met den daaraan bevestigde mikroskoopbuis te gelijk met de voorwerptafel in alle
mogelijke stellingen en dus ook in de horizontale te brengen. De wijde doch korte
mikroskoopbuis werd gedragen door den arm, die door middel der schroef hooger
en lager kon gesteld worden. De langwerpig vierhoekige voorwerptafel bestond uit
een raam, bedekt met eene glazen plaat, en was door twee armen, glijdende tusschen
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twee ronde schijven, met den stam verbonden, in dier voege, dat de armen heen en
weder geschoven en de geheele voorwerpplaat ronddraaien kon. Ter verlichting met
doorvallend licht werd des daags het mikroskoop naar den hemel gewend, terwijl er
des avonds bij vertikale stelling eene kaars werd onder geplaatst, welks licht nog
door eene lens geconcentreerd werd.’

Johann Heinrich Muller (1671 † 1731).
Niet genoemd door Harting. Jöcher (III, 1751, blz. 732) spreekt van Müller
Johann-Heinrich geboren in 1671 te Wehrda (Nuremberg), die in 1709 te Altorf
professor in de natuurkunde en mathesis werd, en in 1731 stierf.
Hij schreef Collegium experimentale, en andere werken over natuur-, sterre- en
wiskundige wetenschappen.
Joh. Henrici Mulleri, in Univers. Altorfina philos. nat. et mathem.
professoris publici Collegium experimentale. Norimbergae, sumptibus
Wolfgangi Mauritii Endteri, 1721, in 4 (Ref.: Acta erudit. Lipsiae 1722,
41, blz. 80. Niet in de Kon. Bibl. Brussel, noch in het Brit. Mus.)
In hoofdstuk 7 wordt gehandeld over Microscopiorum phaenomaena.

Bion Nicolas (1652 † 1733).
Ingenieur in Parijs overleden, en tevens koopman in wiskundige werktuigen. Hij
schreef: Usage des globes célestes et terrestres, et des sphères, suivant les différents
systèmes du monde, Parijs 1699-1751; Duitsche vertaling 1736; Traité de la
construction et des principaux usages des instruments de mathématiques, nouvelle
ed. La Haye 1723 in-4 (Brit. Mus. 529 i 6); 3e ed. Paris 1725 in-4 (Brit. Mus. 60 e
3); in het Engelsch en in het Duitsch: Mathematische Werkschule, 3e Auflage,
übersetzt von J.G. Doppelmayer. Nurnberg 1726; Description et usage d'un
planisphère nouvellement construit, Parijs 1727. (Volgens Querard en Hoefer).
In de 3e Duitsche uitgave van 1726, in de 1e Duitsche niet, spreekt Bion, volgens
Harting (III, blz. 126) van een binoculair miscroscoop. Er wordt een katadioptrisch
microscoop volgens het denkbeeld van Newton beschreven en afgebeeld.

Derham William (1667 † 1735).
Philosoof en godsgeleerde, geboren te Stoughon bij Worcester, en overleden te
Upminster; hij studeerde te Oxford, werd
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priester in 1681, onderpastoor te Wargrave in 1682 en rector te Upminster in 1689.
Lid geworden van de Royal Society, heeft hij 35 mededeelingen aan de Philosophical
Transactions geschonken, de meeste van wetenschappelijken aard. In 1716 was hij
tot kapelaan van den prins van Wallis en kannunik van Windsor en in 1730 tot doctor
van de Universiteit van Oxford verheven.
Onder zijne werken, verdienen vermelding:
Physico-theology, or a demonstration of the being and atributes of God,
from his works on the creation, London 1713, in het Fransch vertaald door
Bellanger Paris 1726 en 1729, door Elie Bertrand Paris 1760, Strasburg
1769, in het Nederlandsch vertaald door Abraham van Loon, Leyde 1728,
in het Duitsch vertaald Hamburg 1730, Dresden 1764
Astro-theology, or a demonstration of the being and attributes of a God
from a survey of the Heavens, London 1714; Duitsche vertaling Hamburg
1728, 1732, 1765; Fransche vertaling:
Théologie astronomique, traduit de l'anglais sur la 5e édition, Paris 1729
in 8 (Bibl. Univ. Gent Ph 590, Kon. Bibl. Brussel VH 2093). Er zou ook
een uitgave zijn in 1730 te Rotterdam.
The philösophical Experiments and observations of Robert Hooke, London
1726 (Ref. Acta erud. Lipsiae, 1727, 46, blz. 168. In dit boek door Harting
niet vermeld, wordt gesproken over Leeuwenhoek en Hooke).
[1729 Derham] Théologie astronomique ou demonstration de l'existence
et des attributs de Dieu, par l'examen et la description des cieux, enrichie
de figures par Guillaume Derham, chanoine de Windsor, Recteur
d'Upminster dans le Comté d'Essex, & Membre de la Société Roiale de
Londres. Traduite de l'Anglois sur la cinquième édition. A Paris, chez
Chaubert, à l'entrée du Quay des Augustins; du côté du Pont S. Michel, à
la Renommée, & à la Prudence. MDCC XXIX. Avec Approbation &
Privilège du Roy. (Bibl. Univ. Gent Phil 590, avertissement + preface +
table + 287 blzz., 20 × 12.4 cm.), Kon. Bibl. Brussel H 2093.
Waarnemingen gedaan met de verrekijkers van Campani, van Huygens en van een
Engelsch werkhuis. Niets over microscopie.

Jurin James (1684 † 1750).
Genees- en wiskundige, die in 1711 fellow in het College van Cambridge werd; hij
oefenende de geneeskunde te Londen, was lid en ook gedurende verscheidene jaren
secretaris van de Royal Society. Zijne mededeelingen in de Philosophical Transactions
van 1718 af werden vereenigd in een boek dat in 1732 het licht zag, en getiteld:
Dissertationes physico-mathematicae, partim antea editae, jam auctiores,
partim nune primum impressae, Londini 1732, in 8 (Brit. Mus).
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Van Jurin zegt Harting (III blz. 404): ‘hij bedacht eene zeer vernuftige handelwijze,
om den doormeter der door het mikroskoop waargenomen lichaampje, op eene meer
nauwkeurige wijze, in gewoonlijk gebruikte maat uit te drukken. Hij wond zeer fijn
zilverdraad zoo dicht, dat er geenerlei tusschenruimte overbleef, waarvan hij zich
door een vergrootglas overtuigde. Door vervolgens een zeker getal der omwindingen
met eenen passer te meten, en de gevonden maat door hun aantal te deelen, verkreeg
hij de dikte van het gebruikte zilverdraad. Dit werd dan in kleine stukjes geknipt, en
deze, te gelijk met het te meten voorwerp, in het veld van het microscoop gebracht.
Hij bevond op deze wijze, dat het door hem gebezigde draad 1/485 duim dik was en
dat 4 bloedlichaampjes de breedte daarvan beslaande, elk bloedlichaampje eenen
doormeter van 1/1940 duim bezat, eene bepaling die echter veel meer van de ware
gemiddelde grootte afwijkt, dan die van Leeuwenhoek.’

Smith Robert (1689 † 1768).
Wiskundige, geboren te Lea bij Gainsborough, studeerde te Cambridge waar hij dan
leeraar werd. Hij heeft twee groote werken in het licht gezonden: A compleat system
of opticks, in 4 deelen, 1738, dat in het Duitsch door Kaestner in 1755, en in het
Fransch door Dural le Roy te Brest in 1767 en door pater Pezenas te Avignon in 1767
werd vertaald; - en Harmonics or the philosophy of musical sounds, in 1749, 2e
uitgave in 1759 met een bijvoegsel in 1762.
Hij vermeldt voor de 1e maal in Engeland het zoogenaamde dubbel terugkaatsend
of spiegelmicroscoop. Het katadioptrisch microscoop van Smith van Cambridge
bestond uit twee boven elkander geplaatste spiegels, waarvan de onderste bol en de
bovenste hol was; zij waren in het midden doorboord, en de kromming der
oppervlakten was berekend, zoodanig dat de sphaerische afwijking werd opgeheven.
A compleat system of opticks in four books, viz. a popular, a mathematical,
a mechanical, and a philosophical Treatise: to which are added remarks
upon the whole, 2 vol., Cambridge 1738, in 4 (Brit. Mus.)
The elementary parts of Dr. Smith's Compleat System of Opticks, selected
and arranged for the use of students at the universities: towhich are added
in the form of notes some explanatory propositions from other authors.
Cambridge 1778, in 4 (Brit. Mus.).
Cours complet d'optique; traduit de l'anglais avec des additions
considérables par L.P. Pezenes, 2 tonies, Avignon 1767, in 4 (Brit. Mus.)
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Robert Barker.
Geneeskundige, lid van de Royal Society.
Het katadioptrisch microscoop van Robert Barker, naar zijne aanwijzing door
Scarlet uitgevoerd, bestond uit twee holle spiegels, een grooten in het midden
doorboord, en een kleinen om de stralen die van het voorwerp op den grooten spiegel
worden opgevangen en weder teruggekaatst, door de opening van dezen heen naar
het oculair te brengen, dat uit twee vergrootglazen bestaat. De kleine spiegel was
geplaatst in de as van eene buis, die in een tweede wijdere buis geschoven was; door
middel van eene schroef, konden de buizen over elkander bewogen worden, om den
juisten afstand tusschen de twee spiegels te bereiken.
In de Philosophical Transactions (1736, blzz. 259-261) verscheen: A catoptric
Microscope. De Bibliotheca Brittanica bevat twee verhandelingen van Robert Barker:
Memoire touchant un nouveau microscope à reflexion, inventé par M. Robert Barker.
La Haye, 1736, tome 7, blz. 428. Second memoire touchant le microscope catoptrique
de M. Barker, 1740, tome 16, blz. 163.

Leutmann.
Anmerkungen vom Glasschleifen. Halle 1738.
Leutmann voorzag de lenzen van het enkelvoudig microscoop met terugkaatsende
holle spiegeltjes, maar aan zijn microscoop, beter volgens Harting (III, blz. 65) als
dit van Lieberkühn, onbtreekt een spiegel.

Claude Simon Passemant (1702 † 1769).
Geboren te Parijs en aldaar overleden, was Passemant 's konings
ingenieur-sterrenkundige.
[1738 Anonymus (Passemant)] Construction d'un telescope de réflexion
De seize pouces de longueur, faisant l'effet d'une Lunette de huit pieds, et
De plusieurs autres Telescopes, depuis sept pouces jusqu'à six pieds &
demi, ce dernier faisant l'effet d'une Lunette de cent cinquante pieds; Avec
la composition de la matière des Miroirs, & la manière de les polir & de
les monter. On y a joint un Traité de l'Art de faire facilement les grands
verres objectifs, les oculaires & des lentilles de différens foyers, avec la
construction des Lunettes et des Microscopes, & leurs principaux usages.
Ouvrage utile aux Artistes qui voudront s'appliquer à cet Art nouveau, &
aux Curieux qui souliaiteront se construire eux-mêmes un Telescope.
Volume in-quarto avec figures. A Paris, chez Philippe-Nicolas
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Lottin, Imprimeur-Libraire, rue S. Jacques, proche de S. Yves, à la Vérité.
MDCCXXXVIII. Avec Approbation et Privilège du Roi. (Bibl. Univ. Gent
Math 495, VIII + 132 blzz., 1 plaat, 24,8 × 18,8 cm.).
Een geschreven aanteekening op het blad vóór het titelblad luidt: Passemant auteur
de ce traité Rue de la Monnoye à la pomme d'or. Niets in het boek geeft eene inlichting
omtrent den schrijver. Het boek dat vooral het vervaardigen van den verrekijker
bespreekt, handelt over microscoopglazen en over microscopen in hoofdstuk 13 art.
5, en in hoofdstuk 15.
Goede lenzen worden vervaardigd als men kleine stukjes spiegelglas op het punt
van een blaaspijp smelt: het glas smelt tot een volkomen bolletje. Dit bolletje wordt
dan tusschen twee dunne looden plaatjes behouden, die met openingen voorzien zijn
waar de glazen bolletjes de beste eigenschappen vertoonen.
Hoofdstuk 15 beschrijft het microscoop met een enkel vergrootglas, het microscoop
met twee glazen, ieder glas gedragen door eene buis van 4 of 5 duim, en het
microscoop met drie glazen; de voorwerpen worden in dit geval verlicht door een
spiegel die de stralen van eene kaars ontvangt. Er werd door Hertel de volgende
vertaling bezorgd van een boek dat door Passemant schijnt geschreven te zijn:
Richtige Anweisung, Reflectirende Telescopia, die es grossen Tubis weit
zuvon thun, nach Gregorianischer und Newtonischer Art von mancherley
Grosse und Einrichtung, samt zugehorigen Spiegeln und Gläsern,
desgleichen Perspective, Tubos und Microscopia zu verfertigen. Nebst
einer Vorrede des Reichs-Freyherrn von Wolff. Aus dem Frantzos übers.
verm. von J.Chr. Herteln. Halle 1747.
De catalogus van het British Museum vermeldt onder nr 7321 b (7) het volgend boek
dat in 1763 in Parijs zou verschenen zijn, en dat met aanvullingen van Passemant's
leerlingen, Olivier en Nicolet, later zou herdrukt zijn:
[1763? Passemant]. Description et usage des telescopes, microscopes;
ouvrages et inventions de Passemant, Ingenieur du Roi au Louvre, à Paris.
(15,9 × 9,5 cm., 96 blzz. en 1 plaat, zonder plaats noch dagteekening, Bibl.
A.J.J.V.),
De beschrijving der microscopen begint op blz. 19. Er wordt namelijk melding
gemaakt van een microscoop met 7 lenzen, voorzien van een micrometer uit
zilverdraden, waarmede een vierkante duim in 2500 deelen wordt verdeeld. De
berekeningen van Schr. wordt op den diameter, de oppervlakte en volgens drie
afmetingen gedaan; de sterkste vergrooting bedraagt
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400 in diameter. Mindere microscopen met 4 en 3 lenzen worden ook vervaardigd;
ook wordt het zonnemicroscoop beschreven.
Op blz. 64 wordt vermeld dat in 1757 Passemant een brandspiegel aan den koning
heeft aangeboden; op blzz. 70 en 80, leest men 1759, op blz. 89, 1761, op blz. 90,
1763; aldus wordt het verschijnen van het boekje van 1763 af vastgesteld.
Na de inhoudstafel vindt men eene prijslijst van de toestellen door Passemant
vervaardigd en in zijn winkel van de rüe de Monnoye à la Pomme d'Or verkocht.
Aldus leeren wij dat een microscoop met 2 lenzen en een zilveren spiegel 2 louis
kostte, een zakmicroscoop met 4 lenzen 4 louis, een microscoop met 7 lenzen, op
koper gemonteerd, waarvan de laatste lens 64 millioen maal vergroot (cubische
vergrooting!!) 12 louis.
In 1750, op het einde van het boek van Needham, Nouvelles observations
microscopiques, komt een kort bundeltje van 29 blzz., afzonderlijk gepagineerd met
eene plaat, dat hetzelfde is als in het werk van Passemant; het microscoop dat er op
verbeeld wordt, is het microscoop van Cuff, door Passemant vervaardigd.

John Tuberville Needham (1713 † 1781).
Geboren te London op 10 September 1713, werd Needham priester van de Roomsche
gedachte, en in deze hoedanigheid leeraar te Douay, dan te Twyford en te Lissabon.
Hij legde zich dan op de studie der wetenschappen toe en zond verscheidene
mededeelingen aan de Royal Society, op het gebied van de micrographie. Met Buffon
verdedigde hij de mogelijkheid van de zelfwording bij de microscopische wezens,
en kwam aldus in strijd met Spallanzani wiens zienswijze later door Pasteur werd
bevestigd.
Needham werd in 1746 lid van de Royal Society, kwam in 1768 te Parijs waar hij
lid werd van de Academie van Wetenschappen; door de Oostenrijksche regeering
werd hij dan uitgenoodigd zich te vestigen in België, ten einde in Brussel de Academie
te helpen oprichten en te besturen. Hij overleed op 30 December 1781 te Brussel.
Hij publiceerde: An account of some new microscopical discoveries founded on
an examination of the calamary, London 1745. Fransche vertaling: Nouvelles
découvertes faites avec le microscope, traduites de l'anglais, avec un mémoire sur
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les polypes à bouquet, et sur ceux en entonnoir, par A. Trembley, Leiden 1747, 179
blzz.; par Lavirotte, Paris 1750. Nouvelles recherches sur les découvertes
microscopiques et la génération des corps organisés, ouvrage traduit de l'Italien de
M. l'abbé Spallanzani, professeur de philosophie à Modène, par M. l'abbé Regley,
avec des notes, des recherches physiques et métaphysiques sur la nature et la religion,
et une nouvelle théorie de la terre par M. de Needham, Londres et Paris, 1769, 298
en 293 blzz. A letter from Mr Turbevil Needham, concerning certain chalky tulubous
concretions called malm, with some microscopical observations on the farina of the
red lily, and of worms discovered in smutty corn, Phil. Trans. London, vol. 42 for
1742 and 1743, blzz. 634-641. A summary of some late observations upon the
generation, composition and decomposition of animal and vegetal substances, Phil.
Trans. London, vol. 45 for 1743, blzz. 615-666. Mémoire sur la maladie contagieuse
des bêtes à cornes, Bruxelles 1770. Idée sommaire ou vue générale du système
physique et métaphysique de Needham sur la génération des corps organisés, Bruxelles
1780, als bijvoegsel van La vraie Philosophie de l'abbé Monestier, Bruxelles 1871.
Observations sur l'histoire naturelle de la fourmi, à l'occasion desquelles ou relève
quelques méprises de certains auteurs célèbres, Mém. Acad. Bruxelles, 1780, 2,
297-312. Nouvelles recherches sur la nature et l'économie des mouches à miel, suivies
de quelques instructions pratiques propres à perfectionner cette partie de culture
rurale, Mém. Acad. Bruxelles, 1780, 2, 325-387.
Een levensschets van Needham vindt men, van de hand van Mann, in Mémoires
de l'Académie royale des Sciences de Bruxelles. Needham wordt door Harting niet
genoemd.
[1750 Needham]. Nouvelles observations microscopiques, avec des
découvertes interessantes sur la composition et la décomposition des corps
organisés. Par M. Needham, de la Société Royale de Londres, avec figures.
A Paris, Chez Louis-Etienne Ganeau, Libraire, rue S. Severin, à S. Louis,
& aux Armes de Dombes. MDCCL. Avec Approbation & Privilege du
Roi. (Bibl. Univ. Gent, Lab. Levensmiddelen, Kon. Bibl. Brussel V 3939,
XVIII + 524 + 29 blzz., 7 platen, 16,4 × 9,8 cm.).
Het gansche werk is gewijd aan het onderzoek met het microscoop van microscopische
voorwerpen; het bevat een 1e deel met microscopische waarnemingen, een 2e deel
over het ontstaan en de ontbinding van dieren- en plantenstoffen onder vorm van een
brief aan Folkes, den voorzitter van de Royal Society en gedagteekend Parijs 23
November 1748, en waarin de schrij-
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ver zich voorstander vertoont van de theorie van de zelfwording. In deze twee deelen
worden de ontdekkingen van Leeuwenhoek op menige plaatsen vermeld. Na de
uitlegging der figuren komt een stukje van 29 blzz. met de beschrijving en het gebruik
van het microscoop; op het figuur, dat gansch overeenstemt met het beeld uit Adams
1771, plaat 6, the double constiucted microscope, en uit Baker 1756, plaat 16, nieuw
dubbel samengesteld microscoop van Mr Cuff, lezen wij: ‘On trouve de ces
microscopes à Paris, chés Mr. Passemant, connu pour les Telescopes de Reflection,
ruë de la Monnoye à la Pomme d'Or.’ De vergrootingen zijn volgens de gebruikte
lenzen, 24 tot 400, lineair.

Philip Miller (1691 † 1771).
Geboren te Chelsea in 1691, volgde Philip Miller zijn vader op in 1722 als tuinier
van de Company of Apothecaries. Lid van de Royal Society en vriend van Linnaeus,
was Miller op het gebied van den tuinbouw bijzonderlijk werkzaam. Hij overleed te
Chelsea in 1771.
Hij publiceerde The Gardeners Dictionary, 2 deelen fo, London 1731, waarvan
een aantal uitgaven verschenen: 2o London 1733, 3e London 1737, 6o London 1752,
7e London 1759, 8e London 1768, 9e London 1835. Daarvan verscheen ook: The
Gardener's Dictionary, Abridg' from the folio edition, 3 vol in 8, London 1735, 2e
uitgave London 1741, 3e London 1748. 6e London 1771. Vertalingen werden gedaan
in het Nederlandsch door van Eems, Leiden 1745, in het Fransch door de Chazelles,
Parijs 1785, in het Duitsch door Huth, Nurnberg 1750. Alleen bespreek ik hier de
Nederlandsche uitgave:
[1745 Miller]. Groot en Algemeen Kruidkundig, hoveniers, en bloemisten
Woordenboek, behelzende de manier om moes-, bloem-, vrugt-,
kruid-tuinen, wildbossen, wijngaarden, oranje-huizen, stookkassen, enz.
aanteleggen, enz. en allerlei gewassen te kweeken. Alles volgens de
Ondervinding van de ervarenste hoveniers der tegenwoordige eeuw;
Doormengd met de Historiën der Planten, de kenteekens van elk Geslagt
en de Naamen van alle de bijzondere soorten in het Latijn en Duits; en
eene Verklaaring van alle de Kunst-woorden in de Kruidkunde en het
Tuinieren gebruikelijk, Waarbij ook komt Een Berigt van de natuur en het
gebruik der Barometers, Thermometérs, en Hygrometers, welke den
Hoveniers te pas komen, als meede van den Oorsprong, Oorzaaken, en
Natuur der Verhevelingen, en den bijzonderen invloed van Aarde, Lugt,
Vuur en Water op de Planten, volgens de beste Natuurkundigen. Met
koperen platen versierd. Door Philip Miller, hovenier van het genootschap
der apothekers, in hunnen kruid-
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tuin te Chelsea, en lid van het Konmglijk Genootschap te Londen. Voorzien
met eene Voorrede van den Hooggeleerden Heere Adrianus van Royen,
doctor der geneeskunde, hoogleeraar in de genees- en kruidkunde te Leiden,
en lid van het Koninglijk Genootschap te Londen, enz. Volgens den laatsten
Druk, uit het Engels vertaald door Jakob van Eems, Med. Doctor. Te
Leiden, bij Pieter van der Eyck, en de Weduwe van der Kluis, P.Z.
MDCCXLV. Met Privilegie van Haar Ed. Gr. Mog. de Heeren Staaten
van Holland en West-Vriesland. Eerste deel (Voorrede, enz., 593 blzz.,
24,3 × 39,4 cm.). Tweede deel (blzz. 595 tot 1233, 24,3 × 39,4 cm. Bibl.
Landbouwhoogeschool Gent, Bibl. Univ. Gent H N 85.).
Na het Privilegie geteekend van 21 September 1741 volgen een brief der uitgevers,
een voorbericht van den vertaler, een boekenlijst over de genoemde werken, de
naamlijst der inschrijvers. Het 2e deel van het woordenboek begint met het woord
naantjes en bevat een bijvoegsel, verscheidene lijsten van planten, een verklarende
lijst van kunstwoorden, platen met talrijke figuren, en een bladwijzer der gewassen
en voornaamste zaken. Op blz. 567, leest men het volgend klein artikel:
‘Microscopium is een Instrument, hetwelk zeer kleine voorwerpen volgens de wetten
van straalbuiging zeer groot vertoont, en maakt, dat men ze onderscheidenlijk
beschouwen kan. Dit Instrument kan een oplettenden onderzoeker van de werking
der groejing van grooten dienst zijn, door hem een net gezigt te geeven van de
bijzondere kleine naatjes en deelen der gewassen, om te ontdekken, waar ze toe
dienen, en op wat wijs het werk der groejing nevorderd worde.’
Zonderling is het dat Miller het nut van het microscoop herkent, en dat hij in zijn
gansche werk daarvan geen gebruik maakt.
De Dictionnaire des Jardiniers, uitgave in 8 boekdeelen te Parijs bij Guillot in
1785 verschenen (bibl. A.J.J.V.), bevat op blz. 110 van deel V denzelfden tekst over
het microscoop als de Nederlandsche uitgave.

Jan en Petrus Van Musschenbroeck.
Vander Aa geeft een overzicht der vooraanstaande leden der familie Van
Musschenbroeck; in mijne 2' bijdrage gaf ik eemge bijzonderheden over Samuel van
Musschenbroeck(5) die menige microscopische werktuigen heeft vervaardigd.

(5) Versl. Kon. Vl. Academie, 1927, bl. 1159.
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Jan en Petrus waren twee broeders: Jan Van Musschenbroeck (Leiden 1687 † 1748)
was hoogleeraar in de natuurkunde te Leiden, Petrus Van Musschenbroeck (Leiden
1692 † 1761) was hoogleeraar in de wijsbegeerte en in de sterrenkunde eerst te
Utrecht, daarna te Leiden.
Van deze twee natuurkundigen zegt Harting (III, blz. 141): ‘In eene prijscourant,
te vinden achter de in 1739 verschenen Beginsels der Natuurkunde, van werktuigen
door diens broeder Joannes vervaardigd, wordt, behalve van zijne enkelvoudige
mikroskopen, nog melding gemaakt van: een stel met negen vergrootglazen, om door
één of twee glazen te gelijk te zien, en bovendien van een nieuw soort van dubbel
stelsel, zijnde hoogachtig, en onder met een spiegel, waarmede men door drie glazen
te gelijk de voorwerpen ziet. Dit laatste was een samengesteld mikroskoop, voorzien
van eenen spiegel ter verlichting.’
Johannes Musschenbroeck schijnt voor de eerste maal diaphragmata gebruikt te
hebben om het overtollig licht af te sluiten. Daarenboven vervaardigde hij een aantal
kleine werktuigen zooals schuiftangen, naalden, vorkjes en vattangetjes.

Meijen.
Harting (III, blzz. 65 en 142) vermeldt in een voetnoot een boek van Meijen, Kurze
Unterricht von der Beschaffenheit und dem Gebrauch der Vergrösserungsgläser,
verschenen in 1747. Harting voegt er bij dat hij het werk van Meijen niet heeft kunnen
naslaan. Over Meijen kon ik niets vinden; wel bestaat eene inlichting van Joach.
Fred. Mayen van Dresden, die misschien wel de zelfde persoon is als de hier
genoemde.

Benjamin Martin (1704 † 1782).
Deze opticus werd geboren te Worplesdon in Surrey in 1704; was eerst een eenvoudig
landbouwersjongen, die weldra veel lust vond in de studie en zich op wiskunde en
wijsbegeerte toelegde. Reeds in 1735 publiceerde hij een werk over natuurlijke
wijsbegeerte met een overzicht van proefondervindelijke physiologie, verschenen te
London onder den titel The Philosophical grammar, being a view of the present state
of experimental physiology, or natural philosophy. Hij kwam zich vestigen te Londen
in de Fleet-street, als opticus en aardglobenmaker en vervaardigde optische toestellen,
microscopen in het bijzonder, waaraan hij talrijke verbeteringen aanbracht, en waar-
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over hij verscheidene mededeelingen schreef. Hij gelukte echter in zijne handelszaken
niet en ging failliet; arm en ongelukkig, zocht hij door zelfmoord zich het leven te
onttrekken, en stierf op 9 Februari 1782 aan de gevolgen van de opgedane wonden.
Chalmers noemt van Benjamin Martin de volgende werken:
The philosophical Grammar 1735; System of decimal arithmetic 1735;
The student's memorial book 1735; Description of both the globes, the
armillary Sphere and Orrery 1736; Elements of Geometry 1739; Memoirs
of the Academy of Paris 1740, 5 vol.; Panegyric of the Newtonian
philosophy 1754; New construction of globes 1755; System of the
Newtoman philosophy 1759; New elements of optics 1759; Mathematical
Institutions 1759; Natural History of England 1759; Philology and
philosophical geography 1759; Mathmatical Institutions 1764; Biographia
philosophica 1764; Introduction to the Newtonian Philosophy 1765;
Institutions of astronomical calculations 1765; Description of the air pump
1766; Description of the Torricellian Barometer 1766; Appendix to the
description and use of globes 1766; Philosophia Britannica 1778;
Philosophical magazine in 14 deelen
Die lijst schijnt echter onvolledig en vermeldt de werken over het microscoop schier
niet.
Benjamin Martin vereenigde, zegt Harting (III, blz. 144) de theoretische
kundigheden met de practische vaardigheid, en vervaardigde verscheidene
microscopen: een zakmicroscoop, reeds beschreven in 1739, van zeer eenvoudig
maaksel doch van eenen schroefmicrometer voorzien; dan een microscoop van een
biconcaaf glas tusschen de biconvexe voorwerp- en oogglazen voorzien, beschreven
in zijn boek van 1740; in de New Elements of optica van 1759, beschrijft hij een
microscoop met 4 lenzen; in 1771 geeft hij zijn microscopium polydynamicum uit.
De meeste der inrichtingen van Martin zijn echter hoegenaamd niet nieuw: Fontana
en Conradi hadden reeds glazen geplaatst tusschen het oculair en het objectif; het
polydynamisch microscoop is niets anders dan een verrekijker, die door uittrekking
der buizen in een microscoop wordt veranderd, hetgeen door Wolf bekend gemaakt
werd.
Voor zijn zakmicroscoop van 1739 heeft Martin een schroefmicrometer voorzien,
die feitelijk een oculair-micrometer is, bestaande uit een enkele schroef waarvan 50
windingen een duimlengte hadden; elke verdeeling gaf 1/1000 van een duim; niet
het voorwerp, doch het vergroot beeld werd aldus gemeten. Bij de samengestelde
microscopen was de micrometer van twee schroeven voorzien, en kon naar verlangen
op de voorwerptafel bevestigd of er van verwijderd worden Harting (III,
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blz. 420) denkt dat elke geheele schroefomdraaiing aan 0,5019 mm. beantwoordt;
daar de wijzerplaat in 20 deelen verdeeld is, komt elke verdeeling met 0,0251 mm.
of 0,00099 Engelsche duim overeen.
[1740 Martin] A new and compendious System of Optics. In three Parts,
viz. Part I Catoptrics, or the Doctrine of Vision by Rays reflected from
Mirrours, or polished surfaces. Part II Dioptrics, or the Theory of Vision
by Rays refracted through Lenses, or transparent Substances. Part III A
Practical Description of a great Number of the most useful Optical
Instruments and Machines, and their Construction shewn from the Theory;
viz. The Eye, Camera Obscura, single and double Microscopes, Refracting
and Reflecting Telescopes, Perspective Glasses, the Magic Lanthorn &.
The Manner of adapting Micrometers to Microscopes and Telescopes of
the reflecting Sort The whole explained, exemplified, and illustrated by a
great Variety of Copper-Plate Figures, as big as the Life. By Benjamin
Martin. Author of the Philological Library of Literary Arts and Sciences;
and a Treatise of Logarithms, Common and Logistical, in Theory and
Practice.
Oculi, pars corporis pretiosissima, & qui lucis usu vitam distinguant a
morte. Plin. Nat-Hist. Lib II, Cap. 37.
Nam sic possem figurari perspicua & specula, ut unum appareat multa ut longissime posita, appareant propinguissima - ut maxima appareant
minima, & alta appareant infima, & oculta videantur manifesta, - & stellas
faceremus apparere quo vellemus. Rog. Bacon. Epist.
London: Printed for James Hodges, at the Looking-Glass on
London-Bridge. MDCCXI. (Bibl. Univ. Gent Math 1108, XXIV + 295
blzz., 33 platen, 21,6 × 13,3 cm.)
Onder de beschrijvingen van optische toestellen treft men op blz. 158 de Camera
obscura, op blz. 174 de microscopen met een of meer lenzen: als er drie lenzen zijn,
is er een voorwerplens en twee ooglenzen. Ook wordt de Reflecting microscope van
Dr. Smith, professor in sterrekunde te Cambridge genoemd.
Van de toestellen wordt vooral de theorie aangegeven, namelijk de gang der stralen
in ieder bijzonder geval, met duidelijke schetsen.
Op het einde van het boek treft men de volgende aankondiging over een microscoop
in dien tijd voor de prijs van 10 schellingen zes pence tot een guinea:
‘Advertissement, New-Invented Pocket Reflecting Microscopes, with Micrometers;
made and sold by Benjamin Martin, in Chichester, at the following prices, viz. Those
with a Micrometer at One Guinea, without a Micrometer at Ten Shillings and
Six-pence. These Pocket Microscopes of the best sort have the very same Glasses,
take in as large a View, and magnify
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objects as much as the largest and best Reflecting Microscopes ever yet made. The
others are as good in Effect. These Microscopes have all the uses of other
Microscopes, and many which they have not. Any Gentleman may have than at the
British Coffee-House, in Finch-Lane, London; or sent to any Part of England, by a
Letter to me at Chichester. Allowance will be made to those who take a quantity.
Lately Publish'd with an appendix, by the same Author, The Description and Use of
the above-said Microscope.’
[1747 Martin]. Filozoofische onderwyzer; of algemeene schets der
hedendaagsche Ondervindelijke Natuurkunde. Handelende I Van de natuur
en eigenschappen der Lighaamen, in 't algemeen. II Van de Hemelsche
Lighaamen, Zon, Maan, Dwaalstarren, Staartstarren en vaste Starren. III
Van de Lugt en haare Verhevelingen, de Winden, Wolken, Regen, Donder,
Blikzem enz. en IV Van den Aardkloot en 't geene er op en in gevonden
word, als Bergstoffen, Water, Planten, Menschen, Beesten, Vogelen,
Visschen enz. Alles opgehelderd met Plaaten en Kaarten; Door Benjamin
Martin. Uit het Engelsch vertaald en met eenige Bijvoegsels vermeerderd.
Te Amsterdam, Bij Isaak Tirion, Boekverkooper voor aan op den
Nieuwendijk. MDCCXXXVII (Bibl. Univ. Gent H N 441, voorrede van
den vertaler, inhoud, 298 blzz., 16 platen, bladwijzer, 19,3 × 12,0 cm.).
Noch in de voorrede, noch op den titel laat zich de vertaler kennen; op de bladzijde
vóór den titel vindt men deze geschreven melding: ‘dit werk is vertaald door J.
Wagenaar’. Na de inleiding met 4 hoofdstukken, zijn er 4 deelen: stofbeschrijving,
weereldbeschrijving, lugtbeschrijving, aardklootbeschrijving. Alleen op blz. 19 vind
ik het vergrootglas of microscope vermeld, ‘om zeer kleine voorwerpen, die anderzins
het Gezigt ontwyken, te vergrooten, en zigtbaar te maaken.’ Op blz. 51 wordt de
kleinheid der lichtdeeltjes, volgens Nieuwentyt, geschat, dat uit een brandende kaars
van een zesde van een pond 41866 × 1040 lichtdeeltjes per seconde vliegen. Op blzz.
272-273 treft men de beschrijving, door een vergrootend glas, van het haar en van
diertjes van het mannelijk zaad.
[1764 Martin]. Grammaire des sciences philosophiques, ou analyse
abrégée de la philosophie moderne, appuyée sur les expériences. Iraduit
de l'Anglois de Benj. Martin. Nouvelle Edition, corrigée & augmentée. A
Paris, chez Briasson, rue Saint Jacques, à la Science, & à l'Ange Gardien.
MDCCLXIV. Avec approbation et privilège du roi. (Bibl. Univ. Gent Acc
19838, 10 + 400 blzz., 22 platen, 19,8 × 12,4 cm.).
Het boek bevat na eene inleiding vier deelen; op blz. 59 vindt men de theorie van
het microscoop; op blz. 348 wordt een
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haar met het microscoop beschreven, en op blz. 349 wordt ook het microscoop
toegepast op de studie van de diertjes van het mannelijk zaad die zoo klein zijn dat
er ten minste 3 milliarden noodig zijn om den omvang van een zandkorieltje te maken.
Benjamin Martin heeft nog de volgende werken geschreven die voorloopig buiten
mijn bereik blijven: Description and use of a pocket reflecting microscope, London
1739. Door Harting III, blz. 144 aangehaald. De new invented pocket reflecting
microscope kostte, met den micrometer, een guinea, en zonder den micrometer, tien
shillings zes pence. De catalogus van het British Museum (8715 aa 46 i) vermeldt:
The description and use of a new invented pocket reflecting microscope
with a micrometer, Chichester 1740? in 8.
Micrographia nova: or a New Treatise on the Microscope, and
Microscopical Objects, with the Camera Obscura and the Solar Microscope,
with 2 folding plates of microscopes, 4o, Reading 1742.
Vermeld in Bibliotheca chemico-mathematica van Sotheran London 1921, blz. 141,
die daarover mededeelt: ‘Containing illustrations and descriptions of 2 microscopes
mounted by the author: Pocket Reflecting microscope with a micrometer, and
Universal microscope, with a micrometer.’
Philosophia Britannica, or a New and Comprehensive System of the
Newtonian Philosophy, Astronomy and Geography, with notes, containing
the Proofs and Illustrations of all the Principal Propositions, also the
Invention, Structure, Improvement and Uses of all the considerable
Instruments, Engines, and Machines, with new Calculations, first edition,
Reading 1747, 8o. (Brit. Mus. 8705 df 14). 2d Edition enlarged 1759 (Kon.
Bibl. Brussel V B 3886). 3d Edition 1771 (Brit. Mus. 233 i 29). 4d last
Edition 1788.
Met eene beschrijving van het nieuw zonnemicroscoop of universeel samengesteld
microscoop.
Optical essays, containing, I A Description of the several sorts of..
Microscopes. II The nature of vision in insects... An illustration of the
whole on a large copper-plate. London 1750? in 8. (Brit. Mus. 269 (4)).
New elements of opticks, 1759 (Door Harting, III, blz. 145 aangehaald).
Optical Essays, containing, a pratical Description of several sorts of single,
solar, and Compound Microscopes; with their Apparatus and latest
Improvements, the Nature of Vision in Insects, a Catalogue of the principal
Microscopic Objects, the Use of the Reflecting Telescope as an universal
Perspective, the Manner of Computing the Magnifying Power in
Microscopes, a New Method of applying the Micrometer, etc., 1770.
(Genoemd door Bibliotheca chemico-mathematica Sotheran, 1921, blz.
571.)
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The description and use of a graphical Perspective and Microscope, for
drawing... objects in true perspective. To which is added a short account
of an opake solar microscope. London 1771 in 8 (Brit. Mus. B 520 (6).)
Microscopium polydynamicum: or, a new construction of a microscope,
wherein a variety of magnifying powers is communicated to each
object-lens. London 1771 in 8. (Brit. Mus B 520 (7).) (Genoemd door
Harting (III, blz. 145).)
Description and use of an opake solar microscope. Gevolgd door: A
description and use of a proportional Camera obscura, with a Solar
microscope adopted thereto. London, 1774. Aangehaald door Harting (III,
blz. 320).
Microscopium pantometricum, or a new construction of a micrometer
adapted to the microscope, 1776. Genoemd door Harting (III, blz. 419).
[1786 Martin] Martin Benjamin (?) Description of a new Universal
Microscope, which has all the uses of the single, compound, opake, and
aquatic Microscopes; also the Improved Solar Microscope with
Megalascope, with Catalogue of the Principal Microscopic Objects 1786.
Aangehaald door Bibliotheca chemico-mathematica Sotheran, 1921, bl.
141.

Willem Jacob van 's Gravesande (1688 † 1742).
Deze vooraanstaande Nederlandsche wis- en natuurkundige werd geboren te 's
Hertogenbosch op 27 September 1688; hij studeerde te Leiden en gaf in het licht,
pas 19 jaar oud, zijne Proeve over de doorzigtkunde, die op hem de aandacht vestigde
van de geleerde wereld van zijn tijd. Als gezantschapssecretaris naar Londen in 1715
gezonden, legde hij zich op de leer van Newton toe en werd lid van de Royal Society.
In 1717 werd hij hoogleeraar te Leiden; in 1730 werd hem het onderwijs in
bouwkunde in de Nederlandsche taal toevertrouwd. Hij overleed in 1742. J.N.S.
Allamad heeft de werken van Gravesande te Amsterdam in 1774 laten verschijnen,
onder den titel: OEuvres philosophiques et mathématiques de G.J. 's Gravesande,
avec l'histoire de la vie et des écrits de l'auteur.
Physices elementa mathematica, experimentis confirmata, sive introductio
ad philosophiam Newtonianam, autore Guilielmo Jacobo's Gravesande,
A.L.M. Jur. Utr. et Phil. Doctore, Regiae Societ, Lond, Socio, astrom. et
math. in Acad. Lugd. Bat. Professore ordinario, Tomus II. Lugduni
Batavorum, apud Petrum & B & P. Janssonios vander Aa, 1721, 4. (Ref.
Acta erud. Lipsiae 1722, 41, blz. 19.) Deze 1e uitgave werd gevolgd door
uitgaven in 1742 en 1748.
[1742 's Gravesande] Physices elementa mathematica, experimentis
confirmata. Sive Introductio ad Philosophiam Newtonianam. Auctore
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Gulielmo Jacobo 's Gravesande. Tomus primus. Editio Tertia duplo auctior.
Leidae. Apud Johannem Arnoldum Langerak, Johannem at Hermannum
Verbeek. Bibliop. MDCCXLII. (Bibl. Univ. Gent Acc 32852, dedicatio
+ praefatio + oratio + monitum + index + 572 blzz., 62 platen, 25,3 × 20,7
cm.).
Id. Tomus Secundus, (id, blzz. 573-1073 + index rerum, platen
LXIII-CXXVII).
Hoofdstuk 12 van het 5e boek bestudeert de microscopen en de telescopen. De gang
van de lichtstralen wordt uitgelegd. Van het microscopisch veld wordt de volgende
bepaling gegeven: ‘spatium per microscopium visium, id est, Circulus, in quo Objecta
per Microscopium visibilia sunt, vocatur Microscopii campus.’
[1748 's Gravesande I]. Physices elementa mathematica, experimentis
confirmata; sive Introductio ad Philosophiam. Auctore Gulielmo Jacobo's
Gravesande. Tomus primus. Editio quarta, auctior et correctior. Leidae,
Apud Johannem Arnoldum Langerak, Johannem et Hermannium Verbeek.
Bibliop. MDCCXLVIII. (Bibl. Univ. Gent Phil 47, dedicatio + praefatio
+ monitum + oratio + index + 572 blzz., 62 platen, 25,5 × 19,6 cm.)
[1748 's Gravesande II]. Ibid Tomus secundus. (blzz. 573-1073, index,
platen 63 tot 127).
[1774 's Gravesande I]. OEuvres philosophiques et mathématiques de
Mr. G.J. 's Gravesande, Rassemblées & Publiées par Jean Nic. Seb.
Allamand, qui y a ajouté l'histoire de la Vie & des Ecrits de l'Auteur
Première Partie. A Amsterdam, chez Marc Michel Rey, MDCCLXXIV
(Bibl. Univ. Gent Phil 46, LXIV + dedicace + preface + 317 blzz., 29
platen, 25,7 × 21,3 cm.)
Dit boek bevat eene verhandeling over doorzichtkunde, een over wiskunde en
natuurkunde, en dan eene reeks aanteekeningen over de beweging en over
lichtwerktuigen.
[1774 's Gravesande II]. Ibid. Seconde Partie. (ibid., 366 blzz.).
Verhandeling over metaphysica en wijsbegeerte. De twee boekdeelen bevatten niets
over micrographie en over microscopen.

Joseph Harris.
Proposals for printing by subscription a treatise upon microscopes,
containing a compleat account of all sorts of microscopes, both as to their
theory and mechanism. With several new improvements. Bibl. brit. Lattaye,
deel 19, 1742, blz. 211.
Dit werk bestaat noch te Gent, noch te Brussel, noch te London, en wordt ook door
Harting niet genoemd.
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Henry Baker (1698 † 1774).
Het is door het bezit en het doorbladen van verscheidene uitgaven van de werken
van Henry Baker, die in het Nederlandsch werden vertaald, dat ik tot de gedachte
kwam deze bijdragen over de bibliographische geschiedenis van het microscoop te
schrijven; het was vooral de studie van de Hollandsche uitgave van Houttuyn die
daaraan vooral aanleiding gaf. Eerst dacht ik, als naar gewoonte, mij tot de boeken
van Baker te beperken; weldra echter ondervond ik dat het overzicht zeer uitgebreid
kon worden, en daarom aarzelde ik niet de bibliographische studie te ondernemen.
Het was voor mij de gelegenheid opnieuw verrast te worden door hetgeen in de 18e
eeuw reeds was gevonden.
Henry Baker werd geboren te London op 8 Mei 1698; hij trad in 1729 in het
huwelijk met de jongste dochter van Daniel Defoe; in 1740 werd hij lid van de Royal
Society; na een werkzaam leven, aan de wetenschap en aan de kunst gewijd, overleed
hij te London op 25 November 1774. De werken, die hij heeft nagelaten, zijn van
verschillenden aard, van de dichtkunst tot de werktuigkunde. Chalmers noemt de
volgende: Original Poems, 1e deel 1725, 2e deel 1726; The Universe, gedicht met
verscheidene uitgaven; account of the water polype, in de Philosophical Transactions;
Universal spectator, tijdschrift voor de 1e maal in 1728 verschenen, dat 5 jaren
bestond; Medulla Poetarum Romanorum 1737; The Microscope made easy, 1742
met 6 uitgaven; Employment for the microscope, met verscheidene uitgaven.
[1742 Baker] The microscope made easy: or, I The nature, uses, and
magnifying Powers of the best Kinds of microscopes Described, Calculated,
and Explained: For the Instruction of such, particularly, as desire to search
into the Wonders of the minute Creation, tho' they are not acquainted with
optics. Together with Full Directions how to prepare, apply, examine, and
preserve all sorts of objects, and proper Cautions to be observed in viewing
them, II An Account of what surprizing Discoveries have been already
made by the Microscope: with useful Reflections on them. And also A
great Variety of new Experiments and Observations, pointing out many
uncommon subjects for the Examination of the Curious. By Henry Baker,
Fellow of the Royal Society, and Member of the Society of Antiquaries,
in London. Illustred with Copper Plates. Rerum Natura nusquam magis
quam in Minimis tota est. Plin. Hist. Nat. Lib XI. C. 2. London: Printed
for R. Dodsley, at Tully's Head in Pall-Mall. MDCC. XLII. (Bibl. A.I.I.V.,
Dedication, Contents, Introduction, 311 blzz., index, 14 platen, 19,8 ×
11,9 cm.)
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Na een opdracht aan Martin Folkes voorzitter en aan de leden van de Royal Society
(VI blzz.), een inhoudstafel (blzz. VII-X) en eene inleiding (blzz. XI-XVI), wordt
het boek verdeeld in twee deelen, het eerste over de toestellen (blzz. 1-64, 15
hoofdstukken), het tweede over de voorwerpen welke met de microscopen kunnen
onderzocht worden (blzz. 65-311, 52 hoofdstukken). Eindelijk een alphabetische
inhoudstafel.
De eerste toestellen werden door den Hollander Drebbel of door den Italiaan
Fontana vervaardigd. De microscopen zijn eenvoudig of dubbel volgens het getal
der vergrootglazen; van Leeuwenhoek heeft met eenvoudige, Hooke met dubbele
microscopen gewerkt.
Hoofdstuk III wordt gewijd aan de beschrijving van het eenvoudig zakmicroscoop
van Wilson, zonder weerkaatsenden spiegel, met figuur. In hoofdstuk IV komt een,
figuur met spiegel en hoofdstuk V bestudeert het dubbel weerkaatsend microscoop
van Culpeper en Scarlet, met figuur, eene verbetering van het dubbel microscoop
van Marshall. In de volgende hoofdstukken bespreekt Schr. de microscopen van
Liberkühn en van Cuff, de verschillende deelen van het toestel, de vergrootingen,
en de methoden van de micrographie. Op talrijke plaatsen van het 2e deel over
micrographie worden de ontdekkingen van Leeuwenhoek vermeld en beschreven.
14 platen met talrijke figuren.
Baker Henry F.R.S. The microscope made easy, or I the nature, uses and
magnifying powers of the best Kinds of microscopes described, calculated,
and explained. II An account of discoveries made by the microscope.
Illustrated with copper plates. The second edition With an additional plate
of the Solar Microscope, and farther accounts of the polype. London, 1743,
in 8 (Brit Mus. 975 d 11).
Third edition, London 1744, in 8 (Brit. Mus. 956 g 4).
Fourth edition; with some farther Accounts of the Polype, London 1754
in 8 (Brit. Mus 45 e 7).
Fifth edition, London 1769 in 8 (Brit. Mus. 8715 aaa).
[1744 Baker] Het microscoop gemakkelijk gemaakt. Of beschrijving van
de beste en nieuwste microscoopen, en van derzelver Behandeling.
Alsmede een Berigt van de verbaazende Ontdekkingen Gedaan met de
vergrootglazen. Door Henry Baker, Lid van het Koninglijk Genootschap
en van de Maatschappij der Oudheids Onderzoekers te Londen. Vereierd
met koperen Plaaten. Naar den Tweeden Druk uit het Engelsch vertaald.
Te Amsterdam, By Isaak Tirion, Boekverkooper voor aan in de
Kalverstraat, in Hugo Grotius, MDCCXLIV. (Bibl. A.I.I.V, voorbericht,
Gelegenheidsverzen, Opdracht, inhoud, inleiding, 300 blzz. bladwyzer,
14 platen, 21,5 × 13,5 cm., Brit. Mus. 956 e 31, Kon. Bibl Brussel II
23026).
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Alhoewel de 1e uitgave van het Engelsch werk in 1742 verscheen, vermeldt de
Nederlandsche vertaling dat deze volgens den 2en druk werd gemaakt; daarover zegt
Chalmers(6): ‘The microscope made easy, which was originally published in 1742,
or 1743, has gone through six editions’.
De Nederlandsche uitgave wordt als volgt verdeeld: titelblad met een prentje met
het beeld van Hugo Grotius door J.C. Philips geetst; voorbericht van den drukker (2
blzz.) waarin de vertaler niet bekend wordt gemaakt: ‘Ik stelde daar op het Engelsche
werk in handen van een geleerd en taalkundig Heer, wiens oordeel ik veel
toevertrouw’; - een gedicht, uit het Engelsch vertaald, door Pieter Bakker, waarin
veel lof wordt gezegd van het boek van Henry Baker (4 blzz.); - de opdragt aan
Martin Folkes voorzitter en aan de leden van het Koninklijk Genootschap te Londen
(4 blzz.); - inhoud (4 blzz.); - tafel der platen (2 blzz.); - inleiding (6 blzz.); - 1e deel
met 15 hoofdstukken (blzz. 1-64) en 2e deel met 52 hoofdstukken (blzz. 65-300); Bladwijzer. Het werk bevat dezelfde 14 platen als de Engelsche uitgave van 1742.
De vertaling stemt volledig overeen met den Engelschen tekst; alleen vond ik hier
het volgend gedicht:

Op het Gebruik ende Ontdekkingen van 't Microscoop, Van den
Heere Henry Baker. Uit het Engelsch vertaald.
Wie 't vindingryk en 't uitgestrekt vermogen
Van 's menschen ziel beschouwt, erkent gewis,
Door eene reeks van wond'ren opgetogen,
Dat zy een straal der hoogste Godheid is:
Zy kan op de aard' Natuurs geheim doordringen,
Waar zig een schat van hemel-kunst vertoont;
Of streeft omhoog, naar Zonne- en Starre-kringen,
En ziet de schoonte en wysheid die daar woont.
Geen afstand, hoe onmeetbaar, hoe verheven,
Geen voorwerp ook, hoe wonder klein het zy,
Kan 't scherpziende oog, door kunst gesterkt, ontstreven,
Die 't grooter maakt, of brengt het naderby.

(6) The general biographical Dictionary by Alex Chalmers, vol III, London 1812, blz. 339.
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Dat de Ouden vry van hunnen Linceus zwygen,
Hoe ver hy zag, hoe diep hy kyken kon,
Wien 't lust dien held in zien voorby te stygen,
Die leer' dien greep van Baker, die de bron
Van wetenschap ontdekt, door vlyt en oordeel.
Hy, wien de hand werdt van de kunstgeboôn,
Leert in deez' blaên het hart-verkwikkend voordeel
Van 't geestig zien, alleen der wyzen loon;
Waarin hy 't oog die wond'ren doet beschouwen,
Daar 't oude Rome en Babels muur voor wykt,
Geen eerste schoon der kunst kan proef by houwen,
En door Apel gewis de vlag voor strykt.
Veragt gediert' zal hier het oog verbazen,
Wanneer het glas hun kleenheid veel vergroot:
De Myten zelfs, slegts stofjes op de kaazen,
Wien ieder kaas verstrekt een waereld-kloot,
Vertonen zig als beesten grof van leden;
Van leden meer voorzien dan de Olifant,
Het glas ontdekt hun levenswyze en zeden:
Een blad der kers of perzik is een land
Of ruime weî voor duizend kleene dieren:
Een droppel vogts, dat zuiver zig vertoont,
Schynt hier een zee, waar in, met snelle zwieren,
Zig steeds beweegt 't gedierte dat daar woont:
Hier toont men my (ô wonder kunst-vermogen!)
Den purp'ren vloed des levens, die den zoom
Van de aad'ren schuurt en 't hart, en klaar voor de oogen
Daar heene rolt gelyk een snelle stroom.
Waar is het eind'? Natuur is ryk van schatten.
Een been, een hair, een schelp, een schub, een huid,
Een blad, een bloem, een steel en zaad, bevatten
't Volmaakste schoon; waar op de twyf'ling stuit,
Of wel de stof' kon tot dien luister ryzen,
Diens glans verkreeg door eenig blind geval,
En 't werk niet zy een 's Magtigen en Wyzen
Die waarlyk was, en is, en wezen zal.
Ja 't naauwziende oog kan in der dieren werken,
In 't not der Spin, der zyde-wormen draad,
Een eêlheid en een effenheid bemerken
Die 's menschen kunst zeer ver te boven gaat.
Gy Trotzen dan, die hier Gods magt niet kennen
Zyn wysheid hier niet zien wilt, die voor 't oog
Beide open zyn, strykt vry uw stoute pennen;
Ziet niet zoo fier, natuur voorby, om hoog;
Maar ziet om laag; 't is deugd dus neêr te kyken.
En ga te slaan wat langs het aardryk zweeft,
Daar zult gy zien 't vermogen van dien ryken
En wyzen God, die 't slegte beestje heeft
Met zoo veel schoonte en luister overtogen
Als u versiert, en 't geen hy even trouw
(ô Wond're zorg!) met albewaakende oogen
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Als u behoên, en voedzel schenken wou.
Bedriege ik my? Of zullen myn gedichten
Hier onvoorziens hun zwak vermogen biên,
En in uw' geest dat edel opzet stigten
Om 't schrander werk van Baker in te zien;
Daar eige magt en zelfmin, elk zyn' standerd
Voor nederlegt, een werk dat hoogmoed breekt,
Rn, in dees lugt, van taal en kleed veranderd,
In. 't Hollandsch pronkt, en niet min sierlyk spreekt
Dan in de taal der kunstgeleerde Britten.
't Strekt u tot eer, ten nutte ons, dat wy 't werk
Van Baker mede in onze spraak bezitten;
Tot dezen schat was onze lust te sterk,
Roemrugtig Land! groot Eiland! door verbonden
En maatschappy met Holland naauw veréénd!
Hoe word zoo juist een zelfde zugt gevonden
By uen ons, uit een begin ontleend?
Een ed'le min ligt beiden digt aan 't harte,
Die elk voor 't heil der Vryheid waaken doet,
En die ge, als 't nypt, voor ondergang en smarte
Bei trouw beschut ten koste van uw bloed:
De vryë dienst van God en zyn altaaren,
Is 't vast ciment dat beider welstand styft:
In beider ziel is ééne drift gevaaren
Die elk naar 't choor der waare wysheid dryft:
Wat wonder dan, dat wy de vrugten haalen
Der wetenschap, uit uw Gemenebest?
Dat wy het licht van wysheids held're straalen
(Dat zynen glans verspreidt tot ons Gewest)
In 't brand-punt der weetgierigheid vervangen,
En door dat vuur het oordeel en 't verstand
Een sterker gloed van kennis doen erlangen,
Die 't al verlicht en koestert door zyn brand.
Tot zulk een einde, en door dien trek gedreven,
Uit lout're lust en liefde tot de kunst,
Wordt Bakers werk in 't Neêrduitsch uitgegeven;
Leer-gierigen zyn voor die dierb're gunst
Op 't hoogst verpligt den wyzen Tolk te danken:
De Dichtkunst schryft, bekoort door de ed'le stof
Met duurzaame inkt (dat 's meer dan Cyter-klanken)
In 't Neêrlands hart zijn welverdienden lof.
Pieter Bakker.

Baker Henry F.R.S. Employment for the Microscope. I Examination of
Salts and Saline Substances. II Account of various Animalcules never
before described, with Description of Microscope used; 17 folding
copperplates, 8o, London 1753 in 8 (Brit. Mus. 45 c 17). 2d Edition, London
1764, 8o (Brit. Mus. 956 e 32).
[1754 Baker] Le microscope à la portée de tout de monde, ou Description,
calcul et explication de la nature, de l'usage et de la force
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des meilleurs microscopes; avec les méthodes nécessaires pour préparer,
appliquer, considérer et conserver toutes sortes d'objets, et les précautions
à prendre pour les examiner avec soin. Le détail des découvertes les plus
surprenantes, faites par le moyen du Microscope, et un grand nombre
d'expériences et d'observations nouvelles sur plusieurs sujets interessans.
Traduit de l'Anglois de Henry Baker, de la Société Royale de Londres,
sur l'édition de 1743, où l'on a ajouté la figure de Microscope solaire, et
plusieurs observations nouvelles sur le Polype. A Paris, chez Ch.A.
Jombert, Imprimeur du Roi pour le Génie et l'Artillerie, rue Dauphine.
MDCCLIV. (Bibl. Univ. Gent, Phys 239, opdracht, inleiding, tafel,
privilegie, 345 blzz., alphabetische inhoud, 14 platen, 19,7 × 41,8 cm.,
Kon. Bibl. Brussel II 7148.)
De Fransche vertaling vermeldt dat zij werd gemaakt met de Engelsche uitgave van
1743 die aldus wel de 2e schijnt te zijn. Er wordt geen naam van vertaler genoemd.
Het boek bedraagt: epitre dedicatoire à Folkes (blzz. III-VII), introduction (blzz.
VIII-XIII), table des chapitres (blzz. XIV-XVII), privilège du 14 avril 1749, 1e partie
(pp. 1-73), 2e partie (pp. 74-345), table, 14 planches.
[1756 Baker-Houttuyn] Nuttig gebruik van het Mikroskoop, of
handleiding tot nieuwe waarneemingen omtrent de configuratiën en
krystallen der Zouten, de Takschieting der Metaalen, de Vorming van de
Edele Gesteenten, de Koraalen, den Barnsteen, enz. Waar by komt De
Beschouwing van veele te vooren onbekende Water-Diertjes en andere
Insekten; van Schimmel-Plantjes, Kampernoelje-zaadjes; de vergiftige
Wapenen van den Spinnekop en andere Gedierten; de Spruitjes in de
Zaaden der Gewassen, enz. Als ook Een Berigt van het Mikroskoop tot
deeze Waarneemingen gebruikt, dat bekwaam is om de wezentlyke grootte
der Voorwerpen, op eene zeer gemakkelyke wyze, nauwkeurig te bepaalen,
enz. In 't Engelsch beschreeven door Henry Baker, Lid van de Koninglyke
Societeit en van het Genootschap der Oudheid-Onderzoekers te Londen.
Hier agter is gevoegd de Natuurlijke Historie van de Polypen. Alles met
de noodige afbeeldingen opgehelderd. Te Amsteldam, By Houttuyn, 1756.
(Bibl. A.I.I.V., Voorreden, inhoud, 498 blzz., bladwyzer, 18 platen, 21,8
× 13,5 cm.; Kon. Bibl. Brussel III 16131).
Men zal bemerken dat dit boek, alhoewel van den zelfden aard als Het microscoop
gemakkelijk gemaakt, toch den zelfden titel niet draagt. Baker heeft ook in het
Engelsch twee boeken over microscopie geschreven: The microscope made easy en
Employment for the microscope. Het nuttig gebruik van het mikroskoop is de vertaling
van dit tweede werk
De voorrede is geteekend M. Houttuyn, Med. Doctor. Amsteldam den 12 December
1755, en kondigt aan dat op de platen de microscopen van Leeuwenhoek, Trembley
en Cuff
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verbeeld zijn; voor Leeuwenhoek is Houttuyn vol bewondering: ‘De afbeelding van
de Mikroskoopen, met welken de Heer Leeuwenhoek, onze Landsgenoot, zo veele
verbaazende Ontdekkingen, die nog tot verwondering van geheel Europa strekken,
heeft gemaakt, raakt ons Nederlanders in 't byzonder.’
Het boek is in twee deelen verdeeld: het eerste beschrijft de figuren door zouten
en mineralen voortgebracht, onder 55 hoofdstukken verdeeld, en met schoone
teekeningen duidelijk gemaakt. Het tweede is van biologischen aard: ‘Afbeelding
en beschryving van eenige voor 't bloote Oog byna onzigtbaare water-diertjes,
benevens veelerlei andere insekten, enz.’
In een aanhangsel worden eenige toestellen beschreven voor de microscopie,
waaronder deze van Leeuwenhoek, Trembley en Cuff, alles met de noodige platen
uitgelegd. De micrometer van Folkes laat toe de vergrooting te bepalen, zoowel in
middellijn als in oppervlakte. Het 5e artikel wordt gewijd aan onderrichtingen om
afbeeldingen van munten en gedenkpenningen te bekomen, en wel door middel van
zegellak en plaatdrukkersinkt.
Het kort begrip van de natuurlijke historie der gemeene polypen met eene plaat is
de beschrijving van verscheidene waterwezentjes (blzz. 469-498).
[1760 Baker] Het microscoop gemakkelijk gemaakt of beschrijving van
de beste en nieuwste microscopen; en van derzelver Behandeling. Als
mede een Berigt van de Verbaazende ontdekkingen Gedaan met de
vergrootglazen. Door Henry Baker, Lid van het Koninglyk Genootschap
en van de Maatschappy der Oudheids Onderzoekers te London, versierd
met koperen Plaaten. Tweede Druk. Te Amsterdam, Bij Isaak Tirion,
MDCCLX (Bibl. Univ. Gent Acc 43341, opdracht, verzen, inhoud,
inleiding, 300 blz., bladwijzer, 14 platen, 20,3 × 12,0 cm., Kon. Bibl.
Brussel III 17296.).
Deze tweede uitgave van de Nederlandsche vertaling verschilt bijna niet van deze
van 1744. Het voorbericht van den drukker alleen is gevallen. Voor het overige zelfde
getal blzz. en platen. De naam van den vertaler blijft onbekend.
[1778 Baker-Houttuyn] Het mikroskoop gemakkelijk gemaakt, of
gemeenzaame beschryving, van allerley werktuigen, Die men gebruikt
om zeer kleine Diertjes en andere voorwerpen, klaar en duidelyk, vergroot
zynde, te beschouwen; met al het gene daar toe behoort: Vervolgd met
een Berigt van de verbaazende Ontdekkingen, Die door middel van
Vergiootglazen gedaan zyn: Weleer beschreven door Wylen
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Henrik Baker, Lid van de Koninglyke Societeit der Weetenschappen en
der Oudheid-Onderzoekeren te Londen, En met Koperen Plaaten, waar in
alles vertoond woidt, versierd: By deezen Derden Druk thans nagezien,
verrvkt met Aantekeningen en vermeerderd met een Aanhangzel,
Behelzende Nieuwe Waarneemingen en Ontdekkingen, Aanmerkingen
op de voorige, inzonderheid omtrent de Zaaddiertjes en 't Menschelyk
Bloed: alsook een Berigt van de Verbetering der Mikroskoopen tot deezen
tyd toe en Afbeeldingen van de voornaamste der laatst uitgevondene op
Koperen Konstplaaten: door Martinus Houttuyn, Medicinaa Doctor en Lid
van het Zeeuwsch Genootschap der Weetenschappen, enz. Te Amsterdam,
By de Erven van F. Houttuyn, 1778. (Bibl. A.J.J.V., voorrede, opdragt,
gedigt, inhoud, inleiding, '496 blzz., bladwijzer, 28 platen, 22,2 × 13,8
cm.).
Deze derde uitgave is een uitgebreide vertaling van het Engelsch werk The microscope
made easy. De twee eerste uitgaven der Nederlandsche vertaling van 1744 en 1760
zonder naam van vertaler verschillen onderling bijna niet; de derde uitgave is
daarentegen omvangrijker, en geteekend van Martinus Houttuyn, die zich ook bekend
maakt in de voorrede te Amsterdam 20 October 1777 gedagteekend. De Opdragt aan
Martin Folkes (4 blzz.) en het gedicht van Pieter Huisinga Bakker (4 blzz.) zijn
gebleven.
Het boek behelst twee deelen en een aanhangsel.
Het eerste deel (blzz. 1-64) bespreekt de microscopen, de toestellen in de
micrographie gebruikt en het onderzoek van het microscopisch materiaal. Men weet
dat Leeuwenhoek nooit zijne microscopen, waarmede hij tallooze ontdekkingen heeft
gedaan, heeft beschreven, en hij gaat door met enkelvoudige bolvormige lenzen
gewerkt te hebben; na Leeuwenhoek's dood werden door zijne dochter Maria
verscheidene microscopen aan de Royal Society geschonken; uit hetgeen Baker van
deze microscopen zegt blijkt dat deze micioscopen uit dubbele verheven ronde lenzen
bestonden: ‘(blz. 7, noot) Sommigen beschryven de Glazen, waarvan de Hr.
Leeuwenhoek in zyne mikroskoopen gebruik maakte, als kleine Bolletjes of Klootjes
van Glas, welke misslag waarschynlyk moet ontstaan uit hunne onderneeming om
te beschryven 't geen zy nooit gezien hebben: want, terwyl ik dit schryf, staat het
Kabinet van Mikroskoopen, dat die vermaarde Man, by zyn overlyden, aan de
Koninglyke Maâtschappy als een Legaat heeft nagelaten, op myn Tafel; en ik kan
de wereld verzekeren, dat yder der zesen-twintig Mikroskoopen, daarin vervat, een
dubbele verhevenronde Lens is, en geen Kloot of Bolletje.’
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De volgende microscopen worden beschreven: deze van Leeuwenhoek en Wilson,
het dubbel terugkaatsend microscoop, het dubbel microscoop van Marshal door
Culpeper en Scarlet verbeterd, het zonne- of donkere Kamer microscoop, en het
microscoop voor ondoorschijnende voorwerpen, beide van Lieberkühn.
Het tweede deel heet: ‘Vervolg van net Mikroskoop gemakkelyk gemaakt of
bericht van de verbaazende ontdekkingen, die reeds met mikroskoopen gedaan zyn
of nog gedaan kunnen worden, enz.’, waarin een omstandig overzicht over
micrographie wordt gegeven, en waarin Leeuwenhoeks ontdekkingen op den voorrang
komen. (blzz. 65-304).
De twee eerte deelen zijn uit de twee eerste uitgaven geput; het aanhangsel dat
zeer uitgebreid is (blzz. 305-496) is nieuw, bedraagt 15 hoofdstukken, en draagt als
titel: ‘Aanhangzel behelzende nieuwe waarneemingen met sterker vergrootende
Glazen; aanmerkingen omtrent degenen die op de zaaddiertjes en 't menschelyk bloed
gedaan zijn; als ook omtrent het vinden van de vergrootende vermogens der
Vergrootglazen of Lensen: aanwyzing van de manier om dezelven te slypen;
beschryving en afbeelding van eenige nieuwlings uitgevonden Mikroskoopen en
algemeene bedenkingen over het gebruik der Mikroskoopen tot deezen tyd toe en
de Waarneemingen met dezelven.’
De hoofdstukken zijn eigenlijk de mededeelingen gedaan door vrescheidene
onderzoekers: van Baker over microscoopglaasjes door di Torre aan de Royal Society
geschonken (1766, Phil. Trans.), van di Torre van Napels over een nieuw microscoop
(1765, Phil. Trans.) en over proeven op het menschelijk bloed met dat toestel gedaan,
van Adams over het gebruik van glasbolletjes tot microscopen, van Lieberkuhn over
vergrootglazen en terugkaatsende spiegels, van Lyonnet over vergrootende vermogens
der lenzen, van Ellis over de zaadjes van schimmel en over rottend aftreksel van
hennepzaad (1769), van Ledermuller over de zaaddiertjes (1756), van Adams over
een veranderlijk microscoop, van Dellebarre over een algemeen microscoop, van
Martin over een zonnemicroscoop voor ondoorschijnende voorwerpen, en over een
veelmachtig microscoop.
Een alphabetisch bladwijzer maakt de opzoekingen in het boek gemakkelijk.
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Onder de talrijke andere verhandelingen van Henry Baker, kan nog vermeld worden:
The works of Molière, translated by Henry Baker, 1739, in 12. (Brit. Mus.
11736 aaa.)
An Attempt towards a Natural History of the Polype in a letter to Martin
Folkes describing their different species, their diseases and cures, directions
how to feed, manage and preserve them, a course of experiments by cutting
these creatures, London 1743 in 8. (Brit. Mus. 975 i 27, 955 d).
An invocation of health, a poem. London 1723 fo (Brit. Mus. 643 m 13
(19)).
Medulla Poetarum Romanorum: or the most beautiful and instructive
passages of the Roman-poets, with translations of the same in English
verse. Lat. and Engl. 2 vol. London 1713, in 8 (Brit. Mus. 997 K 24).
Original poems: serious and humourous. London 1725, in 8 (Brit. Mus.
11633 e 2, 994 c 43 (i)).
The Universe, a poem intended to restrain the pride of man, London
(1727?) in 8, Brit. Mus. T 197 (2); 2d edition, London (1750?) in 8, Brit.
Mus. 11631 e 2; 3d edition, London (1760?) in 4, Brit. Mus. 11643 bbb
13 (3); another edition with additions by A. Crocker, 1808, in 12. Brit
Mus. 11603 b 32.
Essai sur l'histoire naturelle du polybe, Paris 1744. (Bibl. Univ. Gent H N
625 en A 36443.)
Aan den naam van Henry Baker is deze van Houttuyn verbonden, Frans Houttuyn
die de Nederlandsche uitgave in het licht gaf en zijn zoon Martinus Houttuyn die het
boek vertaalde.

Martinus Houttuyn (1720 † 1793).
Het Nieuw Nederlandsch biographisch Woordenboek vermeldt over Martinus
Houttuyn niets. Van zijn vader Frans Houttuyn wordt daar vermeld (II, 1912, blz.
612) dat hij als boekverkooper ingeschreven was in het Amsterdamsche gilde van
24 Maart 1745 tot 1765 op het Water tegenover de Papenbrug in Isaac Newton onder
de zinspreuk Aedificando floret.
Hij bezorgde in 1747: Inleyding tot de wijsbegeerte van 's Gravesande, in 1761
en volgende jare de Natuurlijke historie van zijn zoon Martinus, practiseerend
geneesheer te Hoorn.
In zijn Biographisch Woordenboek (VIII, 1867, blz. 1334) zegt Vander Aa, dat
Martinus Houttuyn, geboren in 1720, doctor in de geneeskunde werd, te Leyden
studeerde, waar hij in 1749 eene dissertatio spasmologica, spasmorum theoriam
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exhibens verdedigde. Hij gaf eene vertaling van het Systema naturae van Linnaeus
met belangrijke uitweidingen, uitgegeven eerst bij zijn vader Frans, dan bij de erven,
eindelijk voor de laatste deelen bij J. Vander Burgh en zoon in 1785. Hij vervolgde
ook de Geschiedenis der Nederlandsche vogelen van Nozeman en Sepp. Hij was lid
van het Zeeuwsch genootschap van Kunsten en Wetenschappen, en van de
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Vander Aa vermeldt van Martinus
Houttuyn de volgende werken:
Natuurlijke historie of uitvoerige beschrijving der dieren, planten en
mineralen, volgens het samenstel van den heer Linneus, met nauwkeurige
afbeeldingen, 16 stukken, Amsterdam 1761, 8o.
Handleiding tot de chirurgie of heelkonst, volgens het Hoogduitsch van
J.L. Platnerus. Amsterdam 1764, 8o.
Het mikroskoop gemakkelijk gemaakt door H. Baker, 3e druk, nevens een
Aanhangsel betreffende nieuwe waarnemingen, Amsterdam 1778, 8o.
(Bibl. Gent A 43340.)
A. Nozeman, Nederlands vogelwerk, met derzelver beschrijving, na
deszelfs dood vervolgd door M. Houttuyn en Sepp. Amsterdam, 1770 en
1824 fo.
Faujas de Saint Fond, beschrijving der proefnemingen met konstige
lugtbollen, uit het Fransch door M.H., Amsterdam, 1784, 8o.
Bedenkingen over de sterflijkheit en het getal des volks in Amsterdam,
Amsterdam, 1783.
Afbeeldingen van in- en uitlandsche houten, 18 uitgaven. Amsterdam,
1791, gr. 4o.
Animalium Musaei Houthuginanae rudex, Amsterdam, 1787.
Vertal. van Knorr (Georg Wolfgang). De natuurlyke historie der
versteeningen: Amsterdam, 1773, 4 vol. in fo (Bibl. nat. Paris).
In Verh. Holl. Maatsch. Wetensch.: De echte benzoinboom en Tamferboom
van Sumatra IV, 1784, blz. 257; Aanmerkingen over de bloemen van den
nooten-muskaatboom, 1789, blz. 211; Vertoog over de veranderlijke
steenen, 1781, blz. 311; Beschrijving van eenige Japansche visschen, 1782,
blz. 311.
In Nederl. Alg. Vad. Letteroef: Aanmerkingen over de herfstdraden, 1787,
III, 2, blz. 520; Aanmerkingen over de rupsen, 1786, I, 2, blz. 327; Bericht
aangaande de echte oleum cajupoeti, 1774, III, 2, blz. 102.
In Verhandel. Zeeuwsch Genootsch. Wetensch. (Bibl. Gent Hi 1902, Hi
2061): Het onderscheidt der Salamanderen, 1782, IX, 2, bl. 305;
Beschrijving van de Moluksche tinerts, 1786, XI, blz. 383; Beschrijving
van eenige Oost-Ind. tinertsen, 1782, IX, 2, blz. 337; Onderscheid der
zwarte en witte peper, X, blz. 604.
In het Duitsch verscheen verder:
Des Ritters C. von Liuné vollständiges Natursystem, nach Anlei-
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tung des Hollandischen Houttuynischen Werks, ausgefertiget von P.L.S.
Muller, 1773 (Brit. Mus.).
Des Ritters C. von Liuné vollstandiges Pflanzensystem nach Anleitung
des Holländischen Houttuynischen Werks übersetzt 1777) (Brit. Mus.).

John Cuff.
Harting (III, blz 67) stelt het vervaardigen van het microscoop van Cuff in 1755,
alhoewel reeds deze laatste in 1743 de beschrijving van een zakmicroscoop, en in
1744 van een dubbel microscoop liet verschijnen. De ienzen konden gebiacht worden
in een kokertje boven een ringvormige voorwerptafel, waaronder een terugkaatsende
spiege zich bevond; in het geval van verscheidene lenzen die in de buis geplaatst
zijn, is die buis in de vertikale richting door eene schroef beweegbaar.
Cuff was het ook die aan het zonnemicroscoop den vroeger gebruikten spiegel
weder invoerde, die aan vroegere toestellen, namelijk deze van Lieberkühn, ontbrak.
Ik kon geen der werken van Cuff onderzoeken; zij bestaan noch te Gent, noch te
Brussel.
Cuff John. Description of a Pocket Microscope, with plate: - of a now
Invention to fix the above plate: - of a Microscope for opake objects, plate:
- of a Solar, or Camera Obscura Microscope, plate. 8o, 1743. (Volgens
Bibliotheca chimico-mathematica Sotheran 1921, blz. 363).
The description of a new constructed double microscope, London 1744,
8o (Brit. Mus. T 354 (4) en 117 d 53).
The description of a pocket microscope, with the apparatus thereunto
belonging, as made by J.C., London 1750? 8o (Brit. Mus. 8715 aaa).
Description d'un microscope de poche et de toutes les pièces qui en
dépendent, le tout fait par J.C. The description of a pocket microscope,
with plates. Fr. and Engl. London 1744 (Brit. Mus. 538 i 30 (3-5)).
Description d'un microscope double d'une nouvelle construction: auquel
on a ajouté plusieurs inventions très utiles, London 1750? 8o (Brit. Mus.
8715 b).

Abraham Trembley (1710 † 1784).
Geboren te Geneve in 1710 was Abraham Trembley eerst bestemd voor eene
kerkbediening en werd in dit inzicht naar Holland gezonden. Hij voelde zich echter
door de wetenschappen aangetrokken, en hield zich bezig met onderwijs. De polypes,
of microscopische infusoriën in 1703 door Leeuwenhoek beschre-
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ven, waren sedert dien tijd niet bestudeerd, en in 1744 publiceerde Trembley te
Leiden zijne Memoires sur les polypes die de aandacht van de wetenschappelijke
wereld op hem vestigde; na eene briefwisseling met Leibnitz, Boerhaave, en Bonnet,
kwam Trembley door zijne onderzoekingen tot het besluit dat zijne polypen geen
planten, wel dieren, waren.
Buiten zijn wetenschappelijk werk, heeft Trembley nog geschreven: Instructions
d'un père à ses enfans sur la nature et la religion, 2 deelen, 1775 en 1779; Instructions
sur la religion naturelle, 3 deelen 1779; Recherches sur le principe de la vertu et du
bonheur.
[1744 Trembley] Mémoires, pour servir à l'histoire d'un genre de Polypes
d'eau douce, à bras en forme de cornes: Par A. Trembley, de la Société
Roïale. A Leide, chez Jean & Herman Verbeek, MDCCXLIV (Bibl. Univ.
Gent HN 486, preface, 324 blzz., 13 platen; Kon. Bibl. Brussel V 4344;
25 × 19,5 cm.)
Dit werk bevat 4 verhandelingen, de beschrijving der polypen (blzz. 1-78), hunne
voeding (blzz. 79-148), hun ontstaan (blzz. 149-228), en opzoekingen over deze
wezens (blzz. 229-322). De zoetwaterpolypen die beschreven worden behooren
volgens schr. tot de dieren, en komen overeen met de Hydrasoorten (thans ook in
boeken van dierkunde bestudeerd).
[1775 Trembley-Goeze]. Des Herrn Trembley Abhandlungen zur
Geschichte einer Polypenart des suessen Wassers mit hoernerfoermigen
Armen aus dem Franzoesischen uebersetzt und mit einigen Zusaetzen
herausgegeben von Johann August Ephraim Goeze Pastor bey der S. Blasii
Kirche in Quedlinburg und Ehrenmitglied der Gesellschaft
Naturforschender Freunde in Berlin. Mit XIV Kupfertafeln. Queldlinburg
auf Kosten Christoph August Reussners, 1775. (Kon Bibl. Brussel Muller
4431, XXXII + 572 + register, 14 platen, 20,5 × 12,5 cm.)
Het boek bevat dezelfde 4 verhandelingen als in den Franschen tekst en dezelfde
figuren; maar de vertaler heeft er een groot aantal aanteekeningen bijgevoegd. De
bijvoegsels bestaan uit: 1) een vertaald uittreksel uit de geschiedenis der insecten
van Reaumur, 2) een vertaalden brief van Trembley aan Folkes, voorzitter van de
Royal Society, 3) aanteekeningen van Trembley eveneens opgestuurd aan Folkes en
verschenen in de Philosophical Transactions, 4) eene vertaalde mededeeling van
Delisle over waterpolypen, 5) opmerkingen over een aardepolyp van Guettard. De
14e plaat verbeeldt het vergrootglas van Trembley tot het onderzoek van waterwezens
(Cf. 1776 Ledermuller II, plaat LXVII).
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Joh. Nathan Lieberkühn (1711 † 1756).
Geboren te Berlijn in 1711 bestudeerde Lieberkühn de wijsbegeerte en de anatomie,
te Halle, Jena, Leiden, Parijs en London. Hij werd in 1740 lid van de Royal Society
en overleed te Berlijn in 1756.
Chalmers vermeldt van hem de herdrukuitgave gedaan in 1782 door John Sheldon
te London onder den titel, Dissertationes quator, bevattende drie verhandelingen
over de anatomie van de darmen, en de vierde, eene verhandeling over het anatomisch
microscoop waarmede levende dieren kunnen onderzocht worden.
Een levensschets is te vinden in Mémoires de l'Académie royale de Berlin (1756,
blz. 519), en in de Uitgezochte Verhandelingen, verschenen te Amsterdam bij
Houttuyn in 1760 (V, blz. 473).
Het microscoop bestaat uit een enkele lens, zoo klein, dat ze alleen met een
vergrootglas kon gezien worden. Het museum van The Royal College of Surgeons
of England bezit een twaalftal toestellen van Lieberkühn, en in het 3e boekdeel van
het werk van Ledermüller, wordt op de platen XXIII en XXIV het toestel verbeeld.
Zooals men bemerken kan, is het microscoop een verbeterd microscoop van
Leeuwenhoek.
Lieberkühn heeft ook een zonne- of donkere kamermicroscoop vervaardigd,
waarover in de Nederlandsche vertaling van [1744 Baker] Het microscoop gemakkelijk
gemaakt, op blz. 20 in een voetnoot te lezen staat: ‘De Heer D.G. Fahrenheit die in
't jaar 1736 overleden is, hadt het Donkere Kamer Microscoop, reeds eenigen tyd
voor zyn dood vervaardigd; en de Heer Lieberkühn, in Holland zynde, heeft het by
de Heeren George Clifford en Hendrik de Raad, te Amsterdam met veel genoegen
beschouwd, lang voor dat hy naar Engeland overstak. Om dat nu gemelde Heer
dergelyk een stelsel van zyn eigen maaksel eerst heeft vertoond, zal onze schryver
zig waarschynlyk verbeeld hebben, dat hy hier van zoo wel de eerste uitvinder was,
als van het Microscoop voor ondoorschynende voorwerpen. Voor welk laatste, wy
zo wel als de Engelschen aan dien uitmuntenden kunstenaar verpligt zyn; en kan het
zelve niet genoeg geprezen worden van de zulken die het met nauwkeurigheid
beschouwd hebben.’

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

734

Ontleedtafeltje van Lieberkühn.
(Uit 1776 Ledermüller III, tab, XXIII).

Bovenaan de groote, aan den zijkant de kleine haken cm de voorwerpen vast te
maken.

Ontleedtafeltje van Lieberkühn
(Uit 1776 Ledermüller III, tab. XXIV).

De andere zijde met in het midden het microscopisch glaasje. De microscopische
glaasjes in hun statief.
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Harting (III, blz. 64) vermeldt dat eene beschrijving van het toestel van Lieberkühn
door Quekett(7) in 1848 werd gegeven. Het toestel bestond uit eene vrij groote koperen
plaat, recht opstaande op een voetstuk; vóór de opening in de plaat wordt de lens
geplaatst die door eene schroef kan bewogen worden.
De Nova Acta eruditorum Lipsiae (1748, 17, 460) refereeren over de volgende
verhandeling van Lieberkühn: Descriptio novi microscopii anatomici, verschenen
in Histoire de l'Académie royale des Sciences de Berlin. (1745, blz. 14.)
***

In deze derde bijdrage worden aanteekeningen vereenigd over: Adams (Archibald)
654, Baker 678, Balthasar 654, Barker 665, Bion 662, Camerarius 657, Conradi 656,
Cuff 689, Derham 662, Gravesande 676, Gregory 651, Harris 677, Hertel 655,
Houttuyn 687, Joblot 660, Jurin 663, Leutmann 665, Lieberkühn 691, Marshall 661,
Martin 671, Meijen 671, Miller 669, Müller 662, Musschenbroeck 670, Needham
667, Passemant 665, Smith 664, Trembley 689, Valentini 658, Wilson 649, Wolf
656.

(7) Quekett, Practical treatise on the use of the Microscope, London, 1848, blz. 16.
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Lijst der door de academie uitgeschreven prijsvragen
N.B. - Al de hieronder uitgeschreven prijsvragen moeten beantwoord worden
uiterlijk den 10 December van het vorige jaar: derhalve, de prijsvragen voor 1929
uitgeschreven dienen beantwoord uiterlijk den 10 December 1928; - die voor 1930,
den 10 December 1929, enz.

Voor 1929.
1. - Letterkunde.
Leven en werken van R. VERSTEGANUS.
Prijs: 3000 fr.

2. - Letterkunde.
Schets van de geschiedenis der vrome litteratuur in de Zuidelijke Nederlanden in de
XVIIe eeuw.
Prijs: 3000 fr.

3. - Letterkunde.
De Historiographie van de Nederlandsche letterkunde met critische bibliographie.
Prijs: 3000 fr.

4. - Letterkunde.
De sociale roman in Zuid-Nederland.
Prijs: 1500 fr.

5. - Plaatsnamenkunde.
Studie over de plaatsnamen in een Vlaamsche gemeente of een groep Vlaamsche
gemeenten.
Prijs: 2500 fr.
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6. - Metriek.
De Nederlandsche metriek in de XVe en de XVIe eeuw.
Prijs: 2000 fr.

Voor 1930.
1. - Geschiedenis.
Ter gelegenheid van de 100-jarige onafhankelijkheid van België: Men vraagt de
geschiedenis van het economisch leven in België sedert 1830.
Prijs: 2500 fr.

2. - Letterkunde.
Men vraagt een studie over de letterkunde in de Antwerpsche Kempen van 1830 tot
1900.
Prijs: 2000 fr.

3. - Letterkunde.
Men vraagt een studie over Frans Rens en zijn werkkring.
Prijs: 2000 fr.

4. - Letterkunde.
Men vraagt een studie over het leven en het werk van Judocus de Wolf.
Prijs, 2000 fr.

5. - Middelnederlandsche taal- en letterkunde.
Men vraagt een studie over de niet-liturgische gebedenboeken uit de 14e en 15e eeuw.
Prijs: 2500 fr.

6. - Dialectstudie.
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Men vraagt een vergelijkende klankleer van het dialect der provincie Antwerpen der
16e eeuw zooals die uit niet-literaire bronnen kan opgemaakt worden.
Prijs: 3000 fr.
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Voor 1931.
1. - Taalzuivering.
Men vraagt een Fransch-Vlaamsch vakwoordenboek van de bestuurstaal in België,
met korte verklaring, voorbeelden n vermelding der bronnen, ten dienste van de
openbare besturen.
N.B. Bij verschil van termen in overeenkomstig geval tusschen Holland en België
zal de opsteller een beredeneerde keus doen.
Prijs: 5000 fr.

2. - Nederlandsche taal en dialecten.
Men vraagt een studie over de Flansche woorden in het Zuidnederlandsch
(letterkundige taal en volksdialecten) van de 16e eeuw af.
Prijs: 3000 fr.

3. - Onderwijs.
Men vraagt een studie over den invloed van de Broeders van het Gemeen leven op
het onderwijs in onze gewesten.
Prijs: 3500 fr.

4. - Toponymie.
Repertorium van de waternamen (stroomen, rivieren, waterloopen, vijvers, enz.)
voor een der provinciën Oost-Vlaanderen, Vlaamsch-Brabant, Antwerpen of Limburg,
uit gedrukte en ongedrukte bronnen, uit kaarten en uit den volksmond. - De namen
in levend gebruik op te teekenen in phonetische spelling.
Prijs: 2500 fr.

5. - Geschiedenis.
Geschiedenis van een Kempisch dorp in de Middeleeuwen (juridische, economische,
maatschappelijke toestanden, enz., toponymie).
Prijs: 2500 fr.

6. - Letterkunde.
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Studie over de Nederlandsche tijdschriften in Vlaamsch-België sedert 1830.
(Bibliographie; Oprichters en leiders: Karakteriseering van de gevolgde richtingen;
Invloed).
Prijs: 2500 fr.
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Bijzondere prijsvraag
Karel Boury-Fonds.
Voor 1930.
Voor dichters
Worden gevraagd: Tien vaderlandsche liederen voor het volk.
Prijs: 750 fr.
Uitreiking van den prijs op de Plechtige Vergadering van het jaar 1930.

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 zijn naam op zijn werk niet; hij voorziet dit slechts van een
kenspreuk, welke hij met opgave van naam en woonplaats, op een briefje onder een
gesloten omslag, dat dezelfde spreuk tot opschrift heeft, herhaalt. Voldoet hij aan de
laatste bepalingen niet, dan kan hem de prijs geweigerd worden.
De mededingende handschriften dienen vrachtvrij, uiterlijk den hierboven
aangewezen dag, ten lokale der Academie, Koningstraat, 18, Gent, ingezonden
te worden.
Stukken na den bepaalden dag ontvangen, of waarvan de schrijver zich op eenigerlei
wijze bekend maakt, worden uit den wedstrijd gesloten.
Alle ingezonden werken behooren van de noodige inhoudstafels voorzien te zijn.
Den mededingers wordt aanbevolen een volledig afschrift van hun werk te
bewaren, om dit te kunnen benuttigen 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.
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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
dienvolgeus in haar arch ef bewaard blijven.
Van de niet ter uitgave bestemde stukken, al of niet bekroond, kunnen de schrijvers,
op hunne kosten, een afschrift bekomen. Men wende zich tot den Bestendigen
Secretaris.
Ingezonden antwoorden, die in het opzicht van taal, stijl en spelling mochten
te wenschen overlaten, zullen ingevolge bijzondere beslissing der Academie, niet
meer in aanmerking komen. (Verslagen en Mededcelingen, jaargang 1907, blz.
155.)

Bijzondere fondsen
1. - 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.

2. - 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 Vlaamsihe dichters en toondichters.
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3. - Pater J. Salsmans-Fonds.
Krachtens het Koninklijk Besluit van 25 Januari 1909, houdende goedkeuring van
het Reglement door de Koninklijke Vlaamsche Academie voor het J. Salsmans-Fonds
vastgesteld, zal de jaarlijksche interest van dit Fonds door haar gebruikt worden naar
eigen inzicht en naar den eisch der omstandigheden:
a) hetzij tot 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, zedenleer,
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.

4. - Aug. Beernaert-Prijs.
Op 31 December 1929 loopt het negende tijdvak van den BEERNAERT-PRIJSKAMP
ten einde. Dit tijdvak strekt zich uit over de jaren 1928-1929. 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 1929, 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.

5. - Karel Barbier-Prijs.
De Karel Barbier-prijs, bedragende 1.000 fr., wordt om de twee jaar toegekend aan
den Belgischen schrijver die in die tijdruimte den besten historischen roman zal
uitgegeven heb-

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

742
ben, in 't Vlaamsch geschreven en geput uit onze eigene geschiedenis.
Het eerste tijdvak omvat de jaren 1927-1928. Elk tweejarig tijdvak wordt gesloten
den 31 December van het tweede jaar.
De prijs kan niet worden toegekend aan hem die voor hetzelfde werk in een door
het Staatsbestuur of een Academie uitgeschreven prijskamp reeds bekroond werd.
Belanghebbenden worden verzocht hun werk of werken in dubbel exemplaar bij
den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat 18, te Gent, in te zenden
binnen de vijf weken volgende op den afloop van een tweejarig tijdvak.

6. - Tooneelprijskamp.
Bij brieve van 19 Januari 1927 toegelicht door brieven van 25 Februari en 24 Juni
van hetzelfde jaar, verklaart de ‘Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques’,
gevestigd te Parijs, om de twee jaar ter beschikking van de Koninklijke Vlaamsche
Academie een som van 5.000 fr. (vijf duizend) te stellen om als prijs uitgereikt te
worden aan den Belgischen schrijver die in die tijdruimte het beste Vlaamsch
tooneelwerk (operateksten inbegrepen) zal uitgegeven hebben.
Het eerste tijdvak omvat de jaren 1926-1927. Elk twee jarig tijdvak wordt gesloten
den 31 December van het tweede jaar.
De prijs kan niet worden toegekend aan hem die voor hetzelfde werk in een door
het Staatsbestuur of een Academie uitgeschreven prijskamp reeds bekroond werd.
Belanghebbenden worden verzocht hun werk of werken in dubbel exemplaar bij
den Bestendigen Secretaris, ter Academie, Koningstraat 18, te Gent, in te zenden
binnen de vijf weken volgende op den afloop van een tweejarig tijdvak.
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Een en ander uit de geschiedenis van de Sociale Geneeskunde in
Vlaanderen
door Prof. Dr. Frans Daels, briefwisselend lid der Kon. Vl. Academie.
In de wereld van de sociale geneeskunde gaan de feiten snel; wij leven in een wereld
van praktische toepassing waarbij alle dwalingen, alle vergissingen, met de
werkelijkheid van de sociale toestanden in botsing komen en onwederroepelijk als
fouten worden aangerekend. Theorie en toepassing, zelfvoldane administratie en
praktische zin, geneeskunde en sociale toestanden, staan dikwijls in vollen strijd
tegenover elkaar. Uit de geschiedenis van dezen strijd in Vlaanderen verdienen een
reeks feiten en een reeks ervaringen op bizondere wijze te worden aangestipt, feiten
rijk aan lessen over de psychologie, over administratiezaken, over Vlaamsche
toestanden en over sociaalgeneeskundige wetenschap; daaruit putten we kostbare
gegevens voor de toekomst.
In deze geschiedkundige bijdrage wenschen wij ons een oogenblik bezig te houden
met de geschiedenis van het vroedvrouw enambt, het verpleegstersambt en het
bezoekstersambt in het Vlaamsche Land.
De scholen voor vroedvrouwen, voor de wijze vrouwen die de moeders bijstonden
bij de verlossing, hebben in de oudheid een even grooten naam genoten als de scholen
voor geneeskunde en pas ten gevolge van de ontwikkeling der klinische
wetenschappen en der vroedkundige technieken werd de vroedkunde afhankelijk
van de algemeene geneeskundige opleiding, verloren de eigenlijke vroedvrouwen
hun vooraanstaande beteekenis en werden ze geneeskundige hulpkrachten. Toch
werden zij geen doodgewone kraamverzorgsters, want de wettelijke bepalingen
legden haar steeds op: het onderzoek van de zwangere en van de barende en de actieve
tusschenkomst telkens als het belang van moeder of kind zulks op dringende wijze
vergt, al werd hun dan ook het gebruik van instrumenten ontzegd. De wet kent hun
dus niet alleen het recht toe, zij legt haar ook de plicht op bij verschillende
vroedkundige verwikkelingen persoonlijk en zelfstandig in te grijpen en daarom
heeft de wet hun eene methodische streng klinische opleiding opgelegd: de moge-
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lijkheid die vroeger bestond voor een leerling-vroedvrouw, dat ze hare praktische
opleiding kon verkrijgen bij een andere vroedvrouw en zich maar voor het examen
had aan te melden, werd door de wettelijke verordeningen van 1908 afgeschaft en
voor alle kandidaten-vroedvrouwen werd een verblijf van twee jaar in een
vroedvrouwenschool, gehecht aan een materniteit, verplichtend gemaakt. Op dit
oogenblik waren de studies voor verpleegsters in ons land hoegenaamd niet ernstig
ingericht, want het volstond gedurende een jaar theoretische lessen te hebben gevolgd
en examen te doorstaan om het officieel diploma van verpleegster te verwerven,
zoodat dit diploma van geen welkdanige praktische bekwaamheid in zake
verpleegkunde kon getuigen. Voor een bij uitstek praktisch vak als de verpleegkunde,
was het potsierlijk, maar het was zoo. De verpleegkunde was toen overigens het
monopool van de kloosterorden en minstens de negen tienden van de
leerlingen-verpleegsters waren liefhebbers die in deze studies, evenals in de lessen
voor brancardierster van het roode kruis, een aangenaam tijdverdrijf vonden, wel
eens een gelegenheid om iets te leeren, maar ook wel de gelegenheid om nieuwe
betrekkingen aan te knoopen en om pleizierige vergaderingen over
verbanden-aanleggen in te richten. Eerst in 1914 werd door wettelijke verordeningen
bepaald, dat de gediplomeerde verpleegsters die een jaar internaat in een gasthuis
zouden doen en een bijgevoegd examen doorstaan, den titel van gasthuisverpleegster
zouden verkrijgen; hierdoor ontstond de mogelijkheid een diploma van verpleegster
te verkrijgen dat van praktische bekwaamheid deed blijken.
Aan de vroedvrouwen was dus wettelijk een ernstige voorbereiding opgelegd en
toch liet de toestand.van het vroedvrouwenambt in Vlaanderen op dat oogenblik erg
veel te wenschen over. Bij onzen definitieven terugkeer in Vlaanderen in 1908, na
twee jaar verblijf in de Duitsche geneeskundige centra, werden wij door den
erbarmelijken toestand van het vroedvrouwenambt in Vlaanderen dadelijk getroffen.
De oorzaken van dezen droeven toestand waren onbetwistbaar een gebrek aan
doelmatige wettelijke bescherming en een gebrek aan bescherming vanwege het
geneeskundig Korps. De wet legde aan de gemeente de verplichting niet op den
vroedkundigen dienst voor de behoeftigen in te richten met behulp van de vroedvrouw
en zij erkende enkel en alleen als onwettig uitoefenen van de vroedkunde het herhaalde
uitoefenen door ongediplomeerden met als
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doel: geldgewin; dat gebrek aan verplichting om eene vroedvrouw aan te stellen en
de moeilijkheden veroorzaakt voor het bestraffen van een onwettig uitoefenen van
de vroedkunde hadden tot gevolg dat in het Vlaamsche Land veel méer verlossingen
werden geleid door ongediplomeerde, door zoogezegde bakers of wilde vroedvrouwen,
dan wel door dezen die twee jaar internaat in een moederhuis hadden gedaan en het
officieel diploma van vroedvrouw hadden verworven. Al te veel geneesheeren zagen
in de gediplomeerde vroedvrouw een ongewenschte concurrente en in de plaats van
deze sociaal-geneeskundige hulpkracht tot hun dienst op te leiden, gaven zij de
voorkeur aan eenvoudige bakers die minder eischend waren dan de vroedvrouw en
hun dus minder gevaarlijk schenen. Het was een verkeerde berekening over de heele
lijn. Een vroedvrouw kon tot geen deftig stoffelijk bestaan geraken en deed in 't
geniep aan onwettig uitoefenen van de geneeskunde en daar ook met deze hulp haar
toestand verre van bevredigend was, nam zij ander bijwerk aan, vooral een
welkdanigen kleinen handel, - wat onvereenigbaar is met de noodige volledige
toewijding aan hare sociaal-geneeskundige taak. In uitgestrekte landelijke deelen
van Vlaanderen was geen vroedvrouw, terwijl het voor een Dokter toch onmogelijk
was al de verlossingen te leiden. De groote steden hadden bizonder aantrekkingskracht
voor de vroedvrouwen. Men begrijpt dadelijk wat voor werk enkele van haar daar
gingen verrichten! Het aantal kandidaten tot het vroedvrouwenambt slonk
aanmerkelijk en met dat aantal de kwaliteit van de aangenomen leerlingen, zoodat
bij vele ontwikkelde menschen het vroedvrouwenambt in werkelijk discrediet
geraakte. De vroedvrouwen, niet voldoende geleid door het geneeskundig korps,
waren niet in vereenigingen samengebracht en vele Vlaamsche gemeenten die aan
de vroedvrouwen een vergoeding schonken voor verlossing bij de armen, waren er
aan gewoon geraakt dit werk van de gediplomeerde vroedvrouw minder te honoreeren
dan dat van een gewoon werkman. Zoo ver was de veronachtzaming gegaan, dat
men in sommige intellectueele kringen niet eens meer vermoedde dat de
vroedvrouwen twee jaren studies met internaat in eene kliniek hadden gedaan. De
vroedvrouwenwereld werd geminacht en verlaten en toch waren er onder onze
Vlaamsche vroedvrouwen intellectueele krachten van eersten rang, met een goudmijn
van toewijding en opoffering. Het was voldoende haar een behulpzame
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hand toe te reiken om dadelijk de vroedvrouwenvereenigingen te zien ontstaan in
Oost-Vlaanderen, in West-Vlaanderen, in Antwerpen, in Limburg, om een
vroedvrouwentijdschrift in het leven te roepen dat maandelijks bijdragen zou bevatten
van vroedvrouwen uit de verschillende Vlaamsche gewesten. Jufvrouw Perneel,
Bestuurster van het Moederhuis te Brugge, was in 1912 de ziel geworden van deze
werking voor wetenschappelijke, zedelijke en stoffelijke verheffing van den
vroedvrouwenstand. Verschillende beroepsvereenigingen werden samengebracht in
een Vlaamsch Vroedvrouwenverbond dat tot alle Vlaamsche gemeenten een
omzendbrief richtte om de sociaalgeneeskundige taak van de vroedvrouw uiteen te
zetten, de gewichtigheid van haar ambt te doen erkenen en het onverdiende van haar
verwaarloosd en geminacht worden te doen inzien; tevens werden inlichtingen
gevraagd over de verhouding van de gemeenteoverheid tot de vroedvrouwen: Nu
bleek dat talrijke Vlaamsche gemeenten aan de gediplomeerde vroedvrouw die twee
jaar internaat had gedaan in een kliniek om haar diploma te verkrijgen, voor het
leiden van een verlossing die dikwijls een nacht en soms twee nachten zorgen vroeg,
en voor de bezoeken aan het kinderbed, medicamenten en ontsmettingsstoffen
bijbegrepen, alles samen een eereloon betaalden groot twee, drie en vier frank. Veel
méér: er werd in de provincie Antwerpen een gemeente gevonden die aan hare
vroedvrouw betaalde voor datzelfde werk, zero frank en zero centiem, stipuleerend
daarbij: medicamenten en ontsmettingstoffen bij begrepen, en zulks onder
voorwendsel dat het diploma van vroedvrouw aan de draagster den plicht oplegde
de verlossingen van de behoeftigen op zich te nemen! Wij verhaasten ons er bij te
voegen dat na ontvangst van dezen eersten omzendbrief, dat was in 1912, de
overgroote meerderheid der Vlaamsche gemeenten dadelijk erkenden dat zij
sociaal-geneeskundig verkeerd handelden en onmiddellijk het eereloon van de
vroedvrouw merkelijk verhoogden.
Van uit het Walenland kwamen dringende aanvragen toe om ook daar een hand
te willen toesteken tot het stichten van vereenigingen van vroedvrouwen en ze waren
Vlamingen uit Gent, zij die de vereengingen gingen stichten te Doornik, te Namen
en te Arlen. Ook te Brussel werd hulp aangevraagd en die hulp werd geschonken.
Daarop vroegen de Waalsche vereenigingen een Fransche uitgave van het Vlaamsch
Vroedvrou-
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wentijdschrift en dat ook werd gedaan en dat Fransch tijdschrift werd gedrukt te
Gent. Onder leiding van Juffrouw Perneel, wendde het Vlaamsch
Vroedvrouwenverbond zich tot de provinciale geneeskundige kommissiën om er op
aan te dringen, dat de verzorging van de eerste kindsheid zou worden toevertrouwd
aan vroedvrouwen, omdat die daartoe de meest aangewezen sociaal-geneeskundige
hulpkrachten waren, vooral in de landelijke gemeenten waar zij het vertrouwen van
de moeders, door haar verlost, reeds bezaten; de vroedvrouwen waren bereid tot
nieuwen arbeid en nieuwe opofferingen om hun sociaal-geneeskundigen werkkring
te verruimen en het daardoor mogelijk te maken zich heelemaal aan hun
sociaal-geneeskundige taak te wijden. Op verschillende plaatsen werden, met behulp
van geneesheeren, doch door de vroedvrouwenvereeniging zelf, leergangen over
kinderverzorging ingericht die door de vroedvrouwen vlijtig werden gevolgd. Het
was een daadwerkelijk begin van gezond optillen van het vroedvrouwenambt tot de
sociaal-geneeskundige taak die het toekwam en tot gezondere toestanden ten bate
van de volksgezondheid. In 1913 greep in de tentoonstelling te Gent het eerste
landelijk vroedvrouwencongres plaats. Drie dagen gewijd aan ernstige studie en
discussie getuigden van de reserven aan kracht en verstand die nog schuilden in den
vroedvrouwenstand. Een echt boekdeel werd uitgegeven ter voorbereiding en een
ander als verslag van het Congres, dat door het beheer van de tentoonstelling op
bizonder vrijgevige wijze - naderhand - werd bedacht, omdat het was geweest het
best geslaagde Congres uit de tentoonstelling.
De toestand in 1914 was dus de volgende: het vroedvrouwenambt werd
verwaarloosd en was miskend, de intellectueele, stoffelijke en ook wel eens zedelijke
stand van het vroedvrouwenambt liet in het algemeen te wenschen over; er bestond
geen belangstelling van de leidende klasse voor deze vroedvrouwen die men hoe
langer hoe meer in eenzelfde onrechtvaardige beoordeeling samenvatte met de dwaze,
onwetende want alwetende en spraaklustige bakers; men vermoedde niet eens in
deze leidende kringen de gewichtigheid van de geneeskundige taak van de
vroedvrouwen bij den minderen mensch en het leven van offervaardigheid waaraan
menigeen onder haar bezweek in den dienst van het arme volk. Maar een gezonde
werking voor wetenschappelijke, zedelijke en stoffelijke verheffing van den
vroedvrouwenstand was tot volle leven gekomen, de
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vroedvrouwen bereidden zich voor tot meer doelmatige deelneming aan het
beschermen der eerste kindsheid, de gemeenten begonnen in te zien dat de
volksgezondheid, de bescherming van moederschap en eerste kindsheid eischten dat
een vroedvrouw zich heelemaal aan hare sociaal-geneeskundige taak zou kunnen
toewijden en dienvolgens op doelmatige wijze moest worden gesteund.
De studies voor verpleegster en het verpleegstersambt waren in dat oogenblik niet
op doelmatige wijze ingericht en dat doertastende hervormingen op dat gebied noodig
waren, lag voor de hand.
***

1914-1918. Oorlogstijd. Honderden menschen met opofferingsgeest bezield, wijden
hun beste krachten aan de verpleging, terwijl honderden oorlogsverpleegsters en
‘oorlogsheldinnen’ optreden. Voor deze laatste is de wapenstilstand een
ontgoocheling, zij kunnen zich bij het einde van het romantische niet neerleggen; in
naam van bewezen diensten eischen zij de verdere mogelijkheid van aanstellerij en
van grootdoenerij op.
In het land is de atmosfeer totaal veranderd. Geld is er genoeg, is er te veel;
Duitschland zal alles betalen. De offers door het volk in den grooten oorlog gebracht
eischen dat men zich dadelijk en op de vrijgevigste wijze met alle mogelijke sociale
werken inlaat. De oorlog heeft een buitengewone verspreiding van ziekten
medegebracht die de beteekenis hebben van groote sociaal-geneeskundige kwalen,
zooals de tuberculose en de geslachtsziekten, terwijl door de menschenslachting die
plaats greep het vraagstuk van de ontvolking uiterst gewichtig is geworden. Tijdens
den oorlog werden bizondere maatregelen getroffen om de zuigelingensterfte te
bestrijden; nu bleven deze maatregelen op nog meer gebiedende wijze noodzakelijk
voor den strijd tegen de ontvolking.
De geneeskunde was tot het volle besef gekomen, dat de wetenschap van de
toepassing van de gegevens der gezondheidsleer, van de praktische bestrijding der
besmettelijke ziekten en van de sociaal-geneeskundige behandeling en voorbehoeding
van andere ziekten een geheel bizondere is en als wetenschap van praktischen aard
een bizondere, afzonderlijke plaats inneemt tegenover de principieele, theoretische
wetenschap, de wetenschap van het ‘kunnen’ tegenover de wetenschap van het
‘kennen’, de kunst van de opleiding van het volk in de ge-
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zondheidsleer tegenover het boek over gezondheidsleer. Voor het beoefenen van
deze wetenschap is een geneesheer niet de aangewezen man, omdat hij niet in intieme
aanraking met het volk leeft, in rechtstreeksche gemeenschap van werken en zwoegen;
hij staat te hoog boven het volk en hij heeft niet de noodige huishoudelijke praktische
bevoegdheid om de mouwen op te stroopen en door het voorbeeld van eigen arbeid
het meest doelmatig onderwijs te verstrekken. Dat was verpleegkunde, maar
verpleegkunde van een geheel bizonderen socialen aard. In Amerika was reeds het
bezoekstersambt ingericht om aan deze vereischten te voldoen. Praktisch gezien was
het oogenblik aangebroken, stoffelijk gezien was het gunstig en diplomatisch was
het geschikt om de herinrichting van de studies voor verpleegsters en van het
verpleegstersambt in zijn geheel door te drijven. Het werd gedaan midden in de
verwarringen die het naoorlogsche tijdperk hebben gekenmerkt. Het ministerie van
arbeid eischte een bizonder examen voor zijne toezichters van gezondheidsleer in
de nijverheden; het nieuw geschapen Werk voor Kinderwelzijn eischte een bizonder
examen van de bezoeksters die werkzaam zouden zijn in de raadplegingen voor
zuigelingen en richtte zelfstandig dat examen in, terwijl het ministerie van
binnenlandsche zaken, afdeeling Gezondheidsleer, verder examen van verpleegsters
afnam, zoodat drie verschillende ministeries te gelijkertijd sociaal-geneeskundige
hulpkrachten vormden zonder eenigen overleg met mekaar. Een model van
averechtsche organisatie! Brusselsche scholen waren dadelijk aan het werk gegaan
voor het vormen van bezoeksters en private Vlaamsche scholen ontstonden dadelijk
daarop om het gevaar van het overstroomen van het Vlaamsche land met
Vlaamschonkundige Brusselsche bezoeksters te keer te gaan. Een koninklijk besluit
stelde het programma van de studies voor bezoekster vast, met een minimumduur
van een jaar. Zes maand later had reeds een officieele zitting plaats en aan de
Vlamingen die hadden aangedrongen om tot deze zoogezegd publieke examenzitting
te worden toegelaten, werd bericht waar de examenzitting zou plaats hebben, maar
dat bericht kwam twee dagen nadat de zitting had plaats gehad. Naderhand werd
vernomen dat op deze zitting leerlingen van de scholen uit Brussel groote
onderscheiding hadden verkregen, terwijl ze niet eens op de zitting verschenen waren.
Als gevolg van het hevig protest dat opging als antwoord op zulk gedoe, werd
geantwoord dat het

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

750
Werk voor Kinderwelzijn voldoende vertrouwen had in de Brusselsche scholen om
deze leerlingen zonder nieuw examen aan te nemen. Maar wanneer de Vlaamsche
scholen zes maand later hun leerlingen voorbrachten, die het examen van de school
prachtig hadden doorstaan, dan moesten al deze leerlingen hun examen opnieuw
voordragen. Wat veel erger was: voor dit examen van bezoekster werden alleen dezen
aangenomen die draagster waren van een diploma van verpleegster, en de
vroedvrouwen, de meest aangewezen menschen om op de landelijke gemeenten de
raadplegingen voor zuigelingen te bedienen, werden geweigerd, zoodat deze
vroedvrouwen die tweè jaar internaat in een vroedvrouwenschool en in een
vroedkundige kliniek hadden gedaan, die volgens de wet hadden voldaan aan de
verschillende examens over ontleedkunde, levensleer, gezondheidsleer enz., een
nieuw voorafgaand examen van verpleegster moesten afleggen waarvoor de wet
slechts een jaar theoretische leergangen vereischte, waarbij dan nog algemeen bekend
en aangenomen was, dat deze lessen voorbereidend tot het examen van verpleegster
gewoonlijk van zes tot acht maanden duurden en niet meer. Het was een bespottelijke,
een gekke toestand en tevens een grove sociaal-geneeskundige vergissing. Het was
ook een sprekend voorbeeld van ontkenning van den werkelijken toestand. Ik werd
in dien tijd geroepen bij Professor Heger, Voorzitter van het Werk voor Kinderwelzijn,
die er mij een groot verwijt van maakte dat ik het examen van bezoekster toegankelijk
wilde maken voor eenvoudige onkundige bakers, in de plaats van het te reserveeren
voor de gediplomeerde verpleegsters. Nooit zal ik vergeten de verbazing van dezen
man toen ik hem bevestigde en toen hij mij tot drie maal toe deed herhalen, dat de
vroedvrouwen twee jaar internaat in een kliniek hadden gedaan en uitgebreid wettelijk
examen hadden afgelegd. Daarvan wist de man niets. Hij was Voorzitter van het
Werk voor Kinderwelzijn. Hij woonde te Brussel.
Intusschen hadden meer dan dertig Vlaamsche vroedvrouwen in de privaatschool
van Oost-Vlaanderen hun examen van verpleegster voorbereid en dit examen
doorstaan voor de geneeskundige Kommissie van Dendermonde, waarna haar een
diploma van verpleegster werd overhandigd. Maar pas hadden zij dat diploma in
handen of van uit Brussel kwam aan ieder van deze vroedvrouwen gericht een
waarschuwing dat zij, op gevaar van bestraffing, dat diploma dadelijk naar Brussel
moest
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terugsturen omdat dat diploma voor ongeldig was verklaard ingezien zij niet een heel
jaar lang tot voorbereiding van het verpleegsterexamen was onderwezen. Dat werd
nu al te barsch! Met hulp van Dr. Van de Perre zaliger, werd aan Minister Carton de
Wiart, toenmaals Minister van Binnenlandsche Zaken, de ware toestand van zaken
uiteengezet; de Minister had den moed een radikale beslissing te nemen tegenover
zijne bureeloversten in, en enkele dagen nadien kreeg iedere vroedvrouw een officieel
bericht, haar meldende dat het diploma dat zij verkregen had en dat voor ongeldig
was verklaard, opnieuw voor geldig was verklaard en dat zij dus den titel van
verpleegster bezat. Deze vroedvrouwen doorstonden bijna allen het examen van
bezoekster en een reeks onder haar met groote en grootste onderscheiding. Toen nam
het Werk voor Kinderwelzijn een beslissing volgens dewelke het maar in
buitengewone gevallen zou toegelaten worden dat in landelijke gemeenten een
vroedvrouw terzelfdertijd bezoekster van het Werk voor Kinderwelzijn zou zijn. Op
deze wijze werd, langs een omweg, aan de meerderheid van deze vroedvrouwen het
nut van hun bezoekstersdiploma ontnomen. Het was wel belangrijk dezen strijd te
volgen tusschen de menschen die zich volop in de werkelijke sociaal-geneeskundige
praktijk bevonden en tot een gezonde inrichting wilde komen en een Brusselsche
administratie die van op haren lederen zetel, in de hoofdstad, de sociale geneeskunde
van te lande wou besturen naar eigen inzicht. Wij hadden gedurende eenige jaren de
eer deel uit te maken van de centrale jury voor het examen van bezoekster en hadden
daarbij gelegenheid bij de leerlingen van sommige Brusselsche scholen een
wraakroepend tekort aan praktisch inzicht, aan echte sociaal-geneeskundige opvoeding
waar te nemen. De meeste van deze leerlingen konden mij achtereenvolgens de
verschillende vormen van kraambedkoorts opsommen, wat zij, naar mijn bescheiden
meening, niet eens mochten weten, maar wanneer haar werd gevraagd zakelijk uit
te leggen hoe een vrouw zichzelf intieme zorgen moet toedienen en het waarom van
de verschillende bizonderheden die daarbij moeten worden in acht genomen, dan
stonden zij met hun mond. vol tanden en wisten niet hoe te draaien of te keeren.
Wanneer haar werd gevraagd welken raad zij zouden geven aan de volksvrouwen
die een verlossing verwachtende zijn, dan was het onvermijdelijke antwoord dat de
vrouw volstiekt naar het moederhuis moest gaan omdat
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daar alles kiemvrij was en de muren glad; van de sociaalgeneeskundige en
economische nadeelen van het verlaten van het huis, van man en kinderen en van de
al te dikwijls onoverwinnelijke moeilijkheden die voor een volksvrouw daarmede
verbonden zijn, hadden de meesten niet het minste besef. Dan heb ik dikwijls gedacht
aan de hoogere sociaal-geneeskundige waarde van de eenvoudige vroedvrouw die
alles aan den lijve heeft gevoeld en meegeleefd! Het feit dat het examen van
bezoekster door zulke eenvoudige, door zulke kleine menschen als de vroedvrouwen
toch waren, werd doorstaan, bracht niet weinig opschudding teweeg. Ik kreeg het
bezoek van dames die een werking wilden op touw zetten om twee verschillende
examens van bezoekster in te richten, een soort van hooger examen vooral bestemd
voor deze die met hun diploma van bezoekster plaatsen van bestuurster of van
toezichtster wilden bereiken en een ander, een lageren vorm van het examen van
bezoekster, voor deze die de minderwaardige plaatsen zouden bekleeden. Toen ik
met nadruk betoogde dat ik het wel met haar eens zou zijn op voorwaarde dat het
eerste examen merkelijk moeilijker zou zijn dan het tweede, en over veel meer
uitgebreide en talrijker vakken zou loopen, dan liet men mij verstaan dat ik niet
begrepen had omdat de stof van de twee examens dezelfde zou zijn, maar dat het
eerste examen zou bestemd zijn voor menschen op bizondere wijze uitverkoren door
‘la position sociale de la récipiendaire’.
Het afnemen van Vlaamsche examens voor de bezoekster was niet zonder moeite
verkregen, noch zonder incidenten. Een lid van de jury weigerde zulke diplomas te
onderteekenen onder voorwendsel dat de eerste vereischte om bezoekster te worden,
moest zijn de kennis van het Fransch en dat het afnemen van het examen in het
Fransch daartoe de gepaste maatregel was. Maar voor het afleggen van een examen
van Vlaamsch voor dezen die in het Vlaamsche land wilden werken, was er geen
sprake en niets kon in dien zin worden verkregen! Ook zagen wij weldra midden in
het Vlaamsche land zelfvoldane bezoeksters aan dit zoogezegd werk van
volksopleiding meedoen zonder eens de taal van het volk op verstaanbare wijze te
kunnen spreken.
Intusschen werd ik persoonlijk gevraagd om deel uit te maken van den
geneeskundigen raad voor het Werk voor Kinderwelzijn. Ik nam het met genoegen
aan, doch op voorwaarde
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dat ik mijn volledige vrijheid van kritiek zou behouden. Het was er mij namelijk om
te doen na te gaan hoe het Werk voor Kinderwelzijn werkelijk was ingericht uit het
oogpunt van de praktische bevoegdheid op sociaal-geneeskundig gebied. Mijn eerste
vraag bij de eerste zitting die ik bijwoonde was dan te weten hoe deze geneeskundige
raad was samengesteld. Het bleek dadelijk dat de provinciën West- en
Oost-Vlaanderen vertegenwoordigd waren door een enkel mensch, namelijk door
mezelf, Limburg door zero, stad Antwerpen door twee en de provincie Antwerpen
door een enkel, terwijl de stad Brussel door zeven medeleden was vertegenwoordigd.
Het was bijna het dubbel van de vier Vlaamsche provinciën te zamen. Wij namen
dadelijk waar dat terwijl een eenvoudige zitting onzen vollen namiddag met het
tijdverlies van een reis kostte, het grootste deel van de Brusselsche collega's er den
brui van gaven, doch wanneer wij iets van practischen aard, vooral voor de landelijke
gemeenten, wilden doen aannemen, dan kwamen onze Brusselsche confraters in der
haast tusschen twee trams op het gepaste oogenblik om met eene stemming al ons
pogen te verijdelen. Wij stelden dan dadelijk den eisch dat, zoodra een van de
Brusselsche confraters om de een of andere reden uit den geneeskundigen raad zou
treden, hij zou worden vervangen door een Vlaamsch collega uit de landelijke
gemeenten. Kort nadien gebeurde het dat een van de Brusselsche collega's van den
geneeskundigen raad naar den hoogeren raad van het Werk voor Kinderwelzijn
overging. Wij herhaalden onzen eisch en als antwoord werd met klank en zang
Professor Bayet uit Brussel in den geneeskundigen raad opgenomen. Ik nam dus
mijn ontslag, dat met genoegen werd aangenomen. Brusselsche toestanden.
Terwijl dus deze verschillende kenschetsende gebeurtenissen zich afspeelden in
de eerste maanden en jaren na den wapenstilstand, deed zich in de
vroedvrouwenwereld een andere gebeurtenis voor. De Waalsche vroedvrouwen, voor
wie het Vlaamsch Vroedvrouwen verbond eene Fransche uitgave van het Vlaamsch
Vroedkundig Tijdschrift op eigen kosten gedurende jaien had uitgegeven, uit loutere
sociale opoffering, lieten ons weten dat het voor haar voortaan onaannemelijk was
een tijdschrift te hebben dat te Gent werd gedrukt. Hun verschillende
beroepsvereenigingen waren door Vlaamsch werk gesticht, hun tijdschrift en zijn
schulden met Vlaamsch geld betaald, nu konden zij alleen voort.
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De examens van bezoekster die te Brussel werden afgenomen door een centrale jury,
namen weldra een einde, want het inrichten van deze examenzittingen was enkel
voorzien als overgangsmaatregel. Bij nieuwe wettelijke verordeningen van 1921 was
inderdaad vastgesteld dat, om het diploma van verpleegster te verkrijgen, de
kandidaten drie jaar internaat in een verpleegsterschool zouden moeten doormaken.
In het laatste jaar zouden zij zich dan op bizondere wijze specialiseeren in de richting
gasthuisverpleegster of bezoekster. Met één slag hadden dus de verpleegsters een
jaar studietijd meer dan de vroedvrouwen. Voornamelijk de raadplegingen voor
tuberculose en de raadplegingen voor zuigelingen, samen met de raadplegingen voor
zwangere vrouwen stelden de bezoeksters aan. De volle wedde van de bezoekster
van het Werk voor Kinderwelzijn overtrof merkelijk al wat een vroedvrouw op den
buiten kon winnen. Geen brug was gelegd tusschen de studies voor vroedvrouw en
die voor bezoekster, zoodat men de klove tusschen de twee ambten zoo diep mogelijk
liet en de vroedvrouw die als bezoekster wou dienst doen, en daartoe recht had omdat
zij een diploma van bezoekster had verworven, dwong te kiezen tusschen een van
de twee ambten. Veel méér: toen in het Werk voor Kinderwelzijn werd aangedrongen
op het stichten voor raadplegingen voor zwangere vrouwen en dat aan deze vrouwen
getuigschriften over zwangerschap moesten worden afgeleverd tot het verkrijgen
van bepaalden steun vanwege het Werk voor Kinderwelzijn, vroegen wij dat het
Werk voor Kindetwelzijn de getuigschriften afgeleverd door vroedvrouwen zou
erkennen, vermits de wet aan de vroedvrouwen niet alleen het recht van onderzoek
van de vrouw toekenden, maar zelfs het recht en de verplichting van persoonlijke
tusschenkomst bij de verlossing oplegde, maar liepen een volledige weigering op.
Zelfs dàt werd door het Werk voor Kinderwelzijn aan de vroedvrouwen niet gegund.
De raadplegingen voor zuigelingen rezen ten allen kante uit den grond op en de
talrijke bezoeksters door de verschillende scholen gevormd deden hun best om zoo
schoon mogelijk sociaal-geneeskundig werk te verrichten, maar kwamen
onvermijdelijk bij de bescherming van de eerste kindsheid en vooral bij de
raadplegingen voor zwangere vrouwen in botsing met de vroedvrouwen, voor wie
men haar niet veel achting had ingeprent, die minder algemeene vorming hadden
dan deze
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verpleegsters die drie jaar internaat in de verpleegstersschool hadden doorgemaakt
en die het economisch minder goed stelden dan de nieuwe verpleegsters aan wie zoo
plots door den hemel zóoveel werd gegund dat aan een vroedvrouw nooit te beurt
viel. Dat was de toestand op het einde van het tweede bedrijf van deze
sociaal-geneeskundige ontwikkeling in Vlaanderen.
***

Terwijl deze toestand van officieele zijde tot stand gebracht het vroedvrouwenambt
erg benadeelde, en de belangen van de sociale geneeskunde in Vlaanderen weinig
diende, hadden de Vlaamsche vroedvrouwen van private werkkracht en van ruimer
inzicht afdoende blijk gegeven. Wij hebben reeds aangehaald hoe talrijke
vroedvrouwen, en zelfs oudere vroedvrouwen, zich onmiddellijk weer tot de studie
hadden begeven en achtereenvolgens het examen van verpleegster en het examen
van bezoekster hadden afgelegd. Voor menschen die in benarde economische
toestanden verkeeren en sedert twintig en dertig jaar geen examen meer hebben
afgelegd, die gebonden liggen door dagelijkschen harden arbeid en daarenboven nog
dikwijls voor een talrijk kroost te zorgen hadden, waren zulke prestaties van
vooraanstaande beteekenis en verdienste. Het Vroedvrouwentijdschrift bleef gestadig
de eischen der gezonde sociale geneeskunde verdedigen en de mede in 't leven
geroepen Vlaamsche Congressen voor Verpleegkunde en Sociale Geneeskunde
leverden ieder jaar nieuwe bijdragen tot de studie en de oplossing van het vraagstuk.
Op het Congres te Hasselt in 1925 werd de zaak opnieuw grondig onderzocht en met
algemeene stemmen aangenomen, dat de meest praktische, de meest rechtvaardige
en de meest doelmatige oplossing hierin bestaat, dat alle vroedvrouwen drie jaren
studies zouden moeten doen, doch na deze studies het diploma van
vroedvrouw-bezoekster zouden bezitten en dat het voor alle bezoeksters of
verpleegsters die de wettelijke studies van drie jaar hebben gedaan zou moeten
mogelijk zijn in zes maanden studie het diploma van vroedvrouw te verkrijgen, doch
dat aan deze kandidaten een toegangsexamen zou moeten worden opgelegd waarin
ze zouden getuigen dat zij de theoretische verloskunde reeds hebben gestudeerd,
opdat zij vanaf de eerste verlossingen die zij bijwonen alles zouden kunnen begrijpen
en niet een deel van het klinisch onderwijs in den beginne voor haar zou te loor gaan.
Zoo waren reeds

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

756
de verschillende wegen tot doelmatige inrichting en tot volmaakte verstandhouding,
door de private studie en door het privaat initiatief duidelijk afgebakend vóórdat van
hoogerhand ernstig werd ingegaan op deze eischen en op deze zoo klaarblijkelijke
noodwendigheden. Het Vlaamsch Vroedvrouwenverbond had intusschen nog een
ander schoon werk verricht: op het Congres te Brugge in 1922 werd van de
aanwezigheid van Hollandsche en Engelsche afgevaardigden gebruik gemaakt om
een eerste Internationale samenkomst van vroedvrouwen in te richten en een tweede
internationale samenkomst voor te bereiden, welke plaats greep te Antwerpen in
1923 en waarop buiten de Noord-Nederlandsche en de Engelsche afgevaardigden
nu ook Tsecho-slovakische gedelegeerden aanwezig waren. Op de derde samenkomst
die drie jaar later te Praag plaats had, zijn de Duitsche, Oostenrijksche, Litauesche
en Poolsche afgevaardigden bijgekomen en dit jaar te Weenen op de vierde
samenkomst waren nog daarenboven Hongarijë, Yougoslavië vertegenwoordigd,
terwijl een reeks andere landen schriftelijk toetraden en medewerking in uitzicht
stelden. Het Vlaamsch Vroedvrouwenverbond heeft ook op Internationaal gebied
blijvend werk verricht.
Dat alles belette niet dat het in eigen land werd geminacht en verwaarloosd en
geheel terzij gelaten bij de bescherming van de eerste kindsheid en bij de inrichting
van de raadpleging voor zwangere vrouwen, twee gebieden waar het
vroedvrouwenkorps het eerst aangewezen organisme was voor doelmatig werk, wel
te verstaan: onder voorbehoud van bijgevoegde studies en schikkingen, door de
ontwikkeling zelve van de sociale geneeskunde opgelegd.
Maar het was nu eenmaal niet zoo en bij al dat privaat werk en al dezen goeden
wil, was van officieele zijde een toestand geschapen die glad het tegenovergestelde
gaf van wat de praktische ervaring en de zakelijke kennis van den toestand als
doelmatig aanwees. Maar het derde bedrijf in de ontwikkeling van deze
sociaal-geneeskundige toestanden begon. De raadplegingen voor zuigelingen rezen
ten allen kante uit den grond op, doordien de jonge geneeskundige krachten er een
nuttige werkzaamheid in vonden en de sociaalvoelende geneesheeren en dames een
gelegenheid tot volksverheffend werk; elders ontstonden zij uit louter politieke
berekening om te beletten dat anderen het goede werk zouden doen. De moeders
kwamen er

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

757
talrijk naartoe met hun zuigelingen omdat net iets nieuws was, omdat men geweldig
aandrong, omdat men haar in de raadpleging voor zuigelingen, benevens
geneeskundigen raad, daadwerkelijke hulp bezorgde onder vorm van melk, van
premies, van kindskorf enz. De bezoeksters van het eerste uur deden heel zeker hun
best, maar zij moesten weldra ondervinden dat de menschen het recht hebben ze af
te wijzen, ze af te danken, wanneer zij hun taak als een inspectie bij de menschen
opvatten, in de plaats van de mouwen op te stroopen om het volk te onderwijzen
door eigen werk; zij moesten ondervinden, dat zij niet aan kleine menschen te leeren
hadden hoe alles in orde dient gebracht te worden, maar dat zij zelf bij den kleinen
mensch alles in orde moesten brengen en daardoor het wantrouwen moesten verdrijven
en het vertrouwen van de menschen winnen, de eerste vereischte voor de opleiding
van het volk. Zij moesten ondervinden, dat over de opvoeding van moeder en
zuigeling voor het overgroote deel beslist wordt tijdens de eerste tien dagen die op
de verlossing volgen en dat de vroedvrouw dus feitelijk de hoofdrol speelt. Zij moesten
ondervinden, hoe op de landelijke gemeenten een wanverhouding bestond tusschen
den ruimen steun geschonken aan een raadpleging voor zuigelingen die enkele
zuigelingen te verzorgen had en den uiterst geringen steun toegekend aan de
bescherming van het moederschap onder vorm van een deftigen vroeddienst ten
huize. Zij moesten ondervinden, hoe zij gedwongen werden in de landelijke gemeenten
twee en soms drie raadplegingen te gelijkertijd te bedienen, telkens in iedere gemeente
tot moeilijkheden te komen met de vroedvrouwen, terwijl deze in moeilijkheden
leefden met de geneesheeren, dat alles ten gevolge van ongezonde
sociaalgeneeskundige toestanden.
Van hooger hand werd men hoe langer hoe meer bewust dat men voor het
vroedvrouwenambt volstrekt iets moest doen. In deze omstandigheden werd de
nieuwe titel van aangenomen vroedvrouw gesticht, werden de studies voor
vroedvrouw herzien en vervolledigd en werd ten slotte, eindelijk, de brug gelegd
tusschen de studies voor vroedvrouw en voor bezoekster. Wij waren nu September
1924.
De officieele titel van vroedvrouw aangenomen door den Staat werd gesticht ‘om
het gezag van het vroedvrouwenambt te verheffen’. Eigenaardige administratieve
zienswijze. Wanneer een ambt in discrediet is gebracht ten gevolge van moei-
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lijke economische toestanden en van gebrek aan officieele bescherming, dan wordt
voor dit ambt een eeretitel geschapen, en om dezen eeretitel te verkrijgen worden
nieuwe lasten opgelegd, zonder overeenstemmenden steun of voordeel. De titel van
aangenomen vroedvrouw werd geschonken aan al de vroedvrouwen uit de praktijk
die herhalingslessen zouden volgen en een klein examen doorstaan. Het rechtstreeksch
gevolg was nu, dat het volgen van zulke lessen voor vroedvrouwen uit de landelijke
gemeenten een zwaren last beteekende, lange afwezigheid van huis en soms groote
reizen, terwijl de vroedvrouwen uit de stad van wie enkele hun kennis misbruikten
voor weinig deftig werk, uiterst gemakkelijk deze lessen konden volgen en
dienvolgens in menige plaats de eerste waren die den officieelen titel van aangenomen
vroedvrouw van den Staat verkrijgen, zoodanig dat in sommige middens vanwege
deftige vroedvrouwen protest opging en zij den titel van aangenomen vroedvrouw
niet wenschten te verkrijgen wanneer hij aan zulke menschen werd geschonken. Wel
had de wet voorzien dat, om toegelaten te worden tot deze lessen en tot het examen,
de vroedvrouw een getuigschrift van zedelijkheid moest overleggen; maar wanneer
de Geneeskundige Kommissie zulk getuigschrit wou weigeren aan een vroedvrouw
die geen goede faam had, doch nooit veroordeeld werd, dan werd aan deze
Geneeskundige Kommissie bekend gemaakt dat zij niet het recht had dat getuigschrift
te -weigeren indien de vroedvrouw nooit veroordeeld was geweest. Administratief
werk. Averechtsche psychologie
De studies voor vroedvrouw werden herzien en vervolledigd. Hier zijn pleizierige
dingen gebeurd waarvan toch enkele dienen aangestipt te worden. Aan de
vroedvrouwen werd het gebruik van gummihandschoenen voor de vroedkundige
onderzoekingen op de meest dringende wijze in deze nieuwe verordeningen
aanbevolen. En bij deze nieuwe verordeningen werd de verplichting opgelegd de
gummihandschoenen vóór en na een vroedkundig onderzoek een kwart uurs te laten
koken. Elk die ter zake wat ervaring heeft, weet dat bij zulke wijzen van doen, met
drie of vier vroedkundige onderzoekingen in den loop van een verlossing er van de
gummihandschoenen niets overblijft en dat in menige gemeente de vroedvrouw voor
een verlossing geen eereloon krijgt dat gelijk staat met den prijs van een paar
gummihandschoenen. In dezelfde onderrichtingen staat aangeteekend dat vóór en
na ieder onderzoek de hand-
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schoenen een kwart uurs moeten koken en tien regels verder dat zij tien minuten
moeten koken. Wij deden te Brussel aan een algemeen bestuurder van het Departement
van Gezondheidsleer opmerken dat er daar een verschil was van 33%. Ik kreeg voor
antwoord dat zulks voor hen van geen belang was. Maar de hoofdvogel werd
afgeschoten op taalgebied. Terwijl voor gewone dingen van ontsmettingen en van
kiemvrijmaking algemeen gebruikte, internationale woorden zooals b.v. de autoclave
voor het steriliseeren, worden vertaald op zeer bedenkelijke wijze, met het woord
stoomkoker, kregen wij op andere plaatsen een mengsel van vertaling en van
vergissing en dan werd het potsierlijk. Het record van deze administratieve
mogelijkheden wil ik U mededeelen. Het spreekt vanzelf dat men te Brussel niet wist
dat er een Vlaamsch boek over vroedkunde bestaat dat in dit oogenblik misschien
in twee duizend handen is en dat men dus daar al de geijkte benamingen hadde kunnen
vinden of bij den schrijver aanvragen. Een Fransche tekst werd opgesteld en dan
werd hij vertaald met het woordenboek. Luistert nu even naar het juweeltje van
vroedkundige taalkunde. Na de verlossing verkleint de uitgezette en verdikte
baarmoeder in den loop van zes weken en keert zoo geleidelijk tot den normalen
toestand weer. Deze gezamenlijke verschijnselen die het verkleinen van de baarmoeder
tot gevolg hebben worden genoemd ‘intrekking van de baarmoeder’, involutie. Het
ongeluk wil nu dat een van de ergste verwikkelingen na de verlossing, de omstulping
van de baarmoeder is, en deze verwikkeling ook met het woord inversie, van
gevaarlijke gelijkenis met involutie, wordt aangegeven. Wanneer nu in de reglementen
sprake was van het normaal terugkeeren van de baarmoeder naar hare normale grootte
en vorm, dus van involutie, van intrekken van de baarmoeder, dan stond in den
Franschen tekst: involution, en de officieele onkundige, aangesteld voor de vertaling,
heeft in de plaats van naar involution, gezocht naar inversion in zijn woordenboek,
bij onoplettendheid, en daar hij enkel een omschrijvenden uitleg vond, komt het dat
inversion vertaald werd: ‘het binnenste buitenkeeren van de baarmoeder’ en dat
‘binnenste buitenkeeren van de baarmoeder’ verschijnt in het reglement wanneer de
normale intrekking van de baarmoeder bedoeld wordt. En onze vroedvrouwen moeten
met zulke reglementen over de baan. Is dat niet wraakroepend? Aan Minister Poullet
heb ik smeekbrieven geschreven opdat
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hij toch niet langer zijn naam zou laten onder zulken onzin. Minister Poullet
antwoordde mij dat het tot zijn groote spijt onmogelijk was deze reglementen die
maar pas verschenen waren zoo dadelijk te veranderen en dat ik toch moest begrijpen
dat hij als advocaat, van vroedkunde niets afwist en eenvoudig had onderteekend
zonder van dat alles iets te begrijpen. Mij stuit het tegen de borst dat het in een land
mogelijk is aan algemeene bestuurders van een Ministerie zulk werk te verrichten.
De brug werd gelegd tusschen de studies voor bezoekster en die voor vroedvrouw.
Wettelijke verordeningen kwamen eindelijk vaststellen dat het voor een vroedvrouw
mogelijk is met een jaar bijgevoegde studies den titel te verkrijgen van
vroedvrouw-bezoekster, terwijl het voor bezoeksters mogelijk is, mits een jaar
bijgevoegde studie, den titel van vroedvrouw te verkrijgen. Een begin van erkenning
van al de vroegere dwalingen. Voor de toekomst worden nu doelmatige schikkingen
mogelijk, maar het werk is lastig, want het verschil tusschen de verpleegstersscholen
en de vroedvrouwenscholen is groot en zonder de minste vrees voor tegenspraak
mogen wij bevestigen, dat het in dit oogenblik, na vier jaar, nog bijna onmogelijk is
de gediplomeerde bezoeksters voor een jaar in een vroedvrouwenschool onder te
brengen, omdat het verschil van midden tengevolge juist van al de voordeelen aan
verpleegstersscholen toegekend, terwijl de vroedvrouwenscholen nog verlaten waren,
al te groot is. Omgekeerd ziet men nu nog niet in hoe de vroedvrouwen in de
mogelijkheid te stellen om op doelmatige wijze het bijgevoegde jaar te doen dat haar
het diploma van vroedvrouw-bezoekster moet waarborgen. Maar de principieele
grondveste is toch gelegd en aan den bouw kan worden begonnen, met tien jaar
achterstel.
Intusschen werd het Werk voor Kinderwelzijn gedwongen den steun aan de
moeders geschonken in de raadplegingen voor zuigelingen geleidelijk te verminderen,
met het onvermijdelijk gevolg dat de moeders, die bij het bezoek aan de raadpleging
voor zuigelingen kostbaren tijd verliezen, geen stoffelijke vergoeding meer vonden
voor het tijdverlies en thuis bleven. Ten allen kante moesten raadplegingen voor
zuigelingen verdwijnen. Elders werd het getal aangeboden zuigelingen zoo gering
dat een bezoekster in de landelijke gemeenten vier en vijf raadplegingen gelegen op
een of anderhalf uur van elkaar zou moeten bedienen om het recht te hebben op een
volle jaarwedde van
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bezoekster: een onmogelijke toestand. Terwijl het Vlaanische land nu jaren en jaren
gestreden had om op de landelijke gemeenten den dienst van vroedkunde en van
bescherming der eerste kindsheid in dezelfde handen te brengen en ten slotte allen
moed verloren had voor de halsstarigheid van onbevoegdheden, ging verleden jaar
van uit Luxemburg een radikale poging uit om de raadplegingen voor zuigelingen
te vervangen door het bezoek ten huize, door de vroedvrouwen. Op het Congres te
Hasselt dit jaar gehouden werd op onverwachte wijze, maar onder den drang van de
feitelijke toestanden die men gedurende jaren niet had willen erkennen, de taak van
de vroedvrouw op bizondere wijze naar voren gebracht en vóór een paar weken
verscheen reeds in het bulletin van het Werk voor Kinderwelzijn een reeks
onderrichtingen over de taak van de vroedvrouw in het Werk voor Kinderwelzijn.
Nu lazen wij in een officieel verslag dat de geneesheer gelast met de raadpleging
voor zwangere vrouwen zal bijgestaan worden door een verpleegster-bezoekster, of
zoo mogelijk door een vroedvrouw-bezoekster, waaraan altoos voorkeur zal gegeven
worden.
En wat verder lazen wij: wordt het werk van de raadpleging voor zwangeren niet
tegengewerkt door de vroedvrouwen van de plaats? Maken laatste ten rechte of ten
onrechte geen verkeerde propaganda? Heeft men voldoende moeite gedaan om de
vroedvrouwen voor de zaak te winnen?
In de besluiten drong men aan om de raadplegingen voor zwangere vrouwen te
vermenigvuldigen en te verbeteren; doch ‘opdat dit ontwerp uitvoerbaar weze, zoo
vermeldde het verslag, moet het aan de plaatselijke omstandigheden aangepast
worden, moet een oproep gedaan worden tot de aangewezen personen, geneesheeren,
vroedvrouwen-bezoeksters en vroedvrouwen en de dienst ingericht worden met een
minimum van onkosten en administratieve verwikkeling’.
Wijze taal gesproken in 1928. Zij werd reeds gesproken sedert 1919 door het
Vlaamsch Vroedvrouwenverbond. In het maandblad van Maart 1928, Nationaal
Werk voor Kinderwelzijn, verschenen onderrichtingen tot een dienst van stelselmatig
toezicht ten huize over de pasgeborenen, door de verpleegsters of vroedvrouwen,
onder toezicht van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn.
Het radikale negatieve standpunt dat gedurende jaren door
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de leidende organismen tegenover het vroedvrouwenambt was ingenomen, heeft ten
slotte misschien voordeelen gehad voor dit vroedvrouwenambt zelf, want alles schijnt
aan te duiden dat wij nu met volle zeilen varen naar volledige versmelting van
vroedvrouwenambt en bezoekstersambt in de landelijke gemeenten, ten minste wat
de bescherming van de zuigelingen aangaat.
Hiermede eindigt het derde bedrijf van de sociaal-geneeskundige ontwikkeling
van het vraagstuk der bezoeksters en der vroedvrouwen in Vlaanderen. Nu staan wij
op gezonden bodem. De gevolgen en de besluiten van al de naoorlogsche invloeden
en intrigues zijn klaar tot uiting gekomen door de onvermijdelijke ontwikkeling van
de feiten zelf. De tijd heeft zijn woord gezegd. De verschillende bedrijven zijn
afgespeeld; wij bevinden ons nu niet meer op de planken met alle daarbij passende
kostumeering, maar wij zijn teruggekeerd naar het werkelijke leven, naar de sociale
en de sociaal-geneeskundige toestanden zooals zij dienen te worden ingezien,
bestudeerd en gezond gemaakt. Noch bezoeksters, noch vroedvrouwen zullen er zich
om beklagen, want de gezondheid is het hoogste kapitaal, zoowel in sociale toestanden
als op sociaal-geneeskundig gebied en onze sociaal-geneeskundige hulpkrachten,
die van eersten rang zijn, zullen beide in doelmatige verstandige schikkingen de
vreugde genieten van wederzijdsche achting en van het genot van schoon en blijvend
sociaal-geneeskundig werk te verrichten in den dienst van opvoeding en verheffing
van eigen volk. De geschiedenis van al het voorgaande heeft nog enkel geschiedkundig
belang; misschien toch, is de ontwikkeling van de feiten ook van waarde uit het
oogpunt van de psychologische wetenschap in ons land.
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Over Ronsard
door F.V. Toussaint van Boelaere, briefwisselend lid der Kon. Vl.
Academie.
Ik heb ergens in de geschreven wet van de Academie gelezen dat de leden verplicht
zijn, ten minste eens om de drie jaar, hier een lezing te houden. Sedert ik dit mocht
vernemen leef ik als een man, die weet dat hij in den rug met een dolk wordt bedreigd,
wat hem er onbewust toe noopt in steeds vlugger tempo verder te hollen: dit is een
drijvende kracht. Aan den anderen kant heb ik, de enkele malen dat ik tot dusver uw
vergaderingen heb mogen, bijwonen, zoo bizonder genoten van de wetenschap en
de wijsheid, die hier werden verkondigd, van de schoonheid en de kunst die hier tot
uiting kwamen, dat ik wel sterk de lust moest voelen om mij ook eens te wagen, op
het pad, waarop hooggewaardeerde collega's met zulke vaardigheid zich bewogen:
dit is een trekkende kracht.
Een avond dan, dat ik, zalig in een zetel gezeten, Ronsard aan het lezen was(1),
werd ik - ha, wie kan de kronkelgangen van het gemoed verklaren? - plots uit mijn
zoete lektuur opgeschrikt door dat dreigende beeld van een dolk in mijn rug, maar
tevens vervoerd door de hoop dat ik, door uw voorbeeld aangetrokken, misschien
ook lauweren zou kunnen plukken op een terrein, dat mij anders niet bijster bekend
is. En uit werkzame besluiteloosheid zei ik tot mezelf: nu goed, dan over Ronsard.
En, helaas, ik zei het niet alleen, ik schreef het u. Want ik heb er sinds veel spijt om
gehad. Zeker, geen Franschen schrijver lees ik met voller genoegen; geen ander
schenkt mij zoo zuiver als Ronsard, het warme genot der levende schoonheid;....
maar toen ik er even ging over denken, wat ik wel van dien dichter zeggen zou, mocht
ik ook eerst beseffen dat ik nooit anders had gedaan dan gegrasduind in het werk
van Ronsard; dat inderdaad heel wat bladzijden van mijn exemplaar zijner complete
werken nog onopengesneden waren; en dat, van het leven van den schrijver zelf en
van de geestesstroomingen in het tijdvak waarin hij heeft geleefd, ik niet zoo heel
veel méér wist dan een dood-gewoon doctor in de wijsbegeerte en

(1) Ter gelegenheid van Ronsard's eeuwfeest.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

764
letteren: was ik dan wel uitgerust voor de taak, waarmee ik me op een onzalig
oogenblik, zoo overmoedig de schouders had belast? Ik wist dat ik, in diepe
werkelijkheid, den fijnsten en rijksten bourgogne-wijn had genoten; dat ik den naam
kende van dien uitzonderlijken drank en 't jaartal van zijn gewas. Doch wie hem had
gebouwd en geoogst; waar hij dien warmen gloed en dien zuiveren geur vandaan
had; wie hem had op flesschen getrokken en gekurkt, vervoerd en geleverd - ik stond,
zéér tot mijn schaamte, met een mond vol tanden: ik wist het niet. Zeker heb ik er
aan gedacht, mij een, paar maand lang te wijden aan de studie van Ronsard en zijn
tijd, overtuigd dat ik er dan wel alles van afweten zou, maar ik heb al spoedig van
dat voornemen afgezien; laat het mij, tot spijt van wie 't benijdt, mogen opbiechten:
in den grond kunnen mij al die bizonderheden niet bizonder schelen. Heeft trouwens
de dichter niet gezegd:
‘Waarom over de vier elementen en de vijf vermogens twisten, knaap? - Wat geeft
het, of er één of honderd raadselen zijn? Wij zijn slechts stof. Bespeel de harp, knaap!
Als de wind gaan wij voorbij. Breng den wijn, knaap....’
Omar Khayyam heeft gelijk. Want het geeft nu eigenlijk toch niets, of wij ons
zalig gaan verdiepen in het vraagstuk, waar het geslacht Ronsard vandaan komt. Of
het stamt uit Bulgarije:
D'où le glacé Danube est voisin de la Trace;

dan wel uit Moravië, waar Slaven en Duitschers samenhokken. Het heeft niet veel
belang. Het had er ook geen in 't oog van den dichter zelf. Want Ronsard, in de
‘Elégie autobiographique’, noemde als zijn stamvader
...Un seigneur nommé le marquis de Ronsart
Riche d'or et de gens, de villes et de terre...

geboren in een streek
Plus bas que la Hongrie, en une froide part.

Elders echter, met name in een ‘sonnet pour Hélène’, noemde Ronsard zich zelf ‘de
nation germain’:
Si une belle et jeune accorte Ibérienne
Qui loge la finesse et l'art dedans son sein
M'a pris, qui suis grossier, de nation germain,
Je n'en suis à blamer, c'est la loi cyprienne...
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wat hij, in een ander ‘sonnet pour Hélène’ nog heeft bevestigd:
Une espagnolle prist un Tudesque en ses mains...

zoodat de naam Ronsard een verbastering zou kunnen zijn van Rosshart; waarbij
wordt opgemerkt dat het de dichter zelf was, die het eerst zijn naam met een d heeft
geschreven: zijn voorouders schreven of lieten schrijven Ronssart of Ronsart, terwijl
men nog vroeger in de oorkonden vindt: Roussart en Rossart.
Anderen beschouwen het echter als een uitgemaakte zaak dat het geslacht Ronsard
van oer-oud franschen oorsprong was, en het zijn naam heeft gekregen van den visch
‘rosse’ of van een molen Ronzart, die zich, bij den aanvang der middeleeuwen, aan
den oever van de Houssée in Vendômois bevond.... Maar, nog eens, wat geeft dat
alles: wij zijn slechts stof, en gaan als de wind voorbij.....
En zelfs vind ik er meer genoegen in, te zien hoe op een mooien dag van
heerlijkheid, Ronsard zich, met een tuim gebaar, vorstelijke voorouders uit verre,
onbekende en wonderbare streken toeëigende; hoe, een ander maal, op een vereerde
vrouwe van Spaanschen bloede verliefd, hij zich weet te vernederen tot een Tudesque,
de nation germain. Hier, het koninklijk gebaar van de dronken fantazie, die geen
grens trekt tusschen Werkelijkheid en Droom: bespeel de harp, o knaap; - dààr, een
blijk van verfijnde elegantie en hoofschheid: breng den wijn, o knaap.....
Laat ik mij evenmin gaan verdiepen in de kwestie, in welk jaar Pierre de Ronsard
geboren werd. Want ook omtrent dat punt heerscht onzekerheid. Doch bij mij verwekt
die onzekerheid niet in het minst het aangename of onaangename gevoel van iets te
missen dat men wel gaarne hebben of weten zou. Is Ronsard geboren op 11 September
1524? Hij zelf schreef, in zijn Elégie biographique, dat hij werd geboren
L'an que le Roy François fut pris devant Pavie.... en dit vers heeft een geheel andere
allure dan een dood cijfer heeft. Maar Kardinaal Du Perron, die de lijkrede van
Ronsard uitsprak, heeft geschreven: ‘quant à ce qui est du temps de sa naissance, les
uns pensent qu'il soit né l'an cinq cents vingt deux et qu'étant décédé sur la fin de
l'année dernière, il soit mort en son an climatérique: chose que l'on a remarquée estre
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airivée à une infinité de grands personnages qui ont esté sur le passé; les autres
s'arrestent à ce qu'il en a escrit, ayant signalé l'année de sa nativité par la prise du
grand Roy François, comme souvent il se rencontre de ces fortunes notables à la
naissance des hommes illustres’.
Juist, juist; Ronsard zou dus, naar eigen mededeeling, zijn geboren op 11 September
1524. Maar dit jaartal gaf Ronsard op toen hij nog in de volle kracht des levens
verkeerde; in andere stukken echter, gericht onder meer aan zijn lezers, aan de
Geneefsche ministers, aan Catharina van Medicis, aan den Staatssecretaris Villeroy
en aan Karel IX, noemde hij 1525, 1526, 1527 en 1528 als zijn geboortejaar.
Trouwens, de 11e September 1524 was een Zondag, en niet zooals Ronsard schreef
‘le jour d'un samedy’. O schoone fantazie! Doch niet alleen du Perron heeft de
geboorte van Ronsard in het jaar 1522 geplaatst; Joachim du Bellay, die zonder
twijfel in 1522 werd geboren, schreef immer reeds in 1558, toen Ronsard nog leefde
en, zoo daartoe termen waren, zijn uitnemenden vriend du Bellay terecht kon wijzen
Tu me croiras (Ronsard) bien que tu sois sage
Et encor quelque peu (ce croy-je) plus aagé...

waaruit dan toch zou volgen dat Ronsard, ietwat ouder zijnde dan du Bellay, ten
laatste in 1522 zou zijn geboren. En ook kent men een familiestuk, dat van 13 April
1543 dagteekent en waarin Pierre de Ronsart wordt vermeld als ‘agé de vingt cinq
ans et plus’...
Laten wij er geen zwaar hoop in hebben: of Ronsard in 1522, dan wel in 1524 of,
naarmate de jaren klommen, in 1524, 1526, 1527 of 1528 werd geboren, hij sproot
uit een geslacht, waar sedert, laten wij zeggen altijd, een drang naar dieper en
avontuurlijker geestesleven heeft geheerscht, waar kennis en nog vooral beschaving
in eere werden gehouden, waar hoofschheid en hoffelijkheid als mannendeugd werden
vereerd. Was de vader van Ronsard, Louis seigneur de la Possonnière, niet een
bekwaam beminnaar van de Fransche en de Latijnsche letteren; heeft hij zich niet,
samen met zijn broêr Jean, archidiacre van Laval, gewijd ‘au tout noble art de doulce
rhétorique’? Zag Pierre de Ronsard niet het eerste levenslicht in dit gastvrij kasteel
de la Possonnière, prachtig gelegen op enkele mijlen van Vendôme, op de
heuvelachtige boorden van de Loire? Welke landschappen
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heeft Ronsard in zijn jeugd het eerst bewonderd? De wijde landschappen van een bij
uitstek vruchtbare streek, met uitgestrekte velden, weilanden, boomgaarden en
wijnbouwlanden, over heuvelen en vlakten, met in de verte het schaduwrijke woud
van Gastine en, om de zaligheid en de stille rust van dit landschap met zachte klanken
te verhoogen, de fontaine Bellerie...
En Claude Binet vertelt:
‘Peu s'en fallut que le jour de sa naissance ne fut aussi le jour de son enterrement:
car, comme on le portoit baptiser du Chasteau de la Possonnière en l'église du lieu,
celle qui le portoit, traversant un pré, le laissa tomber par mégarde à terre, mais ce
fut sur l'herbe et les fleurs que le receuerent plus doucement; et eut encor cet accident
une autre rencontre, qu'une damoiselle qui portoit un vase plein d'eau de rose et amas
de diverses herbes et fleurs selon la costume, pensant ayder à recueillir l'enfant, luy
renversa sur le chef une partie de l'eau de senteur, qui fut comme un présage des
bonnes odeurs dont il devoit remplir la France des fleurs de ses doctes escrits.’
Ik durf niet zoo maar te zeggen dat, onder zulke voorwaarden, en in den kring
waaruit hij werd geboren, het geen wonder mag heeten dat Ronsard, reeds in zijn
prille jeugd heeft geacht ‘l'étude des bonnes lettres l'heureuse félicité de la vie et sans
laquelle on doit désespérer de pouvoir jamais atteindre au comble du parfait
contentement’: want ik weet dat rijkdom en een beschaafde familiekring niet de wieg
zijn waaruit het genie opstaat; maar zeker is het dat Ronsard, beter dan wie ook in
zijn tijd, in eigen kring en land de beteekenis heeft kunnen ervaren, en er zich door
heeft voelen doordringen, van wat wij Poëzie en Humanisme noemen. Geen wonder,
zal ik dus maar beslist zeggen, dat hij, kind nog zijnde, Virgilius van buiten kende
en, vóór zijn twaalfde jaar, de lier al tokkelde:
Je n'avais pas douze ans q'au profond des vallées,
Dans les hautes forests des hommes recullées,
Dans les antres secrets de frayeur tout couverts,
Sans avoir soin de rien je composais des vers:...

Maar vader Ronsard koesterde andere verwachtingen ten aanzien van zijn zoon.
Want al wordt wel eens gezegd ‘tel père tel fils’, over 't algemeen kan een vader het
niet zoo goed velen dat zijn zoon al te zeer op hem gelijkt, en zich voorneemt
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dezelfde wegen te volgen, waarop hij zelf zich eenmaal bewogen heeft. Ook zei het
vader Ronsard, zeer terecht niet waar, tot zijn zoon:
Homère, que tu tiens si souvent en tes mains,
Qu'en ton cerveau malsain comme un dieu tu te peins,
N'eut jamais un liard...

en hij ried zijn zoon aan, zich bij voorkeur aan den wapenhandel te wijden. Want,
zei die eerbare vader:
Par si noble moyen souvent on devient riche.

Rijk wordt hij trouwens ook, die 't vak van Hippocrates beoefent; maar makkelijker
nog voert de advocaterij tot rijkdom:
Hante moi le palais, caresse-moi Barthole,
Et d'une voix dorée, au milieu d'un parquet,
Aux dépens d'un pauvre homme exerce ton caquet,
Et fumeux et sueux, d'une bouche tonnante,
Devant un président mets toi la langue en vente:
On peut par ce moyen aux richesses monter,
Et se faire du peuple en tous lieux bonneter...

Wat er ook van zij, Ronsard kwam in dienst bij den Prins van Orleans, met het gevolg
dat hij, als page aan het hof, hetzij met dien prins hetzij met andere
hoogwaardigheidbekleeders, talrijke reizen ondernam, aan vele luisterrijke feesten
deelnam, waaronder het feest, ter gelegenheid van het huwelijk van Madame
Magdelayne de Valois met Jacobus V, Koning van Schotland, een feest zóó grootsch
als er sedert Charlemagne zulk geen meer had plaats gehad. Met twee en twintig
‘nefs, gallions et carracous’ voer Ronsard meê naar Schotland, waar hij maanden
lang verbleef en waar hij, na een reis waarbij het schip dat hem ‘futur Arion’ droeg,
door den storm in de haven uit elkaêr werd gerukt, later nog terugkeerde: hij leerde
er ijverig de Engelsche taal. In Frankrijk terug, werd hij tot schildknaap verheven,
17 en een half jaar oud. En Ronsard was een pracht van een ‘écuyer’. ‘A raison de
son excellente disposition naturelle’, vertelt weêr du Perron, in Ronsard's lijkrede,
‘il se rendait merveilleux par dessus tous ses compagnons, fiest à tirer les armes, à
monter à cheval, à voltiger, à lutter,
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à jetter la burre, et autres tels efforts, où l'avantage de la complexion est principalement
requis. Car ceux qui l'ont cogneu en sa première fleur, racontent que jamais la nature
n'avoit formé un corps mieux composé que le sien, tant pour l'air et les traicts du
visage qu'il avoit très agréable, que pour sa taille et sa stature extrêmement auguste
et martiale; de sorte que le ciel sembloit avoir mis toute son industrie à préparer un
lieu qui peust recevoir dignement ceste âme toute pleine de tant de gloire et de
lumière,. de laquelle les beautés du corps devoient estre comme la splendeur et les
rayons’.
Kort na zijn terugkeer uit Engeland vertrok Ronsard, in het gezelschap van den
bekenden humanist Lazare de Baif, naar Duitschland met een diplomatieke opdracht
- maar, toen hij na een paar maand uit Haguenau terugkeerde, was hij hardhoorig
geworden:
Mais las! à mon retour une aspre maladie
Par ne sçay quel destin me vint toucher l'ouie,
Et dure m'accabla d'assommement si lourd
Qu'encores aujourd'hui j'en reste demy-sourd...

Laat ik niet diepzinnig gaan handelen over de ziekte, waarvan de doofheid, die
Ronsard sedert heeft geplaagd, en die met de jaren erger is geworden, het noodlottig
gevolg was. Ik zal maar zoo vrij zijn, het te zeggen zooals ik het meen, hoe zeer gij
mij dit gebrek aan wentenschappelijkheidszin ook zoudt kunnen verwijten: het doet
er niets toe. Maar tot nu toe was het Ronsard in de meeste aangelegenheden naar den
wind gegaan: geboorte, ouders, omgeving, mannelijke verschijning: du Perron had
gelijk, wiens oordeel ik zooeven aanhaalde, toen hij, op een enkel woord na, schreef
‘le ciel semblait avoir mis tout son industrie à préparer un lieu qui peust recevoir
dignement une âme toute pleine de gloire et de lumière.’ Die jammerlijke doofheid
echter, waardoor Ronsard zich verplicht voelde van elke militaire waardigheid af te
zien en den rijkdomsdroom, die daaraan was verbonden, - driewerf helaas! - te
verzaken, was nochtans oorzaak dat de ziel, die in dit prachtig sterfelijk lichaam
huisde, onbelemmerd gelegenheid ging vinden om nu ook tot vollen geur en vollen
bloei te komen. Ronsard, jongste lid van zijn huis, kreeg nu het ‘bonnet rond’ der
kerkbedienaars, en ook de tonsuur, (6 Maart 1543): maar verder dan ‘clerc à simple
tonsure’ bracht hij het niet en, wat zijn vijan-
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den ook hebben mogen beweren, het priesterschap werd hem niet verleend. En zonder
zich zelf in oneer te brengen en een bij uitstek eerbaar ambt te schade en te schande
te zijn (al nam men het in dien tijd niet zoo zwaar op), mocht hij daarom vaak het
over bloeiende weiden, langs murmelend water kronkelend pad bewandelen, waar
Dante Beatrice, Petrarca eenmaal Laure, hebben ontmoet en waar onze Ronsard, die
de Goden zichtbaar beschermden, onder meer Cassandre, Marie en Hélène mocht
ontmoeten - ontmoetingen, ik voeg het er dadelijk aan toe opdat gij Ronsard niet al
te zeer zoudt benijden, die, zooals vooral zij onder U, waarde collega's, die de biecht
hooren het met mij eens zullen zijn, meer zuurs en bitters dan genoegelijks en zoets,
meer alsem dan honing te smaken geven, maar die aan de lier der dichters zangen
ontlokken, die van onvergankelijke schoonheid zijn.
Maar laat ik de vaste lijn die, naar ik althans meen, door mijn betoog loopt, niet
bot gaan vieren. Elk ding op zijn tijd: ik zal straks van Cassandre, Marie en Hélène
spreken. Ik wou alleen maar laten opmerken, hoe prachtig dit alles in Ronsard's leven
in elkaêr zit: nu Ronsard lichamelijk de schoone ontwikkeling had bereikt, in het
milieu waar ik met een enkel woord van heb gewaagd, die de lijkredenaar du Perron
noopte de enthousiaste woorden neêr te schrijven welke ik zooeven de eer had aan
te halen - na die schoone lichaamlijke bereiktheid ervoer Ronsard, ‘que Dieu fait
bien les choses’ nu mocht hij zich verdiepen in de studie der Fransche, Latijnsche
en Grieksche letteren, in de studie der historie en der philosophie, zich verder
bekwamen in de kennis der talen, het Engelsch, het Duitsch en het Italiaansch - en
in meer vernuftige wetenschappen! Hij studeerde met name onder de leiding van den
voortreffelijken hellenist Jean Dorat, principaal van het collegie ‘de Coqueret’ te
Parijs...
‘Ronsard’ aldus Claude Binet ‘ayant été nourri jeune à la cour, accoutumé de
veiller tard, continuait l'étude jusqu'à deux ou trois heures après minuit, et, se
couchant, réveillait Baif qui se levait, prenait la chandelle et ne laissait refroidir la
place. En cette contention d'honneur, il demeura sept ans avec Dorat, continuant
toujours l'étude des lettres grecques et latines, de la philosophie et autres bonnes
sciences’. Bij of rond Dorat ontmoette Ronsard Joachim du Bellay, Baïf, Etienne
Jodelle, Pontus de Thiard en Remy Belleau: met Dorat zijn zij met zevenen: de
Pleïade.
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Ik weet wel dat omtrent den duur van Ronsard's studiejaren bij Dorat - Binet sprak
van zeven jaar - twijfel bestaat: doch ik laat dit potje gedekt. Maar wij kunnen hooren,
hoe Ronsard en Baif hun dagen in het gesticht Cocqueret doorbrachten. Een seigneur
de Roissy, eveneens een discipel van Dorat, bevriend ook met Ronsard, vertelt: Te
vier uur 's morgens waren wij uit het bed, en na God gebeden te hebben, begaven
wij ons te vijf uur ter studie, onze zware boeken onder den arm, onze inktpotten en
onze kandelaars in de hand. Wij luisterden naar de lezingen tot ruim tien uur, zonder
onderbreking. Dan gebruikten wij het maal na haastig gedurende een half uur onder
elkaêr overleg te hebben gepleegd omtrent wat wij van de lezingen hadden geschreven.
Na het maal lazen wij voor ons genoegen Sophocles of Aristophanes of Euripides
en soms Demosthenes, Cicero, Virgilius, Horatius. Te een uur weêr ter studie; te vijf
uur naar huis om te herhalen en in de boeken de behandelde plaatsen op te zoeken
tot zes uur. Dan gebruikten wij het avondmaal en lazen uit het Grieksch en het Latijn.
Op feestdagen, naar de hoogmis en het lof; het overige van den dag, wat muziek en
wandelen. Soms gingen wij uit te eten bij vrienden van den huize die ons vaker
uitnoodigden dan ons werd toegelaten er heen te gaan’...
Nu zorgden de vroolijke studenten wel eens voor wat afleiding en verlieten zij
hun kamertje, waar, benevens de werken van de Meung, Lemaire des Belges en
Marot, zich een schat bevond aan Grieksche, Latijnsche, Spaansche en Italiaansche
boeken, om te gaan fuiven met Marguerite en Jane. Of om, onder de leiding van hun
meester, den tijd alleraangenaamst door te brengen langs de oevers van Seine en
Bièvre, van 's ochtends vroeg tot de avondster aan den hemel gaat prijken: zang,
luidruchtige opgewektheid, ernstige gesprekken, gejoel over de weiden en de wegen,
en onder de schaduwrijke priëelen, een pot en een pint frisschen drank.
En zoo kwam het dat Ronsard in 1547 - zijn ouders waren toen beiden reeds
overleden - de beschikking kreeg over een diploma van ‘écolier juré’, waaruit bleek
dat hij drie studiejaren aan de Parijsche universiteit had doorgebracht; dat men
Ronsard reeds in 1549, nadat zijn eerste verzen hier en daar waren bekend geraakt,
een ‘maitre parfait’ kon noemen; en dat Joachim du Bellay, Ronsard's intiemste
vriend, eveneens in 1549 zijn ‘Deffense et Illustration de la langue française’ uit
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mocht geven, welk werk voor Frankrijk den nieuwen, humanistischen tijd inluidt,
waar de volkstaal in haar gezonde opborrelende kracht de dijken indeukt en uit elkaêr
rukt, door wat Rabelais ‘de gothische nacht’ heeft genoemd, opgericht.
‘Saiches, lecteur, que celuy sera véritablement le poète que je cherche en notre
langue, qui me fera indiquer, apayser, éjouyr douloyr, aymer, hayr, admirer, étonner,
bref qui tiendra la bride de mes affections, me tournant ça et là à son plaisir. Voyla
la vraie pierre de touche où il faut que tu éprouves tous poëmes et en toutes langues’.
Aldus du Bellay, terwijl Ronsard zijnerzijds dichtte, een bekende latijnsche spreuk
raraphraseerend
Je fus premierement curieux du latin,
Mais connaisant, hélas, que mon cruel destin
Ne m'avait dextrement pour le latin fait naître,
Je me fis tout françois, aimant certes mieux estre
En ma langue second, ou le tiers, ou premier,
Que d'être sans honneur, à Rôme le dernier...

Intusschen was Ronsard, dien koningen en prinsen lief hadden, rijkelijk begiftigd
geworden met aardsche goederen: abdijen en prieurés en prebenden allerhande, die
hem 't onvolprezen genoegen bezorgden verder een kommerloos leven te leiden;
‘Sa demeure ordinaire - ik citeer eens te meer Claude Binet - était à Saint Cosme,
bien fort plaisant et comme l'oeillet de la Touraine, jardin de France; ou à Bourgueil,
à cause du déduit de la chasse, auquel il s'exerçait volontiers; comme aussi à Croix-Val
recherchant ores la solitude de la forest de Gastine, ores les rives du Loir et la belle
fontaine Bellerie ou celle d'Hélène... Il prenait singulier plaisir à jardiner.. Il savait,
comme il n'ignorait rien, beaucoup de beaux secrets pour semer, planter, ou pour
enter et greffer en toutes sortes et souvent en présentant des fruits au roi Charles, qui
prenait à gré tout ce qui venait de lui... Quand il était à Paris, et qu'il voulait s'éjouyr
avec ces amis ou composer à requoy, il se delectait ou à Meudon, tant à cause des
bois que du plaisant regard de la rivière de Seine, ou à Gentilly, Arcueil, Saint Cloud
et Vauves, pour l'agréable fraicheur du ruisseau de Bièvre et des fontaines que les
muses aiment naturellement.’
Ronsard, men mag het op grond van zijn oudsten levensbeschrijver wel aannemen,
heeft dus een leven geleid, ik zal maar zeggen geheel in overeenstemming met de
opvattingen
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van Horatius en de Wijzen uit Hellas. Niettemin was niets, dat menschelijk is, hem
vreemd. Ik zal maar niet wagen van zijn officiëele poëzie, waar hij den lof zingt van
vorsten, grooten: hij was de ‘poëte lauréat’ van zijn tijd; Homeros heeft wel eens
gesluimerd; Ronsard in 't zweet zijns aanschijns gezongen. En de ‘Franciade’ is een
armzalig ding. Die ouwe heldendaden hadden slechts dan belang als zijn hart en zijn
lust er meê waren gemoeid: wanneer het gold den marquis de Ronsart uit het verre
Oosten; of Bacchos, de nymphen en de Muzen. Maar anders was 't met zijn
belangstelling gelegen ten aanzien van de gebeurtenissen uit zijn eigen tijd en van
de hooge heeren en voorname vrouwen, die op het schouwtooneel des levens
toentertijd een opmerkelijke rol speelden. Want het is juist een voorrecht der
godgezalfde dichters, dat al wat aan dit moreele en geestelijke leven doodsch, dor
en derf is, aan hen onopgemerkt voorbijgaat als de tot slijk opgeloste schoonheid der
rozen; maar dat, daarentegen, elk roersel van het bewogen leven, als een geheime
electrische stroom, de eigen verbeeldingskracht opwekt.
Zoo komt het dat Ronsard wel degelijk belang stelde in de politieke stroomingen,
die het toenmalig Frankrijk beroerden: hij was zelfs een voorstander van een ‘Entente
cordiale avant la lettre’ tusschen zijn land en het Brittenrijk: Pour ce, schrijft hij,
Pour ce, vivez comme amiables soeurs:
Par les combats les sceptres ne sont seurs
Quand vous serez ensemble bien unies,
L'amour, la foi, deux belles compagnies
Viendront çà-bas le coeur vous échauffer,
Puis, sans harnois, sans armes et sans fer,
Et sans le dos d'un corcelet vous ceindre,
Ferez vos noms par toute Europe craindre,
Et l'âge d'or verra de toutes parts
Fleurir les lys entre les léopards.

De binnenlandsche toestanden in deze beroerde tijden geven hem het ‘Discours des
Misères de ce temps’ in de pen, mitsgaders een aantal gedichten van sobere en stoere
kracht, waarin ironie, satire en de gave die meest altijd daarmeê gepaard gaat, het
fleurende gezond verstand, als frissche klimopranken om den eikenstam, bloeien.
Hij bemoeit zich met den godsdienststrijd, die toen fel
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woedde. Misschien echter niet zoo zeer uit eigen aandrang als wanneer hij, toornend
om de gruwelen van den oorlog, den lof zingt van den vrede en de weldaden prijst
van
L'amour, la foi, deux belles compagnies...

Neen, men had hem verweten - en dat hadden vooral twee oud-aanhangers der Pleiade
nl. Florent Chrestien en Jacques Grevin gedaan - dat hij een goddeloos man was, een
Atheïst. Hij antwoordt:
Pourquoi fais-tu courir si faussement de moi
Que je suis un athée infidèle et sans loi?
J'ai le chef élevé pour voir et pour connaître
De ce grand univers le Seigneur et le maître.
Car....

en hij zet zijn zienswijze breedvoerig uiteen in krachtige verzen met beelden die
treffen als mokerslagen. Hij is echter alles behalve blind voor de misbruiken die toen
heerschten, en allerminst voor de tekortkomingen van de geestelijken. Zoo schrijft
hij onder meer:
Mais que dirait Saint Paul, s'il revenait ici,
De nos jeunes prélats, qui n'ont point de souci
De leur pauvre troupeau dont ils prennent la laine
Et quelque fois le cuir, qui tous vivent sans peine,
Sans prêcher, sans prier, sans bon exemple d'eux,
Parfumés, découpés, courtisans, amoureux,
Veneurs ou fauconniers, et avec la paillarde
Perdent le bien de Dieu dont ils n'ont que la garde...

Maar in dien zelfden man, die zoo kloek en zoo boud kon opkomen voor zijn
diep-eerlijke overtuiging en die zijn geloof zoo openhartig belijden kon, waren
daarenboven andere gevoelens soms werkzaam welke wijzen op een al-omvattend
begrijpen van de aardsche en hemelsche krachten, die de wereld bestieren. En die
eerst wanneer vrede op aarde heerscht, den mensch het bezit bijbrengen van hun
weldaden. Elke strijd, elke strijd met wapenen,
... une Evangile armée,
Un Christ empistolé tout noirci de fumée,
Portant un morion en tête et, dans la main,
Un large coutelas rouge de sang humain,
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elke strijd is vergeefsch. Met het wapen beslecht men. geen strijd van meeningen.
En, niet zonder een zonnige gelatenheid, raadt hij aan, Horatiaansch:
Ne romps ton tranquille repos
Pour papaux ni pour huguenots,
Ni ami d'eux, ni adversaire,
Croyant que Dieu, père très doux,
Qui n'est paitial comme nous,
Sait ce qui nous est nécessaire.

En zal ik maar zeggen, dit quietisme - quietisme dat toch berust op een vaste
godsdienstige overtuiging - drijft hij, een enkel oogenblik, zoo ver dat hij, ten
overstaan van de ellende die een gevolg van zulke oorlogen zijn, meent:
Si la religion, et si la foi chrétienne
Apporte de tels points, j'aime mieux la quitter
Et, banni, m'en aller les Indes habiter,
Sous le pôle antarctique où les sauvages vivent
Et la loi de nature heureusement ensuivent.....

Het was wel een zonderlinge utopie te denken dat de menschen elkaêr in Indië, onder
de wilden, beter begrepen en hartelijker bejegenden dan in 't Europeesch vasteland.
Maar uit die ontboezeming blijkt hoe ruim Ronsard's hart en geest waren. Hoe diep
godsdienstig hij daarbij was blijkt onder meer uit deze verzen, die met de enkele
mededeelingen die ik daaromtrent bereids deed, een aardigen kijk geven (en daar
komt het hier op aan) op Ronsard's dagelijkschen handel en wandel:
M'éveillant au matin, devant que faire rien,
J'invoque l'Eternel, le père de tout bien,
Le priant humblement de me donner sa grâce
Et que le jour naissant sans l'offenser se passe;
Qu'il chasse toute secte et toute erreur de moi,
Qu'il me veuille garder en ma première foi,
Sans entreprendre rien qui blesse ma province,
Très humble observateur des lois et de mon Prince.
Après je sors du lit, et, quand je suis vêtu,
Je me range à l'étude et apprends la vertu,
Composant et lisant, suivant ma destinée
Que s'est dès mon enfance aux muses enclinée,
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Quatre ou cinq heures seul je me tiens enfermé;
Puis sentant mon esprit de trop lire assommé,
J'abandonne le livre et m'en vais à l'église.
Au retour, pour plaisir, une heure je devise;
De là je viens diner, faisant sobre repas,
Je rends grâces à Dieu, du reste, je m'ébats...

En Ronsard somt dan de vreugden en de geneuchten op, waarin zijn geest en zijn
hart het gewenschte voedsel vinden: leven zonder zorg, den vliedenden dag weten
vast te grijpen met het voorbij ijlende geluk, om vlug en vol daarvan te genieten: de
leer van Horatius. Die levenswijze, die Ronsard op luizenderlei wijze heeft gehuldigd,
stemde overeen met zijn eigen ruime zinnelijkheid en zijn sensualistische
wijsgeerigheid, gevoed en gesterkt door den onbeperkten invloed van de oude poëzie
van Hellas en Rome. Telkens en telkens hoort men onder door het klare Fransch die
oude klanken:
Donc ce pendant que l'age nous convie
De nous ébatre, égaions nostre vie:
Ne vois tu le tems qui s'enfuit
Et la vieillesse qui nous suit?

En volgens dit precept, waarbij zijn godsdienstige oefeningen een eerbare lijst vormen,
heeft Ronsard dan geleefd. Maar onder al de bezigheden, welke 't leven dan toch ten
slotte dragelijk maken, was er eene die Ronsard bovenal lief was:
J'aime à faire l'amour, j'aime à parler aux femmes,
A mettre par écrit mes amoureuses flammes....

Hij hield de vrouw trouwens in hooge eere: middeleeuwsche vrouwenivereering,
waarvan de traditie voortleefde, gemengd met den hoofdschen zwier van den
Renaissance-geest. Zoo had Ronsard een bizondere vereering over voor Marie Stuart,
aan welker hof hij zonnige dagen had doorgebracht. Krachtig kwam hij op voor de
ongelukkige vorstin: toen hij later een definitieve uitgave van zijn poëtischen arbeid
bezorgde, liet hij, uit hoofsche vereering, daaruit wegvallen het vers dat hij eertijds
had gewijd aan graaf Leicester, die een moment de gunsteling van Elisabeth was
geweset. Dit is, naar ik meen, een trek uit Ronsard's geestesleven, die een warm licht
werpt
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op de gulden eigenschappen van zijn hart. En wanneer wij dan - vergun het mij,
mijne heeren, in dit geleerd gezelschap - een kalmen blik werpen in de ‘Livre des
folâtreries’, die Ronsard ook in het licht heeft gegeven, dan, laat me toe dit te
constateeren, valt uit de dartelheid, dat in dit boek tot uiting komt en dat misschien
menigeen een doorn in 't hart is, alleen te leeren: dat het leven in zijn volheid zoo
niet altijd genoten, dan toch altijd gewaardeerd behoort te worden.
Die liefde voor het vrouwelijk schoon, - en ik gebruik die uitdrukking in verband
met Ronsard, liever dan de expressie, de liefde voor de vrouw, die men misschien
hier had verwacht, - die liefde voor het vrouwelijk schoon, ik weet het, stak Ronsard,
gentilhomme vendômois, in het bloed; maar ook was zij toch, in niet te onderschatten
mate, een gevolg van den invloed der latijnsche dichters, van Catullus vooral, van
de humanistische navolgers der latijnen, van Janus Secondus, misschien den meest
voluptueusen dichter, - onder zulken hoofschen vorm dat zij elke kritiek ontwapent,
- dien ik ken. En Ronsard heeft een ruim gebruik gemaakt van den poëtischen schat
aan ervaringen, die onze Hollander op het bizondere gebied der Basia had. Vooral
ten dienste van zijn liefde voor Cassandre, de eerste van de drie vrouwen, die Ronsard
heeft vereerd met zijn verliefde guirlandes van rozen, zuchten en soms
vermaledijdingen.
Ze was wel heel mooi, die damoiselle du Pré, die Ronsard in April 1541, toen hij
in de omstreken van Blois wandelde, op 21 jarigen leeftijd ontmoette. Maar bovendien
was zij arm en eenvoudig gekleed.
Van Cassandre heeft Ronsard nooit een andere vreugd beleefd dan de zalige
wetenschap dat zij zijn muze was en dat zij hem er toe prikkelde Petrarca te willen
evenaren. Ze was hem een ‘dame des pensées’, die hem de gelegenheid schonk om
Venus, de Nymfen en de Saters gracelijk op te roepen, om te wijzen op de
vergankelijkheid van elk voorwerp en elk gebeuren - behalve dit ééne: zijn liefde,
helaas minder vergankelijk dan de rozen. Waaraan verbonden het oude geliefde
thema: carpe diem....
De tweede van de rij was Marie, een ‘fleur angevine de quinze ans’.
Is Cassandre den dichter ongeacht voorbijgegaan, Marie ging een stap verder. Zij
verkoos een ander te beminnen, met
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wien zij huwde: een vriend of bloedverwant van Ronsard. Maar ook Ronsard had
sinds dien aan levenservaring gewonnen. Zes jaar lang bezong hij Marie. Doch de
zoete naam is nog slechts een vlag, die allerhande koopwaar bedekt. Zoo ging
trouwens Petrarca eveneens te werk. Maar juist in die verzen voor Marie verandert
voor goed de toon van Ronsard. Men hoort hier een dieperen mannelijken klank, een
dieper verlangen, reëeler en toch even delicaat; een ernstige teederheid baant zich
een weg, met momenten van hartstocht: een brandende schoonheid, alleen overtroffen
in de onovertrefbare ‘sonnets pour Hélène’.
Toen hij Hélène de Surgères ging kennen en zich door haar wederliefde zag vereerd,
had Ronsard al den rijpen leeftijd bereikt. Zijn levenskrachten zijn reeds verzwakt.
Het is de laatste liefde welke hij op zijn weg zal ontmoeten: en van zulk een liefde
heeft zij de diepte en de melancholie. Toen hij Marie opzocht, vermeide Ronsard er
zich in dat hij aldus Cassandre vergat: doch aan den voet van Hélène, wier liefde
hem nochtans een diepgevoelde verheugenis is, beweent hij Marie en zijn eigen
leven, dat heenspoedt. En Hélène, al was zij een brunette met blauwe oogen, was
niet zoo heel schoon; bij Cassandre en Marie stond zij verre ten achteren. Maar, al
schonk zij zich den dichter, wijs was zij als Minerva: Mignonne, zei hij tot Cassandre,
Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avait déclose
Sa robe de pourpre au soleil,
A point perdu cette vesprée
Les plis de sa robe pourpée
Et son teint au votre pareil.....

En tot Marie:
Il faut aimer, maîtresse, au monde quelque chose;
Celui qui n'aime point malheureux se propose
Une vie d'un scythe, et ses jours veut passer
Sans goûter la douceur des douceurs la meilleure;
Hé! qu'est il rien de doux sans Venus? las, à l'heure
Que je n'aimerai plus, puissé-je trépasser.

Eerst het florentijnsch plantonisme, en dan geleidelijk een uitstijgen uit het livresque,
uit den invloed van Petrarca en Bembo, naar het zuivere leven van geest en hart
volgens de eeuwige wet der rede.
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Die rede, Ronsard had ze niet alleen uit zijn godsdienstige overtuiging onthouden:
ook uit Plato èn Aristoteles had zij ze in zijn merg en zijn bloed overgenomen.
En tot Hélène spreekt hij:
Ce permier jour de mai, Hélène, je vous jure
Par Castor, par Pollux, vos deux frères jumeaux,
Par la vigne enlacée en l'entour des ormeaux...
Que seule vous serez ma dernière aventure.
Vous seule me plaisez: j'ai par élection
Et non à la volée, aimé votre jeunesse.
Aussi je prens en gré toute ma passion.
Je suis de ma fortune auteur, je le confesse
La vertu m'a conduit en telle affection.

En Hélène, overeenkomstig de toen geldende neo-platonische formule, is de volmaakte
schoonheid, de zedelijke volmaaktheid:
Hommes, qui la voyez de tant d'honneur pourvue
Tandis qu'elle est ça bas soulez en votre veue
Tout ce qui est parfait ne dure pas longtemps...

Doch van dien troon treedt weldra zelfs Hélène: élke dag moet worden genoten! En
Ronsard voelt de naderende komst van den ouden dag: voor Cassandre, in zijn jeugd,
het vlugge dartele ‘Mignonne, allons voir si la rose’... Maar, nu de herfst: er al is,
voor de wijze Hélène, op het zelfde thema, dit weêrgalooze sonnet:
Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle,
Assise aupres du feu, dévidant et filant,
Direz, chantant mes vers, en vous émerveillant:
‘Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle.’
Lors vous n'aurez servante, oyant telle nouvelle,
Déjà sous le labeur à demi sommeillant,
Qui du bruit de Ronsard ne s'aille reveillant,
Bénissant votre nom de louange immortelle.
Je serai sous la terre, et fantôme sans os:
Par les ombres myrteux je prendrai mon repos:
Vous serez au foyer une vieille accroupie,
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Regrettant mon amour et votre fier dédain.
Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain:
Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie.

Ronsard voelt de greep van den onverbiddelijken ouderdom: hoe ontzettend ontroerend
thans zijn carpe diem! Hij weet het:
Etre beau, jeune, riche, eloquent, agréable,
Non les vers enchantés sont les sorciers d'amour.

En hij geeft zich zelf goeden raad:
Il est temps de me taire
Sans faire l'amoureux en un chef si grison,
Il vaut mieux obéir aux lois de la raison
Qu'être plus, désormais, en l'amour volontaire...
...Ne pensez plus, Hélène, en vos bras me tenir,
La raison m'en délivre, et votre rigueur dure.
Puis il faut que mon âge obéisse à nature.

En elders, tot zich zelf:
Si tu veux rajeunir, il ne faut plus aimer.

Ronsard trok zich uit de wereld terug. Cassandre, Marie en Hélène behooren tot het
verleden. Aristoteles, Plato, Euripides, de vriendelijke gasten van altijd, houden hem
gezelschap. De bloemen en de sterren, het woud van Gastinne, dat hij tegen het ruw
geweld der houthakkers verdedigt, de Fontaine Bellerie: zijn eerste en laatste liefde
en gewenschte troost. Hij bezorgt een nieuwe uitgave van zijn gezamenlijke werk:
en zóó geniet hij tevens de eeuwige schoonheid van de natuur en van de kunst. En
op 27 December 1585 sterft hij, 61 jaar oud, in zijn prieuré de Saint Cosme sur Loire
- Na maanden en maanden lijden, en een verschrikkelijken strijd tegen den dood:
Adieu, had hij nog geschreven:
Adieu, plaisant soleil, mon oeil est estoupé,
Mon corps s'en va descendre ou tout se désassemble...

Het was, ik heb het u gezegd, allerminst mijn voornemen u omtrent Ronsard een, al
was het maar in schijn, wetenschappelijk vertoog voor te zetten. Maar, herinnert u,
ik heb gesproken van het dreigen van een dolk in mijn rug en van al te ver-
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leidelijke voorbeelden: in mijn zetel gezeten, de complete werken van Ronsard in
de linkerhand, met den wijsvinger als bladwijzer, de wereld vergeten; een sigaret,
waarvan de fijne geurige rook stijgt en zich onzichtbaar oplost - zoo ben ik dien
avond, aan de hand van verzen die mij bizonder dierbaar zijn, vagelijk gaan denken
aan het leven van dezen groote onder de grooten, zoo ruim, zoo kloek, zoo diep van
hart en geest. Die onbepaalde, onafgelijnde droomerij had alleen waarde voor mezelf
die mij, als het dan toch moet, ook met weinig tevreden weet te stellen. Maar dat ik,
onbezonnen, u dien schamelen kost heb aangeboden - ik zeg het in gemoede, 't spijt
mij zeer. Maar gedane zaken hebben ongelukkig geen keer.
Ik heb gezegd.
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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.
NEGENDE TIJDVAK: 1928-1929
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
De uitgaven der Academie zijn te verkrijgen:
GENT: W. SIFFER, Sint Baafsplein, en VAN RYSSELBERGHE & ROMBAUT, Kouter,
I.
BRUSSEL: N.V. STANDAARD BOEKHANDEL, Em. Jacqmainlaan, 127.
ANTWERPEN: DE NEDERLANDSCHE BOEKHANDEL, Sint Jacobsmarkt, 50
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Vergadering van 26 September 1928
Waren aanwezig: de HH. JACOBS, bestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de HH. Dr. L. SIMONS, Kan. Dr J. MUYLDERMANS, Kan. Am. JOOS, IS. TEIRLINCK,
FRANK LATEUR, Prof. Dr. J. MANSION, O. WATTEZ; Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE,
Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr.
A. VERMEYLEN, Prof. Dr. J. PERSYN, Prof. Dr. M. SABBE, Prof. Dr. A. VAN
HOONACKER, werkende leden;
de HH. F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, Mr. J. MULS, Dr. J. CUVELIER, AL.
WALGRAVE, Dr. J. VAN MIERLO jun. S.J. en Prof. Dr: J. VAN DE WIJER,
briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen: de HH. Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE, onderbestuurder,
K. DE FLOU en G. SEGERS, werkende leden; Prof. Dr. FRANS DAELS, briefwisselend
lid.
***

De Bestendige Secretaris leest het verslag der Augustus-vergadering; het wordt
goedgekeurd.

Aangeboden boeken.
Sénèque. De la clémence. Texte revu, accompagné d'une introduction d'un
commentaire et d'un Index omnium, verborum, par PAUL FAIDER, chargé de cours à
l'Université. Première partie: Introduction et Texte. (60e fasc. de ‘Recueil des travaux
publiés nar la Faculté de philosophie et lettres de l'Université de Gand’.)
Door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen:
Johannes Rach en zijn Werk, door J. DE LOOS-HAAXMAN. De topographische
beschrijving der teekeningen met medewerking van W. FRUIN-MEES, door M.P.C.
BLOYS VAN TRESLONG-PRINS.
Door de Technische Hoogeschool te Delft:
Programma der lessen 1928-1929.
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Door de gemeente Rotterdam:
Verslag omtrent den toestand van de Gemeentelijke Bibliotheek en Leeszalen te
Rotterdam over het jaar 1927.
Catalogus van de Bibliotheek. Lijst No 34. Nederlandsche romans. I-M. Aug.-Sept.
1923,
Door de Antwerpschc Bibliophilen:
Colloquia et Dictionariolum septem linguarum, gedrukt door Fickaert te Antwerpen
in 1616, opnieuw uitgegeven door Prof. Dr. R. VERDEYEN, II.
Door het Davidsfonds (Gentsche afdeeling):
Mielke, Verhaal over uitwijkelingen, door H. BLONDEEL, aalmoezenier. (Nr 220
der Uitgaven.)
J. VAN VLIERBERGHE, Christus-Koning in de Beeldende Kunsten (Nr 221 der
Uitgaven.)
Door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid te Mechelen:
Een reeks brochures van uiteenloopenden aard
Door Prof. Dr. LEO VAN PUYVELDE, werkend lid:
Het ‘Laatste Oordeel’ afkomstig uit het stadhuis van Diest.
Door Prof. Dr C.G.N. DE VOOYS, buitenlandsch eerelid:
Een Allegorie van Willem van Haecht in woord en beeld. (Overdruk uit
Oud-Holland, jg. XLV. afl. IV.
Door de Schrijvers:
BENOOT E.H. AUG.: Christus-Koning, Bijbelsch tooneelspel in vijf tafereelen,
J. EGGEN VAN TERLAN, Einige Bemerkungen zum Entwurf des
Auslieferungsgesetzes. Auslieferung und Ausweisung.
Id. Une bibliothèque de droit brésilien.
Id. Eine brasilianische=juridische Bibliothek.
Le drame liturgique de Munsterbilsen, par JEAN GESSLER, professeur à l'Athénée
Royal de Louvain, chargé de cours à l'Université de Louvain.
Mededeelingen omtrent de Bronnen van den Dichter Jan David Heemssen
1581-1644, door Dr. FRANCINA VAN ECK.

Aangekoohte boeken.
De Moretussen en hun kring Verspreide opstellen, door Dr. MAURITS SABBF
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Letterkundige mededeeling.
door Prof. Dr. M. Sabbe over Mededeelingen omtrent de Bronnen van den
Dichter Jan-David Heemssen 1581-1644, door Dr. Franctna van Eck.
Onder de Vlaamsche Renaissance-dichters, die op het spoor van Jonker Jan van der
Noot den invloed van de Fransche pleïade zeer sterk ondergingen, behoort ook de
Antwerpsche priester Jan-David Heemssen (1581-1644), wiens werk: Nederduytsche
Poëmata (Antw. G. Verdussen, 1619) tot nog toe niet grondig onderzocht werd. Dr.
Franeine van Eck heeft met de studie van dezen dichter een begin gemaakt en haar
eerste vondsten uitgegeven in een brochure, die ik uit haar naam met genoegen aan
de Koninklijke Vlaamsche Academie aanbied: Mededeelingen omtrent de Bronnen
van den Dichter Jan-David Heemssen (Brussel, Drukkerij Groendreef, 67).
Zeer belanrijk is het gedeelte van haar werk, waarin zij aantoont dat verscheidene
gedichten van Heemssen slechts paraphrasen en omwerkingen zijn van Latijnsche
gedichten van Marcus Hieronymus Vida en Maximilianus Vrientius; van Italiaansche
gedichten van Petrarca; van Fransche gedichten van Remy Belleau, Ph. Desportes,
Ronsard en vooral van Joachim Bellay.
Mej. F. VAN ECK, geeft hier verdienstelijk ontginnings[werk], waarvan door haar
of door anderen bij het schrijven van een volledige studie over Heemssen een nuttig
gebruik kan gemaakt worden.

Mededeelingen
door den bestendigen Secretaris.
1o) Weltevreden: Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen. - Brief van 7 Juli 1928 waarbij de Directie bericht dat zij met groote
ingenomenheid de gelukwenschen der Kon. Vl. Academie, ter gelegenheid van de
herdenking van het 150jarig bestaan van het Genootschap, heeft ontvangen, en de
waardeerende woorden der Academie op hoogen prijs stelt
2o) Verkiezing van een briefwisselend lid en van een buitenlandsch eerelid. Brief van 14 Augustus 1928, waarbij de
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heer Minister van Kunsten en Wetenschappen aan de Academie een afschrift stuurt
van het Koninklijk Besluit van 30 Juli 1928, houdende bekrachtiging van de
verkiezing van den heer Prof. Dr. J. VAN DE WIJER tot briefwisselend lid tot
vervanging van Dr. FRANS VAN CAUWELAERT, tot werkend lid benoemd, en van den
heer Prof. Dr. HENDRIK KERN, hoogleeraar te Leiden, tot buitenlandsch eerelid, tot
vervanging van wijlen Prof. Dr. JAN TE WINKEL.
De heer Bestuurder wenscht Prof. VAN DE WIJER met zijn benoeming geluk, waarop
de H. VAN DE WIJER bedankt en belooft de belangen der Academie in de mate zijner
krachten te dienen.
3o) Gent: Bond der Oostvlaamsche Folkloristen. - Brief van 9 September waarbij
de Bond de Kon. Vl. Academie verzoekt zich op 7 October a.s. te laten
vertegenwoordigen bij de huldiging van wijlen ALFONS DE COCK, briefwisselend
lid der Academie en grondlegger van de wetenschappelijke folklore in Vlaanderen.
- De HH. IS. TEIRLINCK en O. WATTEZ worden aangewezen als vertegenwoordigers
der Academie.
4o) Hasselt: Herdenking Hendrik van Veldeke. - Briel van 20 September 1928
waarbij het Eerecomiteit ter herdenking van Hendrik van Veldeke de Academie
verzoekt zich op de plechtigheid van 30 September officieel te laten
vertegenwoordigen. - Worden als vertegenwoordigers aangewezen de HH. Prof. Dr.
R. VERDEYEN en F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE.

Mededeelingen namens commissien
1o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio en Bibliographie. - Prof. J.
MANSION, secretaris, legt verslag ter tafel over de Commissievergadering in den
voormiddag gehouden.
Waren aanwezig de HH. Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, voorzitter, Prof. Dr. M. SABBE,
ondervoorzitter, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Dr. L. SIMONS, IS. TEIRLINCK, Mr.
LEONARD WILLEMS, Dr. L. GOEMANS, Dr. J. CUVELIER, leden, en Prof. Dr. J.
MANSION, lid-secretaris; P. VAN MIERLO, hospiteerend lid.
Aan de dagorde staat:
1o) Critische Bibliographie van Jan Frans Willems, door Dr. ROB. ROEMANS, ter
opneming in de Versl. en Meded, aangeboden. - Benoeming der verslaggevers.
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Mr. LEONARD WILLEMS en Prof. VAN PUYVELDE worden benoemd.
2o) Bespreking van een brief van den Secretaris van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde aangaande eene gebeurlijke voltooiing van Stallaert's
Glossarium der verouderde rechtstermen.
2o) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch. De heer O. WATTEZ, wn. secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering
door de Commissie gehouden.

Waren aanwezig de heeren: Prof. Dr. J. PERSYN, ondervoorzitter, Kan. Dr. J.
MUYLDERMANS, Kan. Am. JOOS, Dr. L. GOEMANS, Prof. Dr. J. VERCOULLIE en O.
WATTEZ, leden.
Aan de dagorde staat:
1o) De crisis van het onderwijs in België. Vak- en andere scholen. - Lezing door
G. SEGERS.
In afwezigheid van den heer SEGERS, die zijn stuk heeft ingezonden, wordt dit
gunstig besproken door Dr. GOEMANS, bestendigen secretaris. De Commissie besluit
de studie van den heer SEGERS op te nemen in de Verslagen en Mededeelingen.
Dr. L. GOEMANS leest vervolgens eene nota van Prof. VAN HOONACKER in welke
deze enkele verzen toelicht uit Vondel's Lucifer, nl. uit het tooneel in het vijfde bedrijf
waar Uriël en Raphaël optreden.
De Commissie besluit deze nota op te nemen in de Verslagen en Mededeelingen.

Dagorde.
1o) Nieuwe uitgaven van leden der Academie:
a) Colloquia et Dictionariolum septem linguarum, gedrukt te Antwerpen in 1616,
opnieuw uitgegeven door Prof. Dr R. VERDEYEN. II. (Uitgave van de Vereeniging
der Antwerpsche Bibliophilen nr 40). Antwerpen, Nederlandsche Boekhandel,
1925.
b) Bibliographie van de Vlaamsche plaatsnaamkunde, door H.J. VAN DE WIJER,
professor aan de Universiteit te Leuven. (Studiën I. van Nomina geographica
Flandrica: Studiën en
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monographieën over Vlaamsche plaatsnaamkunde). Naaml. Venn.
Standaard-Boekhandel, Brussel.
2o) Lezing door Mr. Leonard Willems. - Hendrik van Veldeke herdacht.
Op voorstel van den heer Bestuurder beslist de vergadering dat de lezing van Mr.
WILLEMS in de Verslagen en Medeedeelingen zal opgenomen worden.
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Toelichting bij een paar regels uit Vondel's Lucifer
door Prof. Dr. A. van Hoonacker.
Het voorwerp mijner mededeeling zal niet zijn eene studie of geleerd onderzoek,
maar een eenvoudige aanteekening bij eene plaats in Vondel's Lucifer, die, m.i., toch
zoover ik heb kunnen nagaan, misverstaan wordt. Ik moet ook vooraf en ronduit
bekennen dat ik geen verregaande opsporingen gedaan heb. De gelegenheid ontbrak
mij daartoe en ik meen bovendien dat er ook geen reden of aanleiding toe bestond.
Het geldt de bekende verzen waarin Uriël, in het 5de bedrijf, den strijd tusschen de
hemelgeesten beschrijvend, komt aan de ontmoeting der twee aanvoerders
Hij (Lucifer) zwaait de heirbijl vast om Gods banier te vellen
die neêrstijgt en waaruit Gods naam een schooner licht
en schooner stralen schiet in 't gloên van zijn gezicht.
Men denke eens na of hij dit voorspook ons benijdde!

Nu zijn het de vier volgende verzen waarom het eigenlijk gaat:
De heirbijl in zijn vuist aan de eene en de andere zijde
den toescheut stuit en sloopt, of schut ze op zijn rondas,
tot dat hem Michaël in 't schitterend harrenas
verschijnt gelijk een God uit eenen kring van zonnen.

Mijn aandacht werd vooreerst gevestigd op de moeilijkheid welke deze regels kunnen
opleveren, toen ik, tijdens mijn verblijf in Engeland onder den oorlog, eene critiek
schreef over Leonard Ch. Van Noppen's engelsche vertaling van ‘Lucifer’, voor de
‘De Stem uit België’ (6 Juli 1917). Mannen als prof. Kalff van Utrecht, bij wie Van
Noppen te rade gegaan was, prezen volmondig de engelsche bewerking en dat ‘vooral
om hare getrouwheid aan den nederlandschen tekst’. Zooals men weet, was Van
Noppen's Lucifer in Amerika een ware openbaring, en al aanstonds maakte zich daar
een levendige belangstelling geldend voor de nederlandsche letterkunde in het
algemeen. Kalff liet ook wel hooren dat ‘géén vertaling het gemis aan het
oorspronkelijke geheel vergoeden kan’. Dat spreekt van zelf. En van de waarheid
van het gezegde, ook in dit geval, en
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namelijk wat betreft de getrouwheid van den engelschen Lucifer aan den
nederlandschen tekst, kon ik mij zonder veel moeite hier en daar nog al duidelijk
rekenschap geven. Dat was ook zóó voor de zooeven aangehaalde plaats, zooals wij
aanstonds zullen hooren. Later werd ik toevallig gewaar dat, naar ik meen, niet alleen
Van Noppen den tekst mis verstaan had. Ik heb reeds gezegd dat ik het overbodig
vond veel commentaren na te pluizen. En dit was te minder noodig, daar ik een
commentaar ter hand kreeg die alleen goed stond voor vele. Ik wil spreken van het
alleszins merkwaardig werk van onzen geleerden collega Pater Salsmans. Op vr.
1851-2 van zijne schooluitgaaf (9de druk 1924) vinden wij de hier volgende
aanteekening: ‘TOESCHEUT: zij die toeschieten = ZE. - Het onderwerp van STUIT en
SLOOPT en SCHUT zal wel het gemakkelijk te verstaan hij zijn.’ Vooreerst wordt dus
ondersteld dat De heirbijl in zijn vuist als bijwoordelijke zin te verstaan is. Alzoo
nam het ook Van Noppen: With battle-axe in hand, he parries every stroke. Een
fransche vertaling door Charles Simond (in de Nouvelle bibliothèque populaire),
welke ik overigens volstrekt niet wensch op één lijn te stellen met Van Noppen's
kunstprestatie, volgt dezelfde opvatting: ‘La hâche à la main, il frappe de tous
côtés....’ Zulk een uitleg is geheel onaannemelijk. Indien wij de onderstelde
bijwoordelijke uitdrukking omschrijven en voluit lezen: Met de heirbijl in zijn vuist,
den toescheut stuit en sloopt of schut ze op zijn rondas, - dan gevoelen we dadelijk
dat het onderwerp van de drie werkwoorden ontbreekt en dat er geen mogelijkheid
bestaat daarvoor het persoonlijk voornaamwoord hij in te schuiven, hetwelk uit den
voorafgaanden contekst, ingezien den zinbouw, niet op te nemen is. Het is
klaarblijkelijk ‘de heirbijl in zijn vuist’ die het onderwerp is; 't is de heirbijl die stuit
en sloopt of schut op Lucifer's rondas. En wat is het dat de heirbijl stuit en sloopt of
schut op het rondas? ZE zegt de tekst. Maar waarop doelt nu dit persoonlijk
voornaamwoord? P. Salsmans geeft als verklaring: ‘DEN TOESCHEUT: zij die
toeschieten = ZE’. De fransche vertaling van Ch. Simond omschrijft naar dezelfde
opvatting: il frappe de tous côtés les masses qui se précipitent sur lui, les renversant,
etc. Maar dit is geen eigenlijke vertaling meer; zulke woordenpraal dient alleen om
de afwijking van den tekst of het misverstand te verstoppen. In elk geval ware het
een onmogelijk beeld de zaak zoo voor te stellen alsof de toeschietende vijandelijke
scharen gemeend waren. Men kan toch niet aanne-
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men, dat Vondel heeft willen zeggen dat de toeschietende strijders zelve ontvangen
worden op Lucifer's rondas?!
Pater Verstraete had in een vorige uitgave van den Lucifer later door Salsmans
bewerkt, aangeteekend: ‘DEN TOESCHEUT (van toe en schcut of schoot) het
toegeschotene. SCHUT ZE = schut de toegeschoten pijlen, meervoud dat in het woord
toescheut ligt opgesloten’. Als beeld, ware dit zeker voldoende. Maar van pijlen is
er geen spraak geweest, en dat het voornaamwoord ze zou te duiden zijn als doelend
op den zuiver vermeenden inhoud van het collectieve toescheut is een gissing van
allen grond ontbloot en een grammatische onmogelijkheid, hetzij men met Salsmans
den toescheut versta als de toeschietenden, of met Verstraete als de toegeschotene
(pijlen). Van Noppen hebben wij hooren zeggen in het engelsch: with battleaxe in
hand he parries every stroke. Van slagen is er evenmin spraak geweest als van pijlen,
zoodanig dat het ook niet gaat om het voornaamwoord ‘ze’ te laten terugslaan op de
slagen. Het is moeilijk te verstaan waarom men zoo ver en vruchteloos is gaan zoeken
en tasten naar het voorwerp van het werkwoord: en schut ze op zijn rondas. Dat
voorwerp, evenals het onderwerp staat toch uitdrukkelijk in den tekst aangegeven:
Hij zwaait de heirbijl vast om Gods banier te vellen
die neêrstijgt en waaruit Gods naam een schooner licht
en schooner stralen schiet in 't gloên van zijn gezicht.
De heirbiil in zijn vuist aan de eene en de andere zijde
den toescheut stuit en sloopt of schut ze op zijn rondas,

Het kunnen niets anders zijn, en het zijn niets anders dan die stralen door Gods naam
uit Gods neêrstijgende banier in Lucifer's gezicht geschoten, welke de heirbijl in
Lucifer's vuist poogt te stuiten en te sloopen of te schutten op het rondas. Dat is de
toescheut waartegen Lucifer zich verweert.
Ik zeide daareven dat het moeilijk is te verstaan waarom men zoover is gaan zoeken
naar de juiste beteekenis van sommige onderdeelen van Vondel's tekst. Bij een nader
toezien zal evenwel te vermoeden zijn dat de oorzaak der verwarring gelegen is in
het onderbreken der beschrijving door den tusschenzin: ‘Men denke eens na of hij
dit voorsnook ons benijdde’! Door dien invallenden uitroep wordt de indruk gewekt
dat dan in het vervolg een nieuw beeld geteekend wordt. Dit blijkt zeer duidelijk uit
Van Noppen's vertaling. Het volgende vers; De
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heirbijl in zijn vuist aan de eene en de andere zijde... laat hij betrekking nemen op
de vlugge bewegingen van Lucifer die overal rond vliegt om de zijnen waar 't nood
doet te steunen:
With battle-axe in hand, now here, now there,
He parries every stroke, enz.

Eenige regels vroeger heet het inderdaad in Uriël's verslag:
De trotsche Lucifer, dan hier, dan daar gedreven
Schiet toe op dit geschrei en geeft zich rustig bloot...,
De leeuw en blauwe draak aan 't woeden, vliegen van
Zijn hand op elken wenk.....

Maar in de door ons besprokene plaats ligt er geen toespeling hoegenaamd op Lucifer's
heen en weder spoeden. De woorden ‘aan de eene en de andere zijde’ hebben geen
betrekking op de eene en de andere zijde van het leger of strijdfront, maar op de eene
en de andere zijde van Lucifer zelf en beteekenen dus eenvoudig: rechts en links.
Onze bestendige secretaris, aan wie ik mijn voornemen te kennen gegeven had
om op eene zitting der Academie eene korte mededeeling voor te dragen aangaande
het paar regels uit den Lucifer, maakte mij dan schriftelijk met zijn eigene zienswijze
bekend. Zijn commentaar gedagteekend 17/5/28 luidt als volgt: ‘Men moet, zegt hij,
volgens mij lezen: ‘Den toescheut stuit aan de eene en de andere zijde (dat is een
dubbele toescheut, een links en een rechts, twee toescheuten dus) en sloopt of schut
ze op zijn rondas. - Die toescheut wijst, zoo besluit hij, op de scheuten van vers 1888;
't zijn bliksems, enz.’
Het is zeer juist dat ‘aan de eene en de andere zijde’ beteekent: rechts en links.
Maar van twee toescheuten, een rechts en een links, moet noch kan daarom geen
spraak zijn. De tekst kent maar één toescheut, ‘den toescheut’, noch rechts noch
links, maar vlak in Lucifer's gezicht. Tegen die stralen schermt de heirbijl in Lucifer's
vuist, rechts en links, om ze tegen te houden en te breken, of, waar ze toch
doorschieten, af te keeren op het rondas.
Om te eindigen schrijf ik het slot af van mijn hierboven vermeld artikel in ‘De
Stem uit België’:
‘De vier laatste regels bevatten een nadere uitbeelding van wat in de drie eerste
voorgesteld was. Boven Lucifer stijgt Gods
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banier neêr en schiet hem haar stralen in 't gezicht; Lucifer zwaait de heirbijl om de
banier te vellen die hem door haar schitteren zijn ondergang voorspelt. Die zelfde
worsteling wordt nu verder beschreven. De heirbijl door Lucifer's vuist rondgezwaaid
“aan de eene en de andere zijde”, d.i. rechts en links, “stuit en sloopt den toescheut”
der lichtstralen die hem verblindtend tegenschieten, of “schut ze”, d.i. keert ze af “op
zijn rondas”.
Bij Kiliaen vinden wij voor schutten als eerste beteekenis aangegeven: pellere,
propellere, pulsare, avertere, arcere. Dan, schutten den slagh: ictum avertere
repellere, excipere, recipere clypeo, gladio, etc. In de besproken plaats bij Vondel,
kan de zin niet zijn: vangt ze, ontvangt ze op zijn rondas; want het onderwerp is niet
Lucifer zelf, maar de “heirbijl in zijn vuist”. Het is de heirbijl die de lichtstralen
afkeert op Lucifer's rondas....’
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Plechtige Vergadering van 24 Juni 1928
De bijzonderste genoodigden kwamen met de heeren Leden der Academie in het
Eeresalon bijeen.
Waren aldaar aanwezig: de HH. J. JACOBS, bestuurder, Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE,
onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
De HH. Dr. L. SIMONS, Prof. Dr. J. MANSION, O. WATTEZ, Prof. Dr. J. VERCOULLIE,
Mr. L. WILLEMS, Prof. Dr. M. SABBE, J. SALSMANS S.J., werkende leden;
de HH. F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, Mr. J. MULS, Dr. JOS. CUVELIER en Prof.
Dr. R. VERDEYEN, hriefwisselende leden.
Lieten zich schriftelijk verontschuldigen: de HH. IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. L. SCHARPÉ
en Mr. FRANS VAN CAUWELAERT, werkende leden; Prof. Dr. FRANS DAELS,
hriefwisselend lid.
***

Verder waren in het ontvangstsalon aanwezig: Z.D.H. Mgr. COPPIETERS, bisschop
van Gent. ALF. SIFFER, volksvertegenwoordiger, ALFRED VAN DER STEGEN,
burgemeester der stad Gent, L. SOENENS, 1ste advocaat-generaal, G. DE RUYCK,
voorzitter der Rechtbank, en P. JAC. VAN GINNEKEN, feestredenaar, Rector der R.K.
Universiteit te Nijmegen, buitenlandsch eerelid der Academie.
***

Om 11 uur werden genoemde heeren naar de feestzaal geleid.
Aan het bureel namen plaats de HH. Bestuurder, Onderbestuurder, Bestendige
Secretaris en feestredenaar.
Waren verder in de zaal aanwezig: de HH. VANDE WIJER, nieuw verkozen
briefwisselend lid; H.J. GOEMANS, consul der
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Nederlanden, te Gent; Mej. BERTHA BOONANTS, schepen der stad; ACH. J. MUSSCHE,
bekroond met den Beernaertprijs 1926-1927; PAUL DE MONT, bekroond in den
Tooneelwedstrijd (Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques) 1926-1927;
De HH. AERTS, advocaat, Antwerpen; EDM. AERTS, bestuurder der Normaalschool,
Zwijnaarde; Dr. FR. BAUR, hoogleeraar; Dr. V. BILLIET, leeraar; Dr. A. BILTRIS,
leeraar; PROSPER BÖSS, kunstschilder; E. BRENGIER, toonkundige; P.L. BROUWERS
S.J., leeraar; FRANS BUNDERVOET, publicist; A. BURSSENS, docent; A. CAMPERS,
eere-leeraar; K.O. CARON, eere-schoolopziener; F. CASSIMAN, controleur der douanen;
W. CASSIMAN, bediende; P. CRIJNEN, leeraar; J. CUYLE, leeraar; C. DEBAIVE-DE
KEYSER, bibliothecaris; P.A. DECHAMPS S.J., leeraar; G. DECLERCQ, leeraar; JOS.
DE JONCKHEERE, apotheker; Dr. P. DE KEYSER, hoogleeraar; Lt Colonel DE LEENHEER;
K. DE LETTER, kapelaan; VICTOR DE LILLE, bestuurder van 't Getrouwe Maldegem;
P.A. DELVA S.J., rector van St. Barbara-college; P.J. DE POURQUOI, handelaar; J.
DERUELLE, leeraar; OSWALD DE SCHAMPHELAERE, voorzitter van het Willemsfonds;
DAN. en E. DE WAELE, leeraars; GUSTAAF D'HONDT, stadsontvanger; JORIS
EECKHOUT, letterkundige; ODILON FACHÉ, fabrikant; Dr. F. FRANSEN, hoogleeraar;
AUG. HAERENS, bloemist; TH. HERREMANS, bankbestuurder; Dr. C. en F. HEYMANS,
hoogleeraars; NORBERT KESTERMAN, leeraar; Dr. P. LIEVENS, leeraar, Ath; L.
LIEVEVROUW-COOPMAN, letterkundige; K. LOMME, bediende; P. LUCAS LUYT O.P.;
MAES, bediende; P.A. MARLIER S.J., studieprefect; GASTON MARTENS, voorzitter
van De Fonteyne; Dr. J. MEUWISSEN, hoogleeraar; E. MINNAERT,
eere-hoofdonderwijzer; R. NACHTERGAELE, Dr. jur.; EM. POETOU, beeldhouwer; G.
RAES, leeraar; GASTON RESTELL, kunstschilder; L. SMEESTERS,
eere-school-bestuurder; OD. SOENEN, bibliotheekbestuurder; J.A. THYSEBAERT,
rustend leeraar; Dr. L. ULENS, leeraar; Dames Ursulinnen, Onze Lieve Vrouw-Waver;
Kan. C. VAN BRITSOM, diocesaan schoolopziener; J. VANDEN ABEELE, leeraar; P.L.
VAN DEN BOSCH S.J.; P. VAN DER STEENE, rekenplichtige; O. VAN HAUWAERT,
bestuurder der Middelbare en Lagere Normaalschool; J. VAN HAUWAERT, leeraar;
GR. VAN HECKE, bloemist; OM. VAN KETS, rekenplichtige; GER. VAN MOL, leeraar;
P.J. VAN OPDENBOSCH S.J.; G. VAN OUYTSEL, eere-leeraar; HERM. VAN OVERBEKE,
leeraar; Dr. PAUL VAN OYE, docent; H. VER-
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EECKE, bediende; P.J. VEREST, S.J., kloosteroverste; JOS. VERMEULEN, advocaat; L.

VERNIERS, ambtenaar bij de Posterijen; W. VERNIERS, beambte; P.J. VERSCHUEREN,
leeraar te Brussel; A. VERSTRAETE, leeraar te Selzaete; J. VISKENS, bestuurder der
Middelbare School; PL. WATERLOOS, ambtenaar; Dr. C. WASTEELS, hoogleeraar;
H. WELLEKENS, leeraar te Sottegem; FR. WILLEMS, voorzitter der Heremanszonen;
A. WOEDSTADT, rustend ambtenaar; TH. WYLLEMAN, griffier.
Verder nog de reporters van verscheidene dagbladen en een aantal dames en heeren,
belangstellenden in de werkzaamheid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
***

Verschillende personen hebben schriftelijk bericht gezonden, dat zij tot hun groote
spijt de vergadering niet kunnen bijwonen, nl. de HH. M. VAUTHIER, Minister van
Kunsten en Wetenschappen; Generaal ridder de GALLATAIJ; F. DE BUSSCHERE, eerste
voorzitter van het Hof van Beroep; de Procureur-generaal van het Hof van beroep;
Graaf de Kerchove de Denterghem, gouverneur der Provincie; Stafkolonel MATON,
bevelhebber der Plaats; C. DE BRUYNE, rector der Universiteit; H. BODDAERT, R. DE
SAEGHER, A.H. DE SCHIJVER, J. MAENHOUT en FERNAND VAN ACKERE,
volksvertegenwoordigers; H. VAN DE VELDE, bestendig afgevaardigde; D. CNUDDE,
schepen der stad; JOS. INGELS, griffier der provincie; Dr. L. BROUNTS, leeraar; ALEXIS
CALLANT, letterkundige; J. GHEYSENS, schoolopziener; Kan. LEDEGEN, secretaris
van Z.H. den Bisschop; OSC. ROELS en PAUL WYNANTS, leeraars.
***

E.H.J. JACOBS, bestuurder van het college te Boom, en bestuurder der Academie
voor het jaar 1928, spreekt de openingsrede uit, waarin hij handelt over De
Westvlaamsche spreek- en schrijftaal vóór 1250.
Daarna stelt hij den feestredenaar van heden aan de vergadering voor Prof. Dr.
JAC. VAN GINNEKEN, rector van de Universiteit te Nijmegen en buitenlandsch eerelid
der Academie. Hij zegt hem dank omdat hij zoo welwillend heeft aanvaard in de
vergadering van heden het woord te voeren.
Daarna geeft hij het woord aan Dr. VAN GINNEKEN die
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handelt over Het na den Bijbel meest gelezen boek der wereld werd geschreven in
ons Nederlandsche moedertaal.
De bestuurder bedankt den redenaar om zijn hoogst belangwekkende voordracht
en deelt mede dat zij in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
Vervolgens verleent hij het woord aan Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris, om
mededeeling te doen van den uitslag van verkiezingen en wedstrijden, en om de
afgestorvenen te herdenken.
Uitslag der verkiezingen voor het Lidmaatschap der Academie. - In haar
vergadering van 20 Juni 11. werd door de Academie overgegaan tot de verkiezing
van een briefwisselend lid ter vervanging van den H. Dr. FRANS VAN CAUWELAERT,
tot werkend lid verkozen, en van een buitenlandsch eerelid ter vervanging van den
H. Prof. Dr. JAN TE WINKEL, in den loop van het jaar 1927 overleden.
Werden verkozen: tot briefwisselend lid, de heer Dr. VANDE WIJER, hoogleeraar
te Leuven; tot buitenlandsch eerelid de heer Dr. HENDRIK KERN, hoogleeraar te
Leiden.
Die verkiezingen werden aan de goedkeuring van den Koning onderworpen.
Wedstrijden. - Van de prijsvragen voor 1928 uitgeschreven, werden er twee
beantwoord:
1o) Letterkunde: Men vraagt eene studie over de verpersoonlijkte Dood in de
Vlaamsche letterkunde van de late Middeleeuwen en de Renaissance.
De Keurraad, samengesteld uit de HH. Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr. M. SABBE
en Prof. Dr. R. VERDEYEN, is het eens in zijn besluit dat het eenig ingezonden
antwoord alleszins bekronenswaardig is. De Academie sloot zich dan ook eenparig
bij de beslissing van de Jury aan. Bij het openen van den omslag bleek, dat de schrijver
van het bekroonde werk is. de heer JAN FR. VANDERHEIJDEN, te Heverlee.
Namens de Academie wensch ik den bekroonde geluk en verzoek hem het
toegekende diploma te komen ontvangen.
2o) 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.
Het eenig ingezonden antwoord werd beoordeeld door de HH. Prof. Dr. J.
VERCOULLIE, Kan. AM. JOOS en IS. TEIR-
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LINCK.

De verslaggevers besluiten ook hier eenparig tot bekroning en de Academie
sloot zich aan bij de genomen beslissing. De gesloten omslag die bij het antwoord
gevoegd was, bevatte den naam van den heer FRANS M. OLBRECHTS, te Kessel-Loo.
De Academie wenscht den bekroonde geluk. Ik verzoek hem het toegekende
dilpoma te komen ontvangen.
3o) Beernaert-wedstrijd. 8ste tijdvak: 1926-1927. - De Jury was samengesteld
als volgt: vier leden door de Academie benoemd, nl. de HH. FRANK LATEUR, Prof.
Dr. J. PERSYN, Prof. Dr. M. SABBE en AL. WALGRAVE; de heer AD. HERCKENRATH,
benoemd door den heer Minister.
Er werden vier en veertig werken ingezonden. De uitgeloofde prijs van 1,000 fr.
werd toegekend aan den Heer ACH. MUSSCHE voor zijn werk De twee Vaderlanden.
Hij gelieve den hem toegekenden prijs te komen ontvangen.
4o) Boury-wedstrijd. Prijskamp voor dichters: 1928. - Werden gevraagd: Tien
vaderlandsche liederen voor het volk.
De Jury bestaande uit de HH. O. WATTEZ, HERMAN TEIRLINCK en AL. WALGRAVE,
besloot tot niet-bekroning. De Academie stemde hiermede in.
5o) Tooneelwedstrijd. 1ste tijdvak: 1926-1927. - Tot leden van de Jury stelde de
Academie aan de HH. FRANK LATEUR, O. WATTEZ, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr.
M. SABBE en HERMAN TEIRLINCK.
De prijs van 5000 fr. door de ‘Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques’
ter beschikking gesteld, werd toegekend aan Het Geding van Onze Heer, werk van
den heer PAUL DE MONT, te Ninove.
IIIo) Hulde aan Mgr. Rutten, afgestorven werkend lid. - De Koninklijke Vlaamsche
Academie had verleden jaar het afsterven, te betreuren van een harer
eerbiedwaardigste leden. Z.D.H. Mgr. Rutten, bisschop van Luik, die ons den 17 Juli
1927, in den gezegenden ouderdom van 85 jaren ontvallen is.
Hij werd den 31 Maart 1919 door de Academie tot werkend lid verkozen.
Mgr Rutten was noch literator noch philoloog. De luister door zijn lidmaatschap
aan de Academie verleend, kwam niet van eenige Vlaamsche letterkundige of
wetenschappelijke praes-
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tatie, maar van den hoogen rang door hem in de kerkelijke hiërarchie bekleed en van
de buitengewone diensten welke hij door woord en daad aan de Vlaamsche Beweging
heeft bewezen
De Academie, om aan haar roeping te beantwoorden, nl. de bevordering van de
Vlaamsche cultuur, dient in haar schoot op te nemen niet alleen mannen, die
verdiensten verwierven op het gebied van de wetenschap, niet alleen hen die door
hun letterkundige begaafdheden het hooger Vlaamsche leven met schoonheid
verrijkten, maar ook mannen die door het helpen verbeteren van de Vlaamsche
toestanden er toe bijdroegen het volk ontvankelijker te maken voor den invloed van
't beschavingswerk.
Onder deze laatsten was Mgr Rutten te rangschikken.
Mgr Rutten was in de eerste plaats een man van de daad. De leus van den
betreurden kerkvoogd ‘non recuso laborem’ bleek een welsprekend zinnebeeld te
zijn van zijn leven dat, om het goede onder alle vormen te verwezenlijken, noch
inspanning, noch last, noch strijd heeft vermeden. ‘Monseigneur, vous êtes un vaillant’
zei hem eens koning Leopold II, die een menschenkenner was.
Meer in 't bizonder was de rol van Mgr. Rutten in de Vlaamsche herleving
overwegend.
Uit eene oude Limburgsche familie gesproten, die aan ons land menige flinke
kracht heeft geschonken, voelde hij zich zeer dicht bij het volk en was hij tevens een
onwrikbare Vlaming en een hartstochtelijk vaderlander.
Men mag zeggen dat, buiten zijn bemoeiïngen als priestei en bisschop, geen
vraagstuk hem zoo zeer ter harte ging als dat der Vlaamsche sociale en cultureele
belangen.
Zijn verheven betrekking stelde hem in staat zijn Vlaamschlievend streven een
machtige weerklank te doen vinden èn bij de Limburgsche bevolking, die hem eerde
en liefhad, èn in de andere deelen van het Vlaamsche land welke niet onder zijn
geestelijk gezag stonden, doch niettemin zijn invloed ondergingen.
Ja, vele Waalsche Belgen zijn aan zijn meeslepend woord en zijn overtuigende
redeneeringskracht niet ongevoelig gebleven.
Vooral opmerkelijk is het feit dat hij, in een zoo netelig en zoo bestreden vraagstuk,
in een midden als het zijne, zoo stoutmoedig partij heeft gekozen, zonder dat zijn
prestige er
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onder had te lijden. Hij heeft, als hooge waardigheidsbekleedei van het bisdom Luik
en 25 jaar lang als bisschop, voor zijn Vlaamsch ideaal kunnen strijden, tal van
Vlaamsche werken kunnen tot stand brengen, de Vlaamsche zaak tegenover zijn
Waalsche priesters kunnen verdedigen, over de wettigheid en de noodzakelijkheid
der Vlaamsche beweging vrijmoedig kunnen schrijven en in 't openbaar spreken, de
noodige maatregelen kunnen nemen tot de vervlaamsching van het onderwijs in zijn
Limburgsche colleges, dat alles in of van uit eene door en door Waalsche stad, waar
de Vlaamsche gedachte, - om het op zijn zachtst uit te drukken, - zoo weinig in
aanzien is.
Een wonder! wisten wij niet, dat hij steeds voor zijn denkbeelden optrad met eene
bezadigdheid, een gemoedsadel, een rechtschapenheid, een vaderlandsliefde die aller
eerbied afdwingen moest.
Van zijn lippen scheen de stem zelve van recht, menschheid en vaderland te
klinken.
Zijn tegenstrevers konden niet anders dan het hoofd buigen voor de waarheid van
de edele vaderlandsche en sociale beginselen welke hij verkondigde.
Daarom, omdat hij te midden van de moeilijkste omstandigheden aan de Vlaamsche
cultuur zulke kostbare diensten heeft bewezen, zal zijn volk hem niet vergeten.
Daarom ook rekent de Academie het zich tot eene eer Mgr Rutten onder hare leden
te hebben geteld.
Zijn naam zal voortleven in de geschiedenis van Vlaanderens herboring.
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Tooneelprijskamp
De Jury, belast met het toekennen van den prijs van 5000 frank, bij de Koninklijke
Vlaamsche Academie ingesteld door de ‘Société des Auteurs et Compositeurs
dramatiques’. voor den Belgischen schrijver van het beste Vlaamsche tooneelwerk,
verschenen gedurende het tijdperk 1926-1927, had te oor deelen over de volgende
ingezonden stukken:
1. Horemans J. Het Waarheidselixir.
2. Horemans J. Levensarabesken
3. Schouteden, Ward, Jezabel.
4. Ysabie, Reinier, Teriadeva.
5. Ysabie, Reinier, Zannekin.
6. Putman, Willem, Looping the loop.
7. Putman, Willem, Het Masker.
8. Putman, Willem, Van twee Koningskinderen.
9. Eeckels, Constant. De Bruidschat.
10. Eeckels, Constant. St Franciscus' Wereldvaart.
11. Eeckels, Constant. Drie Bloempjes uit St Franciscus' tuin.
12. Arents, Prosper. Zooals Pilatus.
13. Amter, E. Docus uit de Acht Zaligheden.
14. Speelman, Dirk en Matthys, Edm. Oude en nieuwe Menschen.
15. De Mont, Paul Smidje Smee.
16. De Mont, Het Ceding van Onze Heer.
17. De Mont, Bartel, de sterke Vent.
18. Schmidt, Ernest George Fries
19. Vande Velde, Anton Lotje.

Twee andere ingezonden stukken vielen, naar de opvatting van de Jury, buiten
prijskamp; het eene als zijnde een omwerking van een reeds in 1925 verschenen
tooneelstuk; het andere. als vermeldende op zijn titel zelf 1925 als jaar van
verschijning: de Jury was van meening, tegenover die opgave, als stelregel te moeten
aannemen dat zij zich daaraan te houden had, al mocht ook de uitgave eerst begin
1926 in den handel zijn verspreid geworden.
De Jury was het eens om den prijs toe te kennen aan ‘Het Geding van Onze Heer’
door Paul De Mont.
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Uit een zoo beperkt aantal werken algemeene beschouwingen af te leiden over het
evolueeren, heden ten dage, van onze tooneelletterkunde, zou een roekeloos beginnen
zijn. Wel blijkt uit de meeste een jachtig zoeken naar nieuwe wegen, een pogen naar
vergeestelijken van den inhoud, naar abstractie, en ook naar sprookjes-fantasie:
bondiger gezegd, men stelt vast hoe er afgezwenkt wordt van het
werkelijkheidsuitbeelden van vroeger. Naast het bekroonde werk werden Vande
Velde's Lotje, Putman's Looping the loop en Schmidt's George Fries als de
verdienstelijkste ingezonden stukken beschouwd. Ook verscheidene andere,
inzonderheid van J. Horemans, Ward Schouteden en Prosper Arents. leggen getuigenis
af van het hooger gehalte van ons tooneel van heden. ‘De vernieuwing van ons tooneel
is aan gang’, mogen we de Jury van den Prijskamp der Stad Antwerpen (1924-25)
nazeggen.
‘Het Geding van Onze Heer’ werd in dien prijskamp reeds bekroond: Enkel werken,
reeds bekroond in de jaarlijksche of driejaarlijksche prijskampen door het
Staatsbestuur uitgeschreven, of in den laatsten Beernaert-prijskamp, kunnen, naar
luid van Art. 1 van het Prijskamp-reglement, niet in aanmerking komen voor nieuwe
bekroning; het stuk van Paul De Mont werd eerst in 1926 uitgegeven (Kortrijk. Jos.
Vermaut), en de bekroning te Antwerpen het jaar te voren, valt buiten de
uitsluitingsbepaling van het Prijskamp-reglement.
Een aangrijpend stuk. Eigenaardig de bouw: zes tafereelen, opstijgend van het
schijnheilig gekonkel der Joodsche ijveraars naar de hoogste instanties toe van het
Gerecht, naar Pilatus die uit hooghartig ontzag, en naar Herodes die uit radeloozen
angst den Volksprofeet wel zouden willen redden, maar te zwak zijn; het fanatisme,
de blinde haat triomfeeren. Pilatus wascht zijn handen, na het Crucifige geveld te
hebben. De rechters sussen hun gewetensonrust met een ‘Onze proceduur is
onberispelijk’ en ‘Niet wij hebben Hem gevonnist.’
De driftatmosfeer van meedoogenlooze politieke beteugeling waarin de schrijver
zijn drama Christi laat ageeren, brengt het gebeuren nader tot ons ontroerd begrijpen.
De Oostersche uitbundigheid en beeldspraak werd maatvol getemperd, het heele
geding van onrecht modern ingevoeld. Wat heeft de schrijver door dien suffigen
bloed van Malchus zijn drie eerste tafereelen volheid van leven geschonken. De
eenige die stug voor de waarheid dorst te getuigen, terwijl de vrienden zwijgen, of
erger.
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als Petrus hun meester verloochenen, Hem als Judas verraden. Hij wordt er dan ook
om geworgd. Hoe werkelijk is ook Judas. hier en in het slottafereel waar hij de
penningen de schrapige rechters voor de voeten gooit. Petrus, in zijn verloochening.
valt daarentegen zwak, en zijn wroeging vond geen plaats in de gesloten ontwikkeling
van het drama. De blanke, serene verschijning van den Godmensch, rijst, statig en
onbewogen, in zijn algeheele verlatenheid, zwijgzaam boven het menschelijke driften
gewoel uit.
Tegenover het in zekeren zin bij-den-grondsché van de drie eerste tafereelen,
stijgen, felkleurig en plastisch, het zwoele Herodes-bedrijf, en dat van de
Veroordeeling, en bovenal het ontzettende slottafereel in de voorhalle van Pilatus'
paleis. wanneer de duisternis over de aarde zinkt en de bodem schokt en splijt, en de
Sanhedrinraad, en Pilatus en Herodes, en Salome en de vrouw van Pilatus bij elkaar
de voltooiing van het Kruisoffer verbeiden. Salome stort ter aarde met een doodsgil.
Gamaliël, de zwakke, begrijpt. Pilatus, onbewegelijk. ingekrompen als een oude
man, ziet den Romeinschen Adelaar voor zijn voeten neergesmakt; en van op Golgotha
bazuint het in alle richtingen den uittocht van de Nieuwe Leer.
De hoofdkarakteristiek van dit stuk is zijn strakke bouwen de levensvolle
uitbeelding van de figuren: niet hoogste lyrische wijding, niet het diepe trillen van
meewarige aandoening. We blijven toeschouwers, en op afstand, geprangd door het
tragische mysterie, en vereenzelvigen ons niet met een van de optredenden. En toch
wordt heel onze ziel doorhuiverd met afkeer niet voor de slechtheid alleen, maar
evenzeer voor de schuldige zwakheid. en gaat naar het Kruis op de rots, dat ons de
Liefde predikt als grondslag van alle menschenrecht en kern van alle levenswijsheid.
Door zijn vroegere stukken reeds had Paul De Mont zich een eervolle plaats
veroverd onder onze beste tooneelschrijvers. Van den schepper van een werk als dit,
mogen zeker hooge verwachtingen gekoesterd worden.
De Voorzitter, O. WATTEZ.
De Leden, FRANK LATEUR, MAURITS SABBE; HERMAN TEIRLINCK.
De Schrijver, L. SCHARPÉ.
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Toespraak door Prof. Dr. Jac. van Ginneken
op de Plechtige Openbare Vergadering der Kon. Vlaamsche Academie op Zondag,
24 Juni 1928 te 11 uur in de feestzaal der Academie te Gent.
DE NAVOLGING VAN CHRISTUS is na den Bijbel het meest gelezen boek der
heele wereldgeschiedenis; en de oorspronkelijke tekst er van is geschreven in het
Nederlandsch
Ziedaar de conclusie waartoe ik door een louter-philologisch onderzoek van den
tekst van het eerste Boek der Navolging gekomen ben. Iedereen trouwens in mijne
plaats zou tot dezelfde conclusie gekomen zijn. Het is ongehoord, hoe weinig ernstig
dit vraagstuk. waar nu 400 jaar over gevochten is, bestudeerd was. De simpele
tekstvergelijking der verschillende handschriften, gelijk die voor alle klassieke
schrijvers al lang tot in fijnigheden is uitgesponnen, is pas in 1898 door Mgr. Puyol,
en dan nog op heel beperkte schaal, ontgonnen. En de eerste de beste. die met wat
goeden moed Puyol wilde navolgen en verbeteren, moest ineens de volle waarheid
ontdekken

I
Puyol vond 21 F.l. teksten, die op 33 onafhankelijke plaat- en van het eerste Boek
trouw een andere variant hadden als zijn 28 G.H.K. teksten. Kortheidshalve noemen
wij dat de P. en de Q. familie.
Welke van deze twee tekstfamilies is de oudste? Reeds de inwendige kritiek wijst
evident op de prioriteit van den P. tekst, waarvan de Q.tekst de verbeterde, aangevulde,
overtroevende editie is. Toen heb ik Puyol's onderzoek eerst aangevuld. Hij had
slechts 4 of 5 uit Nederland afkomstige handschriften ingezien. Ik heb een 60-tal uit
Nederland afkomstige Latijnsche teksten onderzocht en vond, dat deze blijkens
dezelfde varianten ook duidelijk in de twee families P. en Q. uiteenvielen, en
bovendien, dat de Q. handschriften bijna allemaal uit de kloosters von Soniënbosch
en Windesheim schijnen te komen; terwijl de P. tekst bij de Karthuizers thuis is. De
autograaf van Thomas à Kempis blijkt de kern der Q. groep en de Musica
Ecclesiasticatekst schijnt de kern der P. groep te zijn. Ook in verband met
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de leesteekenquaestie, die trots Spitzen en Hirsche, door Denifle is opgelost, blijkt
dus ineens dat Thomas à Kempis niets is geweest dan de Q. redacteur van een P.
tekst, die hem uit een Zuid-Nederlandsch Karthuizerklooster was toegekomen.
Maar hoe kwamen die Zuid-Nederlandsche Karthuizerkloosters aan dien tekst?
O. dat zeggen ze ons zelf: dit boek is gemaakt door een Cartusiensis in domo Gelriae,
of gelijk een andere oude groep handschriften dit noemen Cartusiensis in Rheno.
Deze oudere groep blijkt nu ook een oudere teksteditie te bevatten met
prae-P.Q.varianten. Den grondtekst van deze groep noemen wij den O.tekst.
Deze O.tekst is evident de ietwat korrelige grondtekst van den gladder P.tekst
geweest. En de Q.varianten zijn pas mogelijk als eerst de O.tekst tot een P.tekst is
omgevormd.
Nu zijn er echter eenige heel oude P.teksten, die met den O.tekst in eenige andere
tekstplaatsen opvallend overeenkomen, en dat is de groep teksten. die het bekende
tractaat van Aeger Van Calcar als liber secundus Imitationis Christi bevatten. Nu
was Aeger van Calcar tusschen 1370 en 1380 de prior van het bekende Geldersche
Karthuizerklooster te Munnikhuizen bij Arnhem aan den Rijn.
Draagt nu deze zoo ontwikkelde O.P.Q. tekst er de duidelijke sporen van, dat hij
een vertaling is? Ja, zonder eenigen twijfel: 1o zijn hier in de oudere lezingen de zelfs
uit den autograaf van Thomas al bekende Neerlandismen nog veel meer opvallend;
2o regent het hier Latijnsche synoniemen: blijkbaar telkens weer min of meer mislukte
pogingen om Nederlandsche woorden weer te geven; 3o verschillende varianten
kunnen onmogelijk uit het Latijn verklaard worden, maar alleen uit een
Nederlandschen grondtekst; 4o vele plaatsen zijn in het Latijn heel houterig, maar in
het Nederlandsch tintelen zij ineens van raakheid en zeggingskracht.

II
Wij moeten nu den Latijnschen tekst even laten rusten, om naar de oudste Fransche,
Duitsche, Engelsche, Nederlandsche, Deensche, Italiaansche en Spaansche
Imitatio-handschriften om te zien. Dit was het moeilijkste en taalste deel van ons
onderzoek: aan deze 90 handschriftelijke teksten was bijna
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nog niets gedaan. Tot nu toe meende men, dat deze teksten in de volkstalen allemaal
uit het Latijn vertaald waren. Dat blijkt nu echter alleen voor de jongere helft het
geval. Al de oudere teksten hebben van huis uit niets met de Latijnsche P. en Q.
families te maken; toonen duidelijk allerlei prae P.Q. varianten, hebben soms
opvallende gelijkenissen met den Latijnschen O.tekst, maar komen vooral duidelijk
in een heele groep prae-Latijnsche varianten overeen. Van de oude Fransche
leekeredactie ‘De l'internelle Consolation’ wist men eigenlijk al lang, dat deze niet
van de Latijnsche editie afstamde. Welnu, dit leeke-karakter vinden we nu in een
reeks Latijnsche P. en O. teksten terug. Bij verder onderzoek blijken nu zeker een
achttal der oudste volkstaalteksten: twee Fransche, twee Italiaansche, een Deensche,
een Nederduitsche en twee Hoogduitsche, niet vertaald naar het Latijn, maar naar
het Nederlandsch. Bijna al de Prae-P.Q. varianten en nog vele andere plaatsen zijn
evidente Nederlandsche woorden of constructies. Bovendien blijken de twee oudste
Nederlandsche tekstfamilies de α-groep (waartoe de Windesheimsche codex behoort)
en de -groep (waartoe de Schottenkloostertekst behoort) weliswaar respectievelijk
naar een Latijnschen Q. en P. tekst gecorrigeerd, maar op tal van plaatsen den oudsten
Nederlandschen grondtekst te hebben bewaard. En speciaal van het eerste caput
hebben wij in het Handschrift Kieckens nog den heelen oertekst zoo goed als
ongedeerd.
Er is dus geweest een Nederlandsche oertekst X met specifiek Nederlandsche
varianten, die in geen enkele vertaling zijn overgenomen. Daarop volgt een, als ik
het zoo mag zeggen: internationale Z-tekst, die al gelaïciseerd is, met vele
prae-Latijnsche en uit het Nederlandsch overgenomen varianten. Naar dezen Z-tekst
is de oudste Latijnsche O. tekst bewerkt, met z'n prae-P.Q. varianten. Uit dezen O.
tekst maakten de Karthuizers den P. tekst. En dien P. tekst werkten eerst Jan van
Schoonhoven en later Thomas à Kempis om tot den Q. tekst van den autograaf.
Is er nu in Munnikhuizen of in den verderen kring van Aeger Van Calcar een
Karthuizer te vinden, die naast een intens religieus leven ook heele sterke
leeken-tendenzen had? Iemand, wiens levenservaringen in wereldliefde en bekeering,
in wetenschap en wereldverachting, in Jesus- navolging en verstorvenheid eenigszins
met den inhoud van dit boek overeenkomen?
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Staan tenslotte in dezelfde Latijnsche en Nederlandsche handschriften ook
oorspronkelijke brieven en vertalingen van iemand, die de auteur van de Imitatio
zou kunnen zijn? Heeft ten slotte wellicht de oerschrijver der Imitatio in de frequente
persoonswisselingen van het zelfgesprek een stylistischen vingerafdruk bp zijn werk
nagelaten, waardoor wij hem niet slechts uit twee of drie, maar uit honderd eventueele
concurrenten naar het auteurschap der Imitatio zouden herkennen? Ja, ja, ja; en die
auteur heet Geert Groote van Deventer.
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De Westvlaamsche Spreek- en Schrijftaal vóór 1250
door J. Jacobs, bestuurder der Kon. Vlaamsche Academie voor het
jaar 1928.
Oudwest-Vlaanderen, waarover het hier gaat, was begrensd len noorden door de
Noordzee en de Westerschelde, ten oosten door Braakman en een lijn gaande over
Lembeke, Oostwinkel. Ursel, Ruiselede, Vive St-Baafs, ten zuiden door de Leie en
een lijn loopende van Ariën over Tervanen, Dennebroeucq, Bezinghem, Halinghem,
Dannes, zuidwaarts van Boulogne, ten westen door het Kanaal(1). De oude
Westvlamingen bewoonden dus 1 de Vlaamsche gouw (pagus flandrensis). bestaande
uit de de IJzergouw. waarin Nieuwpoort, Veurne, Ieperen gelegen waren; uit de gouw
van het eigenlijke Vlaanderen met de steden Oostende, Brugge, Thourout, Roeselare;
uit de gouw van Aardenburg (Muide, Middelburg, Eekloo); uit den eigenlijken
Mempiscus (Burburg, Duinkerke, Belle. Kassel, Winnoksbergen); 2. de Kortrijksche
gouwen; 3. den staat der Morienen of de Tervaansche gouw (Tervanen, St-Omaars)
en de Boonensche gouw (Boulogne, Wijnen, Kales) in het uiterste westen. Al deze
gewesten maakten in 866 deel uit van het graafschap Vlaanderen bestuurd door
Boudewijn met den IJzeren Arm, en omvatten o.a. het Brugsche Vrije, het Iepersche
ambacht, den Westhoek. de graafschappen Wijnen en Boulogne, noordelijk Artezië.
Op dit uitgebreid gebied is uit de Nederfrankische taal als grondslag, door vermenging
met talrijke Saksische taalelementen in het noorden, later (± 800) ook in het zuiden
en het westen, en met Oudfriesche bestanddeelen in het noordoosten (Brugge. Muide,
Eekloo, Biervliet) een bizonder Germaansch dialect ontstaan: het Oudwestvlaamsch(2).
Hier rijst nu de vraag, zeer belangrijk voor al wie de schrijf- en spreektaal der
Oude Vlamingen in hare oorspronkelijke gedaante bestudeeren wil: werd in
Oudwest-Vlaanderen vóór

(1) Het Westvlaamsch (Groningen 1927), blz. 1.
(2) Wij hopen dit feit eerlang duidelijk in het licht te stellen. - Beneden de zuidelijke
Oudwestvlaamsche taalgrens Luigne, Reckem, Meenen, de Leie, Dennebroeucq, Bezinghem,
Dannes in de omstreken. van Bethune, Rijsel, Lillers, Hucqueliers, Brexent enz. verbleven
van 450 tot zelfs wel eens in de 11e E. Franken al of niet met Romanen of Walen, doch niet
met Saksen vermengd. Zulks bewijst o.a. de chroniekschrijver Hariulfus van de abdij
St.-Riquier in Ponthieu, welke in 831 Dietsche boeken bezat, en de kinderen der Frankische
grooten ter opvoeding ontving (VAN MIERLO, Geschiedenis der Ondl. Letterk. blz. 37), alsook de lijst van de 40 meestal louter Frankische namen der kanunniken in 1050 door
graaf Boudewijn V te Rijsel aangesteld (Coutumes de la ville de Furnes 1897, blz. 19). De
taal dezer Franken was niet Westvlaamsch.
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1250(1) (buiten het Keltisch, dat we hier ter zijde laten) enkel Germaansch, ofwel ook
Romaansch geschreven en gesproken, en in welke mate? Was West-Vlaanderen van
de 5de E. af tot 1250 eenigszins tweetalig. d.i. gebruikten sommige Westvlamingen
het Vlaamsch, andere het Waalsch, of beide talen te gelijk? Wij antwoorden: men
schreef en sprak van Boulogne tot Biervliet, van Kales tot Kortrijk over het algemeen
enkel Germaansch.
We zeggen: over het algemeen; want we geven grif toe, dat er van de 7de E. af in
sommige kloosters vooral in de zuidelijke streken wel een paar Franschen verbleven,
en dat op het einde der 12de E. en vooral in het begin der 13de E. aan het grafelijk hof
in Vlaanderen, en in de daarvan afhangende bestuurlijke diensten, en soms onder
den hoogen adel de Fransche taal gebruikt werd, meestal echter naast de Vlaamsche
moedertaal. We voegen er bij, dat de wereldlijke priesters, de monniken, de ge leerden.
de klerken soms latijn spraken en vaak schreven tot zelfs lang na de 15de E. En juist
datgene wat deze lieden in 't Latijn hebben neêrgeschreven, buiten een tiental openbare
stukken in 't Fransch, is ons alleen uit de Oudwestvlaamsche periode overgeleverd
geworden, zoodat we vóór 1250 nergens in de Wvla Chronica, Cartularia,
stadsrekeningen een doorloopenden Westvlaamschen tekst gevonden hebben om
tastbaar te kunnen bewijzen, dat de oude Westvlamingen wel degelijk Vlaamsch
spraken en schreven.
Verwonderen mag dat niet: stukken van privaten aard als: renteboeken, lijkreden,
brieven, legenden, onderwijsboekjes, enz. in het Germaansch gesteld hadden voor
het publiek en het nageslacht te weinig waarde om zorgvuldig bewaard te worden;
en waar zulks gebeurde, hebben de Noormannen, de krijgslieden, de Hervormers,
de Sansculotten, de overstroomingen, de brand zelfs schromelijk veel verstrooid of
vernietigd. En toch mag

(1) De oudste doorloopende teksten, welke wij in het Wesvlaamsch nog bezitten, werden nadien
geschreven
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West-Vlaanderen zich nog verheugen in het bezit van vele Latijnsche schriften met
daarin voorkomende echt Oudwestvlaamsche termen, alsook plaats- en
persoonsnamen. Uit de oudste periode (5de en 6de E.) bezitten we haast niets; uit de
7de, 8e en 9de E. enkele, vaak onbetrouwbare bronnen, afschriften van oude origineelen
als les Chartes de St-Bertin in het Groot Cartularium van Dom Ch.J. Dewitte, maar
de 10de en vooral de 11de en 12de E. (die zoovele nieuwe kloosters zagen oprijzen)
zijn sterk vertegenwoordigd in de cartularia, chronica der kloosters als dat van de
Duinen (Brugge, 1864; verkort CD.), van Winnoksbergen (Brugge, 1875: verk.: C.
Berg.); van Ieperen (Brugge, 1881-1884; verk. CSM.); van Poperinge (Brugge. 1870:
verk.: CSBP.): van Sint-Niklaas te Veurne (Brugge. 1849; verk. CSNF.); van
Meesen-(Brugge 1876; verk.: JAM.), van Burburg (Rijsel, 1882-1891; verk.: CB.);
van St-Omaars (Dan. Haigneré; verk.: C.St.B.); enz.; in de Coutumes van Brugge
(CvB.), van 't Vrije (Brussel, 1879). enz., in de Histoire des villes d'Ypres, Cassel
(Parijs, 1864; verk.: HY.), in de Histoire de Boulogne (Haigneré), in de Histoire de
la ville de St-Omer (Parijs, 1877: verk.: HO.), in lesMémoires de la Morinie.
Overvloedig worden schier te allen kant de Lat. stukken uit de tweede helft der 12de
tot het einde der 13de Eeuw.
Verder voegen wij er bij dat gedurende het tijdvak 450 tot 1250 blijkens de
verfransching der plaatsnamen Affringues, Beuvrequin, Brunembert, Ecques,
Escoeuilles, Fouquehove bij Pernes. Helfaut, Henneveux (zie De Flou, Toponymie)
de zuidelijke taalgrens: Ariën, Tervanen, Dennebrceucq, Bezinghem. Halinghem,
Dannes zich meer noordwaarts misschien reeds tot de lijn: Ariën, Ecques, Helfaut,
Lumbres, Escoeuilles, Alincthun en Wimille verplaatst had. Het is hier de plaats niet
om de oorzaken van dien sterken Romaanschen invloed op te sporen. Nadat de
Franken in de omstreken van Samer en Hucqueliers en zelfs meer zuidwaarts
gedurende de 5de en 6de E. een gewichtigen invloed - blijkens de aldaar voorkomende
Germaansche plaatsnamen - op de met hen vermengde Romaanschsprekende
bevolking hadden uitgeoefend, zijn zij zelf aldaar gedurende de volgende eeuwen
tegenover een Fransche bevolking in de minderheid geraakt. Wat meer is, ten noorden
der oorspronkelijke Westvlaamsche taalgrens moeten zij in gering getal de opene
vlakten langs de zee ten westen van Lumbres en ten oosten van Boulogne bezet
hebben om vóór 1250 de taal der Romaansch-
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sprekende bevolking te hebben overgenomen Wie nu de kaart van professor G. DES
MAREZ (Le Problème de la Colonisation Franque 1926) wil nazien, zal bevinden
dat de Westvlaamsche taalgrens in het verre westen omstreeks 1250 nagenoeg de
grens volgt van het gebied dat van de 5de E. af reeds met water en bosschen was
bedekt, zoodat de nijverige Vlamingen, die aldaar de zee hebben ingedijkt en de
bosschen hebben ontgonnen, zeer lang in getal of in gezag de meerderheid hebben
behouden.
De geschiedschrijvers, die het letterkundige leven in de Oudnederlandsche
gewesten goed hebben onderzocht en beschreven, moeten toegeven dat van 440 tot
± 1050 in alle Westvlaamsche gewesten, zoo ver van St-Amand, Atrecht, Lobbes(1)
gelegen Germaansch gesproken werd. Slechts diegenen, die als bisschop, abt, monnik,
graaf of grafelijke ambtenaar op of dicht bij de taalgrens werkzaam waren, en dus
tegelijkertijd met een Romaansche en Germaansche bevolking moesten in betrekking
komen, kunnen tweetaligen geweest zijn. Wanneer dus Kurth en Pirenne beweren
dat het Romaansch mettertijd ver boven de zuidelijke taalgrens, ja gansch
West-Vlaanderen door naast het Germaansch is komen staan of het Germaansch
weleens heeft verdrongen, moeten zij zelf ons bewijzen hoe, waar, wanneer en in
welke mate zulks is geschied.
‘Het schijnt niet te betwijfelen, schrijft professor Pirenne ook in de uitgave van
1926, dat reeds van de 13de E. af Vlaanderen(2) in zake taalgebruik in een toestand
verkeerde, geheel gelijkend op den toestand van heden.’(3). En elders: ‘Gedurende de
eerste helft der 13de E. tot omstreeks 1250 was het Fransch de eenige volkstaal in
gebruik in al de openbare diensten der Dietsche gewesten.’(4)
De stellingen van prof. Kurth (La Frontière linguistique) komen op dat gebied
doorgaans veel overeen met de conclusies van prof. Pirenne, die zijn gedachten
duidelijker en beslister uitspreekt. Hun bewijzen berusten, eilaas! meestal op enkele
alleenstaande feitjes of op gissingen (Kurth 2, 25). Zeggen dat graaf Florent V van
Holland Fransch leerde in de school (Kurth 2, 17) omstreeks 1264: dat Boudewijn
V, graaf van Henegouwen. zijn zoon naar den koning der Romeinen stuurde om
Duitsch

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

PIRENNE, Histoire de Belgique I, 140.
Blijkens de bewijsvoering ook West-Vlaanderen
Histoire de Belgique 1, 304, - Vla uitgave (1926) 1, 337.
Ibid I, 310; - 14, 343.
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te leeren (2, 18). dat Guillaume de Waroux (Haspegouw) Dietsch leerde (2, 18); dat
gedurende de 14de E. Vlaamsche gezinnen uit het Doorniksche hun kinderen tegen
Waalsche uitwisselden (2, 18); dat de monniken van St-Truiden in de 12de E vaak
drie talen spraken (2, 18); dat hun abt Adalard Vlaamsch kon; dat een zijner opvolgers,
abt Diederik Dietsch en Fransch kende (2, 19), dat te Lobbes de abten de beide talen
spraken gedurende de 10de en 11de E. (2, 19), dat de bibliotheek van Robrecht van
Bethune (± 1300) slechts Fransche boeken bevatte, dat Mahieu en Pieter van Gent
in het Fransch dichtten (2, 26), dat Brugsche burgers reeds vroeg het Fransch
gebruikten blijkens de Fransche handteekeningen van 78 voorname burgers in 1298
(2, 27); dat de oudste Fransche teksten te Ieperen uit 1255 dagteekenen (2. 30). dat
de oudste Fra. stadsrekeningen aldaar uit 1280 dateeren, dat een Fra. schepenenakt
van Meesen in 1332 geschreven werd (2, 31); dit alles bewijst niets tegen onze nieuwe
thesis; - en wat blijft er dan van de geheele bewijsvoering van Kurth over, tenzij het
feit dat het grafelijk hof (dat ook nog in het zuiden verbleef) met zijn ambtenaren
sedert 1180 gaarne het Fransch gebruikte!
Laten we thans de enkele ernstige bewijsgronden aangevoerd door Kurth en Pirenne
even onderzoeken voor West-Vlaanderen, en daarna juister bepalen in hoeverre van
tweetaligheid kan sprake zijn.
Prof. Kurth heeft beweerd(1) dat Boulogne alhoewel tus schen een
Vlaamschsprekende bevolking gelegen van de 5de E. af tot heden toe altijd Romaansch
of Fransch is geweest, omdat de archiefstukken geen Vlaamsche plaatsnamen
vermelden. Men bedenke echter dat Boulogne tot vóór de 17de E. een klein stadje
was, zonder vele pleinen, straten en wijken. En als men dan, lijk Dr. K. de Flou, het
archief dier Fransche stad onderzoekt, en daarin vindt hoe de schepenen van Boulogne
in de Ghihalle (Wvla. ghildhalle) zetelden, vlak onder 't belfroit (= owvla. bergfride),
waarin de bancloque (mwvla. banclocke) hing, welke den naam estormie (=stormklok)
droeg, en als de inwoners bij het uitgaan der stad de voie flamengue (=
vlamingenstraat) moesten volgen door de porte flamengue (=vlamingenpport) om
in de meerschen: le grant et le petit flameng (=vlaming. meersch) te wandelen. als
ze op hun weg een berman (= ber-

(1) La Frontière linguistique I, 225; 2, 72.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

814
man; iem. die goed tehuis droeg) of een cloqueman (= mwvla. clockeman) aantroffen,
die hun toeriep: ‘il fait biau tems, ennè (= est nie[t])’, dan kunnen we toch voelen,
dat zij in een Vlaamschsprekende stad woonden. En als men daarna verneemt, uit
dezelfde archiefstukken, dat de porte des Dunes ten westen lag, dat ± 1190 een nieuwe
wijk Nienborch (uit wvla. Nieuwenborch; niet Nieuborch of Niemborch) oprees, die
een kerk bezat aan Sint Nicolay (niét Nicolas) toegewijd, en vooral dat het plaatselijk
dialect heden nog vol Westvla. woorden en gezegden steekt(1), dan komt men tot de
vaste overtuiging dat die stad, even goed als de naburige steden Marquise. Wijnen.
enz. eenmaal vlaamschsprekend is geweest.
Professor Pirenne (1,304) haalt als eerste oorzaak van het vreedzaam binnendringen
der Fransche taal in de Westvlaamsche gewesten het feit aan dat van de 12de E. af
uit de rijke. intellectueel ontwikkelde centra van zuidelijk Vlaanderen o.a. uit Atrecht
en Dowaai de Romaansche letterkunde en kultuur krachtdadig noordwaarts is
doorgedrongen. - Dat de Westvlamingen zich niet ongenadig tegen de Fransche taal
en beschaving verzet hebben, is zeker: een echte, degelijk-ingerichte taalstrijd, een
offensieve Wvla. taalbeweging heeft vóór 1250 wel niet bestaan, omdat de massa
hare taalvrijheid niet onmiddellijk bedreigd zag. Trouwens vóór 1250 werden de
wetten op een paar na in het Latijn uitgevaardigd; de stadsrekeningen zijn overal
behalve in St-Omaars in het Latijn geschreven: de leden der vierschaar oordeelden
enkel in het Westvlaamsch.
Het wil ons echter voorkomen dat prof. Pirenne den Franschen invloed erg
overdrijft. We nemen aan dat Philips van den Elzas (1168-1191) die volgens Pirenne
in 1168 misschien nog Vlaamsch kende (1, 306), maar volgens Kurth (2, 25) toch
een Fransche prins was! - de machtigste leenman van den Franschen koning ook
wel om politieke redenen de Fransche dichters als Chrestien de Troyes steun en
bescherming verleende, dat Boudewijn IX (1194-1205) zelf in het Romaansch dichtte,
dat Willem van Dampierre, een geboren Waal, de fabels van Esopus door Marie de
France liet vertalen (± 1200). Het lijdt zelfs geen twijfel dat aan het grafelijk hof te
Male, te Brugge, te Wijnendale. op de kasteelen van sommige edellieden

(1) Welke Dr K. De Flou hoopt weldra te laten drukken
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van het jaar 1185 af vergaderingen plaats hadden, waarop de letterkundige werken
van Frankrijks beste schrijvers voorgedragen en gewaardeerd werden. Maar talrijk
en verscheider kunnen de toehoorders vóór 1250 daarop wel niet geweest zijn. ‘De
vooruitgang van den Franschen invloed, schrijft Pirennc (1, 304), was des te grooter,
dat hij nergens een hinderpaal aantrof.’ Toch wel! De grootste hinderpaal was de
onbekendheid met de Fransche taal: zij alleen die Fransch kenden, nl. de graven en
hun gezin, hun waardigheidsbekleeders, de ridders en edellieden die lang in Frankrijk
vertoefd hadden of met Franschen gehuwd waren, konden de voordrachten in die
letterkun dige kringen met vrucht bijwonen, en den roem der Fransche letterkunde
uitbazuinen. De overigen - leden van den hoogen en lagen adel, voorname patriciërs,
vele priesters, monniken en klerken, die zeer weinig, ja meestal niet het Fransch
verstonden, vonden ondertusschen smaak, niet meer in de oudere, volksche kunst
der reizende zangers, maar in de nationale en de hoofsche epische gedichten van
Westvlamingen. Prof. Pirenne verkeert blijkbaar nog altijd in den waan, dat de
Westvlamingen gedurende de 10de, 11de en 12de E. geen eigen letterkunde hebben
gehad, omdat er uit die tijden geen letterkundige hss bewaard zijn gebleven. Hij
besluit daaruit natuurlijk, doch ten onrechte, dat niet alleen de graaf, de hooge adel,
maar ook de patriciërs, de rijk geworden kooplieden, bij gebrek aan eigen kunstwaar,
zeer verlekkerd stonden op het litterair genot, dat de Fransche epische dichters vooral
aan de inwoners van Atrecht, Dowaai, Kamerijk, Doornik, Rijsel verschaften. Deze
voorstelling is wel verkeerd, en de opzoekingen zullen dat in de toekomst nog nader
bewijzen. Prof. Pirenne weet dat West-Vlaanderen van de 10de E. af, toen Hugues
Capet (987) al de moeite had van de wereld om zich door zijn vassalen, vooral door
graaf Arnulf II te doen erkennen, reeds een bloeiende. baast onafhankelijke Staat
was geworden: de bevolking en de rijkdom der steden groeiden met den dag aan,
dank zij de uitbreiding der weversnijverheid en de inrichting van markten en
handelsforen te Brugge. Thourout, Kortrijk en Kassel. De Westvlaamsche ridders
legden eer en roem in op den vreemde; Boudewijn V was voogd van Koning Philips
I. De graven Robrecht I en II, Boudewijn van Constantinopel, onderscheidden zich
in het verre Oosten. Brugge, hoofdstad van Vlaanderen,
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was de handelsbeurs van Europa, een machtig centrum van beschaving geworden.
Hoe is het mogelijk dat dit rijke West-Vlaanderen, drager van de oudfrankische
glorierijke traditiën. in voeling zijnde met het zuiden (door ridders, monniken,
kruisvaarders), met het westen (door zijn drukke betrekkingen met de Engelschen)
en met het oosten, bestuurd door prinsen, die als Robert I (1071-1093) amicus
litterarum, facetus in litteris waren, opgewekt door bekende Westvlaamsche redenaars
als Johannes II van Veurne. abt van St-Omaars (1124) en kastelein Hacket, van
Brugge (1127), geen oudwestvlaamsche heldenliederen, heldendichten, ja zelfs geen
hoofsche romans, geen dierenverhalen zou gehad hebben? Droeg Walter de Clusa
aan het hof van Arnold II van Wijnen-Ardea in 1184 niet vaak heldendichten voor.
waaronder voorzeker de meeste verreweg in het Westvlaamsch gesteld waren of
origineel in het West vlaamsch geschreven?(1). Gaan de nog eenigszins bestaande
letterkundige werken uit de 13de en de 14de E., als het Roelantslied. Van den
Borchgrave van Couchi, Roman der Lorreinen, enz., niet terug op oorspronkelijke
Westvlaamsche werken uit de 12de E.?(2). West-Vlaanderen had lijk Fra.-Vlaanderen,
lijk Parijs, zijn eigen letterkunde, zijn eigen kultuur, zijn zangers, zijn
woordkunstenaars, zijn meesters. Hielden de kloosterlingen van St-Omaars zich van
± 850 af niet bezig met de opvoeding en het onderricht der jeugd?(3). Is er in de
bibliotheek der abdij van Sithiu in 796 gesticht onder de bekende schrijvers
Leothardus, Guntbertus, Folquinus, Heriveus, Odbertus, Hendrik, Dodolinus,
Folcardus, Rodulphus, Evoradus, Goscelinus, Bovo, Helias, Simon, Jacob 1 van
Veurne niemand geweest, die Oudfrankische of Oudsaksische of Oudfriesche
heldenliederen, sagen en legenden tot een smaakvol geheel verwerkte? De
Westvlaamsche expansie gedurende de 11de en de eerste helft der 12de E. was oorzaak
dat zoovele Frankische heldenliederen als b.v. het heldenlied over Gormond en
Isembart (dat omstreeks 1085 nabij de sterk-Frankische abdij St-Riquier in Ponthieu
gezongen werd). zoovele oorspronkelijke Westvlaamsche sagen, legenden en
dierenverhalen, producten der volkskunst, zelfs ver beneden

(1) STRACKE, Tijdschrift voor taal en letteren, 1926, 208
(2) VAN MERLO, S.J., Geschiedenis der Oud- en Mnl. letterkunde. blz. 58, 63, 65, 67.
(3) Les abbés de St-Bertin I, 113
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de zuidelijke taalgrens onder de Frankische, later Romaansche bevolking in omloop
zijn gebracht, en daar gedurende de 12de en 13de E. naar de klassieke models tot
kunststukken zijn verwerkt, terwijl in West-Vlaanderen zelf, gedurende diezelfde
periode, klerken, priesters en monniken diezelfde stof of uitheemsche stof tot echte
romans omgewerkt hebben, nu eens onder den rechtstreekschen invloed der Fransche
bewerkingen als in de Parthenopeus, Tristan en Isoude, dan weêr buiten zulken
invloed, b.v. in Walewein(1). Zij hebben die werken blijkbaar geschreven ten batê van
de hoogere standen, van de ontwikkelden, van de gestudeerde leeken, die weinig of
geen Fransch verstonden, als b.v. Floris ende Blancefloer (± 1245), zie vs. 27; - doch
ook ten behoeve van degenen die ja wel genot vonden in de Fransche literatuur, maar
nog liever - 't waren immers Westvlamingen - de glorie en den adel van het
voorvaderlijk geslacht in hun Westvlaamsche schrijftaal bewonderden.
Dat de Westvlamingen feitelijk gedurende de 11de en zeke, gedurende de 12de
eeuw reeds den ridderlijken, hoofschen geest bezaten en in de ons met naam bekende
werken naar een specialen versbouw en een groote rijmzuiverheid streefden, blijkt
wel hieruit dat Hendrik van Veldeke, die zich in zijn Servaes (1160-1170) en in zijn
Eneit (1185) op de hoogte van deze nieuwe techniek toont, de kennis der stof moeilijk
anders dan over Brabant van Westvlaamsche schrijvers kan afgeleerd hebben (Van
Mierlo, Geschiedenis, blz. 93-94). En Westvlaamsche auteurs waren het wel meestal
die gedurende de 12de E. en in het begin der 13de E. de volgende werken, omstreeks
1250 aan den Westvlaming Jacob van Maerlant nog bekend, hebben voortgebracht:
een roman van Alexander, Alexander's wrake, Octariaen, Amadas en Ydoine, Pyramus
ende Thisbe, Pierabras van Alisander; - Karel ende Galie. Uit de lijst dezer werken,
welke nog kan vermeerderd worden, blijkt dus zonneklaar, dat de Oud westvlaamsche
schrijvers bijna gelijken tred hebben gehouden met de Fransche, zoodat de best
ontwikkelden hier meestal wat naar hun gading vonden.
De bewering meermaals door Kurth en Pirenne (1, 311) uitgebracht, als zou de
taal der Westvlamingen gedurende de 11de en 12de E. nog te weinig ontwikkeld
geweest zijn om al hurt

(1) P.J. VAN MIERLO, Geschiedenis, blz. 89, 92.
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gedachten duidelijk te kunnen weêrgeven(1), verraadt n zekere onwetendheid in zake
Oudwestvlaamsche taaltoestanden, en wordt reeds schitterend weêrlegd door de
schoolsche taalvormen, welke het Westvlaamsch Herbarium uit ± 900, in
Königsbergen bewaard, ons vertoont, evenals door den grooten taalrijkdom welke
we in Wvla. teksten uit de jaren 1250 aantreffen.
Deze onze opvatting van de Westvlaamsche taal- en letterkundige expansie
verklaart het feit dat geen enkel ontwikkelde Westvlaming het gewaagd heeft
gedurende de 12de en 13de E. een Fransch letterkundig werk te scheppen, dat het
gebruik van de vreemde Fransche taal zoo laat en zoo langzaam in West-Vlaanderen
is doorgedrongen. Dien vooruitgang kunnen we voet voor voet volgen, omdat juist
wat de liefhebbers van de Fransche taal- en letterkunde (graven en edellieden) hebben
neergeschreven ons in akten en verordeningen is overgeleverd, terwijl toch zooveel
Westvlaamsche werken, minder belangrijk natuurlijk in het burgerlijk leven, verloren
zijn gegaan(2). Welnu de eerste sporen van een zichtbaar toenemenden invloed van
het Fransch komen voor in de officiëele Latijnsche akten uit de jaren 1217-1229 in
de zuidelijke Westvlaamsche gewesten. We lezen in die stukken - het werk van de
meest verfranschte edelen - voor de eerste maal totaal nieuwe, franschgetinte termen
in plaats van de vroeger aldaar gebruikte klassiek-latijnsche benamingen: adjornari
(ajourner) HY. 342 (1225); CB. 136 (1244); arrieragia (arrérage) CB.131 (1242);
diffinitiva (définitif) CB. 118 (1229); escancias (échange) HY. 344 (1225); rancore
(fra. rancoeur) 337 (1217); verg. rancorem HY. 358 (1242) Mormail; - foruris
(fourrure) 349 (1228) Meesen: secundum avenantum (à l'avenant) 349 (1228) Meesen,
enz. Ja zelfs waar Parijsche klerken half Fransche vormen huldigen zitten hun
Westvlaamsche vriendjes nog altijd met oudere Lat vormen te taffelen: banleuce
(banlieue) HO. 414, 419 (1247) Parijs; masuris (fra. masure, uit mansura) HO. 417
(1247) Parijs zijn in West-Vlaanderen nog regelmatig: bannilocum CSNF. 95 (1202):
98 (1241): bannileucam HY. 343 (1225):

(1) KURTH 2, 24: Chaque fois qu'en pays germanique on voulait se passer du latin, c'est au
français, c'est à dire au seul instrument intellectuel alors maniable qu'on recourait le plus
souvent.
(2) VAN MIERLO, jr. Geschiedenis der Oud- en Mnl. letterkunde. 70, 91.
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- mansura(m) HO. 44, (1236); CB. 124 (1236): CSNF. 123 1240); 64 (1248); 124
(1262); CD. 201 (1246).
Omstreeks denzelfden tijd, van de jaren 1223 tot 1250, hebben onze verfranschte
graven, gravinnen en edellieden het slechts een tiental malen - en dan nog in bepaalde
omstandigheden (zie blz. 833) - aangedurfd Fransche akten te maken; maar ook hier
valt dadelijk in 't oog dat de Fransche taal uit het zuiden, b.v. uit Atrecht zeer traag
en langzaam naar het noorden is doorgedrongen, en dat de onbeholpen Keuriers van
het Veurneambacht uit 1292, in 1255 te Atrecht niet op school zijn geweest, en dat
zij hun kinderen in 1292 nog gerust naar Artezië ter school mochten sturen. We laten
hier een paar staaltjes volgen van dat ‘seul instrument intellectuel alors maniable’
De bisschop van Atrecht schrijft in 1255 een voor dien tijd wel verzorgd Fransch:
Jaques, évesques d'Arras par la grâce de Dieu à touz ceux qui ces lettres verront,
salut en Dieu... Ce fu fait à Arraz en l'an de l'Incarnation Nostre Signeur mil CCLV
le samedi prochain après l'Ascention, HO. 425 (1255) Atrecht, - In 1248 schrijven
twee Franschkundigen uit St-Omaars heel wat minder goed: Sachent tout cil ki cest
escrit verront, ke io Pières, provos de Saint Omer et io Giles de Sainte Aldegonde,
borgois... de la mise faite..., ke nos avons sor nos, nos acordons et disons notre dit
en tel forme:... Ce fut fait et dit l'an de l'Incarnation MCCXLVIII, le juedi devant
l'ascension, HO. 422 (1248) St-Omaars. - Ridder Arnold van de grafelijke familie
te Wijnen is in 1250 nog ten achter op den Franschen tekst uit Atrecht (1255): Sachent
tous qui cest escript verront, que je Ernoult de Ghisnes, chevaliers.... - Et je, Pierres...
ay confirmé ce devant dist don et ceste aumonne.... Che fust faict en l'an de
l'Incarnation Nostre Seigneur mil et deux cens chincquante, el mois de mars, CB.
142 (1250). - Eindelijk pleit de Veurnsche tekst uit 1292 tegen een snel noordwaarts
dringen der Fransche schrijftaal: Nous Iehans Reifin... courreur dou terroir (verder
tieroir) de Furnes. faisons savoir à tous cheaux qui ces presentes lettres veiront...; il
est costume... que tout chil qui i demorent et apartienent... Nous... avons mis nos
seaux aveuc les seaux des... courieurs devant nomeis a ches presentes lettres qui
furent... donnees en l'an de grace mil CCe quatre vins et douse, CSNF. 195 (1292)
Veurne. - We doen verder (blz. 842) opmerken, dat in de noordelijke Westvlaamsche
gewesten b.v. te Oudenburg, te Veurne, te Brugge, te Roeselare de invloed

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

820
van het Fransch zich eerst veel later doet voelen, ja dat hij in het noordoosten
(Middelburg. Eekloo. Biervliet) heelemaal niet opgemerkt wordt.
Laten we hier reeds besluiten dat de invloed van de Fransche taal- en letterkunde
zich in het eigenlijke West-Vlaanderen vóór 1200 slechts in enkele, meestal
aanzienlijke middens heeft doen gelden; nadien ± 1220 schijnt er grootere
belangstelling ook op meer plaatsen bestaan te hebben. - Al wat prof. Piren ne (1,
139-149) aanhaalt als bewijs voor de tweetaligheid en voor de belangstelling in de
Fransche letterkunde betoogt nog niets voor West-Vlaanderen. Wat hij vertelt van
het klooster van St-Amand, van den bisschop van Luik, van den Dietsch sprekenden
proost te Atrecht, van Ursmar te Lobbes, van den bisschop van Tervanen, van
Lambert, abt te Lobbes, van Thierry en Rodolf van St-Truiden, bewijst volstrekt
niets voor het bestaan der tweetaligheid in het hart van het veel meer noordwaarts
gelegen West-Vlaanderen. Dat nu omstreeks 1130 West vlaamsche edellieden hun
zonen naar Frankrijk stuurden om Fransch te leeren (Pirenne 1, 307), of erger nog,
dat gedurende de veertiende eeuw Vlaamsche familiën hun kinderen uitwissel den
tegen die van de Walen (Kurth, 2, 18) pleit rechtstreeks tegen een tweetaligheid, die
vóór 1200 op min of meer groote schaal zou bestaan hebben
***
Als tweede factor van tweetaligheid wordt de invloed opgegeven uitgegaan van de
Clunische en de Cisterziënserkloosters die naar het heet, hun abten en priors uit
Fransche kloosters ontvingen, en wier monniken ten gevolge van het
gemeenschappelijk leven het Waalsch en het Vlaamsch konden spreken. ‘Si au XIe
siècle, schrijft Pirenne (14, 338), les Clunisiens avaient déjà introduit la connaissance
du français dans la plupart des monastères belges de langue thioise, les Cisterciens,
venus également de France, lui donnèrent le droit de cité au XIIe... Beaucoup de
couvents recevaient de France leurs abbés et leure prieurs.... Dans presque tous les
grands établissements religieux, les moines de langue thioise et ceux de langue
wallonne vivaient côte à côte et s'accoutumaient à entendre leurs dialectes.’
Naar ons oordeel ging het toen, lijk het thans gaat in de abdijen welke b.v. onze
Vlaamsche Norbertijnen stichten in Ierland: onze Vlamingen spreken ginder in den
dagelijkschen
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omgang de taal der streek, dus de taal der lersche recruten en niet het Vlaamsch.
Evenzoo geschiedde in de Westvlaamsche kloosters te midden eener
vlaamschsprekende bevolking gelegen: de alienigenae (= de elders geboren) in
minderheid schikten zich voor het taalgebruik naar de goesting der meerderheid d.i.
der Westvlamingen; zooniet werden zij vaak misprezen of ondergingen een nog erger
lot. Daarmêe is tevens gezegd dat in de kloosters als dat van St-Riquier (in Ponthieu).
van Waast (bij Boulogne), van Ham, van Beaupré, dichtbij de taalgrens doch ten
zuiden daarvan gelegen de twee talen uit denzelfden mond gehoord werden.
Over de taaltoestanden van het Benedictijnerklooster te Andres bij Kales ± 1076
gesticht zijn wij uiterst goed ingelicht door de Chronica Andrensis in 1226 opgesteld
door den zevenden Westvlaamschen abt Willem en haarfijn geïnterpreteerd door P.
Stracke(1). De eerste abt Gislebert, een waal, doch waarschijnlijk vlaamschkundig,
komt in 1084 met andere monniken, waaronder twee Frankische, uit het moederhuis
te Charoux in Poitou. Bij zijn dood in 1108 heerscht er reeds oneenigheid in de abdij,
omdat er Flandrenses en Franschen samen woonden, ingezetenen en vreemden (cap.
15); en ook omdat de Vlamingen, die na 24 jaar reeds meerderheid waren - een bewijs
dat de nieuwe monniken daar ook uit de onmiddellijke West vlaamsche omgeving
afkomstig waren - liefst een abt uit hun midden hadden verkozen. Maar zij moeten,
nadat de abtszetel vier jaar onbezet was gebleven (1108-1112), tegen hun dank naar
Charoux om samen met de Fransche monniken van daar een opvolger, een Franschen
natuurlijk, te verkiezen. Vijfmaal wordt den Westvlamingen aldus een Fransche abt
opgedrongen. Van 1084 tot 1207 blijft de toestand binnenshuis en tegenover het
moederklooster te Charoux gespannen: Andres was Westvlaamsch en Charoux
behandelt het als Fransch. De Westvlamingen waren bij de verkiezing van hun
zevenden abt (1208) dit spel moede: zij willen ditmaal, kost wat kost, een West
vlaamschen abt kiezen uit Andres. Zij stooten op verzet: maar - en hier lette men op
de saamhoorigheid, het rasbewustzijn van al wat in het westen naam en gezag heeft
- zij werden hier gesteund door abt Jan III van St-Omaars; door den bisschop van
Tervanen, die hun raad en daad beloofde, door den

(1) Tijdschrift voor taal en letteren 1926, 110-151

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

822
graaf van Wijnen, die hun hulp en bestaansmiddelen toezeide, door den ganschen
adel der streek en door de geestelijkheid, die hen aanzetten om den weerstand der
Fransche tegenstrevers te breken en een abt uit hun midden te kiezen (cap. 148).
Veelzeggend is de verklaring door de Westvlaamsche afgezanten in het algemeen
kapittel te Charoux afgelegd: ‘Onze laatste abt Iterius, zeggen de monniken, heeft
in ons klooster eenige jongelingen tot monnik aangenomen; hij heeft er ook bij zijne
aankomst eenige. die reeds monnik waren, aangetroffen; maar hij kende heelemaal
niets van hun taal. Daarom meenen wij dat het niet goed is. dat ons iemand besture,
die zijn onderdanen niet verstaat, of door hen niet verstaan kan worden.’ (cap. 150).
Men hoort het: al die kloosterlingen kenden te Andres enkel Westvlaamsch. en zij
bleven het spreken. Hoe konden die in 1208 de Fransche taal aan de Vlaamschgezinde
bevolking voortleeren? ‘Verder, zeggen nog dezelfde Westvlaamsche kloosterlingen
afgevaardigd naar Charoux, worden aan ons hof om de veertien dagen geschillen,
gerezen onder de wereldlijke personen, afgehandeld, welke enkel in de dietsche taal
moeten besproken en beslecht worden. Welnu het is zonneklaar dat onze prelaten in
dat opzicht niet bevoegd zijn geweest’ (cap. 150). Te Charoux in het kapittel, en
daarna te Parijs vóór scheidsrechters afgewezen, worden de Westvlamingen te Rome,
waar Charoux ook zijn rechten gelden deed, in 't gelijk gesteld; men vond er de
verklaringen der Westvlamingen niet overdreven, en de schrijver der Chronica, de
Westvlaming Willem, die zelf een gewichtige rol in de debatten had gespeeld, wordt
regelmatig tot abt verkozen. Mogen we hieruit niet met volle recht besluiten: op het
einde der 12de en in 't begin der 13de E. bedienden de kloosterlingen zich nog van het
Westvlaamsch; de Fransche taal kenden zij in 't geheel niet of bitter weinig. De
zeldzame abten, opgedrongen uit Frankrijk, genoten de sympathie noch van de
monniken, noch van de burgers.
Zulkdanig waren ook de taaltoestanden in de rijke, gezaghebbende
Benedictijnerabdij van St-Bertinus te St-Omaars, waaraan West-Vlaanderen zijn
beschaving te danken had. Van de 49 abten, die van 648 tot 1264 het klooster te
Sithiu bestuurden, kwamen er vier of vijf uit Frankrijk of uit Fransche gewesten; drie
leeke-abten werden opgedrongen; al de overigen kwamen, zoover ons bekend is, of
hun naam het uitwijst, uit West-Vlaanderen of uit Engeland. De namen der monniken
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zijn immer Germaansch op enkele uitzonderingen na(1). Onder het bestuur van abt
Wido (947-950) traden 40 Frankische of Angelsaksische monniken in het klooster,
slechts twee of drie Fransche: Wago (van Montreuil), Wlfric, Sigebald, Adalgar
Ingeland, Reginald, Grimaldus, Benoit, Richelinus, Liodric, Sigebald, Idesbald,
Hemphride, Odarius, Adalgise, Hameric, Adalolphe, Erembalde, Sigelinus, Adalard,
Everard, Roduin, Suavinus, Adalger, Matfride, Linzo, Siguinus, Adalgise, Amarlandus,
Emerindus, Everold, Galandus, Wlric, Gerard, Folquin, Heremare, Regemfride,
Trozo, Wiluradus, Reingerus, Nidgrinus(2). Met abt Bovo (1043-1065) leefden 13
Frankische kloosterlingen en drie andere, die onder hun Latijnsch-kristelijken naam
misschien hun Frankischen oorsprong nog verbergen: Folcardus, Albricus, Antbertus,
Heribertus, Guinrandus, Rumoldus, Ermengerus, Rodulphus, Hermigerus, Bernardus,
Ricardus, Ingelbertus. Ascelinus; - Deodatus, Eustachius, Petrus, Johannes van
Veurne(3). Abt Leo (1138-1163) had onder zijn bestuur - zooals verder blijken zal eenige Fran sche kloosterlingen, die den regel van Cluny volgden, en toch vinden
we op de namenlijst zijner monniken ± 20 Frankische onderdanen, benevens dertien
die drager van een vreemden naam (Alexander, Amilius, Simon, Jordanus, Johannes,
Mauritius, Helyas, Simon, Eustachius, Helyas (engelschman) Claudius. Otto. Osto.
Drogo) lang niet allen Fransch geweest zijn(4).

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

Les abbés de Saint-Bertin, 1854 passim
Les abbés de Saint-Bertin I, 110.
Ibidem I, 155.
Les abbés de Saint-Bertin I, 220. Frankische namen zijn natuurlijk geen afdoende bewijs
van Germaansche nationaliteit bij de dragers dier namen, vooral als men wel in aanmerking
neemt dat St.-Omaars of Sithiu zoo ver van de zuidelijke Westvlaamsche taalgrens niet lag.
Doch hier zij opgemerkt 1. dat naast een paar geromaniseerde vormen als: Richel nus (?),
Guinrandus, veel echt Westvlaamsche namen voorkomen als: Ulfric (Wulfric), Sigebald,
Ingeland, Reginald, Liodric, Idesbald, Adalolphus (eig. Ags), Sigelinus, Everard, Roduin,
Everold, Galandus, Reingerus, Ricardus, Ingelbert, Folcardus, Rodulphus, Nidgrinus enz.,
enz.; 2 dat de monniken kwamen uit de Westvlaamsche omgeving, zooals blijkt uit de soms
bij hun naam vermelde herkomst als: Riquardus de Bistade (1065-1081); Jan van Veurne,
Florent van Arkes, Eustachius van Gent (1095-1123); Arnulf I van Ardres (1138-1163);
Steven van Seninghem (1163-1176); Jan van Wijnen (1176-1186); Salomon van Eekelsbeek
(1186-1230); enz; zie Les abbés de St-Bertin, blz. 163, 191, 221, 235, 251, 262-263. Slechts
driemaal worden monniken uit Franschsprekende gewesten afkomstig vermeld: Jan van
Bethune blz 251 (1176-1186), Simon van Heuchin en Willem van Lobbes blz. 262-263
(1186-1230); 3. dat ouders en vrienden der monniken op het minste gerucht onmiddellijk
vóór de abdijpoort staan als in 1165; zie Les abbés de St.-Bertin blz. 228. Evenzoo werden
de kloosterlingen te Andres, te Meesen, te Veurne (ter Duinen) en elders uit de onmiddellijke
omgeving aangeworven; zie Cronica et Cartularium monasterii de Dunis, blz 36, 40.
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Zoo zijn de Westvlamingen tot 1250 immer in overgroote meerderheid gebleven, en
dat zij den Vlaamschen geest, het Vlaamsch karakter volstrekt wilden behouden
blijkt zonneklaar uit de geschiedenis der laatste, dus voor ons belangrijkste periode
(1095-1250), waarin het Fransch als een tweede taal gemakkelijk zijne intrede had
kunnen doen.
Inderdaad, wanneer de opvolger van abt Jan I van Ieperen (1081-1095), de brave,
doch weinig krachtdadige abt Lambert (1095-1123) omstreeks 1101 de verslappende
tucht in zijn volkrijke abdij wilde herstellen, door den strengeren regel van Cluny in
te voeren, had hij niet alleen de weerspannige en opstandige Vlaamsche monniken
naar andere kloosters overgeplaatst en door monniken uit Fransche Clunische kloosters
te St-Omaars vervangen, maar zelfs had hij met de toestemming van zijn beschermster,
de gravin Clemence, de abdij van St-Bertinus aan den abt Hugues te Cluny te vergeefs
aangeboden. Na de intrede echter der Fransche monniken hadden de overige nog
overblijvende kloosterlingen ook de abdij verlaten. Enkele weerspannigen en
ontevredenen kwamen nadien terug, en jongelingen uit de Westvlaamsche omgeving
boden zich in de abdij aan, zoo dat weldra een partij van Westvlamingen weder
aanwezig was. De opvolger van Hugues, abt Pons van Cluny, maakte nu aanspraak
op de abdij van St-Omaars, en hij verplichtte zelfs den toegevenden Lambert, ten
einde den tegenstand der aanwezige Westvlaamsche monniken te breken, hun
aanleider den Westvlaamschen prior naar Anchin te sturen. Zulks verwekte hevige
beroerte in gansch West-Vlaanderen, dat de vrijheid voor de monniken van Sithiu
eischte(1). Wat meer is, hij durfde een afvaardiging naar de gravin van Vlaanderen te
zenden om haar te beteekenen, dat hij verlangde in groote staatsie in St-Bertinus als
in zijn eigen kerk zijn intrede te doen. Deze eisch ontstemde grootelijks de gravin,
haar zoon Boudewijn Hapken en het hof, die meenden als Vlamingen aan de
overdreven aanmatiging der Bourgondiërs niet langer te mogen toegeven(2). ‘De
knechten

(1) Les abbés de St.-Bertin I, 181.
(2) Guérard, Cartulaire de St.-Bertin, Inl. LVIII
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van de afgevaardigden, zegt de monnik Simon van Gent, schrij ver der chroniek van
St-Bertinus (+ 1148), werden bij hun terugkeer te Sithiu door de onzen erg beleedigd
en mishandeld’ Wanneer daarna Pons eischte, dat de abt, de priors en de andere
overheidspersonen van de abdij hem te Rumilly onderdanigheid kwamen zweren,
sprong de kastelein van St-Omaars in de bres. en ‘vorderde, schrijft Simon, onder
erge bedreigingen dat niemand van ons zoo vermetel zou zijn aan dat verlangen te
voldoen; wilden de Clunisten, die tot dan toe nog in Sithiu verbleven, zulks doen,
dat Pons ze tot zich naar Rumilly kon doen geleiden’. De Fransche Clunisten, die
Hugues aan Lambert eertijds had geschonken, vertrokken alleen, maar werden,
onvoorzichtig genoeg! door Lambert in 1122 terug binnengeroepen. Wanneer echter
abt Lambert in 1123 erg ziek was gevallen, gelukte het den Clunisten met hun eersten
Clunischen prior aan het hoofd, Simon van Gent, door den kranken abt tot zijn
plaatsvervanger aangesteld, af te zetten, en zij vleiden zich reeds met de hoop dat zij
een Franschen abt konden verkiezen. Doch op het beslissend oogenblik grepen de
Graaf van Vlaanderen, de bisschop van Tervanen, alhoewel de Clunische hervorming
genegen, krachtdadig in, en deden opzettelijk ondanks allen tegenstand, een monnik
uit Sithiu, Jan II van Veurne tot abt verkiezen, die als een groot Vlaamsch redenaar
bekend stond(1). en onmiddellijk den Clunischen prior, zijn hevigsten tegenstander,
deed afzetten (1124). Wanneer hij na een afwezigheid van twee jaar op den weerstand
der Clunisten stiet, zag hij zich verplicht de hardnekkigste oproermakers met geweld
te verdrijven (1126). Na diens aftreden verkozen de Westvlaamsche monniken tegen
den wil der Clunisten den reeds vroeger uit zijn ambt ontslagen abt Simon van Gent
(1131) en zeven jaar later (1138) Leo van Veurne, die aan het hof van den Graaf van
Vlaanderen leeke aalmoezenier geweest was. Tijdens een afwezigheid van abt Leo
(1147) ontstond om een geldkwestie onder de Westvlaamsche en de Fransche
kloosterlingen een zoo hevig en langdurig geschil, dat de Vlaamsche prior Erkembald
de hulp der burgerij moest inroepen, die de Franschen voorgoed aan de deur zette(2).
Zoo eindigde hier de langdurige, bittere

(1) Les abbés de St. Bertin I, 194.
(2) Les abbés de St. Bertin I, 216.
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strijd uitgelokt door de invoering van den regel van Cluny, die te S. Remy bij Reims,
te Winnoksbergen, te Anchin, te S. Waast bij Arras, in St-Pieters en St-Baafs te Gent
zonder al te veel verzet nageleefd werd. - Tien jaar later (1157) zag men abt Gusfridus,
die om zijn Fransche afkomst (Charoux) en zijn lamlendigheid door zijn Vlaamsche
monniken te Andres gehaat en verfoeid werd, zich in St-Omaars als gewoon monnik
aangeven. Pas is deze door abt Leo, die zijn verdienstelijk leven wilde beloonen, tot
prior aldaar verkozen, of zijn voorganger, de Westvlaamsche prior Roricus, legt
samen met eenige aanhangers hem zware fouten ten laste, er bijvoegende dat ‘het
een groote schande en oneer is voor een zoo rijk, zoo vermaard, zoo edel klooster
een prior te hebben, die in den vreemde geboren is (alieniga)’(1). Men ziet het: te
St-Omaars zoowel als te Andres wordt immer het nationalistisch beginsel vooruitgezet:
priors en abten moeten uit het Westvlaamsch midden verkozen worden.
Abt Leo (1138-1163) wordt opgevolgd door Godescalc (1163-1176), Simon II
(1176-1186) en Jan III van Ieperen (1186-1230), welken laatste Simon II als zijn
opvolger aan geduid had(2). In 1207 nu wilde de Fransche abt Iterius uit zijn
Westvlaamsche abdij te Andres weg, omdat hij, aldus zeiden sommige kloosterlingen,
‘eenige monniken als verdacht, andere als vijanden aanzag, en ook omdat hij de
genegenneid van den graaf en de gravin, van de grooten der aarde niet kon
verwerven’(3). Iterius wordt te goeder ure tot abt te Ham uitgeroepen; hij moet echter
de toelating tot aftreden en tot aanvaarden van den bisschop van Tervanen bekomen.
Hij noodigt dan in schijn gedreven door een gevoel van genegenheid en medelijden
eenige Westvlaamsche monniken uit hem uitgeleide te doen over St-Omaars naar
Tervanen en zelfs naar Ham. Maar bij hun aankomst begreep abt. Jan III - men merke
de saamhoorigheid - dat Iterius de zaak der Westvlamingen wou bederven. Hij roept
dus zijn landgenooten ter zijde, en geeft hun den heilzamen, vaderlijken raad, indien
zij een Westvlaamschen abt uit hun midden willen goedgekeurd zien, zich niet tot
bij den Tervaanschen bisschop te begeven, maar spoedig

(1) WILLEM, Chronica Andrensis, cap, 45.
(2) Las abbés de St.-Bertin I, 254.
(3) Monumenta Hist. Germ. (Heller) cap. 147, blz. 732
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huiswaarts te keeren, en in volkomen eendracht een nieuwen abt te verkiezen; zooniet,
voegde hij er bij, zult gij bij den bisschop en zijn kapittel aangeklaagd worden, dat
gij tegen de aleude gewoonte een nieuwen abt tracht te bekomen(1). - De monniken
zelf, welke aan de hoede van Jan III toevertrouwd waren, voelden al even Vlaamsch
als hun abt. Toen Wilhelmus abt van Andres in 1211 te Rome vertoefde, en ongemeen
veel tegenkanting ondervond om de vrijheid der verkiezing voor de toekomst te
bekomen, had hij zekeren nacht een wonderen, onverklaarbaren droom. Hij haastte
zich dezen aan Gilebertus. monnik uit St-Bertinus. met wien hij logeerde, te openbaren
omdat hij in hem noch dubbelzinnige houding, noch bedrog had te vreezen. De
St-Omaarsche kloosterling verklaarde hem weldra: ‘Gij zult blij te moede naar uw
klooster terugkeeren, en gij zult het licht der vrijheid, dat er haast immer ontbrak,
uit het Roomsche Hof mededragen’(2).
Abt Jan III van Ieperen werd op zijn verlangen opgevolgd door Jacob I van Veurne
(1230-1238), die zelf als zijn opvolger Simon III van Gent, in zijn klooster opgevoed,
deed verkiezen (1238-1246)(3).
En nu stellen we de vraag: Hebben de monniken van St-Bertinus. - daaronder
waren vele geleerde, deugdzame, heilige kloosterlingen - die zeker in de eerste plaats
verzet hebben aangeteekend tegen het invoeren van den strengen regel van Cluny,
ook niet geprotesteerd - de chroniekschrijver Simon laat het zoo vaak doorschemeren
- tegen de manier, waarop die regel ingevoerd werd, namelijk tegen het samenwonen
met zoovele vreemde, Vlaamschonkundige ordebroeders, die door hun aanmatigende
handelwijze het bestaan van de oude, Westvlaamsche gemeenschap voortdurend
bedreigden? Stelt de Gent sche chroniekschrijver(4), die met weerzin de weinig
stichtende tooneeltjes in dit vermaard kultuurcentrum aanteekent, de Clunische partij
niet tegenover de zijne, de Westvlaamsche, welke dan eerst krachtdadig door den
graaf, den bisschop van St-Omaars gesteund wordt, wanneer de Vlaamsche belangen
door

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

Monumenta Hist. Germ. cap 147, blz. 733
Ibidem, cap. 183.
Les abbés de St.-Bertin, 1, 273.
Simon afkomstig uit een edele Gentsche familie, monnik en zelfs abt (1131-1136) van
St.-Bertinus, zette het Cartularium van Folquinus voort en schreef de geschiedenis der abdij
van 1021 tot 1145.
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de vreemden ernstig bedreigd bleken? Kunnen de abten van St-Bertinus, die van
1109 tot 1246 allen bekende Westvlamingen waren, en haast altijd als priors en
opvolgers bekende Vlaamsch voelende onderdanen aanduidden; kunnen vooral
kloosterlingen, dit zulke Vlaamschgezinde abten verkozen, en steeds op gespannen
voet leefden met Bourgondische en andere Fransche monniken, beschouwd worden
als personen, die graag de Fransche taal der slecht geziene minderheid aanleerden,
en deze als een tweede taal in hun gemeenschappelijk leven dikwijls spraken, om ze
aan novicen en burgers voort te leeren? - En daar uit het machtige klooster van
St-Omaars, dat zijn woord medesprak op de Kerkvergaderingen, dat de raadgever
was der graven en der vorsten, een menigte abten en priors naar het klooster van
Poperinge, Winnoksbergen en elders zijn vertrokken, raadt men reeds welke geest
in vele Westvlaamsche abdijen heeft geheerscht.
Wat in de abdijen van Andres, St-Omaars gebeurde, blijkt, na onderzoek, inderdaad
ook in het klooster van Winnoksbergen en van de Duinen geschied te zijn. Het klooster
van Winnoksbergen, een bijhuis van St-Bertinus, ontving van zijn ontstaan af (1022)
zoover we uit de Chronique et Cartulaire de l'Abbaye de Bergues-Saint-Winoc 1875.
kunnen opmaken, vóór 1250 slechts twee abten uit Frankrijk, Roderic (stichter) en
Manasses, door zijn bloedverwant Robrecht de Fries in 1078 opgedrongen. Hermes,
die in 1106 op voordracht van abt Lambertus te St-Omaars door Graaf Robrecht I
en den bisschop van Tervanen tot abt verkozen werd tegen de goesting der monniken
van Win noksbergen, was van kindsbeen af opgevoed in 't klooster van St-Omaars,
was aldaar prior, doch verbleef vóór zijn benoeming even te Cluny(1). De achttien
overige abten kwamen of uit St-Omaars (5) of uit Winnoksbergen zelf (4) of - waar
stellige gegevens ontbreken - waren meest, blijkens naam en bijnaam, Westvlamingen:
Alfaer (1127), Walter I, Ingelmar, Willem van Slijpe, Jan II van Burburg, Jan III
van Lois(?), Walter van Voormezeele (1252). Of de taalkwestie in 't gedrang kwam
toen de abten Ermenger en Hermes (1068-1121) den regel van Cluny invoerden en
eenigszins op verzet stuitten, blijkt niet Doch de namen der kloosterlingen zijn altijd
en overal, waar ze

(1) Chron et Cartulaire de l'Abbaye de Bergues-Saint-Winoe, blz. 83
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te vinden zijn, Frankisch of liever Westvlaamsch. Waren getuigen bij de redactie
van een akte in 1121: Theodericus, abt; Ada, Inghelbertus, Philippus, Reinfridus,
Lambertus, Erembaldus, Baldramnus, Alfgerus(1): - in 1167: Walterus, Alexis, Hugo
Balduinus. Rembertus, Philippus, Johannes van Veurne, Walterus(2); - in 1196(3):
Hugo, Lambertus, Nicholaus van Brabant, Balduinus van Coudekerke, Balduinus,
Heimericus Balduinus van Werhem, Balduinus van Burburg, Ingelmarus. Het lijdt
geen twijfel dat de Franche taal, zeden en gedachten in deze abdij vóór 1200 niet erg
doorgedrongen waren.
Het Cisterziënserklooster ter Duinen bij Veurne in 1138 gesticht ontving vóór 1250
op de twaalf abten waarschijnlijk twee abten uit Fransche kloosters: de eerste,
Robertus, geboren te Brugge, kwam evenals de tweede Alberus, kleinzoon van
Diederik van den Elzas, uit Clairvaux; de andere abten zijn Westvlamingen meestal
verkozen uit het klooster zelf: Idesbaldus. vroeger cantor (1155); Walterus van
Dickebusch (1167); Hakettus, deken van St-Donaas te Brugge, monnik in Ter Duinen,
eerste abt in de abdij Ter Does (1179); Helyas van Coxyde, prior aldaar (1189);
Petrus, vir bene litteratus (1203); Amelius (1215); Egidius van Steene (1221); Salomon
van Gent (1226); Nicholaus van Belle, supprior te Clairmarais (1232-1253)(4). - Van
oneenigheid op taalgebied is hier evenmin als te Winnoksbergen spraak. De
welbewaarde lijsten der monniken, blijkbaar allen afkomstig uit West-, Zeeuwschen Oost-Vlaanderen, geven de zekerheid, dat de kloosterlingen bij hun intrede in het
klooster enkel Vlaamsch kenden en spraken. Van 1138 tot 1153 leefden aldaar:
Ydeslof, Radulphus, Gerardus, Walterus, Reynerus. Gosmarus, Willelmus, Revngerus,
Winszelo, Symon, Walterus, Ydesbaldus, Adam, Yodo(5). Van 1189 tot 1202 vinden
wij er: Onulphus, Willelmus van St-Omaars. Walterus (edelman), Willelmus van
Burburg, Vincentius, Thomas, Robertus van Thourout, Balduinus Reininza Johannes
van Merken, Alardus, Wenemarus Arnulphus van

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

Chron, et Carl, de l'Abbaye de B.-S.-W. blz. 94
Ibidem. blz. 132.
Ibidem, blz. 164.
Cronica et Cartularium monasterli de Dunis, blz. 26-40.
Ibidem blz. 26.
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Bouchaute, Gregorius van Ariën. Gislebertus van Gent, Walterus(1).
We zwijgen over de abdij van St-Niklaas te Veurne (1124), over het klooster van
Eversham bij Stavele (1101), over het Nonnenklooster van Burburg (1103), over de
Proostdij van Sint Martinus te Ieperen, waar de bestaande chronieken of cartularia
weinig over het leven der monniken melden. Maar toch willen we nog mededeelen
dat in het vrouwenklooster te Meesen, waar de high-life van West-Vlaanderen bij
voorkeur binnen trad, in 1127 als getuigen van een contract voorkomen: Lismodis,
Walburgis, Godehelde, Wendelmodis, Adele, Raiardis en Agnetis(2), - en in 1164:
Sapientia, Juditta, Mabilia van Voormezeele, Adala van Lampernisse, Adaliza van
Hopscote Godelif, Agnes, Clementia, Heilewif, Ava van Rumbeke(3).
We zijn overtuigd dat een onderzoek naar de taaltoestanden in de overige kloosters
van West-Vlaanderen tot dezelfde conclu sies zou leiden. We kunnen hier dus gerust
een algemeen besluit trekken. Van het invoeren der kennis der Fransche taal door
de monniken van Cluny blijkt volstrekt niets: zij die, uit Frankrijk gekomen, in massa
den regel van Cluny te St-Omaars wilden doen naleven, zijn zonder uitzondering na
50 jaar twisten aan de deur gezet; zij die als te Winnoksbergen voor den regel ijverden,
waren Westvlamingen. In de Cisterziënkloosters, die in het begin der 12de E. zoo
talrijk op Westvlaamschen bodem oprezen bleven enkele jaren na de stichting nog
slechts Westvlaamsche monniken over; de abten en priors, die rechtstreeks uit
Frankrijk kwamen, kan men op de vingers tellen; maar legio zijn de abten en de
proosten, die de Westvlaamsche kloosters uit Westvlaamsche abdijen ontvingen.
Over het algemeen werd in de periode (800-1250) evenalsheden voor kloosterlingen
en wereldlijke priesters het beginsel, dat Sint-Paulus reeds huldigde, aangenomen:
de priester hoeft de taal te kennen van degenen die hij leiden of met wie hij in
betrekking komen moet. Hieruit volgt dat Fransche kloosterlingen in West-Vlaanderen
het Westvlaamsch moesten aanleeren en niet omgekeerd - dat de Vlamingen de
Fransche taal moesten

(1) Cronica et Cartularium monasterii de Dunis, blz. 36.
(2) Inventaire des chartes de l'Abbaye de Messines (1876), blz. 5.
(3) Ibidem, blz. 12
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bestudeeren, waarmede zij tot ± 1185 in West-Vlaanderen voor het goed hunner
toevertrouwde kudde weinig of niets konden verrichten. Tot omstreeks 1185 zullen
de graven, ridders, edelen, waardigheidsbekleeders, die door hun verblijf in Frankrijk
reeds vroeger het Fransch hadden leeren spreken, nog wel Westvlaamsch in
Westvlaamsche steden en dorpen gesproken hebben. Nadien dringt het gebruik der
Fransche taal stilaan in enkele familiën door; omstreeks 1220 moeten er hier en daar
personen geweest zijn als de edelen in Frankrijk geboren, die veel meer Fransch dan
Vlaamsch spraken, alhoewel anderzijds toch nog veel edellieden in het begin der
13de E. volstrekt geen Fransch kenden of gebruikten. Hieruit volgt dat de wereldlijke
priesters en ook monniken vóór 1200 weinig of zelfs geen Fransch zullen gekend
hebben, hetgeen echter niet uitsluit dat vooral in de grootste steden priesters, en in
de volkrijke kloosters monniken gevonden werden, die heel goed Fransch konden
schrijven en spreken. Zulke waren b.v. de abten van de meeste kloosters, die te huis
of op den vreemde met Franschsprekenden hadden af te rekenen; de monniken die
in Fransche kloosters (Ham, Anchin, Auchy, St-Waast, Cluny) hadden verbleven,
of veel in Frankrijk gereisd hadden, of onder de leiding van Fransche medebroeders
soms ook de Fransche taal hadden aangeleerd. Wat we met zekerheid weten van een
Wvla. wereldlijken priester en van een Wvla. monnik uit le Pays de Calais. bevestigt
zulks. De zeer ontwikkelde priester Lambertus, schrijver van de Historia Comitum
Ghisnensium (1196-1203) wil doorgaan als iemand, die een uitgebreide kennis van
het Fransch bezit; welnu wanneer hij Fransche benamingen in 't Latijn overzet, slaat
hij zeer vaak den bal mis, terwijl hij de Vlaamsche termen correct weet te vertalen.
Willem, de eveneens zeer geleerde abt van Andres, schrijver van de Chronica
Andrensis (1226-1234), door een Wvla. monnik Manasses onderwezen, kan Flansch
gekend hebben; hij zegt het ons nergens; maar dat hij zijn Fransche confraters uit
Charoux gekomen nooit in het Fransch aansprak, staat vast(1). - Wil prof. Pirenne nu
nog beweren dat niet alleen de Fransche taal. maar ook de Fransche zeden en
gedachten onder de priesters en de monniken op groote schaal vóór 1250
doorgedrongen waren, dan moet hij zulks nog nader bewijzen.
***

(1) P. STRACKE, T.T.L. 1926, 128
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Een derde factor, die volgens de historici de verspreiding van het Fransch in de hand
werkte is het feit dat de wereldlijke overheid: de koningen, de keizers, later de graven
van Vlaan deren, de hooge adel van de vroegste tijden af Fransch spraken, en die
taal aan hun onmiddellijke onderhoorigen als het ware opdrongen. - Niemand zal
ooit beweren dat de Merowingen, waarvan de laatsten naast het Frankisch ook wel
een soort Ro maansch spraken, eenigen invloed op de Oudwestvlaamsche taal gehad
hebben. De invloed, welke uit hun hof te Doornik, of later uit hun verblijfplaats op
de oevers der Seine en der Loire kon uitgaan op de taal der enkele Westvlamingen
gezeten ten zuiden der overstroomende zee of midden in de woudstreken kan niet in
aanmerking komen(1). Evenmin hebben de eerste Karolingen de Oudwestvlaamsche
spreek- en schrijftaal beïnvloed: zij spraken hoogduitsch, schrijft prof. J. Mansion(2).
De hoogste ambten aan het hof werden door hoogduitschers bekleed en deze toestand
duurde zoo voort tot Hugues Capet (987-996), die lijk zijn opvolgers te Parijs
waarschijnlijk geen Germaansch meer kende. Toen werden ook de graven van
Vlaanderen als leenmannen van de kroon eenigszins verplicht de Fransche taal aan
te leeren, en deze door enkele beambten te doen gebruiken Doch men vergete niet
dat tot 1089 deze Vlaamsche graven meestal in het zuiden, nl. te Doornik en te Rijsel
hun verblijf hadden. Hunne latere opvolgers. Robrecht de Fries, gehuwd met de
gravin van Holland en West-Friesland, zijn zoon Robrecht II. zijn kleinzoon
Boudewijn VII. Karel de Goede zoon van Knuut, Diederik van den Elzas, van
Duitsche afkomst, spraken in Vlaanderen zeer waarschijnlijk Westvlaamsch, bij
uitzondering Fransch. Doch met Philips van den Elzas (1168) die, evenals Diederik,
dikwijls te Atrecht verbleef en met Franschsprekende princessen was gehuwd, en
vooral met Boudewijn VIII (1191-1194). Boudewijn IX van Henegouwen en zijne
twee dochters Jeanne (1202-1244) en Marguerite (1244-) te Parijs opgevoed, werd
het grafelijk hof op den duur bepaald Fransch. zoodat men zeggen mag dat van ±
1170 af de invloed der Fra. taal aan het hof in Vlaanderen en in de daarmee in
betrekking staande kringen zich heeft laten voelen.

(1) Slechts in een paar akten komen Merowingische persoonsnamen voor, waarschijnlijk, uit
elders opgestelde stukken overgenomen; aldus Chrodgarli, Clodbaldi, Childebaldi CSBP.
3 (745) St.-Omaars.
(2) Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vl. Acad., 1923, blz. 30.
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Maar men hoede zich hier nogmaals voor overdrijving. Uit de 12de E. bestaan er geen
Fransche charters of akten van openbaren aard in gansch West-Vlaanderen. Het
oudste Fransche charter werd uitgegeven te Dowaai in 1204. Eerst twintig jaar nadien
in 1224 verschijnt in West-Vlaanderen de eerste Fransche akte nl. de akte van Henry
de Beveren, heer van Dixmude. waarin hij verklaart zich met de gravin van
Vlaanderen - men merke de er bij betrokken personen op - verzoend te hebben Nadien
treft men er naast duizend Latijnsche akten een goed dozijn Fransche vóór 1250.
Doch hier zij opgemerkt dat deze Fransche stukken, opgesteld op Westvlaamschen
bodem, ofwel afkomstig zijn van de graven (van Vlaanderen en van Wijnen) ofwel
van edelen als Seger van Kortrijk, de ridders Guy en Guillaume van Winnoxbergen
(1231, 1247) maar dan toch gericht tot of betrekking hebbende op de graven van
Vlaanderen of op echte Walen als Herbert de Béthune (Wauters 4, 10). Robert de
Béthune [4, 505 (1247)], Adame de Tiembronne [4. 436 (1245)]. Een Fra. akte
opgesteld door Westvlamingen en betrekking hebbende op Westvlamingen als de
akte van graaf Roudewijn van Wijnen [Wauters, 4, 419 (1244)] ten voordeele van
de kloosterzusters van de leis Bistade (Bonham) is eenig in haar soort. Hieruit volgt
dat in West-Vlaanderen buiten de graven niemand de Fransche taal in akten gebruikte,
dan wan neer de belanghebbenden deze alleen verstonden. Waar prof Pirenne dus
zegt (1, 310): ‘tot omstreeks 1250 was in de Dietsche gouwen het Fransch de eenige
volkstaal in de openbare diensten gebruikt’ moet dit in Vlaanderen als volgt verstaan
worden: Het Fransch was tot 1250 de eenige volkstaal in gebruik in de openbare
diensten van het grafelijk bestuur... ja als 't geldt de private briefwisseling der graven
en gravinnen, de private bevelschriften aan de notarissen en baljuws gestuurd (van
1202 tot 1250) - neen als het betreft 1. de publieke akten (charters, keuren, enz.)
komende uit de grafelijke kanselarij want die waren in West-Vlaanderen tot 1250
op vijf of zes uitzonderingen na (uit 1224-1250) altijd in 't Latijn: 2. de mondelinge
en schriftelijke mededeelingen der baljuws aan de bur gers en omgekeerd; want deze
geschiedden tot 1250 heel natuurlijk in 't Lat. of in 't Westvla. Om volledig te zijn
voegen wij en reeds bij: het Fransch was nog veel minder de eenige volkstaal in de
openbare stadsdiensten gebruikt door de burgemeesters de schepenen, de
vierschaarheeren. de klerken: want de schepen-
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akten, ordonnantiën, brieven, vonnissen, waren - we bewijzen het verder - in alle
steden - St-Omaars misschien uitgezonderd - tot 1250 altijd in 't Latijn; de private
akten, besprekingen, beraadslagingen waren aldaar waarschijnlijk altijd in het
Westvlaamsch. - Wie eenigszins nauwkeurig ingelicht wil zijn over het gering gebruik
der Fransche taal in openbare stukken vóór 1250 hoeft slechts een paar cartularia
open te slaan of nog beter het 3de en 4de deel van de Table chronologique des chartes
et diplômes de l'histoire de la Belgiaue: het valt werkelijk op hoe weinig - geen
98/100 - officieele stukken op Westvlaamschen bodem van 1224 tot 1250 in het
Fransch werden openhaar gemaakt.
Verwondering zal zulks niet baren, als men bedenkt dat hetgeen in de onmiddellijke
omgeving van den eigenlijken Graaf van Vlaanderen gebeurde, haast als een
uitzonderlijk feit moet aangezien worden. Trouwens aan het hof van den graaf van
Wijnen (fra. Guînes), zelf leenman van den graaf van Vlaanderen, zijn de toestanden
volgens den schrijver Willem (Chronica Andrensis) heelemaal anders. Wanneer,
meldt Willem (cap. 30), de blinde graaf Manasses in 1137 het bezoek kreeg van zijn
kleinzoon Greaorius, die na zeven jaar kloosterleven te Charoux in Frankrijk zijn
Westvlaamsche moedertaal verleerd had, - men merke hoe de vreemde monniken,
in de minderheid staande de taal van de meerderheid moeten soreken! - werd hij in
het Fransch aangesproken; doch hij dacht dat een grappige leepman hem voor den
gek hield, en hij groette al spottend den onbekende in 't Fransch terug: hij was niet
gewoon aan zijn hof die vreemde taal te hooren. Dezelfde graaf Manasses, een
globe-trotter, die op den vreemde Fransch geleerd had, voelde Vlaamsch; hij stemde
er in toe dat ontevreden Westvlaamsche monniken van Andres bij Wijnen het juk
der Fransche abten, afkomstig uit Charoux, trachtten af te schudden en door list en
diplomatie een Westvlaamschen abt trachtten te bekomen. Hij wist immers dat de
Andrensers hun medebroeders uit het moederhuis van Charoux als vreemdelingen
aanzagen uit hoofde van de taalverscheidenheid, en hij keurde het goed dat zij den
Westvlaamschen monnik Gregorius naar Charoux stuurden om hem vroeg of laat
van daar uit tot abt van het klooster te Andres te kunnen verkiezen. Als + 1145 de
Fransche abt Gusfridus zijne Westvlaamsche confraters te Andres stug en streng
behandelt, hadden noch de kozijn van graaf Manasses.
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noch dezes onderdanen eenige goesting om iets aan het klooster te geven; ja, zelfs
om wille van de wrijving, welke onder Westvlamingen en Franschen bestond, was
de vrijgevigheid onder den adel en de machtigen der streek erg verflauwd (cap. 43).
Al deze feiten - niet één enkel anecdootje! - verklaren dan ook de grieven welke de
Westvlaamsche monniken uit Andres te Rome vóór het opperste gerechtshof in 1207
doen gelden om een kiesstelsel te doen wijzigen dat hun 130 jaar lang een Franschen
abt uit Charoux had bezorgd. ‘Het is zonneklaar, zeiden zij in de tegenwoordigheid
van hun Fransche confraters, dat. vermits onze Fransche abten minder kennis hebben
met, en minder sympathie genieten van de graven en edellieden uit de streek uit
hoofde van de taalverscheidenheid, ons klooster meer dan eens door de schuld van
onze prelaten groote gunsten en voordeelen heeft zien ontvallen’ (cap. 150). En dat
zij niet overdreven, bewijst dat de scheidsrechters het kiesstelsel onmid dellijk hebben
gewijzigd. Laten we hier nog bijvoegen wat Lambertus Ardensis (Historia Comitum
Ghisnensium) vertelt van den ongeletterden graaf Baldwin II van Wijnen (in 't jaar
1170), zijn weldoener en beschermer. Deze man, zoon van een Gentenaar, die met
'n Sint Omaarsche gehuwd was, en zelf echtgenoot van Christiana uit Ardres, bezat,
volgens de blijkbaar overdreven lofspraak van zijn chroniekschrijver, zoo'n groote
kennis van het Fransch dat hij drie, ten hoogste vier Fransche werken bezat, welke
hij, ongeletterde, zich liet voorlezen! Diezelfde letterkundige(!) gelukte er in dit
andere nergens geziene wonder te bewerken dat zijn ongeletterde bibliothecaris,
dank zij zijne lessen, alle Fransche schrijvers begreep, welke hij las!(1)
Uit dit alles kunnen we met P. Stracke, die ook de Historia Comitum Ghisnensium
scherp heeft onderzocht, besluiten dat in het begin der 13de E. ‘de edelen en graven
van Wijnen en omstreken geen of weinig Fransch kenden; in alle geval er zich niet
graag (en nooit in gedingen) van bedienden, zoodat een klooster, wiens abt enkel
Fransch kon, bij het volk en de grooten geen sympathie kon wekken, en tengevolge
daarvan ook vaak in de achterhoede stond bij begiftigingen en processen’.
Met het oog op zulke toestanden in het verre Westen

(1) KURTH, 2, 74 besluit hieruit dat alle wel opgevoede personen in 't land van Wijnen gewoonweg
Fransch spraken en lazen Verg, STRACKE, TTL, 1926, 149
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kunnen we dus aannemen, dat de hooge ambtenaren aan net grafelijk hof te Brugge,
te Male, te Wijnendale zooals de kansoliers, de connétables, enz.; verder de
burggraven, de kasteleins, de opperbaljuws in den lande - die ofwel in de
onmiddellijke omgeving van den graaf leefden, ofwel elders in den dienst van den
graaf werkzaam waren - de Fransche taal nu en dan. meest om den wille van het
brood gebruikt hebben, doch zulks zal voorgoed ± 1170 begonnen zijn; veel later
eerst, ± 1225 schijnt blijkens de Fransche en Lat. akten, het gebruik der. Fransche
taal in dezelfde middens veelvuldiger geworden, terwijl nog andere edellieden, die
met Fransche geslachten verwant waren dan ook meer de voorkeur gaven aan de
vreemde taal. Zulke personen waren o.a. Wautier, protonotarius van Boudewijn IX
Beatrice, oudgravin van Vlaanderen te Kortrijk, Raoul de Mortagne, kastelein te
Kortrijk in 1240: Guillaume, de beruchte kastelein te St-Omaars in 1222
In de periode 1127-1225 treffen wij, doch zeer zelden ook Westvlaamsche(?)
edelen aan, die volgens Pirenne(1) hun kinderen naar Doornik, Laon en verder in
Artezië stuurden om er Fransch te leeren: maar dit feit bewijst niet dat de edelen
Fransch kenden, maar - en dat is kenschetsend! - dat zij zelf noch Fransch kenden
noch spraken en dat zij toen in West-Vlaanderen noch in de kloosters, noch in de
scholen, noch in de familiën gelegenheid vonden om het Fransch aan te leeren
Ditzelfde tijdvak heeft die Westvlaamsche klerken aan 't werk gezien, die volgens
prof. Pirenne slechts ten prijze van naarstig werken (zelfonderricht of privaat
onderricht) eene gebrekkige kennis der Fransche taal opdeden. - Hebben deze
taaltoestanden prof. Pirenne misschien genoopt in vollen ernst te verklaren, dat zij
geheel en al gelijken op die van heden? Gingen toen de matres familias met hun
dochters al Fransch sprekende langs de drukke straten van Brugge? Weerklonk het
Fransch accent vóór de vierschaar op het stadhuis? Volgden toen de kinderen uit den
burgerstand, uit den middenstand, ja zelfs uit den arbeidersstand jaren achtereen een
geregeld Fransch onderricht in de scholen der groote en kleine steden?
***

(1) Waren de twee jongens te Barizis (± 1110), en de drie kinderen in St-Niklaas bij Laon (±
1225) verblijvende wel Westvlamingen? Odfridus (± 1050) was het wel niet, en de Wyl
scholares siuduerunt te Laon in 1127.
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Ten vierde wordt door de historici beweerd dat de rijke voorters evenals de kooplieden
op hunne reizen in Frankrijk, door hun handelsbetrekkingen op de jaarmarkten, op
de beurs in de gelegenheid, ja in de noodwendigheid verkeerden de hun onmisbare
Fransche taal aan te leeren(1). - Prof. Pirenne schijnt zelfs aan te nemen dat de
Westvlamingen op hun eigen bodem hun moedertaal verloochenden om de vreemden
te believen; doch de vork zit hier wel anders in den steel. Wij bezitter een klein
Vocabulare (Woordenlijst) in druk gegeven door den Westvlaamschen schoolmeester
Noël de Berlaimont te Antwerpen in 1530, ten gerieve van de kooplieden en de
scholieren uit de toen opbloeiende handelsstad Antwerpen. Dit boekje bevat in twee
kolommen Vlaamsche en Fransche woorden, uitdrukkingen over het handelswezen,
over koop- en geldwaren, formulieren voor contracten, schuldbrieven, enz. Het werkje
is blijkbaar afkomstig uit West-Vlaanderen waar het opgesteld werd door middel
van een oorspronkelijk vocabularium uit ± 1420. even beknopt en practisch opgemaakt
door een Westvlaming en een Picardiër(2). Dit oudere boekje, in een bekend hs. te
Keulen bewaard, wijst door sommige oudere woorden, klank vormen als: spurkel,
loumaent, sundach op een nog veel ouder en wellicht beknopter prototype uit de 14de
of 13de E Zulk lijstje, en waarschijnlijk nog dergelijke lijstjes, moeten in de handen
der Westvlaamsche kooplieden geweest zijn, die daaruit juist genoeg kennis van de
Fransche taal konden opdoen om zich in Frankrijk tegenover Franschen uit den slag
te trekken, evenals de Franschman, de Picardiër, daarin Westvlaamsch genoeg kon
leeren om te Brugge, te Ieperen, te Thourout, te Meesen een koop te sluiten of een
gesprek aan tafel te voeren. Omdat nu onze Westvlaamsche handelaar dergelijke
woordenlijsten raadpleegden of deze op school hadden van buiten geleerd, omdat
zij zelfs in hun omgang met vreemdelingen - zij reisden echter meestal in groepen,
in karavanen - een Fransch dialect gebruikten, mag men daaruit, zooals Pirenne, nog
niet besluiten, dat zij in hun huisgezin, in hun gewonen omgang met hun Vlaamsche
medeburgers, het Fransch als een tweede taal gebruikten. Bezigen thans de
Antwerpsche kooplieden en hun klerken, die in Londen of op een Engelsche bank

(1) Histoire de Belgique I, 308
(2) R. VERDEYEN, Colloquia 1926, LXXI.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

838
Engelsch trachten te spreken, in hunnen huiskring die vreemde taal? Zooveel Belgen
hebben vier oorlogsjaren in Engeland vertoefd, zooveel soldaten zijn met Britsche
militairen in betrekking geweest, zooveel duizenden studenten uit de middelbare
scholen leeren twee of drie jaar Engelsch: wie zal beweren dat die taal daarom in
België een tweede of derde nationale taal is geworden?
Prof. Kurth(1) heeft terecht beweerd dat te Ieperen duizenden Fransche schuldbrieven
bewaard liggen uit - men merke alweer het jaartal! - de jaren 1249-1291. Maar er
zijn ook Westvlaamsche onder en de in deze akten gebruikelijke formules bewijzen
juist - doch niets meer dan - het bestaan van tweetalige modelletjes.
Hier komen natuurlijk ook ter sprake de ridders, die volgens Pirenne (1, 307) van
1060 af naar Frankrijk reisden om zich in het steekspel en in de krijgsmanskunst te
oefenen, en aldus de Fransche taal of althans een Romaansch dialect leerden spreken.
Doch wij zullen doen opmerken dat die ridders, juist lijk de kooplieden, omdat zij
wat Français usuel kenden, toch geen diepe kennis van de wordende Fransche
spraakleer en van den algemeen geldenden taalschat kunnen gehad hebben. Als wc
zien hoe onze Vlaamsche jongens van 15 of 16 jaar na ruimen tijd in een Fransch
onderwijsgesticht te hebben doorgebracht, nog niet eens in staat zijn de groote
klassieke meesters niet vrucht te lezen, dan raden we hoe die sportlieden, die
globetrotters, die zakenmenschen de in den vreemde opgedane kennis van een Fransch
dialect door eigen studie in litteraire werken zullen uitgebreid hebben! Men staat
werkelijk verbaasd, hoe weinig soms men van de geschiedenis of van het Fransch
en het Latijn moest afweten om als maxime litteratus door te gaan. Wij geven ter
overweging wat Lambertus Ardensis in zijn Historia Comitum Ghisnensium en
Willem in zijn Chronica Andrensis over de geringe taalvaardigheid van de graven
van Wijnen: Ardolfus, Radulphus, Eustachius, Baldwin I, Manasses, Gregorius (zijn
kleinzoon) en Baldwin II (1000-1205) weten te vertellen(2).
***

(1) KURTH, La Frontière linguistique 2, (112).
(2) Tijdschrift voor taal en letteren 1926, 135 en 148.
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Wat nu ten vijfde de taal der patriciërs en der rijke poorters als beheerders, wetgevers
en rechters betreft, moeten we de thesis van prof. Pirenne, als zouden zij van het
begin der 13de E. het Fransch - niet het Westvlaamsch - tot 1250 naast het Latijn
gebruikt hebben, eenvoudig logenstraffen. Als wij de Artezische stad St-Omaars
uitzonderen, welke van 1180 tot 1200, van 1211 tot 1250 onder het rechtstreeksch
bewind van Philips August en diens opvolgers heeft gestaan, en slechts twee Fransche
akten uitgaande van de schepenen vóór 1250 bezit, treffen we in geen enkel
Westvlaamsch stadsarchief een Fransche akte of rekening of verordening uitgaande
van het magistraat vóór 1249 aan. Alles is er nog in 't Latijn. De taal der vierschaar
was overal Vlaamsch ook te Wijnen, omdat de volksmassa enkel Vlaamsch kende;
de wetten en reglementen waren in het Latijn, misschien met Vlaamsche vertalingen
ten dienste van het publiek; ook de stadsrekeningen in al de Westvlaamsche steden
waren in de taal der Kerk gesteld. Na 1250 komt er verandering in de officieele taal
der openbare stadsdiensten.
Prof. PIRENNE, (1, 308) meldt triomfantelijk dat te St-Omaars en te Ieperen van
de regeering af van de gravin Jeanne (1202) alle openbare documenten in het Fransch
gesteld zijn Voor Ieperen is zulks onwaar(1). Doch te Ieperen. te Ariën, te Kassel, te
Wijnen, te Tervanen, met één woord in de aanzienlijke steden van het bisdom
Tervanen heeft men, volgens Dr. K. DE FLOU, die het archief zorgvuldig onderzocht,
op de stadhuizen na 1250 het Latijn stilaan vervangen door het Fransch, niet even
spoedig door het Vlaamsch. Het magistraat van die steden vond het ten eerste
practischer de taal van den Franschen koning, van zijn leenmannen de graven van
Vlaanderen en van dezer beambten te gebruiken, om wille van hun drukke
betrekkingen met het centraal bestuur.. De rijke autocratische bestuurders dezer
steden, bewonderaars der Fransche letterkunde en kultuur, oordeelden ± 1250 dat
het gebruik der weinig gekende Fransche taal aan de Noordartezische steden een
zeker prestige schonk. Zij volgden de opkomende mode, zij stelden klerken aan, die
Pirenne bekent het, ten prijze van harden arbeid, met het Fransch eenigszins vertrouwd
geraakten. Ieperen's stadsbestuur was nochtans even vóór 1250

(1) KURTH, La Frontière linguistique 2, 30: de eerste Fransche schepenenakten dateeren uit
1255; de eerste Fra. stadsrekening uit 1280
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nog wer op en top Vlaamsch lijk de overige bevolking der stad. al lijken de
schepenenakten, die na 1250 nog een tijd lang slechts Fransch of Latijn zijn, het
tegenovergestelde te bewijzen. We bezitten acht schuldbrieven van Iepersche
kooplieden uit de jaren 1252-1260 in goed Westvlaamsch gesteld; we vinden er.
evenals te Brugge. Vlaamsche opschriften op talrijke Fransche akten van het
St-Claraklooster uit 1268 tot 1280 ten dienste der belanghebbenden neêrgepend(1).
We kennen de klinkende namen van de machtige Iepersche geslachten, die van 1200
tot 1300 geheel naar willekeur regeerden; ze heeten o.a. Boom Broederlam, Buc,
Rugghinvoet, Ruse, Van Ackere, Voet, Vos. Waghenare, enz.(2). Welnu tot 1246 worden
die oorspronkelijk Westvlaamsche geslachtsnamen vaak in het Latijn - doch nooit
in het Fransch - vertaald: Everardo Boem CSM. 51 (1208) wordt Everardi Arboris
65 (1217), Theodericus Arbor HY. 337 (1217); - Hughelot Broderlam CSM. 109
(1246);, Lambertus dictus Agnus 180 (1273); - Lambertus Buc 51 (1208), Lambertus
Ventris 107 (1245); - Michaele Rugghinvoet 109 (1246), Michael Siligineus Pes 69
(1220); - Van Ackere (passim), Segardo de Agro 117 (1249); - Lambertus Voet 51
(1208), Lambertus Pes 66 (1217); 99 (1238): - Hugelotus Vos 66 (1217) n. Radulphi
Vulpis 75 (1233); - Johanne Waghenare 50 (1208); Johannes Auriga 66 (1217).
Wanneer echter het nieuwe college der rijke lakenhandelaars, die de la partie des
grands estoient(3), in den gemeenteraad, samengesteld uit schepenen, edelen en
grooteigenaars, getreden was. bègonnen van omstreeks 1250 af - en vooral later ±
1280 - de gezagvoerders hun namen vaak te verfranschen, zelfs in Lat. oorkonden.
Aldus van [246 af: Lamkinus HY. 338 (1217) n. Lambertum dictum Aignel CSM.
179 (1246); - Makeblide n. Johanne Portejoie 117 (1249); - Walterus Dorpere 230
(1284) n Wautier li Vilains 230 (1284); - Symon Peper 230 (1283) n. Jehan Poivre
251 (1293); 263 (1302); - Johannes Ruse 107 (1245) n. Lambiert le Ruse 234 (1284);
- Jehan le Beyr 234 (1284) n. François l'ours 255 (1294); - Terricus Sapiens (de
Vroede) 68 (1219) n. Jehans li Saiges 230 (1283), - Jacobus Vellemakere 142 (1259)
n. Nicholon le Pelletier 251

(1) KURTH 2, (114).
(2) Ypriana 3, 382, 395.
(3) Ibidem 3, 361
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(1293). Eenzelfde verschijnsel deed zich natuurlijk veel vroeger voor even beneden
de zuidelijke taalgrens, te Calonne aan de Leie, waar we in 1212 reeds lezen: Willelmo
de Beles Aises CSM. 56; Willelmo de Pineleu 56; Fulkero le Poivre 56: - of ir 1248:
Waltero de Beles Aises 113; Roberto Pineleu 113; Bertholomeo dicto Mouton 113;
Michaele Narvete 113. - Het Fransch schrijven, dat de graven en kasteleins ± 1224
aanourfden (zie boven), kwam dus omstreeks 1245 eenigszins in de mode op het
stadhuis van Ieperen, en ook wel elders in het Tervaansche bisdom. De patriciërs
wilden hun stad als een beschaafd centrum doen doorgaan; zij verlangden meer
Fransch te kennen dan hetgeen ze op de markt of in de ons bekende vocabularia
hadden aangeleerd; zij stichtten daarom in 1252 drie hoogere scholen(1), en zoo bleven
zij zich jaren lang trotsch aanstellen(2), totdat in de 14de en 15de E. de realist aangelegde
ambachtslieden er voor zorgden, dat die oude Vlaamsche geslachtsnamen in het
kader van Vlaamsche akten onvernunkt zouden prijken; zoo lezen we dan te Ieperen:
Jan Paelding CSM. 537 (1408); France de Bere 568 (1414), Jan sVroeden 648 (1426);
Mergriete Voets 664 (1428); Brixis de Vos 716 (1438); Pieter Broederlam 798 (1458);
Jan de But 801 (1458) enz.
Wat nu de officiëele taal betreft gebruikt op de stadhuizen buiten het bisdom
Tervanen gelegen, mag haast met zekerheid gezegd worden dat het Westvlaamsch
eer dan het Fransch de Latijnsche taal zelfs vóór 1250 heeft vervangen. Op het
stadhuis van Brugge - Pirenne gewaagt enkel van die stad - niet zoo ver van het
Grafelijk hof gelegen - werd meer en vroeger Westvlaamsch dan Fransch gebruikt.
Dit bewijzen 1. de Vlaamsche opschriften of titels, welke de klerken ter
verduidelijking en ten gerieve van de raadslieden op het schutblad van Fransche en
Latijnsche akten hebben neergegrift b.v. op een Lat. akte van 1228(3); op een fra. akte
van 1258(4), op twee Lat. akten van 1260, op twee Fransche akten van 1282. Geen
enkel stuk uit het inventaire de Bruges draagt vóór 1265 een Fransch opschrift. - 2.
de talrijke Vla. akten welke de stadsoversten onmiddellijk na 1250 als wetgevers en
bestuurders uitvaardigden, b.v. de

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

Ypriana 2, 289
Ypriana 3, 395.
GILLIODTS, Inventaire des archives de Bruges, I, 1.
Ibidem I, 4.
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lakenkeuren van 1277, 1282, 1284, 1294(1); hunne scheidsrechterlijke uitspraak in
zake het geschil gerezen onder Beggaarden en wevers in 1268, 1276(2); hun
ordonnantie op het schaken in 1278(3), op de opkoopers en de gilden in 1280(4), de
rentebrief uit 1284 (inventaire 1, 16). - 3. de Fransche charters uit het Brugsch archief
tusschen 1250-1280 opgesteld blijken voort te komen van vreemdelingen en raken
rechtstreeks of onrechtstreeks 's graven belangen. Prof. Pirenne werpt hiet op dat de
78 aanzienlijke burgers, welke in 1298 hun handteekening schreven onder een akte,
de Fransche taal gebruikten; maar hij vermeldt niet dat op de 56 zegels slechts 9
Fransche, 14 Vlaamsche en 33 Latijnsche voorkomen. En dit gebeurde in het jaar
1298 toen de verfransching in hoogere kringen nog aanzienlijk toegenomen was!
Wij voegen er echter bij dat op een akte uit 1294 verleden voor vier schepenen van
Thourout alle zegels zuiver Vlaamsch zijn(5). Wat nu de gemeente- en stadhuizen
betreft uit het noorden van West-Vlaanderen als die van Roeselare, Oudenburg,
Damme, en vooral van Muide, Aardenburg, Eekloo. Watervliet. Biervliet, mogen
wij met zekerheid verklaren dat aldaar het Westvlaamsch alleen het Latijn zal
vervangen hebben zelfs vóór 1250. We vinden er in het archief geen enkel spoor van
eenigen Franschen tekst vóór 1290; en de zeer zeldzame Fransche akten na 1290
werden in het Fransch gesteld, omdat het niet anders betaamde. Komt overigens de
Westvlaamsche tekst der Keure van Biervliet uit de jaren 1240(6) de meening niet
bevestigen van prof. Kurth, die denkt te moeten aannemen, dat vóór 1263, zelfs
misschien veel vroeger de schepenen van het Brugsche Vrije zich van de Vlaamsche
schrijftaal bedienden(7)? En levert de lange namenlijst van de eigenaars der goederen,
welke aan het klooster ter Duinen in 1292 toebehoorden, door hun zuiver West- en
Zeeuwschvlaamsch allooi midden in een Latijnschen tekst van Gwijde van Dampierre
niet het afdoende bewijs dat in den noordoostelijken

(1) Inventaire diplomatique des archives de l'ancienne Ecole Bogaerde à Bruges 2, 233 en
volgende.
(2) Ibidem I, 3.
(3) Coutumes de la ville de Bruges I, 228.
(4) Ibidem I, 235.
(5) Inventaire des archives de Bruges I, 40.
(6) GILLIODTS-VAN SEVEREN, Coutumes des petites villes VI, 1893, blz. 517-523.
(7) La Frontière linguistique 2, 37.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

843
hoek van West-Vlaanderen tot dan toe enkel vlaamschsprekenden hadden geleefd(1)?
Uit al wat gezegd is mogen we dus besluiten als volgt: daargelaten het hof van
den Graaf te Male, te Wijnendale, te Brugge en de waardigheidsbekleeders aan het
hof, die zich van ± 1170 op de studie van de Fransche taal meer en meer toelegden,
en die van het begin der 13de E. af, evenals de baljuws, en sommige personen uit den
hoogen adel aan Fransche geslachten verwant, in het Fransch begonnen te spreken
en te schrijven; - daargelaten enkele notabele poorters uit de groote steden van het
bisdom Tervanen, die van ± 1245 liever het Fransch als schrijftaal trachtten te
gebruiken, sprak en schreef de overige bevolking (een deel van den hoogen adel. de
lagere adel, de wereldlijke priesters, schier alle monniken, de hooge en lagere burgerij,
de kooplieden, de ambachtslieden, de gewone volksklas) tot omstreeks 1250 alleen
hare Westvlaamsche moedertaal in West-Vlaanderen. Wat meer is, in gansch het
westelijk gedeelte van West-Vlaanderen, dat thans aan Frankrijk toebehoort, heerschte
in de 12de en 13de E. tusschen regeerende graven (Philips van den Elzas en zijn
opvolgers uitgezonderd), den adel, de kloosterlingen, de invloedrijke burgers, en de
lagere volksklas een saamhoorigheid op het gebied van taal en belangen, die we
gerust nationaal zelfbewustzijn mogen noemen.
***
Wie aan deze gevolgtrekkingen mocht twijfelen, overwege nog deze twee feiten van
algemeenen aard. Ten eerste heerscht in de Lat. oorkonden tot 1250 volstrekte
afwezigheid van Oudfransche of Fransche termen (benamingen van landerijen, beken,
bruggen, instellingen, handelingen, enz.) tegenover een massa dergelijke
Westvlaamsche termen en uitdrukkingen. Zulke zijn b.v. emptionem, que vulgo dicitur
cop CB. 118 (1160); - wastinam, quae usitato nomine vocatur veld CSBP. 21 (1176),
- iuxta motam, que terra vocatur Muelnemeet CSNF. 138 (1239), uitdrukkingen
welke van de 11de E., doch vooral van de 12de E. af, veelvuldig voorkomen. Welnu
we hebben een dozijn lijvige cartularia en de zeven eerste boekdeelen van de
Toponymie van Dr. K. DE FLOU nagezien om voorbeelden van Fransche

(1) Cronica et Cartularium de Dunis, blz. 220-221

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

844
benamingen vermeld te zien. Slechts twee gevallen (van welken aard?) hebben we
vóór 1250 aangetroffen: salinas. quas grevas(1) vocant CSBP. 1, 60 (1067); quatuor
denarios, qui dicuntur durpenghe vel pertusage(2) HY. 1, 345 (1228) Meesen. Een
klinkend bewijs, dat tot dan toe alle voorwerpen in den dagelijkschen omgang nog
maar één naam, een West vlaamschen naam dragen!
Ten tweede zijn de oudste Westvlaamsche akten welke 1250-1285 de Latijnsche
begonnen te verdringen, geheel en al Westvlaamsch, zonder vermenging met eenig
Fransch of Fransch-gekleurd woord. Lees b.v. de akte van den baljuw en de schepenen
van Brugge uit 1278 (CvB. 1, 228) die twee blad zijden in 4o beslaat; slechts twee
Fransche woorden staan daar: oir, pleit. Nagenoeg in dezelfde verhouding verschijnen
Fransche woorden in het Keure-ontwerp van Brugge uit 1262 (Inv. de l'Ecole
Bogaerde 1, 153), en in de verkoopakte van een Iepersch patriciër Pieter van den
Hille uit 1303 (CSM 26.3). En dan wordt toch beweerd dat West-Vlaanderen vooral
in de hoogere standen vóór 1250 reeds lang tweetalig was!
Nu wordt wel gezegd dat vele Westvlaamsche woorden (eigennamen: plaats- en
persoonsnamen) onder Rom. of Franschen invloed in onze Lat. cartularia gansch
gewijzigd werden. Zoo lezen we inderdaad wad(r)iscapis voor waterscap CSBP.
273 (770), scultedis voor scultetis, GUERARD, Cart. 297 (1125) Ariën; waaruit blijkt
dat wel een Romaan (een Fransche monnik b.v.) de pen hanteerde. In latere tijden
wijzen de in West-Vlaanderen geschreven plaatsnamen: Dichesmude HO. 372 (1127);
Dischesmud CB. 52 (1162); Iadbeche (= Iadbeke) IAM. 36 (1133) met spell. ch =
k; Gant (Gent) IAM. 19 (1180); 25 (1185); CB. 34 (1229); Ghines (= Gisene) HO.
400 (1198); Curtrai HO. 382 (1164); Tenremont HO. 375 (1127); - verder de
persoonsnamen Galterus (Walter) CB. 11 (1112); 34 (1129); CSBP. 22 (1176); Gillebertus HO. 392 (1168); CSBP. 22 (1176); Gileberti HO. 393 (1175).

(1) Aan een Ofra. woord grève in 1067 door de bevolking van Synthen bij Duinkerke gebruikt
mag nog niet gedacht worden; wèl aan een Mlat. woord greva, grava van Keltischen
oorsprong, waaruit veel later het Fra. grève d.i. zandstrand.
(2) Hier komt de Owvl. term durpenghe (=mndl. duerpenninghe) voor naast het Fransche woord
dat als verklaring aangebracht schijnt, vermits in denzelfden tekst durpenghe verder alleen
voorkomt.
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CSM. 40 (1215); Guido CSBP. 7 (1110); Guillelmus CSBP. 22 (1176); Baldevinus
(hs. Balduinus) C. Berg. 1, 172 (± 1200); - Jordain CB. 25 (1120); - Mathildis
(magad-hild) CSBP. 30 (1197); Matthildis CSM. 33 (1208); alsook de oorspr.
Fransche bijnamen of geslachtsnamen. B. Botel CB. 28 (1121); H. Canevas HO.
385, 387 (1166), H. Canevach HO. 364 (1165), H. Contenence HO. 387 (1166), H.
Contenance HO. 385 (1166); B. Petit C. Berg. 1, 164 (1198); - evenals Ghihallam
HO. 411 (1236) n. Ghildhalla HO. 379 (1157) op een schrijver, die de Westvlaamsche
woorden op zijn Fransch uitsprak en schreef, of de Fransche benaming in de plaats
van de Westvlaamsche stelde. Doch over het algemeen zijn zulke gevallen uiterst
zeldzaam, vooral tot ± 1175 (waarna de verfransching wel eenigszins is gaan
toenemen) Wat de gemeen znw. betreft als wad(r)iscap, scultedis (sculthete), ghihalla,
enz. deze zijn altijd weinig talrijk geweest, een bewijs dat de schrijvers (meestal
klerken in den dienst van overheidspersonen, die met Waalsche en Vlaamsche burgers
in betrekking stonden als de graven van Vlaanderen, de bisschop van Tervanen,
sommige abten), goed het Westvlaamsch kenden! De plaats- en persoonsnamen als
Machthildis n. Mathildis, Denremonde n. Tenremont; Gandavum n. Gant, Gand,
enz. welke vooral ± 1175 hun Franschen vorm vertoonen, bewijzen niet dat de twee
vormen tot 1250 naast elkaar algemeen gebruikt waren: maar dat de schrijver van
het stuk, waarin ze voor komen, - het geldt meestal officiëele stukken opgesteld op
de kanselarij door personen die soms meer Fransch dan Vlaamsch kenden, of zelfs
het Fransch alleen kenden - den algemeen erkenden Vlaamschen vorm voor de
belanghebbende Fransch sprekende personen in het Fransch neerschreef. Dat er
verder uit het nabije Fransche land in de eerste helft der 12de E. reeds een Botel, een
Martel, een Petit, enz. aanwaaide, zal ook niemand verwonderen. Het weinige dat
op dit gebied ten gunste der tweetaligheid ooit zal kunnen aangehaald worden, zal
eenvoudig onze thesis staven, namelijk dat er tot 1250 niet vele tweetaligen waren,
en dat de weinigen, die alleen Fransch kenden, of liever het Fransch dan hun
Vlaamsche moedertaal gebruikten, zulks eerst gedurende de 13de E. (± 1224) goed
hebben geopenbaard.
We kunnen best raden hoe het bij voorbeeld met een Franschen bode, die in 1220
van Boulogne te paard naar Brugge reisde, verloopen moest. Hij hoorde te
Sint-Omaars in de Vake-
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straat een zijner Franschsprekende medeburgers in gebroken Westvlaamsch
onderhandelen met een rijken S. Omaarschen koopman. Hij woonde op
O.-H.-Hemelvaart te Ieperen in de kapel der Tempeliers (Ridders) de hoogmis bij,
waaronder een kanunnik het Evangelie in zuiver Westvlaamsche taal uitlegde Toen
hij te Roeselare bij den Screiboom den weg vroeg aan een schepene, wees deze, na
heel wat haperen, door gebaren de richting van Brugge aan. In deze laatste stad las
de bode niets dan Vlaamsche uithangborden aan de ‘voorhoofden’ der Groote Markt(1).
Is dat alles nu ongeveer nog zoo?
Dit schetst den taaltoestand in het begin der 13de eeuw. Na 1250 echter is de
verfransching of liever de tweetaligheid in West-Vlaanderen zeker toegenomen tot
± 1300 vooral in die kringen, welke vóór 1245 iets voor de tweede taal begonnen te
voelen, nl. bij den adel en onder de hooge burgerij. Zulks getuigen de talrijke Fransche
stukken, welke we in sommige steden van het westen, in de kanselarij gedurende het
tijdvak (1250-1290) aantreffen; verder de Fransche termen, welke talrijker in Lat.
akten zijn ingeslopen(2), en vooral het groot aantal Fransche woorden, welke soms
het Westvlaamsche proza van het begin der 14de E. ontsieren. Men vergelijke even
de ordonnantiën van den baljuw en schepenen van Brugge uit 1278 en 1280 (Cout.
de Bruges, 1874, blz. 228 en 235) met de Brugsche stadsrekeningen uit 1302
(Introduction à l'inventaire des archives de Bruges, 272). Zulke feiten ontzenuwen
geenszins het merkwaardig betoog van onzen geleerden collega Mr. L. Willems, die
in 1913(3) met klinkende tot nog toe niet weerlegde argumenten heeft bewezen dat
ook voor de periode 1250-1500 onze hoogere Vlaamsche standen lang niet zoo erg
verfranscht waren als prof. Pirenne durft te zeggen.
Na onze thesis aangaande het gebruik der Westvlaamsche schrijf- en spreektaal
bewezen te hebben, hebben we het rechtte verklaren dat de Westvlaamsche taal tot
omstreeks 1250 vrij

(1) Men vergelijke de opgave der huizen en straten, welke in 1302, en in 1400, te Brugge nog
meestal hun oudvlaamschen vorm haddenzie Introduction à l'inventaire de Bruges, blz. 381
en 474. Was die toestand ook gansch overeenstemmend met dien van heden?
(2) B.V. fossata, que gaillico montées vocantur, CSBP 110 (1257) Komen; - nemus, quod dicitur
Folie CSBP 111 (1257) Komen; verg. Pirenne I, 311 nota 1.
(3) Handelingen van het tweede Vlaamsch Philologencongres, blz. 98-130.
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gebleven is van haast alle Romaansche besmetting, zoodat bij voorbeeld de vorming
van het meervoud op s (hil-s), het stom worden van h (anep = hennep): de wijziging
van ol, al + dent. tot ou, oe + dent. (Boedolf = Baldwulf), de vocaliseering van g tot
i vóór i, e (Reimbald = Raginbald), de overgang van ogm. ù tot ü (tün = tûn), van
oorspr. germ, th tot d (distel). welke vóór 1250 regelmatig voorkomen, niet aan Rom.
of Ofra invloed 1 nnen toegeschreven worden(1).
***
Het is hier de plaats het leven en de ontwikkeling der Owvla. geschreven taal, die
ons slechts in brokken is overgeleverd, in de Lat. stukken even nader te onderzoeken.
Hoe talrijker Owvla. elementen in die documenten aan den dag komen, hoe meer
blijken zal dat de Latijnsche taal een ontoereikend middel was, geworden om
voorwerpen en liggingen duidelijk uit te drukken, terwijl de Owvla. schrijftaal toen
over rijke hulpmiddelen moest beschikken om in die noodwendigheid te voorzien.
Van het tijdvak 450-750 bezitten we in West-Vlaanderen geen geschreven
Vlaamsche stukken noch opschriften; zelfs werden de Owvla. plaats- en
persoonsnamen in Lat. akten vermeld vaak in 't Lat. vertaald, of in een Romaansch
kleed gestoken. Aldus naast echt Owvla. vormen als: Leodringahem AB(2) 23 (± 720);
Saraolsclusa 19 (708); Hrokasem CSBP. 273 (769); - ook met Lat. uitgangen:
Engelradi, Wioradi (uit *wîh) CSBP. 274 (769): Aloldus, Sigerus AB. 23 (± 720);
Arnulphus, Ravengerius, Wildebertus AB. 15 (± 705): - en met omschrijving Herealdo
luco (bosch) CSBP. 273 (769) enz. Veel papier werd vóór 750 niet vuil gemaakt,
daar de mededeelingen en de contracten veelal mondeling gebeurden. Vele akkers,
waterloopen, hadden nog geen vasten, algemeen bekenden naam; de personen droegen
een enkelen naam wijzende op hun zedelijke of physieke hoedanigheden: de bevolking
was nog te weinig talrijk. Doch op het einde der achtste en gedurende de negende
eeuw, worden de Lat. documenten menigvuldiger: wat men in zake Owvla. elementen
vindt, zijn alweer vele plaats- en persoonsnamen, welke toen in een uitgebreiden
kring bekend

(1) Mansion, Oudgentsche Naamkunde 296.
(2) Les abbés de Saint Bertin par M.H. De laplane, 1854
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waren, doch haast nooit een echt dialectische Owvla. benaming van een stuk land,
een weide, een heuvel, een handeling. Aldus de plaatsnamen: Hostede, Stratae,
Hedenesberg, Gruonumberg AB. 54, 55 (827) enz. - de persoonsnamen: Nanthario,
Ebroinus, Herlharius CSBP. 274 (806) enz. Met de tiende en de elfde eeuw, tijden
van hoogere beschaving en meer welvaart, worden de bronnen ietwat rijker; de
voorraad overvloediger, cok van termen en benamingen rechtstreeks aan de volkstaal
ontleend. We bezitten in het Cisterziënserklooster te Königsbergen een Latijnsch
herbarium met Owvla. glossen of woord verklaringen, blijkbaar opgesteld evenals
de daarbij hoorende medische tractaatjes door een geneesheer, die zeker in het
oostelijk deel van het Brugsche Vrije verbleef. Buiten de 83 daarin vermelde
kruidnamen hebben we nog allerlei Owvla plaats- en persoonsnamen waaronder zelfs
soms een locale volksbenaming opdaagt als: gera (een stuk land gelijkend op een
geer) DF. 4, 622 (961)(1). - Omtrent het midden der elfde E wordt de van oudsaf
enkele Wvla. persoonsnaam reeds nu en dan verdrongen door kristelijke doopnamen
als Petrus, Johannes AB. 155 (+ 1050)(1), terwijl op het einde der elfde eeuw een
Wvla. bijnaam soms verschijnt: Aloberti Snaggart, Bertolfi Ciobel C. Berg. 80 (1094).
Met het begin der twaalfde eeuw, die ons een massa Lat. stukken aan de hand doet
meestal afkomstig uit kloosters, die akten schreven, ontvingen en bewaarden, worden
de teksten zichtbaar meer vervlaamscht. De Westvlamingen hadden vooral op de
kruistochten kennis gemaakt met de taal toestanden in den vreemde; zij hadden
bevonden dat soms de volkstaal als bestuurstaal gebruikt werd; zij hebben het
onderwijs zien uitbreiden; zij zijn rijker, talrijker geworden onder het bestuur van
Karel den Goede, Diederik van den Elzas; zij hebben nieuwe noodwendigheden
leeren kennen. Het gevolg was dat de volkstaal zelfs in de bestuurstaal hare rechten
begon op te eischen: vandaar die honderden Owvla. benamingen van landerijen,
beken, bruggen, contracten, enz. uit de volkstaal overgenomen: banwerc CSBP. 7
(1810); loot (lijfrente) IAM 11 (1164); havoth CSM. 20 (1170); Scone velt CD. 473
(1180), enz. Vandaar nog het toenemend gebruik van Wvla. bijnamen

(1) DF = De Flou, Woordenboek der Toponymie wordt hier en verder enkel aldus aangehaald
om niet telkens de lange titels der oorspronkelijke werken, waaruit de woorden getrokken
zijn, te moeten citeeren
(1) DF = De Flou, Woordenboek der Toponymie wordt hier en verder enkel aldus aangehaald
om niet telkens de lange titels der oorspronkelijke werken, waaruit de woorden getrokken
zijn, te moeten citeeren
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en zelfs spotnamen: 1. Amman IAM. 25 (1185); W. Cravel CSBP. 15 (1133); B.
Neker IAM. 32 (1200), van samenstellingen ter bepaling van znww.: sudpolre CSBa.
66 (1189). Wolfshil CD. 473 (1188). Anderzijds wordt de inheemsche Wvla. taal
meer en meer verdrongen door de kristelijke doopnamen: Agnetis IAM. 5 (1127),
Petrus CSBP. 22 (1176); en zelfs door enkele heidensche persoonsnamen in gebruik
in de klassieke oudheid: Hermes, Claude AB. 191 (± 1110); Mauritius 220 (± 1150),
enz. Soms verdwijnen de Owvla. bijnamen onder een Lat. vertaling: Lamberti Albi
(de Witte) CB. 10 (1112); Galterus Lappa CB. 11 (1112) n. Walterus Clidthe 10
(1112) enz. Ook van 't begin der twaalfde eeuw dateeren de zoo vaak voorkomende
verkleinwoorden: Rainerus Papekin CB. 1 (1104); Willinus CSBP. 14 (1130); Baiolini
C. Berg. T, 94 (1121), enz. Een trouw beeld van de aanzienlijke rol, welke het
Westvlaamsch vooral in de tweede helft der 12de E. in openbare akten vervulde,
leveren ons twee akten van de hand van Philips van den Elzas. Daarin lezen we: ual
(wal), Grotenflit, Kercpolre, Strinc, bertenhuc, sumpel, Comet, dumbins flit,
Suanewerua, CSBa. 58 (1171); - en Sudpolre, Dondelinsvliet, Grotvliet, binorden
Oudenweruc, Utdic, wel, Taruuedic, husmiet, wertvliet, Culant, Kercpolre, bosthalf,
sudpolre, bostenmerke C.S.Ba. 67 (1189)(1).
Het aandeel, dat de Westvlaamsche elementen in de Lat, teksten der eerste helft
der 13de E. ontvangen, wordt nog gaandeweg aanzienlijker: de klerken lasschen
weldra gansche Wvla. uitdrukkingen in, wellicht letterlijk overgenomen uit geschreven
titels, renteboeken, verkoopakten b.v. Bodes hofsteda... mersch anden sudende CSBP.
42 (1210); voort ten westende suut oest Cout. d. petites villes, Caprijk 52 (1240);
suutwaerts up windekens 52 (1240). Er moeten in West-Vlaanderen ook Lat.
renteboeken bestaan hebben, waarin omstreeks 1220 juist als in het renteboek van
St-Baafs [C.S.Ba. 129 (± 1220); 159 (± 1227)] voor elke opgave van inkomsten soms
zooveel Vlaamsche als Lat. termen in eenzelfden volzin voorkomen. En als men dan
het bekende renteboek van Massemine uit ± 1250(2), geschreven in gave
Oostvlaamsche taal naleest, raadt men reeds wat de boven vermelde Owvla. toestanden
geweest zijn

(1) C.S. Ba. = Cartulaire de Saint Bavon à Gand (Serrure).
(2) Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vl. Ac. 1895 blz. 248-259.
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De rijke verzameling van Owvla. plaats- en persoonsnamen, volksbenamingen van
allerlei aard, welke we uit zoovele Lat. stukken hebben opgeteekend voor de periode
450-1250, spreekt in een ander opzicht een even duidelijke taal. De plaats- en
persoonsnamen, welke we uit akten der 8ste eeuw opschreven, leveren reeds het
onomstootbaar bewijs, dat de Westvlaamsche klerken toen reeds schriftbeelden
bezaten van klanken en woord vormen uit hun eigen Owvla. moedertaal: termen als
Hrokasem (= Hrokashem) CSBP. 273 (769), Leodringahem AB. 23 (± 720); Hardrad- Sigerad-, Fugisl-, Thedulf-, Wiorad- CSBP. 273, 274 (769) konden
onmogelijk in deze Oudgermaansche spelling zoo nauwkeurig neêrgeschreven
worden, indien de schrijver geen Owvla. geschreven model vóór zich had, of zelf
geen regelmatige oefening had gehad in het uitbeelden naar vaste regels van zijn
eigen moedertaal. Gedurende de negende eeuw krijgen we reeds staaltjes van een
nog meer verzorgde, modernere schrijftaal: de namen van laten: Waldburg, Irmengard,
Hildegard, Engelgard, C.St.B. 1. 14 (867), - verder: strate DF. 7, 1044 (857);
Hethenasberg 1, 159 (857); hostede 6, 494 (857); marsbeka (grens-beek) 5, 362
(850, 887); helichbruna (heilige bron) 5, 804 (867): Junchold (jong bosch) 7, 191
(877) zijn echt Owvla. benamingen soms met dezelfde Wvla. spelling als die woorden
in de 12de, ja in de 13de E. zouden vertoonen. Gedurende de 10de en de 11de E. blijft
dezelfde schrijftraditie in voege: maar zij vertoont reeds meer phonetische teekens
van de dertiende-eeuwsche schrijftaal: gera (wvla. geer) DF. 4, 622 (961); hostede
6. 494 (961); madkerka 5, 187 (961); - Groeneberg C. Berg. 1. 60 (1067): Wormhout
1, 58 (1067); Oudinghesela 59 (1067); Reingota, Gerbodonis 62 (1067); Erembaldi
63 (1067); hem, werf DF. 5, 839 (1087); Cleiberga 7, 815 (1089); Weinebrigga 4.
623 (1090); Merielant, Goselant (ganseland) 4, 786 (1093); Ingelmoenstre Fland. 4,
328 (1099); Ideslief, Helewidis (persoonsnamen) C. Berg. 80 (1094) zijn, als men
den Lat. uitgang -a wijzigt en de voor dien tijd nauwkeurig weergegeven vormen
Madkerka (Meetkerke) en Erembaldi uitzondert, vormen, welke in een Middelwestvla,
stuk uit 1250 heelemaal op hun plaats zouden zijn. Wat meer is, de kruidnamen uit
het Herbarium van ± 900 vertoonen, hoe oud enkele er uitzien, zulke consequente,
echt Westvlaamschsche spelling, dat men onmiddellijk ziet dat de geneesheer uit het
Brugsche Vrije niet alleen Latijn kon schrijven, maar voor
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het weêrgeven van zijn Owvla. klanken en vormen aan zijn proefstuk niet was. Men
lette op de algemeen Ogm. vormen. alsne (alsem), belue (mwvl. belensaet), dresna
(dreesem). papla (pappel); - op het stom worden van h: een kenschetsend element
der Middelwestvla. schrijftaal: anep (hennep), aselnote (hazelnoot); mushore
(muizenoor); - op de spelling ô voor oc in: bivot (bijvoet), hundeblome (hondsbloem);
- op de spelling u voor oè uit Lat. ô in: scuisun (cevesiôn): uniun (union, ajuin): op
de spelling i voor ie, nog zoo veelvuldig voorkomend in Mwvla. akten uit 1260-1280:
bise (bies), mire (mier), rid (riet): - op de spelling sc voor sch in: scafbise. scelworte,
lovesca(1). Eindelijk is de taal uit de 12de E. nagenoeg dezelfde als die uit de jaren
1260-1280 met dit enkel verschil, dat lange vocalen immer door één letterteeken
worden wedergegeven: brôc (broek) DF. 7. 789 (1106); pand CSBP. 6 (1107);
houdland DF. 6, 63 (1115): brûc 7. 789 (1119); Borchartbusc 2, 382 (1120);
Bûtenburch, mûruuater (moerwater), scelue (schele), cnop CSt.Ba. 29 (1122); sewerp
HO. 372 (1127); Cortebrucga DF. 5. 342 (1138): Niwerled CSBP. 18 (1151); côp
C. Berg. 118 (1160); veld CSBP. 21 (1176): werplant, môrlont C.S.Ba. 47 (1167);
Bertildmêd CSBP. 22 (1176); overdraghe 25 (1187); sone (zoon) 27 (1190); taruuedîe
DF. 6 793 (1189); osthouc, middelhouc, westhouc, Leenknecht C. Berg. 164 (1199).
Honderd andere termen getrokken uit oorspronkelijke stukken vertoonen dezelfde
spelling. Ten slotte mogen hier nog de namen volgen van de laten, welke in 1185
door de abdis Agnes van Meesen begiftigd werden: honderd jaar later schreef men
die namen niet anders: Ingelbertu, Amman, Wouter fus Godelif, Erembert Belinc,
Niclais, Lammin Gorel, Boidin Bateman, Symon fus Baven, Wouterkin fus Willem,
Giselin fus Sigeri. Wouter Tul (Tuil). Heilsend, Edelsmid IAM. 25 (1185). Onnoodig
nog staaltjes op te disschen van de schrijftaal uit de eerste helft der 13de E. als: halm.
hussokinyhe CSBP. 40 (1208): Pancoke: cop (koop), avene (haver) C. Berg. 173
(1201); Calf 176 (1201); Pipre 201 (1218);

(1) Een klinkend bewijs voor het bestaan van algemeen toegepaste spellingsregels in de
Oudwestvlaamsche schrijftaal levert de vorm clithe, lappa (ndl. klit) uit het Herbarium (±900)
opgesteld ten oosten van Brugge; waarnaast II alterus Clidthe CB. 10 (1112), Galterus Lappa
CB. 11 (1112) uit de omstreken van Burburg De vorm clithe gaat terug op 4gs. clide, resp.
clithe; verg. J. Jacobs, Het Westvlaamsch, blz. 12
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Langhenese 222 (1232) enz. Uit dit alles blijkt duidelijk, dat naast die Owvla.
taalbrokjes verscholen in Lat. stukken ook doorloopende Owvla. teksten bestaan
hebben, die veel minder verschillen van de dertiende-eeuwsche stukken, dan tot
heden algemeen gedacht wordt.
Er moet in West-Vlaanderen zeker van de 8ste E. af een Westvlaamsche schrijftaal
met een erkende schrijftraditie bestaan hebben: Owvl. lijsten van koopwaren,
tolreglementen woordenreeksen van kruidkundigen, schuldbrieven, testamenten,
evangeliën, gebeden, grafschriften, heiligenlevens, sermoenen, schoolboekjes, enz.
Zonder hen is overigens het leven in het lijke, handeldrijvende, dichtbevolkte
Oudwest-Vlaanderen niet denkbaar. Wijst bij voorbeeld de Chirurgie van JAN
YPERMAN uit de 14de E. niet op een Westvlaamsch herbarium nog meer uitgebreid
dan dat van Königsbergen? En zitten er geen versteende vormen afkomstig voorwaar
uit een oerouden Westvla bijbel in dezen volzin, welken de lakenwevers van Poperinge
in hun pleit tegen de Ieperlingen in 1372 gebruikten: ‘In tzweed van dinen ansichte
zuls du nutten dijn brood’?(1).
En hier durven we gerust bijvoegen dat, gelet op de wel vaart en de hooge
beschaving van Oudwest-Vlaanderen, op de flinke werkkrachten, welke in de
kloosters, op de stadshuizen en de kanselarijen arbeidden, er ook letterkundige werken
van meer dan gewone gehalte moeten geweest zijn. De tijdgenooten van Boudewijn
van Rijsel (1035-1067), van Robert I, II (1070-1111), van Karel den Goede
(1119-1127), van Diederik en Philips van den Elzas (1128-1191) beschikten zooals
we boven bewezen, en zooals overigens blijkt uit de Klankleer, welke wij in 1911
(Siffer, Gent) van de Westvlaamsche dialecten uit 1262 opgemaakt hebben, over een
schrijftaal met consequente spelling, met een volledig stel vormen; zij hadden te
hunnen dienste een zeer verscheiden voorraad van zuiver, eigenaardige Westvla.
taalelementen, zooals wij dien in officiëele stukken, in letterkundige werken uit ±
1260 bewonderen, en zooals die honderd jaren te voren, nog vóór de verfransching
van den adel, en zelfs nog veel vroeger moer geweest zijn. Waar P. STRACKE het
bestaan bewijst van een Dietsch verhaal van de Passio Domini te Dron

(1) NAP DE PAUW, Ypre jegiten Poperinghe, 1899, blz. 118
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gen ± 765(1), van legenden en epen uit de 10de en 11de E.(2) in zuiver Oudwestvlaamsch
gesteld; waar P. VAN MIERLO in zijn opzienbarende Geschiedenis van de
Oudnederlandsche Letterkunde gewaagt van een soort rederijkerskamers uit de 12de
E. die de geleerde advocaten veel spel leverden(3), van een schitterende Owvla. lofrede
te Brugge in 1127 door kastelein Hacket uitgesproken - wat natuurlijk een rijken
taalschat laat onderstellen - kunnen we niets dan het bestaan van zulke letterkundige
producten bevestigen. Al zulke dingen schijnen bij een oppervlakkig onderzoek niet
bestaan te hebben: de vorschers uit de toekomst zullen, hopen we, eenmaal de hand
leggen op dergelijke litteraire schatten, en de gissers van heden volmondig gelijk
geven.

(1) Bijdragen tot de Geschiedenis 1926, 128.
(2) Tijdschrift voor Taal en Letteren 1926, 208
(3) Geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandsche Letterkunde blz. 44.
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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.
NEGENDE TIJDVAK: 1928-1929
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
De uitgaven der Academie zijn te verkrijgen:
GENT: W. SIFFER, Sint Baafsplein, en VAN RYSSELBERGHE & ROMBAUT, Kouter,
I.
BRUSSEL: N.V. STANDAARD BOEKHANDEL, Em. Jacqmainlaan, 127.
ANTWERPEN: DE NEDERLANDSCHE BOEKHANDEL, Sint Jacobsmarkt, 50
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Vergadering van 17 October 1928
Waren aanwezig: de HH. J. JACOBS, bestuurder, Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE,
onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de HH. Dr. L. SIMONS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan Am. JOOS, IS. TEIRLINCK,
FRANK LATEUR, Prof. Dr. J. MANSION, O. WATTEZ, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr.
J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. J.
PERSYN, Prof. Dr. M. SABBE, Prof. Dr. A. VAN HOONACKER, J. SALSMANS S.J.,
werkende leden;
de HH. AL. WALGRAVE, Prof. Dr. R. VERDEYEN en J. VAN MIERLO jun. S.J.,
briefwisselende leden.
De heeren Dr. K. DE FLOU en G. SEGERS, werkende leden, lieten zich
verontschuldigen.
***

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

Aangeboden boeken.
Door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid:
Annales de Flandre de P. D'OUDEHERST... Tome I, 1789.
Huishoudelijk Woordboek, Vervattende vele middelen om zyn goed te vermeerderen,
en zyne gezondheid te behouden,... Door M. NOEL CHOMEL, Priester en Pastoor der
Parochie van St. Vincent te Lyon. In 't Nederduitsch vertaald... door de heeren JAN
LODEWYK SCHUER,... A.H. WESTERHOF... en zeker Liefhebber. Eerste deel.
Door J.D.H. VAN UDEN, te Tiel:
Het Vendelzwaaien. (In het Limburgsch geïllustreerd Maandblad De Nedermaas:
rs
N 9-11 van den 4n en nr 7 van den 5n jg.).
Door de schrijvers:
Helmond in het verleden, door A.M. FRENKEN, pr. Deel I.
LODE OPDEBEEK: Bloemekens van den Vlaamschen Rozelaar. Portretten door E.
VAN OFFEL.
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Mededeelingen
door den Bestendigen Secertaris.
1) Brugge: Huldebetooging K. de Flou. - Brief van 14 October 1928 waarbij de
voorzitter van het Uitvoerend Comiteit der betooging de Academie uitnoodigt een
vertegenwoordiger onzer Koninklijke Instelling te willen aanduiden.
De heer Bestuurder is aangewezen om de Academie op die betooging te
vertegenwoordigen.
2) Honderdjarige Belgische Onafhankelijkheid. - Brief van 15 October waarbij
de Weled. Heer Gouverneur der Provincie Oost-Vlaanderen den Bestendigen
Secretaris verzoekt te willen deel uitmaken van het Provinciaal Comiteit tot
herdenking in Oost-Vlaanderen van de honderdjarige onafhankelijkheid.
(Aangenomen.)
3) Leiden: Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. - Brief van 10 September
over de voortzetting der uitgave van STALLAERT'S Glossarium der verouderde
rechtstermen. De Maatschappij stelt voor dat de Academie ‘zich zou willen belasten
met het zoeken en aanwijzen van een bekwaam en bevoegd persoon, in staat en
gezind om den arbeid op zich te nemen van het schrijven der plaatsen uit de gedrukte
boeken en de oorkonden en andere handschriften die door de fiches van den heer
STALLAERT worden aangewezen’. - De zaak werd door de Academie in overweging
genomen.

Mededeelingen namens commissien.
1) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. Prof. SCHARPÉ legt verslag neer over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden. Waren aanwezig: de heeren Dr. J. MANSION, voorzitter, J. JACOBS,
ondervoorzitter, Kan. AM. JOOS, IS. TEIRLINCK, Dr. L. GOEMANS, Dr. L. SIMONS,
Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr. L. WILLEMS, leden, en Prof. Dr. SCHARPÉ, lid-secretaris.
Bovendien: de hh. Dr. VERDEVEN, Dr. VAN DE WIJER en Dr. VAN MIERLO.
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Buiten de dagorde:
Prof. Dr. VERCOULLIE houdt een korte lezing over de etymologie van het woord
mutsaard. Dit is een afl. van muts. De muts is de bovenste bedekking van een
kolenmeiler, en de mutsaard zijn de takkenbossen die de muts vormen.
Dagorde: A) Veldeke's onafhankelijkheid tegenover Eilhart von Oberg en den
Straatburgschen Alexander gehandhaafd. - Lezing door Dr. J. YAN MIERLO, jun.,
S.J.
Dr. Van Mierlo geeft eerst een beknopte samenvatting van de laatste theorieën
over Veldeke, volgens welke deze dichter moet verbonden worden met een
Rijnlandsche epische traditie, een soort van literatuur-taal, met geijkte rijmen en
formule's, waarvan Eilhart von Oberg en de zoogenaamde Straatburgsche redactie
van den Alexander de voornaamste vertegenwoordigers zouden zijn. Veldeke zou
van hen beiden afhankelijk zijn ge weest.
Eerst wordt aangetoond hoe men getracht heeft Veldeke's afhankelijkheid tegenover
Eilhart te bewijzen, door vergelijking van den liefde-monoloog van Lavina in de
Eneide, met dien van Isalde, voornamelijk van het slot van beide. Na in 't algemeen
op het gebrekkige der methode gewezen te hebben, komt Dr. VAN MIERLO tot de
weerlegging:
1.
Alle motieven bij Veldeke kunnen uit zijn bron, den Roman d'Enéas, verklaard
worden.
2.
Uit de onderlinge vergelijking van Veldeke's tekst met dien van Eilhart kan
niets voor de prioriteit van dezen afgeleid worden; zelfs laten enkele
onbeholpenheden. zoo reeds, in hem den navolger vermoeden.
3.
Het groote argument voor Eilhart's prioriteit, het wegblijven bij Eilhart van
enkele verzen die Veldeke wel uit zijn bron had, blijkt van geener waarde te
zijn; ook omdat het juist verzen zijn van al te persoonlijken aard, en die door
Eilhart voor het geval van Isalde niet konden gebruikt worden.
4.
Dan wil V.M. positief Veldeke's prioriteit bewijzen: indien Eilhart van
Veldeke en dus van diens bron onafhankelijk was, hoe komt het dan, dat hij,
als door zijn verdedigers zelf bekend wordt, tot driemaal toe ten minste, in zoo
kort een plaats, mét den Roman d'Enéas rechtstreeks in aanraking komt? Doch
meer: zijn geheele monoloog, ook een hoofsche liefdemonoloog, met acute
liefde-motieven, is op hetzelfde thema
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5.
6.

7.

8.

9.

gebouwd en volgt wel een gelijke ontwikkeling van motieven.
Anderzijds, had Veldeke Eilhart gekend, hoe komt het dat hij geen enkel der
drie of vier motieven, die Eilhart eigen zijn, heeft overgenomen?
Op het argument dat, had Eilhart Veldeke gekend, hij ook diens verfijnde
techniek zou hebben overgenomen, wordt geantwoord dat Veldeke's techniek
toch niet onmiddellijk de oudere techniek geheel moest verdrijven; terwijl
daartegenover staat dat Veldeke, de man met de nieuwe verfijnde kunstidealen,
het werk van een speelman wel niet zóó zal hebben geëerd, dat hij het van buiten
kon en uitplunderde.
Ook stemt het resultaat overeen met al wat over een Eilhart von Oberg is
kunnen ontdekt worden: geen andere Eilhardus past dan een Eilhardus von
Oberg die in 1189 nog minderjarig was.
De toepassing van het resultaat op het eerste deel van beide liefde-monologen
voert tot dezelfde conclusie. De verdedigers van Eilhart's prioriteit hebben hieruit
geen nieuw argument kunnen afleiden; zij bevestigen haar eenvoudig, omdat
zij meenen die voor het tweede deel te hebben bewezen. Maar ook in dit eerste
deel komt Eilhart weer herhaaldelijk rechtstreeks met Veldeke's bron overeen,
tot in de uitdrukking en de wending zelf van enkele motieven; zoodat over den
geheelen liefdemonoloog van Isalde voortdurend rechtstreeksche
aanrakingspunten zijn met den Roman d'Enéas. Dus heeft Eilhart Veldeke
nagevolgd en is hij door dezen telkens opnieuw met diens bron in aanraking
gekomen.
De methodische fout van Eilhart's verdedigers is geweest, de vrije werkwijze
van Veldeke te miskennen. Waar dan Eilhart hem bijna slaafsch overschrijft,
komt Veldeke's tekst natuurlijk meer overeen met dien van Eilhart. Dit werd
tegen Veldeke gekeerd: men heeft daarin nieuwe motieven willen zien, die
Veldeke niet uit zijn bron, maar uit Eilhart zou hebben overgenomen.

Ook de Straatburgsche Alexander is geen voorlooper van Veldeke. Wat beiden
verbindt bestaat hier meer in staande rijmen en epische formule's. Hieruit is 't moeilijk
iets voor de prioriteit zoowel van den eene als van den andere te besluiten. Toch
maakt V.M. het waarschijnlijk dat de Alexander de navolger is. Deze heeft weer in
ten minste vijf plaatsen, geen
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rijmen meer, maar motieven, die ook in Roman d'Enéas voorkomen. Een der drie
plaatsen die men heeft aangehaald ten voordeele van den Alexander, wijst veeleer
op Veldeke's prioriteit, terwijl uit de twee andere niets bepaalds kan afgeleid worden.
Zoo luidt Dr. V.M.'s conclusie: Het vóór-hoofsche epos, in den zin van een epos
dat de hoofsche kunst in hare techniek voorbereidde en dat vooral door Eilhart en
den Straatsburgschen Alexander vertegenwoordigd zou zijn, is een mythe. Die theorie
steunt ook alleen op twee werken, waarvan de chronologie niet vaststaat, die veeleer
door de uitwendige kritiek na Veldeke worden geplaatst, en nu ook wel door de
inwendige kritiek tot denzelfden tijd worden teruggebracht.
Veldeke is in Duitschland de heraut geweest van geheel de hoofsche kunst. Eilhart's
Tristrant was wellicht een eerste poging om die na te volgen. De Straatburgsche
Alexander heeft, misschien niet vóór de XIII eeuw, de zuivere verstechniek willen
overnemen.
De Voorzitter brengt Dr. VAN MIERLO hulde voor zijn belangwekkende studie,
welke op zijn voorstel in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
B) Voortzetting van STALLAERT's Glossarium der verouderde Rechtstermen. Bespreking.
Prof. Mansion en Mr. Willems zetten den toestand uiteen betreffende de vroeger
getroffen maatregelen om het werk voort te zetten. De Academie is in het bezit van
Stallaert's nagelaten apparaat; excerpten. Besloten wordt dat de Sekretaris op het
schrijven van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden zal
antwoorden, en dat de zaak door de Bestuurscommissie zal onderzocht worden.
IIo Bestendige Commissie voor nieuwere Taal- en Letterkunde. - De heer Dr. M.
SABBE, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden.
Waren aanwezig: de HH. O. WATTEZ, ondervoorzitter, IS. TEIRLINCK, Kan. Dr. J.
MUYLDERMANS, Dr. L. SIMONS, FRANK LATEUR, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr.
A. VERMEYLEN, Prof. Dr. J. PERSYN, leden; Pater SALSMANS, Prof. VANDEVELDE
en Dr. L. GOEMANS, hospiteerende leden, en Prof. Dr. M. SABBE, lid-secretaris.
1o) Dr. L. GOEMANS stelt voor, het tweede deel van het
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destijds bekroonde werk van DE GROOTE: Militaire Strafrechtspleging door de
Academie te laten uitgeven.
Er wordt besloten het hs. van dit werk ter beoordeeling voor te leggen aan Dr.
Muyldermans en Mr. L. Willems, die zullen beslissen of het zonder wijzigingen kan
uitgegeven worden.
2o) Prof. A.J.J. Vandevelde deelt mede, dat Prof. Van Houtte, hoogleeraar te Gent,
in de briefwisseling van Joh. van den Bergh, berustende in het Rijksarchief van Den
Haag, twee brieven van Frans Ferd. Stallins, schepen van de Keure te Gent, Palfijn
betreffende, heeft gevonden.
Daar die inlichtingen voor de geschiedenis der wetenschappen belangrijk zijn,
stelt Prof. Vandevelde voor ze in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
De Commissie neemt dit voorstel aan.
3o) Prof. J. PERSYN zet de lezing voort van zijn Persoonlijke herinneringen aan
Dr. Amand de Vos.
De zitting wordt gesloten om 12.30.

Dagorde:
1o) Alfons de Cock-hulde. - De heer IS. TEIRLINCK, die samen met den heer O.
WATTEZ de Academie vertegenwoordigde op de Alf. de Cock-hulde te Denderleeuw,
op 7 October 1928, geeft lezing van de korte redevoering te dier gelegenheid door
hem uitgesproken:
Ik ben oprecht verheugd met mijn vriend Omer Wattez de eer te hebben
de Kon. Vl. Academie hier te mogen vertegenwoordigen, die in hare laatste
vergadering besloten heeft deel te nemen aan de hulde die heden bewezen
wordt aan een van hare gewezen leden, aan Alfons De Cock.
In 1867 - 't is zoo lang voorbij! - leerde ik hem kennen, in de Kweekschool
voor onderwijzers te Lier, waar de goede romanschrijver, tevens de
hartelijkste mensch van de wereld, Vader Sleeckx, zooals wij hem te recht
noemden, met gezag het Nederlandsch onderwees, van al zijn leerlingen
echte, bewuste Vlamingen maakte en in ons een overgroote liefde voor
onze moedertaal wist te doen ontvlammen.
Wij werden er algauw vrienden en die vriendschap is blijven voortbestaan
gedurende meer dan een halve eeuw, tot aan den dood van een van beiden:
Alfons De Cock is heengegaan en ik ben gebleven!
Ik ben gebleven! En alhoewel ik oud en stram ben en het noodlot mij ook
niet heeft gespaard - het noodlot spaart overigens niemand! - toch ben ik
vandaag naar Denderleeuw gekomen, en ik sta hier en
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ik spreek hier met roering in mijn stem, nevens het mooie monument dat
het erkentelijk Vlaanderen voor een zijner beste zonen heeft opgericht:
Hier te Denderleeuw, in het vriendelijke dorp, waar de gevierde zoo vele
jaren het goede zaad met volle handen heeft rondgestrooid - helderheid
en geleerdheid in de jonge geesten, goedheid, mildheid en karaktersterkte
in de jonge harten heeft gevormd - en niet alleen aan de kleinen maar ook
aan de grooten gloeiende liefde voor eigen taal en zeden heeft ingeplant.
Om mij staan bewonderaars en vooral dankbaren, die blijvend het beeld
van De Cock in hun hart zullen dragen. En zulke dankbaarheid verdient
wel de nederige geleerde man: de dankbaarheid van u allen zijn
oud-leerlingen die hij tot mannen vervormde - de dankbaarheid van ons
allen, hier om hem te huldigen bijeengeschaard - de dankbaarheid van heel
Vlaanderen, ja, van het heele vaderland!
Want Alfons De Cock was een onvermoeide arbeider op het veld der
wetenschap.
Ik moet niet herhalen al het goede dat de man verricht heeft op het gebied
van de botanie en vooral op dat van de folklore, waar hij, met reden, als
meester werd uitgeroepen: overal, niet alleen in ons land, maar ook in den
vreemde, - een echt groot meester!
Luistert maar eens: sagen en sprookjes, verklaarde Spreekwoorden,
Kinderspel en Kinderlust, Flora der Dendervallei, Rembert Dodoens,
Simon Stevijn, en dan zijn prachtig folkloristisch tijdschrift Volkskunde
- alles samen een heele rij boekdeelen!
Meer wil ik over zijn arbeid niet zeggen: anderen hebben het u gezegd of
gij hebt het gelezen.
Enkel wil ik bijzonderen nadruk leggen op iets dat op het wonderlijke
trekt:
Het is dat een eenvoudig onderwijzer uit een Vlaamsch dorp, afgescheiden
om zoo te zeggen van de intellektueele wereld, enkel steunend op zijn
natuurlijke begaafdheden, die weliswaar groot en talrijk waren - op zijn
moed en volharding, alles overweldigend - op zijn noeste werkzaamheid,
die hem zekerlijk nooit verliet, zelfs niet als bevende ziekte hem overviel
dat, zee ik u, zulke nederige onderwijzer zoo hoog is opgeklommen en de
waardeering van zeer groote geleerden heeft afgedwongen.
Ik mag, dat zeggen, want ik weet het, want ik heb De Cock zien werken,
heb met hem gewerkt, en heb de heerlijke wegen die hij gemaakt heeft of
verbreed heeft of versierd heeft, met hem gevolgd gedurende zijn heele
leven. En als ik om mij zie en de menigte Vlamingen - wellicht ook anderen
- die hier bij dit gedenkteeken staan - eerbiedig, ingetogen, misschien
weemoedig in hun binnenste omdat een groot man hier niet meer is niettemin juichend omdat zij aan een welverdiende hulde meedoen - dan
zal 't mij toegelaten zijn te zeggen:
Alfons De Cock - mijn studie- en levensmakker, mijn goede vriend, wees
gerust:
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Vlaanderen vergeet u niet, en gij die uw Vlaanderen zoo goed hebt gekend,
zoo lang hebt gediend en zoo diep hebt bemind,
gij weet dat Vlaanderen zijn waardige zonen niet vergeten kan!
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2o) Van Veldeke-herdenking. - Prof. Dr. R. VERDEYEN, samen met den heer
TOUSSAINT VAN BOELAERE, afgevaardigde der Academie, op de Van
Veldeke-herdenking te Hasselt, brengt verslag over de plechtigheid uit.
3o) Tienjarig Jubelfeest der Handelsbank te Gent. - De heer Prof. Dr.
VERCOULLIE vertegenwoordigde de Koninklijke Vlaamsche Academie op dit
Jubelfeest.
4o) Lezing door Prof. Dr. M. Sabbe, werkend lid: Pieter Heyns en de Nimfen
van den Lauwerboom.
Op voorstel van den heer Bestuurder, die spreker bedankt, beslist de vergadering
de lezing in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
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De etymologie van Mutsaard
door Prof. Dr. J. Vercoullie, werkend lid
De etymologie van mutsaard is onbekend.
Het Groot Wdbk. in afl. MUTS - NACHTEGAAL 1908 schrijft: staat waarschijnlijk
in verband met het ww. motsen en de daarbij behoorende znw.
Franck-Van Wijk zegt: wordt afgeleid van Kil. moetsen. mutsen ‘verminken,
afsnijden’.
In mijn Etym. Wdbk. schreef ik: ‘mutsaard m., bij Kil. mutsaerd, moetsaerd(1),
die het woord aanziet als afgeleid van moetsen = afknotten’, deze uitlegging heelemaal
voor rekening van Kiliaan latende. Maar ik wist er niets anders op.
Welke beteekenissen zouden deze afl. geven. Een afl. van den stam van moetsen
moet beteekenen ‘afknotter’ (cf. veinzaard, bruuscaert); een afl. van een der znw.
mots (paard of kleedingstuk) moet een synoniem van een dier woorden zijn of iets
beteekenen dat er mee in betrekking staat; een afl. van een bijv. nw. mots moet
beteekenen ‘iets waarvan iets afgeknot is’.
Niet eene past voor mutsaard = 1. takkenbos, 2. hoop hout voor een brandstapel.
De verbetering van het art. chemise in mijn vertaalwdbk. liet me de volgende
ontdekking doen, wat bewijst dat men in zoo 'n woordenboek nog iets anders kan
leeren dan vertalingen.
Bij kolenbranders bet. chemise la couverture de petit bois dont on recouvre le
fourneau quand il est terminé, in Sachs-Villatte vertaald door haube, kappe, kopf en
in Kramers door muts, kap, kop. Daarop volgt: bois de chemise, in Sachs-Villatte
ast-, kohlenholz, die die meilerhaube bildenden holzenden, in Kramers takken,
kolenhout, de houteinden welke de muts van den meiler vormen.
Zouden wij dat niet kortweg haubenholz, mutshout noemen, en blijkt dan mutsaard
niet een natuurlijk synoniem van dat mutshout?
De mutsaard is dus eigenlijk de takkebossen die de muts van den kolenmeiler
vormen. De vormen musterd en musterik wijzen op tongvallen waar men aleens
muste zegt i.p.v. mutse.

(1) De vormen moetsaerd en mutsen bij Kil. schijnen wel door hem verzonnen om de twee
vormen in verband te kunnen brengen.
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De gewone Fr. wdbken, zelfs de Larousse du XIXe siècle(1), geven deze bet. van
chemise niet; ook het Groot Wdbk. niet de overeenkomstige voor muts, noch vermeldt
het de samenstelling mutshout.
De Ndl. Kramers noch Van Dale geven het w. meiler, wel kolenmeiler.
Onnoodig uit te weiden over het duidelijk verband tusschen de gebruikelijke
beteekenissen van mutsaard en de etymologische.

(1) Hij behandelt de zaak onder charbon en noemt ze calotte, ‘à la partie supérieure (de la meule)
on forme une calotte avec des bûches couchées et serrées le plus possible’. De volzin toont
dat calotte hier niet een technisch woord is, en zijn art. calotte vermeldt dan ook deze bet.
niet, maar calotte staat dichter bij haube en muts dan chemise.
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Een paar onuitgegeven brieven over Jan Palfijn
door Prof. H. Van Houtte, hoogleeraar aan de Universiteit van Gent.
Ik ken de belangstelling van de Kon. Vlaamsche Academie voor al hetgeen de
geschiedenis van Jan Palfijn betreft. Daar ik in den loop van de maand Juni, bij een
onderzoek, in het Rijksarchief van den Haag, naar gedenkstukken belangrijk voor
de Geschiedenis van België, toevallig een briefwisseling ontmoet heb over den
vermaarden geleerde, heb ik het genoegen die briefwisseling aan uw geleerd
genootschap bekend te maken.
Ziehier waar die briefwisseling zich bevindt:
Johan van den Bergh, Gedeputeerde der Staten Generaal der Vereenigde Provinciën
te Brussel, van 1707 tot 1716, die feitelijk het hoofd was der anglo-bataafsche
conferencie, d.i. der toenmalige Belgische Regeering, heeft zorgvuldig geheel zijn
correspondentie, niet alleen de bestuurlijke, maar ook zijn private correspondentie
bewaard. Zijn bestuurlijke correspondentie is sinds lang bekend. Bovendien is zij
ruim uitgebaat geweest, namelijk door onze landgenooten Gachard en Eug. Hubert.
Maar zijn private correspondentie, door een gift van den Nederlandschen verzamelaar,
wijlen Jonkheer Sypenstein, in het Rijksarchief van den Haag terecht gekomen, is
tot althans weinig of niet benuttigd geworden. Zij omvat zeven portefeuilles die in
het hooger vermeld Rijksarchief gekwotteerd zijn: Leg. 930, 931, 932, 933, 934, 935
en 936. 't Is in portefeuille 936, litt. S.(1) dat de bedoelde briefwisseling voorhanden
is.
Ziehier nu waaruit ze bestaat:
Den 22 Oogst 1713 had Joh. van den Bergh aan een van zijn vertrouwelingen,
François-Ferdinand Stallins, heere van Masthove, een der schepenen van de Keure
te Gent, een brief van aanbeveling gestuurd ten behoeve van Jan Palfijn, die een
verhooging van zijn jaarwedde, van 200 tot 300 gulden, gevraagd had aan het
magistraat, voor zijn publieke les van osteologie. Den 31 Oogst 1713 beantwoordt
Stallins den brief van van den

(1) De correspondentie is gerangschikt volgens het initiaalletter van den correspondent van van
den Borgh, hier Stallins-Masthove.
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Bergh: Hij zal alles doen wat in zijn macht ligt om die verhooging te doen aanvaarden.
Daar hij destijds als schepene met het toezicht en het beheer van den Geneesdienst
belast geweest was, is hij bewust van het nut der lessen van osteologie van Palfijn.
Maar de vraag van Palfijn ontmoet een grooten tegenstand in het magistraat, zelfs
onder de weldenkenden(1), omdat deze het nut van die lessen niet beseffen. In zijne
hoedanigheid van oppersten beheerder van den Geneesdienst (premier directeur de
la Médecine), heeft hij dikwijls de lessen van Palfijn bijgewoond ‘pour y establir le
respect et le bon ordre qu'il jugeoit que l'on devoit à un prélecteur comme luy’. Dit
schijnt te wijzen op ruststoring die in de lessen van Palfijn door kwaadwilligen zou
veroorzaakt geweest zijn. Verders voegt Stallins erbij, dat, vijf of zes jaar geleden,
Palfijn de bedoelde verhooging reeds zou gevraagd hebben, maar dat ze afgewezen
geweest was, ondanks al zijn pogingen. Thans hoopt hij echter te slagen.
Het volgende jaar, den 20 November 1714, schrijft Johan van den Bergh een
nieuwen brief wegens Palfijn aan schepene Stallins. Deze beantwoordt hem den 26
November daaropvolgende. Het was ter gelegenheid van de aanbieding door Palfijn,
aan het Gentsch magistraat, van de vertaling van zijn boek De l'anatomie de l'oeil
et autres (sic) maladies d'icelluy. Ziehier wat Stallins ons daarover verhaalt: ‘Je me
suis rendu pour cet effect en nostre college ce matin, et quoy que quelques esprits
bourus y méprisoient son ouvrage, peut estre par ignorance, la résolution toutefois,
à la pluralité d'une seule voix, a porté de le louer de son travail, de l'en remercier et
de le gratifier d'une somme de 150 fl. pour l'encourager encores dans la suitte à ne
demeurer pas dans la crasse oisiveté, comme font la pluspart de nos maistres d'icy’.
Wij vernemen door denzelfden brief dat, vóór eenige jaren, Palfijn een eerste toelage
van 150 gulden bekomen had, toen hij aan het magistraat zijn Traité d'ostéologie
aangeboden had.
De hierboven aangehaalde brieven schijnen mij vooral belangrijk voor de kennis
van het intellectueel milieu met hetwelk Palfijn te doen had. En ik denk dat mijn
mededeeling, uit dat oogpunt, welkom zal zijn bij degenen die belang stellen in de
geschiedenis der Wetenschap in ons Land.

(1) ‘les bien intentionnés’. Daardoor moet verstaan worden de partijgangers van de
anglo-bataafsche conferencie, in tegenstelling met de partijgangers van het voormalig
angevijnsch of fransch bestuur.
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Vondel in het bewogen leven van zijnen tijd.
Vondels plastische kracht
door Gustaaf Segers.
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Bij al de rijpheid en vindingrijkheid van zijn geest had hij (Vondel) iets
onderlijks, dat iedereen voor hem won. Hij heeft over al de Nederlandsene
zaken, in de veelbewogen tijdvakken van vóór het Bestand tot na den
Munsterschen vrede, zijn woordje gezegd.
J.A. ALBERDINGK-THYM.
In mijne verhandeling Vondel en Rembrandt, schreef ik, dat het mijn plan was den
Prins onzer dichters als schilder te bestudeeren. Ik nam dan zijne werken andermaal
ter hand, waarvan ik trouwens nooit het stof hoef af te blazen, en behalve de plastische
kracht van den zanger van Lucifer, trof mij ditmaal vooral zijn onverpoosd deelnemen
aan het bewogen leven van zijnen tijd, zijne onafgebroken belangstelling in alles wat
in zijne onmiddellijke nabijheid of zelfs buiten de grenzen van zijn vaderland
gebeurde; het mocht tot zijn engen familie- of vriendenkring of tot de
wereldgeschiedenis behooren.
Doch wat mij meest van al trof, en blijft treffen, met welk doel ik Vondels werken
ook lees, is zijne heerlijke poëzie. Sinds meer dan vijftig jaar zijn weinig dagen
voorbij gegaan, zonder dat ik in deze meesterstukken het zuiverste genot smaak, en
mijne bewondering voor den grooten dichter stijgt met het klimmen der jaren.
Ik zal dus Joost Van den Vondel als plastisch kunstenaar, als een meester der
Antwerpsche School, ook als man van zijnen tijd bestudeeren. Het zal de eerste maal
niet zijn, dat ik, terloops, bij gelegenheid, de aandacht op deze karaktertrekken heb
gevestigd. Langs verschillende zijden heb ik den dichter beschouwd; doch, zooals
ik het hooger zegde, liet ik, niet zelden zonder het te willen, het hoogste licht op zijne
poëzie, als poëzie, vallen.
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Vondel als Kunstbeoordeelaar; Vondel en zijne verhouding met de Kunstenaars van
zijnen tijd; Vondel Folklorist; Vondel Theoloog; Vondel als man van zaken; Is Vondel
in België geweest? Hoe stond het met zijn geldelijken toestand? en andere dergelijke
vragen zijn zeker belangrijk, daar alles wat een groot man, inzonderheid een groot
man als Vondel betreft, belangrijk is.
Voor mij bestaat hun belang vooral hierin, dat zij ons de gelegenheid verschaffen
Vondels poëzij langs eene bepaalde zijde te beschouwen, en aldus langzamerhand
een alzijdig beeld van den dichter op te hangen.
‘Gebt ihr ein Stück, zegt Goethe’, so gebt es gleich in Stücken(1)!
Volledig zal ons beeld nooit zijn; doch het streven naar volledigheid zal reeds
duurzame uitslagen opleveren.
Ik heb de gewoonte, en kan er mij moeilijk van ontmaken, in mijne Vondelstudiën
den dichter zelf veel te laten spreken. Ik volg daarin het voorbeeld van een der grootste
Vondelkenners, van een der geestdriftigste bewonderaars van den dichter, van een
dergenen, die het meest hebben bijgedragen, om hem te leeren kennen, bewonderen
en liefhebben, Nicolaas Beets.
Mijne persoonlijke meening is, dat de geleerdste beschouwingen, de scherpzinnigste
ophelderingen daartoe niet in staat zijn, indien men de werken des dichters zelf niet
openslaat. Het doel, dat ik nooit uit het oog verloor, is Vondel aan onze studeerende
jeugd te leeren kennen. De Italiaansche ontwikkelde man citeert Dante; de
Engelschman Shakespeare; de Duitscher Schiller; de Franschman La Fontaine. Zelfs
worden deze onsterfelijke namen in de Statenkamers, in de politieke clubs, in de
gerechtshoven herhaaldelijk aangehaald.
Wie, zelfs bij de hoogst ontwikkelden, beroept zich op Vondel? Ze zijn dun in
getal, hoewel de dichter van Gysbrecht van Amstel, zich in het geheel niet misplaatst
zou vinden in gezel. schap der groote mannen, waarop Italië, Engeland, Duitschland
en Frankrijk met reden trotsch zijn. Het is niet te loochenen; Dante, Shakespeare,
Schiller en La Fontaine hebben een overwegenden invloed uitgeoefend, niet alleen
op de taal- en karaktervorming, maar op het taal- en karaktergevoel van het
Italiaansche, Engelsche, Duitschen en Fransche volk. Bij mij staat het vast, dat ook
Vondel, door zijn poëtisch genie, door zijne

(1) Faust Vorspiel auf dem Theater.
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levenswijsheid, door zijne wondere beheersching der taal, door zijne sympathieke
persoonlijkheid en echt volksch karakter, even machtig, voor het minst even zegenrijk
als zijne uitheemsche evenknieën op hun volk, op het onze, zou kunnen inwerken;
doch daartoe volstaat het niet, dat ons volk, ons geletterd volk, hem kenne, goed
kenne; het is volstrekt noodig dat het hem liefhebbe, van harte liefhebbe, hem
bewondere kinderlijk bewondere. Daartoe moet men hem hooren spreken, hem hooren
spreken, zoodat men hem duidelijk ziet.
Andermaal eene poging gewaagd om dit doel eenigszins naderbij te komen.
De bouwnijverheid beleefde in Vondels dagen gouden tijden.
In 1655 kwam het nieuwe stadhuis naar de plans van Van Campen tot stand. Den
12n September van hetzelfde jaar werden de grondslagen van het ‘Zeemagazijn’
gelegd en reeds in Maart van 1656 legden de Heeren Jonas Fritsen, Dirk Herberts,
Pieter Jacobus Puttegaer en Reinier Van Kuyck den eersten steen van het nieuwe
Raadhuis.
Binnen de negen maanden was het Zeemagazijn tot het gebruik gereed gemaakt.(1)
Men werkte dus wakker door in Vondels tijd.
Het Stadhuis en het Zeemagazijn zijn zeer aanzienlijke gebouwen, echte
monumenten. Onze dichter wijdde aan het oprichten daarvan twee uitgebreide
gedichten, die tot zijne meesterstukken behooren. Om meer dan eene reden dweep
ik er mede; niet de minste omdat men hier met geene woordkunst te doen heeft, maar
omdat er zaken in beschreven en feiten verhaald worden. Ook zijn het modellen van
duidelijkheid en klaarheid, en tevens van heerlijke taal en wondere poëzie. Ik houd
niet van eene kunst die in woordenspel en rijmklank hare effecten zoekt, en ben
vooral een vijand van duisterheid en onvastheid.
Ik houd het met den ouden Boileau:
Et mon vers, bien ou mal, dit toujours quelque chose.

Vondels verzen, behalve dat zij gewoonlijk iets zeer belangrijks zeggen, zijn daarbij,
door den band, om zich zelf meesterlijk: 't is bijna naiëf dit te verzekeren.

(1) De Werken van J. Van den Vondel uitgegeven door Mr J. Van Lennep, herzien en bijgewerkt
door J.H. Fr. Unger, 1657-1660, bl. 59.
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Het gedicht:
Inwijding van het Stadhuis te Amsterdam toegëeigend den E.E. Heeren
Burgemeesteren en Regeerderen derzelve Stede.
draagt, zooals hooger gezegd werd, het jaartal 1655.
Behalve de heerlijke poëzie bewondert men in dit werk de buitengewone zorg,
waarmede de dichter zijne stof bestudeerde, en de ongelooflijke wijze, waarop hij
die beheerschte. Daar is een overvloed van details, van belangrijke details voorhanden,
die verbluft. Geschiedenis, plaatselijke en algemeene, de indeeling van de
verschillende vertrekken, hun gebruik, de toponymie van den omtrek, het leven der
stad, en nog veel meer; alles even pittig, even interessant, even gepast, heeft men
voor het grijpen. Niets ontsnapt aan het scherpziend oog van den dichter, en zijne
machtige, sympathieke personaliteit, zijne liefde voor de stad, zijn deelnemen in
haren rijkdom, in hare grootheid, in haren roem, stralen overal door.
Niet alleen het stadhuis; ook het marktplein, de omtrek, wordt als met een penseel
geschilderd. Wij leven te midden van al die drukte.
't Is haast onmogelijk uit dit museum eene keuze te doen; er zijn te veel
meesterstukken.

De beurs.
De Beurs, daar d'Amstel stuit, en door vijf steene bogen
Met waterpijlen schiet, als van een pees gevlogen,
Wanneer het water valt, en adem haalt in 'IJ;
Ontvangt den burgerzwerm van d'Oude en Nieuwe Zij,
En al het uitheemsch bloed, dat 's middags hier te gader
In eenen boezem vloeit, en uit zoo menige ader
Gevloten, leven geeft aan 't lichaam van 't Gemeen.
Hier wordt Merkuur gediend, gevierd en aangebeden,
Met zijnen slangestok, en vleuglen aan de hielen.
Hier zweet het koopmansbrein, gepropt van vrachten, kielen,
Papieren, wisselkanse en munte en beurskrakeel,
En winninge en verlies. Elk grijpt naar 't beste deel
In schipbreuk, haverij, verzekert kist en pakken,
En bergt zijn have en 't lijf op masten en op wrakken.
De weiflende Fortuin smijt blindling 's werelds goed
Te grabbel in den drang. De rijkdom stijft den moed
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Des koopmans, door het lot zoo rijk hem toegevallen,
Dan stijgeren om strijd, de gevels, poort en wallen
En torens hemelhoog(1). De Staat en burgerdracht
Getuigen van 't geluk door schattingen en pracht.
Gewinzucht propt de breede en lange galerijen
Die, brommende in 't vierkant, gelijk een korf vol bijen
Den uitgelezen geur, gewonnen op het veld,
Dan roept de Beurs zich heesch: ‘waarheen met al uw geld,
O, geldrijk Amsterdam?’

Het Marktplein in volle drukte.
Is het tafereel ‘geene schilderij vol geest en leven’?
‘Hoe luchtig kan men nu op 't merktveld adem scheppen,
En ieder, 's merktdags zich, op zulk een ruimte, reppen
In alle stallingen en inkoop en verkoop;
Daar volk en burgerdrang en huisman, in den hoop
Vast verlen, loven, bien, en afslaan en besteden,
Verkochte waren laân op burriën en sleden,
Of torschen op den hals, of onder hunnen arm,
Of kruien op het rad. Geen wakkre bijenzwarm
Is drukker op het veld en in de honigkorven,
Wanneer de boekweit bloeit, die dood lag en gestorven
In d'aarde, eer klont en zon en dauw haar leven schenkt,
En naar den eedlen geur de honigzuigers wenkt.
Hier is de wandelstreek van Amsterdamsche Heeren,
Wethouderen en Raad, bekommerd met regeeren
En deftig staatsgesprek. De koopman luistert hier
Naar luchten uit der zee, en zamelt uit papier
Den zin der letteren, van overal geschreven.
Dan valt, dan rijst de merkt. Hier is een schip gebleven,
En ginder een geland, dat met Turkije sloeg,
De roofgaleien brandde, of binnen Tunis joeg.
En 't roofnest, oud Algiers, nooit zat van schepeplonderen;
Dan hoort men hier van 't IJ een oorlogsman opdonderen,
Of vloten uit de Straat of van de Spaansche kust:
Dan groeit het koopmanshart, nu zeker, en gerust
In zijn bekommeringe, en dankt Gods weer en winden,
En waatren, die bij storm zoo menig schip verslinden.

In een ander tafereeltje ziet men, dat de weg der jonge paren van het Raadhuis naar
hunne woning met bloemen bestrooid werd. Hier treedt de guitige Vondel vooral op
het voorplan:
Hier leest men de geboôn
Der ondertrouwden af, die op den zondagstoon
Naar hunne trouwboei treên met onverzaad verlangen,
Terwijl de drang des volleks vast de wangen

(1) V. wil zeggen: dan wordt er fel gebouwd
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Der bloode bruiden verft in 't op - en nedergaan
Van 't Raadhuis, naar hun straat, bestrooid met pallemblaân,
En goude looveren, door eene straat van menschen,
Die 't nieuwgetrouwde paar den schoot vol zegen wenschen,
Of wegen onderling de bruid en bruidegom,
Te rijk, te vrek, te lang, te kort, te wijs, te dom.

Tout comme chez nous.
Het Zeemagazijn werd gebouwd om er alles wat den zeeoorlog betrof, te bergen.
Het had voor titel:
ZEEMAGAZIJN
Gebouwd op Kattenburg te Amsterdam Aan de Weledele en Mogende
Heeren Zeeraden ter Admiraliteit in de gemelde Stad en draagt tot motto:
Super- & Garamantas & Indos pro feret imperium(1)
Het gebouw moet kolossale afmetingen gehad hebben. Vondel zegt in het gedicht:
Dit zeegevaart, dat Mars in zijnen boezem sluit,
Rust reedschap voor een vloot van honderd schepen uit Ten oorloge.

Het is de plicht van den Staat tegen elken aanval bereid te zijn: de menschen, de
dieren, zelfs de planten zijn daartegen gewapend. De dichter ontwikkelt dit op zinrijke
wijze:
Natuur en Nood leert elk opwaken in gevaren,
Zich zelven wapenen en voor geweld bewaren,
Te werke stellen wat hem 's hemels voorzorg gunt,
Tot tegenweer van ramp en jammer. Op dit punt
Let al 't gezielde, wat de reden is gegeven,
Of een gevoelzaam, of alleen het groeizaam leven(1).
Zoo wapent zich de boom, en vrucht, met loof en bast,
En schors, en schel, voor koude, en hitte, en overlast.

(1) Versta: ‘hierop letten alle schepselen, 't zij menschen, die rede, gevoel en groei, 't zij
dieren, die alleen gevoel en groei, 't zij planten, die alleen groei bezitten.’ (Zie Unger:
De Werken van J.V.d. Vondel, 1657-1660, bl. 63). Vondel houdt ons nog onzen plicht
voor: Een volk, dat zijne waardigheid bewust is, weet offers te brengen voor de
verdediging zijner onafhankelijkheid.
(1) Hij zal zijn gebied uitbreiden tot over de Garamanten en Indiërs. Zie Aen. VI.
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Zoo wapent God de slang met schubbe, en spitse tongen,
En doodelijk venijn. Zoo werpt de leeuw zijn jongen
In schuilhoek, en spelonke, uit vreeze voor verlies.
Zoo wordt hij uitgerust met scherpen klauw en kies,
Zoo houden d'oogen wacht voor 't lichaam. Zoo beschermen
De menschen zich, met hulp van handen en van ermen,
Voor aanstoot, vier en vloed. De Nood, al valt het ruw,
Ontziet geen moeite, en, in den boezem van Natuur
Gedrongen, ondertast al haar geheimenissen,
En weet geweren uit een afgrond op te visschen,
Natuur te bezigen ten oirbaar en tot nut
Van 't leven en zijn eisch. De reden onderstut
De noodweer, die niet rust op veiligheid te letten,
En kloeker tegens ramp, bij tijds zich schrap te zetten.

Holland heeft het toppunt van macht en luister bereikt: de vijand heeft het moeten
opgeven; overal staat de vrije vaart voor Nederlands zeehandel open; overal heerscht
nering, nijverheid, rijkdom. Het tafereel, dat Vondel ons ophangt, is een meesterstuk
van schilderachtige voorstelling en kernigen stijl. Wie gunt het eene eereplaats in
onze bloemlezingen?
Merkuuur zit zelf te roer, en schept vermaak in 't stieren.
Hij zet de winden naar zijn hand, tot 's koopmans heil.
De zegen komt van zelf gevallen in het zeil.
Men spant geen keten meer, daar landen t' zamenloopen.
De Straat van Gibraltar, de Sont voor ons staat open.
Het hoofd van Kalis en van Doever, pleitens moe,
Staat Holland, van weerzij, zijn recht, den sleutel toe.
Al wat ons dreigde is in zijn waterschulp gekropen(1).
De wereld is nu veil: men valle alom aan 't koopen,
En aan 't verkoopen, aan 't bevrachten. Werkt en wint,
Nu pakt, nu zakt, en slaaft, en draaft, en weeft, en spint,
En schrijft, en wrijft; de nacht is tot geen rust geboren.
Krioelt, en woelt, en vliegt, de schrijfpen tusschen d'ooren.
De Warmoesstraat, de Dam, de Lange Nieuwe Dijk,
En 't Water, huis bij huis, de winkels worden rijk.
De lakenreederij ziet andren in de kaarten(2),
En slijt haar fijne stof en wol op alle vaarten
De kruidenier verteert een gansch Oostindisch huis,
De zijdewinkel ruischt, gelijk een volle sluis
Van trekgetouwen en van gouden passementen.
De rentenier besteedt zijn geld op hooger renten.

(1) Heerlijke versregel. Al wat ons dreigde (waarschijnlijk wordt hier Engeland vooral bedoeld),
is als eene slek in hare waterschulp gekropen.
(2) De lakenreederij leert van anderen de kunst af.
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De Beurs valt veel te nauw. De Wisselbank vertelt(1)
Een schat van Kresus aan 't gereede wisselgeld.
De Waag is afgemat van waren af te wegen,
En roept om arbeidsvolk tot aan den hals verlegen.
De Spaansche Zilvervloot wordt hier aan geld vermunt;
In 't aanzien van den haat, die niemand zegen gunt;
Nieuw Nederland(2) bezaaid, belooft ons macht van koren,
Een ander Polen schijnt voor Holland daar geboren.
De Geldersman, en Sticht, en IJssel, Maas en Waal,
En Rijn, en Merwe en Eems, de steden altemaal,
Gedijen bij den oogst der Zeevaart. Alle menschen
Begroeten Amsterdam, bezichtigen met wenschen
't Gezegend Magazijn, door Stalpaerts kunst gebouwd
Uit last der Watergoôn. Nu blinkt onze eeuw van goud(3).

Is hij geen held van Plutarchus, Joost Van den Vondel, de zeventigjarige grijsaard,
die bij het schouwspel van den rijkdom en den roem van het land, zijne vreugde niet
kan bedwingen, hoewel hij zelf onder de zwaarste financieele rampen en
familieverdriet gebukt gaat(4).

(1) Vertelt: telt uit.
(2) ‘Nieuw-Nederland: de volkplanting, in Noord-Amerika, waarin Nieuw-Amsterdam (later
New-York) was gelegen.’ Unger: De Werken van J.V. d. Vondel, 1657-1660 bl. 72,
(3) Zeemagazijn.
(4) ‘Verschillende documenten wijzen er op, dat Vondel's zoon door zijne schuldeischers
herhaaldelijk werd bestookt, en dat er door toedoen zijner tweede vrouw en hare familie
velerlei financieele moeilijkheden ontstonden. In 1656, 22 September, werd hij insolvent
verklaard, en zijn vader tot curator in het faillissement benoemd. Bijna 70 jaren oud, reisde
de dichter in de volle kloekheid zijner welbewaarde gezondheid naar Denemarken, om
schuldvorderingen voor zijn zoon te innen Vondel had zijn zoon meermalen met geld
ondersteund, zooals uit zijn testament van 24 September 1655 blijkt (dus juist in hetzelfde
jaar als Inwijding van het Stadhuis te Amsterdam en Zeemagazijn gebouwd op Kattenburg
verschenen). Brandt deelt mede, dat Vondel, om zijn naam als oud-koopman te redden, zijn
geheel persoonlijk vermogen van f. 40.000 aan de schuldeischers van zijn zoon afstond. Door
medewerking van mevrouw Anna van Vlooswyck, echtgenoote van burgemeester Cornelis
van Vlooswyck, werd hij in Januari 1658 tegen borgtocht van f 400 suppoost aan de Bank
van Leening tegen eene wedde van f. 650 's jaars.
Joos Junior vertrok in December 1659 naar Oost-Indië, daartoe gedwongen door zijn vader,
en overleed op de reis derwaarts. De bejaarde dichter schijnt de kinderen van zijn verloren
zoon bij zich aan huis te hebben genomen. Hij kon van het kapitaal, dat zijne dochter Anna
bezat, zuinig leven en begaf zich alleen in den kerker van de Bank van Leening, omdat hij
de jaarwedde van f. 650 wilde gebruiken tot afdoening der nog niet geheel betaalde schulden
van zijn zoon Uit dezen trek blijkt het genoegzaam welk een fier, welk een nobel karakter
den grijzen dichter dreef tot zulke bewonderenswaardige zelfopoffering.
Vondel heeft tien jaren (1658-1668) trouw gearbeid van zijn 70ste tot zijn 80ste jaar - een
verheven voorbeeld van plichtsbetrachting en adel van geest. Trots alle huiselijke rampen,
ondanks den verdrietelijken ambtsarbeid, spijt klimmende jaren, ging Vondel steeds voort
rijker en heerlijker dan ooit te voren in den lyrischen zang, verhevener en stouter in de tragedie
Juist in dit tijdvak schreef hij zeer uitvoerige, zeer forsche gedichten, die van de ongerepte
frischheid en de scheppingskracht van zijn genialen geest de schitterendste getuigenissen
afleggen’.
(Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde door Dr Jan Ten Brinck, Hooglceraar aan
de Rijks-Universiteit te Leiden, bl. 433.)
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Een kleine twintigtal jaren later schijnt het met de bouwnijverheid min gunstig gesteld.
Wij zijn in het jaar 1672, het ongelukkig jaar: Vondel is vijf en tachtig jaar oud.
De dichter geeft aan de Amsterdammers den raad hun geld aan schilderijen te
besteden, in plaats van huizen te bouwen; men moet daar betere tijden voor afwachten:

Op de Nieuwe Heeregracht
geschilderd door
Geeraard Berkheide.
Berkheide maalt de Heeregracht
Naar 't leven, waardig om t' aanschouwen.
Koop Schilderkunst: vermij het bouwen,
Waarom? 't is Fransche middernacht;
Dies wacht op eenen heldren morgen.
In huisbouw steken moeite en zorgen.

Wij weten er anno 1928 van te spreken, Vondel, zoowel als gij, toen de Franschen
in uw land waren in 1672. Hadden uwe tijdgenooten schilderijen van Rembrandt,
Ruysdael, Potter en van de zoogenaamde Kleine Meesters gekocht, dan zouden de
huidige bezitters, er zich niet weinig goed bij bevonden hebben.
Vondel heeft een groot aantal dichten gewijd aan overheidspersonen, die zich door
hunne strenge plichtsbetrachting, door hunne onbaatzuchtigheid, door hunne
eerlijkheid onderscheidden. Vooral de gemeentemagistraten, als daar zijn,
Burgemeesters, Schepenen, Weesmeesters, Tresoriers, die het algemeen belang boven
hun persoonlijk belang stelden, en waarlijk ten dienste van het volk, vooral van de
geringen stonden, prijst hij met lyrische geestdrift. Dit was met allen het geval niet.
In dien tijd van roem, van drukte, wanneer de stad aanzienlijk werd vergroot,
uitgebreide erven werden aangekocht, de pracht-
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liefde buitensporig, en de behoeften overgroot waren, waren er ongelukkiglijk
overheden, die hun ambt misbruikten om zich ten nadeele van de gemeenschap te
verrijken. Dezen brandmerkte de dichter met edele verontwaardiging.
Op Roskam, aan Pieter Corneliszoon Hooft opgedragen (1632) vestigde ik reeds
vroeger de aandacht. Ik deelde uit dit hoogstmerkwaardig gedicht, dat zoo leerrijk
is ter kenschetsing van den tijd, en tevens een meesterstuk van kernigen, echt
Vondeliaanschen stijl, talrijke fragmenten mede; daarom hier slechts enkele regels.
Cornelis Pieterszoon Hooft, ‘Raad en Oud-Burgemeester der wijdberoemde
koopstede Amsterdam, vader des Dichters, zaliglijk ontslapen den eersten dag des
jaars 1626’ in den ouderdom van 79 jaren, muntte uit door zijne onbesproken
onbaatzuchtigheid, door zijne onbegrensde toewijding aan het heil zijner vaderstad.
Het sonnet, dat Vondel hem bij zijnen dood wijdde, is terecht beroemd. Daarin schrijft
onze dichter,
Het burgerlijk beklag zal deze baar geleien,
De balling, weeuw en wees beluien hier met schreien
Hun waard, haar man, haar voogd daar 't leven uit vertrok.
Hangt aan den wand van 't Koor dien Burgemeestersrok,
Dien tabberd, wijd van baat-en staatzucht afgescheien;
Dien Deeglijkheid hem ging zoo onbesproken breien;
Daaraan heeft Eigenbaat niet d'allerminste vlok.

Hadde het land Vader Hoofts deugden, evenals ‘zijn gedachtenis’ mogen erven, dan
zouden er in 's lands bestuur zoovele schelmerijen niet gebeurd zijn.
Matroos zou de roovers, die nu baas spelen,
‘Aarsling klimmen leeren,
En 't lage Waterland doen kijken door een koord.

't is te zeggen achterwaarts op de ladder doen klimmen om aan de galg te worden
opgehangen.
De pracht en de zotte praal zijn de oorzaak van al dit gekonkelfoes aan hoogerhand.
Hier schort het: Overdaad stopt d'ooren voor de reden:
En kromt des vromen recht: deelt ambten uit om loon,
En stiert den vijand, 't geen op halsstraf is verboôn;
Luikt 't oog voor sluikerij en onderkruipt de pachten;
Besteelt het land aan ware, aan scheepstuig en aan vrachten;
Neemt giften voor octrooi, of maakt den geldzak zoek,
En eischt men rekening, men mist den zak en 't boek.
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Er valt geen oogenblik aan te twijfelen; Vondel heeft het hier op bepaalde, concrete
feiten. Missen is menschelijk, zegt de dichter, doch het gebeurt dikwijls, dat kerels,
wier zaken erg berooid waren er bovenop geraken.
Hoewel het menschlijk is dat zulke dingen beuren,
't Heeft dikwijls ook zijn reên. Dik raakt er meed te veuren,
Die ver ten achter was.

Vondel erkent, dat, waar misbruiken te gispen waren, hij er dikwijls met den ruwen
borstel doorgegaan heeft.
'k Heb, o doorluchtig Hoofd der Hollandsche Poëeten,
Een knuppel onder een hoop hoenderen gesmeten;
'k Heb wetens niemand in 't bijzonder aangerand.

Vondel, Vondel, kunt ge dat verantwoorden? Gij hebt nooit iemand persoonlijk
geroskamd! ‘Haan Kalkoen, Bogerman, Smout, Wittewrongel, Cloppenburg, Prins
Maurits, Prins Willem II’ hebt gij nooit persoonlijk afgeborsteld?
't Is waar... Gij erkent dat Gij sommigen getroffen hebt; doch gij hadt het heil van
het ongelukkig land voor:
Misschien wie 'k trof, tot nut van ons belegerd land...

Uit Vondels overtalrijke bijschriften, op de afbeeldingen, opdrachten en andere
gedichten, aan personen gewijd, die Amsterdam met eere hebben bestuurd, kies ik
een enkel uit:
GEDACHTENIS
van
GEURT-DIEDRIKS VAN BEUNINGEN,
Raad en Burgemeester van Amsterdam
Gesteld ten dienste van zijnen neef,
DANIEL MOSTERT,
Secretaris derzelver Stede(1)

(1) Gerrit Dierks van Beuningen begon zijn loopbaan in de regeering van Amsterdam in
1612-13 als Assurantiemeester; daarna werd hij, in 1615, 1618, 1621 en 1624, verkozen
als Schepen, welke waardigheid hij dan telkens twee jaren bekleedde. In 1630 was hij
Tresorier-Extraordinaris en in 1631 en 1633 Tresorier, terwijl hij in 1627, 1628, 1630
en 1632 Burgemeester was.
Hij werd den 25 November 1633 in de Nieuwe Kerk begraven, komende van de
Breestraat.
(De Werken van J.V. d. Vondel 1630-1636, blz. 121).
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Beuningen lag ziek te bed, en had vernomen, dat het in den Raad, bij het stemmen
eener belangrijke verordening, misschien op eene enkele stem zou aankomen. Zijn
geneesheer Dokter Tulp ried hem af zich naar de vergadering te begeven. Beuningen
achtte dit echter zijn plicht; zijne aanwezigheid deed de stemming naar zijnen wensch
uitvallen; hij gaf aldus een treffend voorbeeld van burgerzin.
Vondel brengt daar hulde aan; mij dunkt dat het wel waard is daar de aandacht op
te vestigen. De dichter levert daardoor een treffend bewijs, dat hij een levend belang
in het bestuur der stad stelde.
Toen Beuningen het ziekbed hiel,
En d'oude en afgesloofde ziel
Het zwakke lichaam wou begeven,
En zuchtte naar het eeuwig leven;
Verscheen vóór hem, en wel te tij,
De droeve Maagd van 't zeilrijk IJ.
Haar pruik, vermast van goud en steenen,
Die blonk door 't zwarte lamper(1) henen,
Zij steende en sprak vóór 't stenend bed:
‘O Diedriks zoon, zoo gij mij redt,
Zoo is er hoop. Mijn Staat wordt kranker,
De burgertwist vreet in als kanker,
Mijn goude vrijheid in de klem,
Die hangt aan 't stijven van één stem.
Ik heb veel Raden, luttel vaders.’
Toen sloeg zijn hart en al zijn aders
Van schrik en vaderlijke vrees;
En hij verpijnde zich, en rees
Al hijgende op, en liet den wagen
De kranke leên op 't Raadhuis dragen,
Zoo uitgemergeld en gemat:
Niet eens beducht, of schokkend rad
Of winterlucht zijn tijd mocht korten,
En op een nieuw hem in doen storten.
De wederspannigheid vernam
Den geest, die uit den grave kwam:
Een voorspook, dat haar afgang(2) spelde
Men denk' hoe 't bitter hart ontstelde(3).

(1) Lamper of lamfer: rouwsluier, rouwfloers.
(2) Afgang: Het verminderen, het afnemen. Wdb. der Ned. T.T. kol. 951.
(3) De Heer Reinier Pauw hem (Beuningen) ziende in den Raad komen, zeide toen tegens iemant:
Het schynt dat de dooden tegens mij opstaan om my tegen te zyn, (Amerfoortsche uitgave
van Vondels Hekeldigten (1706).
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De flauwe Vroedschap scheen verlicht,
Alleen door Beuningens gezicht,
En stemde 't eerlijkst met malkandren.
Zoo kon een stem de kans verandren:
Zoo leeft een grijs en rijp verstand
Een oogenblik voor 't vaderland;
Na lange moeite, en vele jaren.
God wil zijn bloed en Mostert sparen.

In de medegedeelde fragmenten straalt het schilderend vermogen, de plastische kracht
van Vondel, reeds duidelijk uit. Niet dat de ontleding der karakters, de psychologische
studie der hartstochten zijner helden en het dramatische belang zijner treurspelen
hem ontbreken; verre vandaar; hij geniet in al deze opzichten m.i. den roem niet,
waarop hij recht heeft. Maar hij hecht veel belang aan den uiterlijken kant der dingen,
aan de kleur; vooral, aan de weelderige kleur; in 't kort, hij is een Antwerpenaar; hij
behoort stellig tot de Antwerpsche School. Hij is nauw verwant aan Rubens, die
insgelijks een kolorist zonder weerga, en een der grootste dramatische geesten der
kunstgeschiedenis is. Een episch dichter is Vondel niet. De verhalende poëzie was
evenmin het hoofdvak van Bilderdijk, die echter balladen en romancen heeft
vervaardigd, welke tot de schoonste onzer letterkunde behooren. Dit wil geenszins
zeggen, dat Vondel ook niet in het verhaal heeft uitgemunt. In het dramatisch verhaal,
namelijk, waarin gewoonlijk de ontknooping zijner treurspelen wordt medegedeeld.
Ik verwijs hier naar enkele dezer stukken, die terzelfdertijd modellen zijn van rasse
handeling, dramatische schoonheid en weelderige kleur; dringend beveel ik ze de
leeraars ter letterkundige ontleding aan.
De Moord van Agamemnon door Klytemnestra
'k Zie Klytemnestre alree, geveinsdelijk en blij,
Onthalen haar gemaal en Argos burgery(1).
De Moord van Gozewyn den Bisschop en van
Machteld, de Klarisse, door Haemstede.
Ik volgde Haemstee na, toen hij in 't klooster raakte(2).
Het verloop en den afloop van den slag
tusschen de getrouwe en afgevallen engelen.
Uw lust ontvonkt mijn geest om rustig aan te vangen(3).
Het visioen van Attila.

(1) Palamedes. Vijfde Bedrijf.
(2) Gysbrecht van Amstel. Vde Bedrijf.
(3) Lucifer. Vijfde bedrijf.
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Nu merk ik, 't is geen droom noch hersensschilderij(1).
De inneming van Konstantinopel door Mahomet II.
Wat was 't een droeve dag, een dag beschreiens waard.

Dit laatste stuk is een letterkundig wonder. Het komt voor in de opdracht van Joannes
de Boetgezant aan den doorluchtigsten Vorst en Heere Joannes Mauretus.
‘Deze Opdracht’ getuigt Van Lennep, ‘is ongetwijfeld een van Vondels
prachtigste gedichten; er is niet een enkele gewrongen of gezochte regel,
niet een enkele min goed te keuren uitdrukking in te vinden; de
beschrijvingen zijn meesterlijk; juiste en verhevene denkbeelden worden
er op krachtige en kernachtige wijze in uitgedrukt, en de verzen vloeien
van den aanvang tot aan 't slot helder en frisch als een volle bergstroom
voort(2).
Ik heb vroeger het fragment: De Inneming van Konstantinopel aangehaald, en verwijs
met nadruk naar dit meesterstuk.
ATTILA heeft URSULA vermoord. Heure Maagden zijn met haar den marteldood
gestorven. De Koning der Hunnen doet een stormloop op de stad Keulen; Ursula en
hare maagden verschijnen voor zijn gezicht:
ATTILA.

Nu merk ik, 't is geen droom, noch hersenschimmerij.
Het heeft niet weiniger gespookt aan onze zij
Ik, om geweer en moed van 't krijgsvolk wat te slijpen,
Hadde opgezet eens zelf de torens aan te grijpen,
En greep, in 't bits gevecht, na zoo veel tegenstand,
Den standerddrager zelf den standerd uit de hand,
Met d'een, met d'ander hand de lange storremladder,
En riep: men volg' mijn spoor. Wie eerst van allen radder
Kan steigren achter mij, en schrap in 't heetste staan,
Dan mag onsterflijke eer, noch muurkroon niet ontgaan.
Hier rijst het Kapitool. Hier is de wedergade
Van Rome. Schats genoeg, tot boete van uw schade,
Geleden in 't beleg. Val aan, ik wijs u 't spoor,
Mijn Arend met de Kroon, mijn Astur(3) vlieg u voor.
Het vier ontstak. Men zag hoe aller oogen glommen.
Ik recht de ladder zelf, en daadlijk opgeklommen:

(1) Maagden: Vijfde bedrijf.
(2) De Werken van J.V. den Vondel, 1662, blz. 178.
(3) ‘De naam van het veldteeken van Attila. Astur is geen eigennaam, maar een appellativum
van een bijzonder soort van roofvogel.’ De Werken van J. Van den Vondel, 1637-1639, blz.
327.
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Mijn regiment mij na, en zoo de zege ontgost.
Eeniegelijk soldaat hield stand gelijk een post.
Ik zwaai den degen vast. Ik schreeuw vast: moord en wapen,
Vrijbuit en brand! ‘Val aan, nu wreek u eens rechtschapen!’
De Burgerij verflauwde in tegenweer te biên.
De wal en Stad was ons: wanneer ik op zijn knieën
Een oud eerwaardigst Man zag vallen, in het midden
Der Priesteren, en met gevouwen handen bidden.
Op dat gebed, helaas! verscheen me straks mijn Min(1),
Met haar doorschoten borst. De schoone Koningin
Verscheen met dees kwetsuur, die versch nog deerlijk bloedde,
Hoe werd mijn hart zoo bang, dat straks zoo grimmig woedde!
De standerd zeeg, en viel, met eenen viel de moed.
JULIAAN.

Verscheen ze slechts alleen?
ATTILA.

Met een ontelbren stoet
Van duizenden bestuwd, en met die zelfde zielen,
Die van den noet getiapt, door zwaard en speren vielen,
Zij trad mij in 't gezicht, en docht me ruim zoo schoon
En ruim zoo groot als flus. Haar diamanten kroon
Verlichtte straat en wal, door 't schitteren der steenen,
Door 't kronegoud gelikt en goddelijk beschenen
Van eenig godlijk licht, dat met een ronden ring
Van tongen, rood als vier, om 't heilig hulsel ging.
Mij docht: ik zag dien schicht nog in haar harte steken,
Daar 't lauwe bloed langs scheen op d'aarde neer te leken.
Ik stond er stijf en stom. Al 't krijgsvolk zag op mij,
De Liefde en Schrik aan d'een, de Schoone aan d'andre zij.
Nog drong ik stewaart in met sidderenden degen,
Maar waar ik kwam, alom vloog Ursuls Geest mij tegen
Met hare standerdvaan. Haar Maagden overkuisch
Bejegenden mijn volk met dadeltak of kruis,
Of maagdewassen kaars, voor wie de krijgsliën vielen,
En vloden hier en daar. Zij zat mij op de hielen,
Of stond vóór mijn gezicht. Veel troepen vlôon verbaasd:
Dies ik den aftocht blies, want d'aftocht was ons 't naast.

De toespraak van den Aartsbisschop tot het Keulsche volk, dat het lijk der martelares
Ursula komt vereeren, is een waardige tegenhanger van deze prachtige schilderij.

(1) Ursula. Attila had Ursula zijne liefde verklaard, die ze met afgrijzen beantwoord had.
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Getrouwe Ridderschap, zet hier de doodbaar neer,
En 't heilig lijk(1).

Onze dichter voert het hoofd der wederspannige Engelen in twee treurspelen (Lucifer)
Adam in Balingschap en in een epos, Joannes de Boetgezant, op.(2).
Alle drij behooren tot Vondels meesterstukken; zijn plastisch vermogen straalt er
in al zijne heerlijkheid uit. De beelden van den hoofdheld behooren tot de wonderste
juweelen onzer letterkunde.
Wanneer komen ze in onze Bloemlezingen voor? Wanneer worden ze door onze
studeerende jeugd van buiten geleerd?
‘Omringd van zijn staffiers en groene liverijen(3)
Hij rukte, na den slag, 't verstrooide heer bijeen(4)...

Deze fragmenten zijn algemeen bekend; het komt mij voldoende voor, er naar te
verwijzen.
Het tafereel in de hel(5), waar Lucifer zijne deelgenooten in het ongeluk aanzet om
Joannes de Boetgezant en Christus ten val te brengen, moge hier eene plaats vinden.
De hel ontzette zich voor zulk een donderwoord,
Al d'afgrond(6) daverde. De roestige ijzerpoorte
Begon op haar gebit(7) te knarsen en te kraken,

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

Maagden. Vijfde bedrijf.
Lucifer verscheen in 1654; Joannes de Boetgezant in 1662: A'dam in Ballingschap in 1664.
Lucifer. Vijfde bedrijf.
Lucifer. Vijfde bedrijf.
Joannes de Boetgreant.
Al d'afgrond daverde. Heel de afgrond. ‘Al, in de algemeene beteekenis van geheel, was
voorheen, tot in de vorige eeuw in gebruik.’ Wdb. der Ned. Taal. III, kol. 41.
(7) Gebit. ‘Het toeschrijven van een gebit aan de ijzerpoort der hel is niet alleen hoogst
schilderachtig maar ook bovendien voor den minder poëtisch bewerktuigden lezer volkomen
gewettigd wanneer hij bedenkt, dat de poorten in Vondels dagen voorzien waren met ijzeren
of houten valdeuren, van onderen uitloopende met scherpe punten of tanden.’ (De Werken
van J. Van den Vondel uitgegeven door Mr J. Van Lennep, Herzien en bijgewerkt door J.W.H.
Unger, 1662, blz. 230. In het Woordenboek der Ned. Taal, het Waasch Idjoticon van Kan.
Joos, het Zuid-Oostvlaandersch Idioticon van Is. Teirlinck, het Idioticon van het Kempisch
dialect door Jozef Cornelissen en J.B. Verliet, komt het woord Gebit in deze beteekenis niet
voor De smid, mijn gebuur, kent het: ‘Ik heb te Brussel in eene groote smederij mijnen stiel
geleerd’, zegde hij mij. ‘Ik heb daar “voor de noblesse” groote ijzeren poorten helpen maken.
Van onder waren ijzeren tanden, die, als de poort 's avonds neergelaten werd, in gaten beten,
die in den steenen vloer gemaakt waren. Deze tanden, eigenlijk pinnen, noemden wij het
gebit.’
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De jammerpoel een stank en rook en smook te braken
Ten balge uit(1), dat het licht verduisterde aan de lucht.
De grootvorst van den nacht, voor zijnen staat beducht,
Verdaagde dadelijk alle onderaardsche raden,
Die spoedden zich ten hoof door slangbochtige paden,
Daar, recht in 't middenpunt des aardrijks, even wijd
Van zuid- en noordas, 't hof op ketens hangt, en snijdt
De spil der wereld juist in twee gelijke deelen.
Wat gruwzaam is, vloeit hier door duizend zwarte kelen
Haar toe, op 't schor getoet der zware hofklaroen.
God Lucifer verscheen te rade, en zette toen
Zich op den hoogen stoel, wien d'onderdane nekken
Van ongedierte en draak ten stut en steunsel strekken.
Hij spande een addrekroon om zijn wanschapen hoofd,
En zwaaiende den staf van staal, aan 't punt gekloofd,
Sloeg gloende blikken op. De lamp vol pek en zwavel,
En balzilikusvet(2), verlichtte in 't rond den navel:
Van 't woeste raadshol, dik en vet begroeid van roet,
't Gestoelte werd bekleed van dit gevloekt gebroed.
Eenieder naar zijn staat. Zij zaten stil als stommen,
En hij begon aldus, gelijk een klok te brommen(3).

Dit tafereel is de tegenhanger van dat, waar ik hooger de aandacht op vestigde, en
waar Lucifer, na zijne nederlaag, alvoren 't verstrooide leger saam te trekken, zijne
Oversten ‘die voor elkandre gruwen’ vergadert, Lucifer zette zich
Om 't licht van 't alziend oog te schuwen,
In eene holle wolk, een duistre moordspelonk
Van neevlen, daar geen vier dan uit zijn blikken blonk,
En midden in den ring des helschen Raads gezeten,
Hief uit zijn zetel aan, te helsch op God gebeten.

Naar mijne bescheiden meening verbleeken deze helletafereelen en de toespraken
die er op volgen, geenszins bij de prachtigste plaatsen uit Dante's meesterstuk.

(1) Ten balge uit: balg. ‘Soms bij dichters voor gapende muil: in toepassing op den helschen
afgrond.’ Wdb. der Ned. Taal, III, kol. 915.
(2) Baziliskus vet. Vet van den bazilisk. ‘Basilisk - ook wel in volleren vorm basiliscus. Naam
van eene soort van adder, voornamelijk vookomende in het noorden van Afrika en waarvan
de Ouden geloofden, niet alleen dat de beet vergiftig was, maar ook dat het dier door zijn
adem of zelfs door zijn blik iemand kon dooden.’ (Wdb. der Ned. Taal, III, kol. 1049).
(3) Joanes de Boetgezant. Het vierde Boek.
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Zoo heb ik dan, hoop ik, een weinig bijgedragen ter studie van Vondels genie en een
sprankel der bewondering, die ik voor den grooten dichter gevoel, in anderen
overgestort. Vondel moet men leeren kennen: men moet hem ook leeren liefhebben
en bewonderen; zoo alleen kan hij een zegen worden voor ons volk.
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Veldeke's onafhankelijkheid tegenover Eilhart von Oberg en den
Straatsburgschen Alexander gehandhaafd
Lezing door Dr. J. Van Mierlo jun. S.J.
Inleiding.
In de laatste jaren heeft de philologische wetenschap, zoowel langs dialectischen,
als langs literatuur-geschiedkundigen weg, onzen eersten met naam en werk bekenden
dichter, Hendrik van Veldeke, in een enger, organischer verband met de Duitsche
literatuur willen brengen dan dit, vooral sedert de ontdekking van den Servatius(1),
het geval was geweest.
Zooals bekend, is, van Veldeke's bewaard gebleven werken, alleen de Servatius
in het Limburgsch Oost-nederfrankisch overgeleverd; de minneliederen en de Eneide
echter in het Hoogduitsch; de liederen laten nog duidelijk genoeg hun oorsprong uit
het Oost-nederfrankisch doorschemeren. Met de Eneide echter zou het anders gesteld
zijn. Wel heeft Wilhelm Braune vroeger betoogd, dat ook de Eneide, zoowel als de
andere werken, oorspronkelijk door onzen dichter in zijn moedertaal werd
vervaardigd(2) en heeft Otto Behaghel de liederen en de Eneide in dit oorspronkelijk
dialect omgedicht en uitgegeven(3); maar die poging zou als mislukt moeten beschouwd
worden.(4)

(1) Over de ontdekking van het XVe eeuwsche handschrift van Servatius, z e Prof. L Scharpé,
Leuvensche Bijdragen, III (1899) blz. I, De hss. van Veldeke's Servatius. Servatius werd
voor het eerst uitgegeven in 1858 door J.H. Bormans. Een degelijke studie over dit gedicht
is steeds nog A. Kempeneers, Hendrik van Veldeke en de bron van zijn Servatius, Antwerpen,
1913.
(2) Untersuchungen über Heinrich von Veldeke. Dissertatie, en Zeitsch. für Deutsche Phil., IV,
h. 3. Voor verdere bibliographie over Veldeke zie vooral G. Ehrisman, Geschichte der
deutschen Literatur, II T., II Blütezeit, erste Hälfte, München, 1927, blz. 79 vlg.
(3) De liederen in K. Bartsch, Deutsche Liederdichter, 1878. De Eneide in 1882.
(4) Wat daarom nog niet beteekent dat W. Braune's opvatting verkeerd zou zijn: zulk een poging
zal nooit ten volle bevredigen kunnen.
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In 1899 echter trachtte C. von Kraus(5) aan te toonen, dat de rijmen in de Eneide
zoowel Nederfrankisch als Hoogduitsch kunnen verklaard worden; en hij stelde de
theorie op: dat Veldeke bij zijn arbeid zoowel Duitsche als Nederlandsche lezers en
hoorders op het oog zou hebben gehad, en dat hij zooveel mogelijk neutrale,
etymologisch gelijkwaardige rijmen zou verbonden hebben. M.a.w. Veldeke streefde
er naar ‘Reimwörter zu verwenden, die sich ins [Hoch-Deutsch] ubertragen liessen,
ohne dass die Reinheit des Reims darunter zu leiden brauchte’.(6)
Deze theorie heeft misschien den weg gewezen naar zulk een neutrale taal, om de
Eneide te verklaren en bij de Duitsche literatuur in te lijven.
Als ik me niet vergis, staan de pogingen in dien zin onder den invloed van de
taalgeographische onderzoekingen van Theodoor Frings en werden ze voornamelijk
onder diens impuls uitgevoerd. De studiën van dezen geleerde over het Middel- en
het Neder-frankisch willen, in aansluiting bij de school van Marburg met Theodoor
Wrede, in de geschiedenis der dialecten een afschaduwing zien van het oude politieke
grensbeeld, en hebben die dialectgebieden in verband met de politieke en cultureele
geschiedenis onderzocht.(7) Het is hier wel overbodig daar verder op in te gaan. Van
belang is alleen, dat volgens die onderzoekingen in Veldeke's tijd veel uitgebreider
gebieden van de Rijnprovincie nog Neder-frankisch waren, waartoe Keulen zelf nog
behoorde.
Zoo stond Veldeke niet alleen om politieke en cultureele oorzaken naar het Oosten,
naar Duitschland, gekeerd(8); maar kon hij hier door zijn taal ook een ruimen kring
van lezers en hoorders bereiken.

(5) C. von Kraus, Heinrich von Veldeke und die mhd. Dichtersprache, Halle, 1899.
(6) Blz. XI; vgl. J. Van Dam, Das Veldeke-Problem, openbare les bij de opening van zijn colleges,
Groningen, 1924, blz. 2.
(7) In 't bijzonder vgl. Th. Frings Zur Geschichte des Niederfränkischen in Limburg, in Zts. f.d.
Mundarten, 1919, 97 vlg. Vgl. J. Schrijnen, De isoglossen van Ramisch in Nederland, Bussum,
1920; blz. 64 en 68.
(8) Dat Limburg en het Luiksche in de XIIe eeuw nog zeer eng zoowel politiek als cultureel met
het Duitsche Rijk verbonden waren is genoegzaam bekend. Daarop heeft Mr. L. Willems
ons nog in zijn laatste lezing gewezen.
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Op dit taalgebied nu juist had zich voornamelijk het vóórhoofsche epos ontwikkeld.
Wat C. Kraus voor de Eneide had gedaan, heeft E. Gierach toegepast op een dier
vóór-hoofsche epische gedichten, waarvan de taal ook weinig kon vastgesteld worden,
nl. den Tristrant und Isalde van Eilhart von Oberg.(9) Door het onderzoek van de
rijmen kon hij dezen dichter met de Rijnlandsche epiek verbinden. Uitgesproken
dialectische kenteekenen ontbreken; zoo moet de dichter een soort van kunsttaal
hebben nagestreefd, waarin opzettelijk van een bepaald dialect werd af geweken.
Gierach noemde deze taal: Middelfrankische literatuurtaal.
In 1923 verscheen J. Van Dam's dissertatie: Zur Vorgeschichte des höfischen epos,
Lamprecht, Eilhart, Veldeke(10) waarin hij de voornaamste vertegenwoordigers van
dit vóórhoofsche epos in de Rijnlanden onderzocht(11) en met elkander in verband
trachtte te brengen. Gierach's M ddelfrankische literatuurtaal bleek te eng te zijn om
alles te dekken(12). Hij sprak dan liever van Rijnlandsche of Rijnsche literatuurtaal:
die niet een product zou zijn van het bewust wikken en wegen van een dichter, maar
de uitkomst van een soort latente traditie, als in de epische poëzie licht tot stand kan
komen, die de dichter onbewust overneemt uit de literaire praktijken waarin hij is
opgegroeid. Meest doet zulk een literatuurtaal haren invloed gelden in de rijmen en
in staande uitdrukkingen, terwijl spelling en woordkeus binnen het vers zelf
willekeurig blijven. Ook de inhoud dier Rijnlandsche taal moet hoofdzakelijk in de
rijmen gezocht worden.
Nu zou Veldeke zich bij deze Rijnlandsche literatuurtaal hebben aangesloten: zij
is voor hem een doorgangsstation geworden op den weg naar het Thüringisch
Hoogduitsch, waarin hij zijn Eneide zou hebben geschreven. Hij nam daaruit de

(9) E. Gierach, Zur Sprache von Eilhart's Tristrant, Prag 1908.
(10) Bonn, 1923. Naar dit werk zal ik hier steeds verwijzen. Vergelijk verder van denzelfden
geleerde Das Veldeke-Problem, zoo even reeds vermeld.
(11) Daartoe worden vooral gebracht: het Annolied, Rother, Herzog Ernst, De Triersche Floyris;
maar in 't bijzonder de Straatsburgsche Alexander en Eilhart van Oberg's Tristrant und Isalde.
(12) Vooral binnen het vers toch kunnen alle Rijnlandsche dialecten hun werking doen voelen.
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rijmen over die hij noodig had en die hem konden helpen bij zijn poging om het
zuivere rijm door te zetten.
Dat Veldeke wel in die traditie moet ingelijfd worden zou blijken uit het feit dat
hij in zijn Eneide, in 't bijzonder van de twee laatste en volmaaktste epische gedichten
uit die traditie zou afhankelijk zijn, van den zoogenaamden Straatsburgschen
Alexander en van Eilhart van Oberg's Tristrant und Isalde(13). Uit het eerste gedicht
zou hij talrijke rijmen en vaststaande uitdrukkingen hebben overgenomen; uit het
tweede, gansche deelen gebruikt en in zijn werk ingelascht. Nu behooren beide
werken tot die Rijnlandsche traditie.
In denzelfden geest als J. Van Dam arbeidde Kurt Wagner(14); diens vooral
dialect-geographisch georienteerd onderzoek heeft ook Eilhart's Tristrant uit het
Nedersaksisch literatuurcomplex, waartoe hij door zijn afkomst scheen te behooren,
losgemaakt en hem linguistisch en literair-historisch in de Rijnstreek thuisgewezen,
niet aan het hof van Hendrik den Leeuw van Braunschweig, maar aan dat van het
Limburgsche huis, waarna hij pas later aan Beiersche hofkringen is opgetreden. Ook
Helmuth de Boor(15) trad deze opvattingen bij, waarvan dan het resultaat kan
samengevat worden als volgt:
Eilhart en Veldeke zouden beiden den Straatsburgschen Alexander hebben gekend;
Veldeke zou er de zuiverder verstechniek ook van hebben overgenomen en doorgezet.
Eilhart's Tristrant heeft Veldeke's Eneide beïnvloed, maar door verwerping van de
verouderde verstechniek en de sterk lokaal gekleurde taal van Eilhart, werkt dan
Veldeke vernieuwend. Zoo zou onze dichter eerder staan aan het einde van een steeds
tot hooger bloei opstijgende letterkundige strooming, die hij door het doorzetten van
het zuivere rijm heeft bekroond, waardoor de grondslag werd gelegd voor een nieuwe,
werkelijk moderner en dichterlijker kunst.(16)

(13) Van Dam, Das Veldeke-Problem, blz. 9. De Straatsburgsche Alexander is een omwerking
en voortzetting van Pfaffe Lamprecht's Alexander; zoo genoemd naar het handschrift ervan
uit Straatsburg: eigenlijk eene Rijnfrankische, Hessische verwerking.
(14) In zijn uitgave van Eilhart von Oberge, Tristrant I Die alten Bruchstücke. Bonn 1924,
verschenen in dezelfde serie Rheinische Beiträge, waarin ook Van Dam's werk werd
opgenomen.
(15) Frühmittelhochdeutsche Studiën, Hall, 1926. Verdere literatuur over Eilhart zie G. Ehrisman,
o.c. blz. 65 vgl.
(16) Van Dam: Seine (Veldeke's) Werke (? de Eneide?)... sind der Niederschlag einer fortwährend
gesteigerten literarschen Tradition und zugleich die Grundlage, von der aus sich eine neue,
wesentlich modernere und wesentlich poetischere, entwickelt. (Veldeke-Problem, blz. 9).
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Het kan mijn doel niet zijn hier dit complex van problemen, van
dialectisch-taalkundigen en literair-geschiedkund en aard, te willen bespreken. Dit
alleen weze hier gezegd: dat geheel die constructie op vaste rijmen en uitdrukkingen
gebouwd als weinig stevig moet aandoen. Onze belangstelling gaat hier naar Veldeke:
moet die werkelijk uit die Rijnlandsche traditie, ten minste wat zijn techniek betreft,
verklaard worden? Is zijn positie in de Duitsche literatuur die welke hem hier wordt
toegekend? Moet zijn verdienste en zijn beteekenis beoordeeld worden en beperkt
zooals hier wordt gedaan?
Van welk buitengewoon belang in deze vraag de afhankelijkheid van Veldeke
tegenover Eilhart van Oberg en den Straatsburgschen Alexander is, zal eenieder reeds
hebben ingezien; deze afhankelijkheid is feitelijk het voornaamste, zooniet het eenige
argument voor de hier over hem verdedigde theorieën. Men zou gerust kunnen
beweren, dat met die afhankelijkheid Veldeke's toegehoorigheid tot die Rijnlandsche
traditie staat of valt; ja geheel die Rijnlandsche traditie zelf bouwvallig wordt.
Zoo hebben we dan hier voornamelijk deze afhankelijkheid willen onderzoeken.
Daartoe hebben we ruimschoots gebruik gemaakt van het materiaal zelf door de
verdedigers dier afhankelijkheid bijeengebracht. Ik had natuurlijk nog eens geheel
opnieuw de vergelijking tusschen Veldeke en zijn vermeende wegbereiders kunnen
opmaken; en wellicht zou dan nog een en ander argument kunnen aangevoerd worden
ter bevestiging van onze opvatting uit het materiaal, dat in de andere synthese was
verwaarloosd. Maar ik meende dat de door ons verdedigde stellingen reeds sterk
genoeg zullen blijken te staan, om die verdere bevestiging niet meer te behoeven, en
om zulk een onderzoek verder overbodig te maken(16b).
Het was er mij hier ook uitsluitend om te doen die stilaan tot letterkundig dogma
wordende afhankelijkheid van Veldeke eens wat van dichterbij te bekijken, om ze,
desovertuigd, bij

(16b) In mijn Geschiedenis, blz. 99, had ik reeds V.'s afhankelijkheid van E. in twijfel getrokken.
Ik zie dat G. Ehrisman in zijn Geschichte der Deutscher Lit. II, II, 1e H., dit ook doet, blz.
67, n. 2.
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mijn beoordeeling over onzen dichter en bij mijne opvattingen over het ontstaan
onzer Middelnederlandsche literatuur te laten gelden; of om ze, bleken ze niet gegrond,
van de hand te wijzen. Tegenover die nieuwe theorieën was ik wel genoodzaakt
stelling te nemen. Aldra kwam ik tot het inzicht dat de argumenten zelf die men voor
Veldeke's afhankelijkheid aanvoerde in de omgekeerde richting pleitten. En ik neem
hier de vrijheid mijne redenen uiteen te zetten waarom de jongste philologi sche
wetenschap in dezen op een dwaalspoor verkeert.

I.
Veldeke en Eilhart.
A. Algemeene bouw van het betoog voor Eilhart's prioriteit.
Het betoog voor Eilhart's prioriteit(17) steunt hoofdzakelijk, zoo niet uitsluitend, op
een vergelijking tusschen de liefdemonologen, in Eneide, van Lavinia (10064-10435)
en in Tristrant, van Isalde (2398-2598). En zelfs hierin wordt gansch bijzonder
gesteund op de vergelijking van 10400-10435 en 2552-2598; deze zou het best
Veldeke's afhankelijkheid tegenover Eilhart verduidelijken. In het licht van het hieruit
gewonnen resultaat worden dan de andere tusschen beide werken overeenstemmende
plaatsen als ontleening door Veldeke verklaard, ook al zouden ze op zich zelf minder
bewijskracht bezitten.(18)
We zullen dan ook voornamelijk de vergelijking van deze beide plaatsen hier
beschouwen. Feitelijk zullen we zelfs daarbij mogen blijven. Want het zal ons
voldoende gebleken zijn, dat juist deze plaatsen, waaruit men voornamelijk Eilhart's
prioriteit meende te kunnen vaststellen, er ten duidelijkste voor pleiten, dat het
Veldeke is, die Eilhart tot voorbeeld heeft gediend. Daaruit zullen we dan, volgens
hetzelfde geldend gemaakte beginsel van de noodzakelijkheid eener gelijksoortige
verklaring, de andere parallelplaatsen eveneens voor Veldeke's oorspronkelijkheid
in 't gelid mogen stellen.

(17) De bewijsvoering staat bij Van Dam, Zur Geschichte o.c. blz. 88 vlg.; voornamelijk echter
blz. 93 en 97 vlg.
(18) ‘Die Uebereinstimmungen im ersten Teil des Eilhartmonologs... müssen, soll eine einheitliche
Erklärung möglich sein, ebenfalls auf Kontamination durch Veldeke zurückgeführt werden
können.’ o.c. blz 103.
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Hoe wordt nu het betoog voor Eilhart's prioriteit opgebouwd? Door onderlinge
vergelijking van Veldeke en Eilhart met Veldeke's bron, den Roman d'Eneas.
Zorgvuldig wordt de Fransche tekst in al zijn gedachten en motieven ontleed en
ingedeeld. Zoo dan ook de tekst van Eilhart. Dan blijkt, of zou blijken, dat beide
teksten weinig of niets gemeens hebben, dan een paar gedachten die uit gelijkheid
van stemming kunnen verklaard worden, dat ze bovendien een gansch anderen gang
volgen. Zoo dan verder ook de tekst van Veldeke. Nu komt men tot de ontdekking,
dat deze gedachten en motieven gemeen heeft met beiden; dat bovendien de gang
en samenhang ervan zich aansluit, niet bij den Roman d'Eneas, maar bij Eilhart. En
men meent te mogen besluiten: Veldeke's tekst is een contaminatie uit den Roman
d'Eneas en uit Tristrant und Isalde.
Bij een eerste lezing moge deze bewijsvoering indruk maken; en zij heeft dit ook
gedaan. Doch al dadelijk, of althans na eenig nadenken, treft het weinig betrouwbare
der gevolgde methode. Vooreerst zulke indeeling der gedachten en motieven kan al,
bewust of meestal onbewust, afhankelijk gemaakt worden van hetgeen men verlangt
te bewijzen; en zooals we spoedig zullen zien, is dit ook inderdaad gebeurd. Dan kan
men verder de woorden motief en gedachte al te eng opvatten, en verschillende
motieven zien in gedachten die feitelijk maar in de uitdrukking of in de voorstelling
verschillen. En zoo kan het gebeuren dat men bij Veldeke andere motieven meent
te moeten onderscheiden dan in zijn bron; wat ook, zooals zal blijken, gedaan is
geworden. Verder: waar dan werkelijk motieven bij Veldeke zouden voorkomen,
die in zijn bron niet staan, wel echter bij Eilhart, heeft men nog het recht niet te
besluiten, dat Veldeke die uit Eilhart zou hebben overgenomen, of men zou a priori
moeten aannemen, dat Veldeke in zijn bewerking weinig oorspronkelijk is, zoodat
hij dit of dat motief niet zelf zou hebben kunnen bijdichten, waarna het uit hem door
Eilhart werd gevolgd. En het is wel die geringe dunk van Veldeke's persoonlijkheid,
die bij zulke plaatsen overijld doet besluiten, dat hij de navolger, niet de vinder zou
zijn. Hetzelfde geldt voor het verschil in de volgorde der gedachten en motieven.
Tenzij men alweer veronderstelle zonder eenigen grond, ja tegen de toch genoeg
vaststaande vrije werkwijze van onzen dichter in, dat hij geen betere schikking der
gedachten
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en motieven heeft kunnen nastreven, dat hij bij de schikking van zijn bron moest
blijven, of om zijn geringe oorspronkelijkheid zou gebleven zijn, mag men weer niet
zonder meer beweren, dat hij de door hem gevolgde schikking uit Eilhart zou hebben
ontleend, terwijl deze ze toch even goed uit den vrij dichtenden Veldeke had kunnen
overnemen. Eindelijk het feit, dat Eilhart dan toch nog enkele gedachten en motieven
met den Roman d'Eneas en met Veldeke gemeen heeft mag niet zoo licht maar op
rekening gezet worden van gelijkheid van stemming en toestanden.(19) Indien Eilhart
oorspronkelijk is, daar hij den Roman d'Eneas dan hoegenaamd niet volgde, hoe zijn
deze motieven uit dien roman in zijn werk gekomen? Blijkbaar uit Veldeke, zooals
we nader zullen aantoonen.
Men heeft wel gevoeld, dat door zulke vergelijking het pleit toch nog niet geheel
gewonnen was. Zoo tracht men dan op enkele verzen te wijzen die door Veldeke vrij
uit het Fransch vertaald werden en die in Eilhart ontbreken. En men stelt het voor
alsof deze juist de motieven waren, die Veldeke uit zijn bron had. En men vraagt:
hoe komt het dat, indien Eilhart navolgde, indien Veldeke de oorspronkelijke dichter
ware der door hem dan vrij toegevoegde motieven, Eilhart juist deze vrij toegevoegde
motieven zou hebben overgenomen en de uit den Roman d'Eneas door Veldeke
ontleende motieven precies zou hebben weggelaten. ‘Das sähe schon eher wie eine
philologische Mystification aus.’(20) De vraag mag al eenigszins verwonderen, als
men zelf toegeeft, dat Eilhart wel enkele met den Roman d'Eneas verwante gedachten
heeft. Weliswaar hecht men er geen belang aan, en, meent men die op de reeds
gezegde wijze te kunnen verklaren. Maar het feit blijft toch nu reeds, dat Eilhart wel,
zelfs volgens wat men moet toegeven, verwante plaatsen heeft. Dat er nog meer zijn
zullen we later zien. En van welken aard de weglatingen van Eilhart uit Veldeke's
tekst wel zijn, zal ons dan ook blijken. Zij zijn hoegenaamd geen philologische
Mystification; maar gansch noodzakelijk voor Eilhart's doel.

(19) VAN DAM o.c. blz. 99.
(20) Unmöglich ist es, dass Veldeke die im R E. fehlenden Gedanken selbständig hinzugefügt,
und dass später Eilhart eben diesen Teil übernommen, die anderen. die aus dem R.E. stammen
ausgelassen hätte. Das sähe schon eher... (V. Dam, o.c. blz. 102).
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B. Weerlegging.
Ter weerlegging zouden we kunnen beginnen met een argument, dat door O. Behaghel
reeds vermeld, maar door de verdedigers van Eilhart's prioriteit geheel buiten
beschouwing gelaten wordt. Uitgaande van het beginsel: Entlehnungen pflegen sich
häufig dadurch zu verrathen, dass sie beim Plagiator nicht recht zum ganzen
Zusammenhang passen, had O. Behaghel door een reeks passende voorbeelden reeds
aangetoond, dat zelfs zonder vergelijking met den Roman d'Eneas Eilhart reeds als
de navolger kon aangewezen worden.(21)
Wij blijven hier alleen bij Isalde's monoloog. Bij Eilhart ontbreekt daarvoor de
psychologische motiveering, terwijl Lavinia's toespraak tot de Minne aangebracht
wordt door het eerst voorafgegane gesprek met haar moeder; Isalde's monoloog wordt
niet eens gevoeglijk, organisch ingeleid:
do ledin sie groz ungemach
beide tag und ouch die nacht,
Tristrant und die vrauwe sîn.
‘Owî, liber trehtîn’
sprach dô die juncfrauwe.

Zoo, zonder meer, begint het.
Doch we zullen bij dit argument niet langer stilstaan; nog zal ons wel eens
gelegenheid geboden worden om er op te wijzen.

I. Uit de onderlinge vergelijking van Veldeke's tekst bij zijn bron.
Hier volge eerst de tekst van den Roman d'Eneas(22) naar zijn verschillende motieven
ingedeeld; uit haar venster boven ziet Lavinia Eneas beneden die wil heenrijden:
1.
8343. Lasse, dolente, que fait il?
Roterne s'en? Par foi, oil.

(21) O. Behaghel, Heinrichs von Veldeke Eneide, Heilbronn 1882, blz. CLXXXVIII, vlg.
(22) Bij Van Dam, o.c. blz. 97.
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8345. et si ne parlera a mei;
de ce ne prent il or conrei.
Ge ne cuit pas que il s'en alt.

Gaat hij heen? Zonder mij iets te zeggen? eenige voldoening te geven?
2.
Fole chaitive, toi que chalt?
Trop m'en chalt il, car il m'a morte.

Wat kan u dit vertrek wel maken? Te veel helaas; het is mijn dood.
3.
8350. Comfaitement? Mon cuer en porte,
il le m'a de mon sein enblé.
Molt folement l'as donc guardé
Mes cuers avuec le suen s'en vaît,
desoz l'aissele le m'a trait.

Hij heeft mijn hart geroofd, dat ik slecht behoed heb. Mijn hart gaat met het zijne
heen.
4.
8355. Amis, vos ne retornez mie?
Molt vos est poi de vostre amie.
Ne pis aveir de vostre part
un bel semblant n'un dolz reguart?

Vriend, gaat gij zoo heen, zonder mij een zachten blik te hebben geschonken?
5.
Ma vie est tote entre vos mains.
Mijn leven hangt geheel van u af.
6.
8360. Cui chalt, quant vos n'estes certains
que ge vos aim de buen corage?

Wat kan u dat maken zoo ge niet weet dat ik u bemin?
7.
Ne m'en os creire en nul message,
par cui vos feisse saveir
que m'amistié poez aveir;
8365. et nequedent ge trovereie
par cui mander.

Ik durf mijn liefde geen bode toevertrouwen; toch zal ik iemand vinden om het u te
melden.
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8.
Mais ge criembreie
m'en tenissiez por prinsaltiere
se vos mandoe amor premiere.
et quant m'avreiz senz contredit
8370. (car ce sera jusqu'a petit)
cuideriez que tel atrait
come g'avreie vers vos fait
redeusse ge faire aillors,
noveliere fusse d'amors.

Maar ik vrees dat, indien ik u de eerste mijn liefde meld, gij mij voor lichtzinnig
zoudt houden, en dat gij zoudt denken, dat, zooals ik u aantrek ik ook anderen verlok,
en dat ik onstandvastig ben in de liefde.
9.
8375. Amis, ce ne cuidiez vos mie.
se puis de vos estre saisie,
la vostre amor ne changerai;
seiez segurs; se ge vos ai,
ja n'amerai home fors vos,
8380. ne seiez ja de moi jalos.

Vriend, geloof dat niet verwerf ik uw liefde, dan zal ik nooit anderen man beminnen.
Wat heeft Veldeke daar nu van gemaakt?
Zijn bewerking luidt:
1.
10400. Nu enweit ich leider wat ich sal,
Dat ich den man moet minnen,
de alsus vert hinnen,
dat he mich niet ane siet.
leider da enweit he's niet
10405. dat min herte met hem vert.

Dat is alleszins vrije, maar toch duidelijke verwerking van RE. 3; hij heeft mij mijn
hart geroofd: ik moet hem minnen; mijn hart vaart met het zijne mee. Tevens wordt
dit gecombineerd met RE. I; gaat hij zoo weg, zonder mij te spreken hij vaart heen,
zonder mij aan te zien.
2.
owe, dat mir dat was beskert
dat ich van minnen moet quelen!
ich sterve, solde ich et helen.
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Behalve dat de wending een gewijzigde door het gevoel verwekte herhaling is van
't begin, wordt hierin verwerkt RE. 2; hij doet mij sterven, of liever 5; mijn leven is
geheel in uw hand, en dan van 6: wat doet het u zoo gij niet weet dat ik u bemin:
solde ich et helen; ik moet nl. sterven, zoo ik het hem niet zeg, dat ik van liefde kwijn.
Daarop dan gaat het voort:
3.
wie sal ich 't dan ane van,
10410. dat ich 't hem late verstan
ane grote missewende?
of ich hem einen boden sende
end ich hem ontbiede wie 't mir stet?

Alweer vrije verwerking van 7; daar wordt gezegd: ik durf mijn liefde aan geen bode
toevertrouwen; hier wordt dit deliberatief voorgesteld, omdat feitelijk de rede
voortgaat in die veronderstelling dat zij Eneas hare liefde bekend maakt. De vrees
voor schande wordt door wat volgen gaat ingegeven.
4.
end of he 't dan ovele ontvet
10415. end en merkt et niet te goede
en denkt an sinen moede
vel ovellike dartoe
end wanet, alse ich hem doe
dat ich 't auch einn andern heve gedan
10420. wie mochte et mir dan wale ergan?
So enwert he mir niemer holt.

Nogmaals: vrije verwerking van RE. 8: gij zoudt mij voor lichtzinnig houden.... gij
zult meenen dat, zooals ik u nu aantrek, ik zoo anderen heb verlokt.
5.
omb alsus gedane skult
lide ich mekele not.
einhalf vorchte ich den dot
10425. anderhalf vorchte ich sere
dat ich min wereltlik ere
dar onder niet behalde.

Deze verzen hebben in het Fransch geen eigenlijk equivalent. Zij vatten wat voorafgaat
samen: dat is mijn hachelijke toestand; aan den eenen kant vrees ik te sterven zoo ik
mijn
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liefde verborgen houd, aan den anderen vrees ik mijn eer te verliezen, zoo ik ze hem
bekend maak. Toch zijn ze uit RE. ontstaan, omdat daar de beraadslaging der verliefde
uit dezelfde tweevoudige vrees is geboren.
6.
nu vert he hene balde.
weit got, leider ja he doet!
10430. stonde hem te mir sin moet,
he name min etlike ware.

Hiermee keert de rede tot het begin terug; de gedachte aan Eneas' heengaan wordt
opnieuw opgewekt door wat zij buiten ziet: Lavinia uit haar vertrek volgt Eneas'
bewegingen buiten en ziet hem nu te paard stijgen: ja werkelijk hij vertrekt. In RE.
1: gaat hij heen? ja, werkelijk. Wat dan volgt: beminde hij mij, hij zou wel eenigszins
op mij achten, is dan RE. 2:
7.
ich endarf roeken, ware he vare.
Ich roeke es avr leider al te vele.
mir es leit, dat he noch hinnen wele
10435. dat hem ter verde es so ga.

Hier wordt dan RE. 2 opgenomen: waarom het u aantrekken? Ik trek het me al te
veel aan.
Zooals men ziet, is er in geheel deze rede bij Veldeke niets, wat niet uit zijn bron
kan verklaard worden. Wel is waar is dat lang geen letterlijke vertaling: er zijn feitelijk
slechts weinige verzen, die als zoodanig kunnen beschouwd worden; we komen er
later op terug. Die motieven worden ook niet op dezelfde wijze voorgesteld; de gang,
de beweging, de stemming en daardoor de vorm, de uitbreiding, verschillen: de
eigenlijke motieven niet; of men zou motief moeten vereenzelvigen met de uitdrukking
en de voorstelling. Ook de volgorde der motieven werd licht veranderd: Veldeke
heeft ze tot een meer dramatisch-gespannen, wellicht rhetorischer, zeker logischer,
geheel samengevoegd. De eerste twee brengt hij gedeeltelijk terug op het einde, om
wat afwisseling te brengen, door een soort van onderbreking in de klacht bij nieuw
gebeuren daarbuiten. De Fransche tekst is voor hem een stramien geweest, dat hij
zelfstandig, naar eigen kunst en inzicht, maar met de hem verschafte draden, heeft
afgewerkt.
Alleen wie meent dat Veldeke te weinig persoonlijk of oor-
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spronkelijk was, zal beweren, dat hij zijn model niet op zulke wijze heeft kunnen
nadichten. Daar is echter niets wat zulk een bewering veroorlooft. Zelfs indien
Veldeke andere zijn bron vreemde motieven verwerkt had, zou men nog niet mogen
besluiten, dat hij die van elders zou ontleend hebben, dat hij die zelf niet zou hebben
uitgedacht.
Zoo luidt ons eerste besluit: alles kan bij Veldeke uit den Roman d'Eneas verklaard
worden, al heeft hij zijn bron zeer zelfstandig verwerkt.

2. Uit de onderlinge vergelijking van Veldeke en Eilhart.
En nu den tekst van Eilhart.
Laten we dien eerst met dien van Veldeke vergelijken, en onderzoeken of. werkelijk
iets daarin ons dwingt, Eilhart's priorriteit aan te nemen. We kunnen het kort maken,
omdat we daarna positief Veldeke's oorspronkelijkheid zullen bewijzen.
1.
2552. Here, wie ist mir geschen so
daz ich minne den man
der des ni keinen mud gewan
2555. daz her mich minnen wolde?
do min vater solde
mich im zu wibe habin gegebin,
do versprach mich der zarte degin
und hate min keine ruche.

Zoo: ‘hoe is 't gebeurd dat ik den man bemin, die mij nooit beminnen wilde; sedert
mijn vader mij aan hem uitgehuwelijkt heeft, versmaadt hij mij.’
Beide eerste verzen staan in eng verband met Veldeke's begin; het overige betreft
den bijzonderen toestand van Isalde. Omdat nu die eerste verzen niet juist zóó in
Veldeke's bron voorkomen, maakt men er een afzonderlijk motief van en meent men,
dat deze dit motief uit Eilhart had. Maar vooreerst, kon dan Veldeke zelf niet op die
wijze hebben aangevangen? Wat wijst er hier op, zoolang we die verzen op zichzelf
beschouwen, wie de bron voor den anderen is geweest? Herhaaldelijk komt dezelfde
wending: Nu enweit ich bij Veldeke voor; zoo b.v. reeds het allereerste vers van den
monolog vv. 10064 nu enweit ich leider wat ich doe; 10349; 10516; 10584; 10596;
11065; en
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andere dergelijke meer: de wending is bepaald eigen aan Veldeke. Ook nog: 2113;
2392.
Zoo we echter, verder, toezien, dan merken we dat dit motief wel een bewerking
is bij Veldeke van RE., namelijk van het derde: ‘hij heeft mij mijn hart geroofd’, ik
moet hem beminnen. En dat dit motief hier wel in de Eneide werd verwerkt, blijkt
uit het feit dat van dit derde motief af Veldeke zijn model volgt, om de eerste twee
motieven later te behandelen.
2.
2560. nu wil ich abir vorsuchin
wie ich des beginne,
daz ich mine sinne
von im moge keren.
herze, du ensalt nicht mere
2565. gedenkin an den helt gut,
wen ich wil minen mud
von im geren wendin.
wie mochte ich daz vulendin
daz ich mich von im zoge?
2570. ich vorchte daz es mir nicht en toge,
ab ich des wolde beginnen.

‘Ik wil trachten hem te vergeten. Hart, denk niet meer aan hem. Maar hoe zou ik dat
kunnen?’
Dit motief ontbreekt geheel, zoowel in roman d'Eneas als in de Eneide. Laten we
dit hier onthouden. Want gewoonlijk wordt dit vergeten of niet in aanmerking
genomen.
3.
ez ist bezzir daz ich in minne.
wen ich verlize minen lip.
wen worde ich nicht sin wip,
2575. so bin ich sichirlichin tod.

‘Bemin ik hem niet dan sterf ik; wordt hij niet mijn vrouw dan ben ik zeker dood.’
Dit motief wordt in verband gebracht met het motief der Eneide: ‘ik moet van
minne kwijnen; ik stierf zou ik het hem helen.’ Maar vooreerst het motief is, wel in
't algemeen, niet echter in 't bijzonder hetzelfde. Bij Veldeke is 't: ik zou sterven, liet
ik hem mijn liefde niet weten; wat dan de beraadslaging inleidt, of en hoe zij het hem
zal laten weten. En ten tweede, Veldeke verwerkt hier weer, niet Tristrant, maar zijn
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bron, de motieven vijf en zes: ‘mijn leven is geheel in uw hand. Maar hoe kunt gij
't verhelpen, zoo gij niet weet hoe ik u bemin.’
4.
eia, wiste he nu mine nod,
die ich nach sine libe han!
wie sal ich ane van
daz he vorneme mine clage?

‘Wist hij hoe zeer ik naar hem verlang! Hoe zal ik 't hem doen weten?’
Dat stemt tamelijk met Veldeke, zelfs voor het rijm. Weer, meent men, heeft
Veldeke dit uit Eilhart. Nogmaals, waarom? En waarom niet omgekeerd? Want
Veldeke had het wel uit Roman d'Eneas; het is daar de alleszins vrije verwerking
van motief zeven; of liever deze verzen moeten het motief der beraadslaging inleiden.
5.
2570. ich wene, ich muz es im sagin.

‘Ik moet het hem zeggen.’ Noch in Roman d'Eneas noch in de Eneide komt dit voor:
het motief van den bode paste niet voor Isalde.
6.
owe, wie tun ich denne so?
waz ab he obele dar zu
gedenke, so er wol mag,
so vorwinne ich den tag
2575. weder in nu noch nimmir mere.

‘Wat doe ik? denkt hij er euvel bij, zoo win ik hem nooit.’
Dat komt overeen met Eneide: als hij het euvel opneemt en euvel daarbij denkt:
dat zooals ik met hem nu doe, ik ook anderen heb gedaan en verlokt: dan wordt hij
mij nooit meer genegen. Nogmaals, wien komt de prioriteit toe? En klaarblijkelijk
genoeg heeft Veldeke hier zijn motief weer uit zijn bron; het is de vrije verwerking
van het achtste motief. En op zich zelf reeds laat het gedenken van Eilhart, dat zonder
inhoud of voorwerp blijft, vermoeden, dat hij het had uit Veldeke, waar de inhoud
van dit denken wordt aangegeven.
7.
ich wene daz ich min ere
ware, sprach daz schone wip,
ich wil vorlisen minen lip,
eir ich ez ime gesage.
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‘Neen, werpt Isalde dan bij zichzelf op: ik wil mijn eer behoeden, en eerder mijn
leven verliezen dan het hem te zeggen.’
Men vergelijkt dit met Veldeke: eenerzijds vrees ik den dood, anderzijds dat ik
mijn eer niet behoud. Al hebben nu deze verzen bij Veldeke in zijn bron geen eigenlijk
equivalent, zij zijn toch, zooals we aantoonden, uit dezelfde tweevoudige vrees
geboren als in RE. uitgedrukt wordt. Veldeke heeft het dilemma op de spits gedreven.
Kon hij dat zonder Eilhart niet gedaan krijgen? Kon hij, zonder Eilhart, het
psychologisch dilemma niet hebben gevat? Maar dat is een van zijn gewone
strekkingen: psychologische verduidelijking en verdieping.
8.
2590. nein, daz were groz schade,
wen der lip ist mir so lip.
he ist so hertes herzin nit,
vornimet he mine sinne
daz ich in von herzin minne.
2595. he gedenkit ouch an mich ein teil.
ich wil daz lazin an ein heil.
und sage im wie ez mir stet.
waz ab he ez obele entphet.

De beraadslaging gaat voort: ‘neen, het leven is mij te lief. Hij is zoo hard van hart
niet, hij zal mij beminnen, zoo ik hem mijn liefde verklaar. Ik wil hem dus zeggen,
hoe 't met mij staat. Zoo hij het echter euvel opnam?’
Dit onbreekt weer in Roman d'Eneas en in Eneide. Alleen de laatste verzen
herinneren weer aan Veldeke, nu nog bepaalder dan te voren (vv. 10413-14).
Nogmaals zullen we onthouden, dat dit ontbreekt bij Veldeke.
Zoodus: uit de vergelijking van Veldeke en Eilhart afzonderlijk blijkt: 1) dat niets
ons dwingt, niets zelfs ons uitnoodigt, om den tekst van Tristrant voor primair te
houden;
2) blijkt ook reeds: dat de overeenkomstige motieven tusschen beide teksten
duidelijk genoeg uit Roman d'Eneas verwerkt zijn; de gelijke volgorde der motieven,
waarop we verder terugkomen, zou reeds allen twijfel kunnen wegnemen.
Maar niet alleen worden we door geen enkel motief gedwongen Eilhart's prioriteit
aan te nemen: enkele bijzonderheden lieten reeds vermoeden, dat hij veeleer de
navolger zou zijn.
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Laat ik daar nog één enkel voorbeeld van aanhalen, omdat men hierin juist heeft
willen aantoonen, hoe behendig Veldeke te werk gaat bij zijn zoogezegde
contaminatie-methode.(23) Veldeke heeft:
wie sal ich 't dan ane van
dat ich 't hem late verstan
ane grote missewende?
of ich hem einen boden sende?

Dit zou contaminatie zijn uit Tristrant:
wie sal ich ane van
daz he verneme mine clage?
Ich wene ich muz ez im sagin.

en uit, voor het laatste vers, Roman d'Eneas:
ne m'en os creire en nul message.

Maar wie ziet hier al niet, dat het eerder Eilhart is, die onbeholpen genoeg, Veldeke
volgt? Hoe natuurlijk bij Veldeke: hoe kan ik het aan boord leggen hem de eerste
mijn liefde te laten verstaan zonder groote schande? Indien ik een bode zond? Bij
Eilhart is de vraag waarover Isalde beraadslaagt eenvoudig: zal ik het hem zeggen
of niet? Bij Veldeke en bij Roman d'Eneas over den besten weg om het hem te laten
weten zonder schande: niet zelf, persoonlijk, maar door een bode. Maar wat beteekent
dan bij Eilhart wel: ‘hoe zal ik hem mijn klacht laten weten? Ik zal het hem zeggen.’
Bijna zooveel als: ‘hoe zal ik het hem zeggen? Ik zal het hem zeggen.’
Eilhart heeft hier duidelijk genoeg, zelfs zoolang we alleen zijn tekst bij dien van
Veldeke vergelijken zonder meer, dezen laatste afgeschreven; toen hij dan bij dien
bode kwam die hem niet paste, heeft hij maar gezet: ‘ik zal het hem zeggen’, zonder
te merken dat hij zoo feitelijk tautologie schreef: hij is er bij van de wijs geraakt.
Verder heeft Eilhart, wien dit heen- en weerschommelen der beraadslaging, als
iets nieuws en hoofsch, blijkbaar interesseerde, dit dan ook nog wat willen voortzetten.
Maar de onbehendigheid zijner overgangen verraadt dat

(23) Van Dam, o.c. blz. 102.
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dit hem nog niet afging. Hij gebruikt dan maar tweemaal hetzelfde overgangsmotief:
een eerste maal tracht hij Veldeke wat te wijzigen:
waz ab he obele dar zu
gedenke.

tegenover:
(of... ich hem ontbiede wie 't mir stet)
and of he't danne ovele ontvet.

Maar de tweede maal zet hij 't maar juist zooals Veldeke:
und sage im wie ez mir zu stet.
Was ab he ez obele entphet?

Zoodat: als uit de vergelijking van Veldeke en Eilhart afzonderlijk iets kan afgeleid
worden, dan is 't reeds zelfs de prioriteit van den Eneide-dichter.
Om Veldeke van Eilhart afhankelijk te maken heeft men de plaatsen bij Veldeke
die in de wending en uitdrukking meer overeenkomst vertoonen met Eilhart, tot
afzonderlijke motieven gemaakt, die Veldeke dan uit Eilhart zou hebben overgenomen,
zonder te bedenken, dat die grootere overeenstemming daardoor ook zou kunnen
verklaard worden dat Eilhart eenvoudig bijna slaafsch Veldeke navolgt: uit de enkele
zoo even vermelde bijzonderheden kunnen we reeds vermoeden dat dit zoo is geweest.

3. Door verklaring van de bij Eilhart uit Veldeke ontbrekende verzen.
Maar nu zegt men: het is onmogelijk, dat Veldeke de in Roman d'Eneas ontbrekende
gedachten zelfstandig zou hebben toegevoegd, en dat later Eilhart juist dit zelfstandige
deel zou hebben opgenomen, terwijl hij de andere gedachten, die uit Roman d'Eneas
wel stammen oversloeg.(24) Indien dit werkelijk zoo ware, zou hierin inderdaad een
eenig bewijs voor Eilhart's prioriteit kunnen gevonden worden.
De opwerping beteekent: Indien Eilhart de navolger was, hoe komt het dan, dat
hij uit Veldeke alleen overneemt wat deze zelfstandig bij zijn bron zou hebben
gevoegd, terwijl hij

(24) Van Dam, o.c. blz. 102
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weglaat al wat Veldeke wel uit zijn bron had? Ware dat niet een philologische
mystificatie?
Ter beoordeeling der opwerping vooreerst dit: men heeft eerst alle plaatsen, die
Veldeke en Eilhart gemeen hebben, als zelfstandige plaatsen, die niet in den Roman
d'Eneas voorkomen, willen voorstellen. De gedachten echter die bij Eilhart ontbreken
heeft men Veldeke uit zijn bron laten overnemen. Geen wonder dan, dat men tot
bovenstaande vreemde ontdekking komt!
Maar, behalve dat die zoogezegd zelfstandig toegevoegde deelen, die in Roman
d'Eneas ontbreken en in Eilhart eveneens voorkomen, wel degelijk, zooals we hebben
aangetoond, en verder nog beter zullen bewijzen, uit den Franschen roman zijn
ontstaan, laten we even zien, welke dan die gedachten zijn, die Veldeke uit den
Roman d'Eneas had, en die door Eilhart werden weggelaten. Het zijn:
10403. de alsus vert hinnen
dat he mich niet ane siet.
10405. dat min herte met hem vert.
10412. of ich hem einen boden sende
end ich hem ontbiede wie 't mir stet.

Bij dit vers weze men al voorzichtig: men bekent dat het uit Roman d'Eneas komt.
Maar Tristrant heeft het ook: und sage im wie ez mir stet.
10418. end wanet alse ich hem doe
dat ich 't ouch einn andern heve gedaen.
10430. stonde hem te mir sin moet
he name min etlike ware.
ich endarf roeken ware he vare,
ich roek es avr leider al te vele.

Welnu, deze verzen hebben, zoo goed als alle, betrekking op Eneas' heengaan of op
wat daarmee rechtstreeks verband houdt, als het zenden van een bode.
Dus alle, plaatsen van al te persoonlijken aard, die in de bijzondere, verschillende,
omstandigheden, waarin Isalde vertoefde, niet pasten, die Eilhart dus wel moest
weglaten.
Dat is al het geheim van deze bij Eilhart ontbrekende motieven; die Veldeke
uitsluitend uit zijn bron zou hebben ont-
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leend. Van een philologische mystificatie kan hier geen spraak zijn.
Het wil mij zelfs voorkomen, dat de opwerping alleen reeds tot voorzichtigheid
had kunnen aanzetten: dat hier Veldeke, die den Roman d'Eneas bewerkte, daaruit
alleen enkele verzen zou hebben overgenomen, en al 't overige uit een vreemden
schrijver, uit Eilhart, is toch wel van dien aard dat het tot nadenken moest stemmen
over de zoogezegde contaminatie-methode van onzen dichter. Daardoor alleen reeds
moesten die ontleeningen uit Eilhart verdacht zijn, en kon het vermoeden gewekt
worden, dat die plaatsen wel geen nieuwe motieven bevatten, maar vrije bewerkingen
van den Roman d'Eneas waren.
Zoo blijft er van dit feitelijk eenige argument, dat voor Eilhart's prioriteit kon
aangevoerd worden, niets over: de opwerping mist allen grond.
Zelfs indien nu al de andere motieven, die Eilhart en Veldeke gemeen hebben,
inderdaad zelfstandig waren, buiten alle aanleiding uit den Roman d'Eneas, dan zou
er op zichzelf nog niets beslissends tegen Veldeke's oorspronkelijkheid kunnen
afgeleid worden, omdat Veldeke die toch wel zoo goed als Eilhart had kunnen
uitdenken en toevoegen.

C. Betoog voor Veldeke's prioriteit.
Tot dus ver waren wij er vooral om bemoeid de bezwaren tegen Veldeke's prioriteit
af te weren. Wij willen nu positief bewijzen dat de oorspronkelijkheid van den dichter
der Eneide buiten twijfel vaststaat.

1. Uit de zeer enige verwantschap van Eilhart met Roman d'Eneas.
Indien Eilhart oorspronkelijk ware, indien hij dus Veldeke niet gekend had, en, door
Veldeke, ook niet den Roman d'Eneas, dan zou ook de vergelijking van zijn
voorstelling met den roman d'Eneas weinig of geen verwantschap vertoonen: beide
dichters zouden hun eigen weg zijn gegaan. Dat bekennen, ja betoogen, de verdedigers
van Eilhart's prioriteit zelf. Men drukt beide voorstellingen af, ontleedt ze in hunne
afzonderlijke motieven, en gaat dan voort: ‘deze beide analysen vertoonen zeer
weinig overeenstemming in de gedachten.’ Toch
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moet men al dadelijk toegeven, dat er wel twee of drie gedachten eenigszins verwant
zijn.(25)
Dit zijn: aan den eenen kant: ‘mijn leven hangt geheel van hem af’; en aan den
anderen: ‘'t is beter dat ik hem bemin of ik sterf.’ Dus de tegenstelling: beminnen of
sterven. Laten we maar even aannemen dat deze gedachte gansch natuurlijk is, en
dus niet noodzakelijk eenige afhankelijkheid veronderstelt.(26)
Verder: ‘wat kan hij mij helpen, zoo hij niet weet dat ik hem bemin. Ik moet hem
mijn liefde laten weten.’ En bij Eilhart: ‘Wist hij mijn nood? Hoe zal ik hem mijn
klacht laten weten? Ik zal het hem zeggen.’ Ook dit vindt men weer gansch natuurlijk.
Het is dit echter al veel minder dan het eerste. Bijzonder als men bedenkt, dat van
beide kanten de bedoeling is: ik moet de eerste hem mijn liefde verklaren. En verder:
dat dit feitelijk het geheele thema van de beraadslaging in beide monologen uitmaakt:
zal ik het hem zeggen? of niet? Ik vind het al buitengewoon verrassend, dat beide
op dezelfde gedachte zouden zijn gekomen, om daarover te beraadslagen.
Een derde verwante gedachte is, steeds volgens de verdedigers van Eilhart zelf:
het motief van het euvel opnemen. Ook dit vindt men alweer gansch natuurlijk en
bovendien anders bij Eilhart uitgedrukt. Inderdaad, het is hier uitgedrukt omtrent
zooals bij Veldeke. Maar het motief is hetzelfde als in RE. En ik meen dat zoo iets
merkwaardig genoeg is: dat beiden, Lavinia en Isalde, tot dezelfde vrees zouden
komen.
Dus, zooals door de tegenstrevers zelf erkend wordt, vertoonen beide monologen
toch reeds op drie plaatsen verwantschap. Lichtenstein, die vroeger Eilhart's prioriteit
tegenover Otto Behaghel verdedigd had, was reeds door deze verwantschap getroffen
geworden. Om zich uit de moeilijkheid te redden, had hij aangenomen, dat Eilhart's
bron al met den Roman d'Eneas zou verwant zijn geweest. ‘Allerdings aus Notbehilf’
zegt men nu; en men meent dat zulke ‘verre’ verwantschap geen verklaring behoeft.
Wij meenen, dat Lich-

(25) Zie Van Dam, o.c. blz. 99.
(26) In een zekeren zin zijn de meeste dergelijke motieven gemeenplaatsen. Ontleening zal dan
ook vooral blijken uit gelijkheid van uitdrukking, uit het getal, de volgorde, enz.
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tenstein al wat beter de moeilijkheid had gevoeld, en zich met zulk een verklaring
niet tevreden heeft gegeven(27).
Want, zelfs indien men aannam, dat ieder dier motieven, op zichzelf, natuurlijk
genoeg ware, dan bleve nog te verklaren, hoe er zoo al drie gelijke motieven in zulke
betrekkelijk korte plaats voorkomen. Het eerste motief: Liefde of dood, moge al
natuurlijk zijn; maar als er nog twee andere bijkomen, dan ligt het vermoeden toch
wel voor de hand, dat dit ook, als de beide andere, ontleend werd; en met zoo
gemakkelijk een verklaring: ‘te natuurlijk, te algemeen’, geraakt men er niet van af.
Bijzonder daar één van die motieven het geheele thema der beraadslaging aangeeft:
zal ik het hem zeggen of niet? en geen van beide zoo gansch natuurlijk en algemeen
zijn.
Trouwens, dit zijn niet de eenige motieven, die beide monologen gemeen hebben.
Daar is vooreerst het feit zelf van zulk een Liefde-monoloog, die eigenlijk een
zielsontleding is, en nog wel van dien aard, dat in beide het voor en het tegen van
een hachelijk besluit gewikt en gewogen worden.
Het motief reeds van zulke, bijzonder uitvoerige, monologen, dan verder van zulke
liefde-monologen, en nog verder, van zulke liefdemonologen met dergelijke
zielsproblemen, is zoo geheel kenschetsend voor de hoofsche kunst, dat men zich al
te recht mag afvragen hoe Eilhart, toch nog geen volbloed hoofsch dichter, vanzelf
daarop zou gekomen zijn, en daarbij reeds, gansch natuurlijk, drie motieven hebben
behandeld, waarin de acutste opvatting der liefde (Liefde of dood) en het meest
hoofsche probleem (hem zeggen of niet, geheim houden of spreken) en het pijnlijkste
gevoel voor euvele verklaring, in overeenstemming met een dergelijken
liefdemonoloog uit een hoofsch dichter, reeds uitgewerkt worden.(28)
Er zijn nog wel andere motieven tusschen Tristrant en Roman d'Eneas gemeen.
Behalve de eigenaardigheid van zulke liefde-monologen, gaat de beraadslaging
in beide over hetzelfde onderwerp: Ver-

(27). cf. Van Dam, o.c. blz. 86 en 99. Van Dam verklaart Lichtenstein's hulpmiddel: eine ohne
jeden reellen Grund gemachte Hypothese, deren Schwäche sofort einleuchtet.
(28) Zooals men ziet zijn de motieven werkelijk niet zoo natuurlijk, zoo van zelf sprekend; het
zijn bepaald hoofsche motieven.
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klaar ik hem mijn liefde niet, dan moet sterven; zeg ik ze hem, zoo verlies ik mijn
eer. In beide worden de heldinnen weerhouden hun liefde te verklaren door de vrees
voor schande. Wat zal ik doen?
Ja, Eilhart's monoloog is grootendeels op dezelfde motieven gebouwd en nog wel
in dezelfde volgorde als in Roman d'Eneas.
In Roman d'Eneas heeft men:
3.
Hij heeft mij mijn hart geroofd.
5.
Mijn leven hangt van hem af.
6.
Hij moet weten dat ik hem bemin.
7.
Hoe zal ik het hem meedeelen? Ik zal het hem laten weten.
8.
Indien hij mij echter voor lichtzinnig en onstandvastig hield?
9.
Geloof het niet: ik zal nooit iemand anders beminnen.

En nu daartegenover de volgorde der motieven bij Eilhart:
Tegenover 3 staat: Wat is mij gebeurd dat ik den man min....
Dit wordt dan onderbroken door de uiteenzetting van Isalde's verschillenden
toestand: ‘die mij niet mint’. Waaraan dan toegevoegd wordt: ik zal trachten hem te
vergeten; maar ik kan niet. Waarna terugkeer tot RE.
tegenover 5: bemint hij mij niet, dan sterf ik.
en daarna voort; tegenover:
6.
Wist hij dat ik hem bemin!
7.
Hoe zal ik het hem meedeelen? Ik zal het hem zeggen.
8.
Indien hij echter euvel van mij dacht?
9.

Ik wil mijne eer behoeden.

Wie kan daar loochenen dat beide monologen èn in de motieven èn in de volgorde
der motieven een enge verwantschap vertoonen?
Eilhart heeft Lavinia's monoloog uit den Roman d'Eneas gekend en nagevolgd.
Maar dan heeft hij dit gedaan langs Veldeke om. En indien zijn uitwerking der
motieven verschilt van die van Roman
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d'Eneas, dan is het, omdat hij die voorsteling had uit Veldeke: langs Veldeke om,
met wien hij ook in de uitdrukking nog enger verwant is, valt hij telkens terug op de
motieven van, den Roman d'Eneas.
Niet Veldeke dus, maar Eilhart heeft hier nagevolgd.

2. Uit het wegblijven bij Veldeke van al wat Eilhart eigen is.
Laten we nu, om onze bewijsvoering te bekronen, even nog veronderstellen, dat
Veldeke Eilhart zou hebben gekend, dat hij dus den geheelen Isalde-monoloog, naar
de hem toegedichte contaminatie-methode, heeft kunnen verwerken.
Al dadelijk treft dat de Isalde-monoloog enkele motieven meer heeft dan de Roman
d'Eneas. Zoo het motief: ‘ik wil trachten hem te vergeten, maar ik kan het niet’, dat
het uitvoerigst van alle, in twaalf verzen, wordt behandeld. Zoo het motief: ‘het leven
is mij zoo lief’. Zoo eindelijk: ‘hij is zoo hardvochtig niet; als hij mijn liefde verneemt,
zal hij mij beminnen.’
Geen van deze drie motieven is ook maar in hun kern in den Roman d'Eneas
aanwezig; men beproeve zoo men wil, om ze tot een der gedachten van het Fransche
gedicht terug te brengen. En dan beweren wij, met veel meer recht dan voor Eilhart's
prioriteit gedaan werd: het is onmogelijk dat Veldeke, had hij den ganschen
Isalde-monoloog vóór zich gehad, daaruit juist deze drie motieven zou hebben
weggelaten, die Eilhart meer had dan de Roman d'Eneas. Hier had hij nu eens
werkelijk zijn contaminatie-methode kunnen aanwenden. Voornamelijk daar deze
drie motieven zoo goed ook in Lavinia's stemming hadden gepast. Zij zijn niet van
dien aard, dat onze dichter ze moest weglaten, omdat zijne heldin zich in gansch
andere omstandigheden bevond.(29)
Neen: Veldeke heeft gewerkt met de motieven die hij aan zijn bron had ontleend;
hij heeft die op zijn eigen persoonlijke wijze geschikt, behandeld en voorgesteld. Hij
heeft aan Eilhart niets te danken gehad. Geen der motieven die Eilhart onbetwistbaar
eigen zijn komt bij hem voor. Eilhart integendeel heeft

(29) Men zou kunnen opwerpen dat Veldeke het derde motief ook heeft, wel niet hier, maar elders,
vroeger, vv 10380. Op zich zelf zou dit dus niets vóor noch tegen bewijzen; in den samenhang
wel: Eilhart heeft het hier verwerkt.
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Veldeke gekend. Hij heeft van hem het zeer hoofsche thema van dien liefde-monoloog
met dit dramatische zielconfict overgenomen; hij heeft zich zelfs tamelijk slaafsch
bij de volgorde en de uitwerking van zijn model aangesloten, waarom deze zooveel
overeenkomst met gene vertoonen.
Zoo dwingt alles ons tot het besluit: Niet Veldeke is van Eilhart afhankelijk, maar
Eilhart van Veldeke.

3. Uit de weerlegging van een laatste opwerping.
Heeft men wellicht gevoeld dat de vergelijking van beide monologen toch niet
beslissend Eilhart's prioriteit kon uitmaken? Men heeft er in alle geval nog een
argument aan toegevoegd, dat meer door redeneering wordt afgeleid. Men zegt:
Eilhart moet vóór Veldeke geleeft en gedicht hebben. Wie de volmaakte rijmtechniek
en den regelmatigen, bijna insluimerenden versbouw van de Eneide heeft vergeleken
met de gebrekkige rijm- en verstechniek en met de onbeholpen uitdrukking in den
Tristrant, moet besluiten, dat dit laatste werk tot een vroegere periode in de kunst
behoort. Een dichter die het zoo naar den vorm zuivere werk van Veldeke kende,
kon niet hopen, met een zoo plomp berijmde gedicht bij een ridderlijk gehoor nog
bijval te oogsten’.(30)
Zulke opwerping zou iets beteekenen, indien Eilhart geschreven had in een tijd,
toen de nieuwe door Veldeke ingevoerde vers- en rijmtechniek al zoo goed als geheel
ingeburgerd was. Maar Tristrant werd zeker niet zoo lang na de Eneide gedicht; in
een tijd toen die volmaaktere vers- en rijmtechniek nog zoo goed als onbekend was,
en nog maar alleen, of zoo goed als uitsluitend vertegenwoordigd werd, door het
werk van een vreemdeling, en aan misschien het hof van Thüringen. Veldeke's
techniek heeft niet onmiddellijk de oudere kunst verdreven; zij is natuurlijk eerst
tamelijk langzaam doorgedrongen; terwijl de vroegere nog wel een geruimen tijd
naast de nieuwe zal hebben voortbestaan. Worden de zaken niet op het uiterste
gedreven, als men beweert, dat geen dichter onmiddellijk na Veldeke nog bijval heeft
kunnen hebben aan ridderlijke hoven met werken in de oudere techniek?
Ook laat zich Eilhart's handelwijze, dunkt ons, voldoende begrijpen, zonder zoo
een diepzinnige verklaring te behoeven.

(30) Van Dam, o.c. blz. 85-86.
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Zulk een dichter, eerder nog speelman wellicht, zal wel graag uit die fijnere, hoofsche
kunst zulk een en ander motief hebben overgenomen, zonder zich daarom aan den
dwang dier verfijnde verstechniek, waarvan de noodzakelijkheid zich toch niet
onmiddellijk opdrong, waartegen zelfs verzet kon gemaakt worden, te willen
onderwerpen.
En ten slotte: tegen feiten kan geen redeneering stand houden. Men is zich dan
ook wel bewust geweest, dat met zulk een beschouwing weinig of niets kan uitgemaakt
worden.(31)
Trouwens, tegenover zulk een redeneering kan al dadelijk een andere, niet minder
stringent voorwaar, gesteld worden, die in de omgekeerde richting wijst. Veldeke's
kunstideaal was nu eenmaal een ander dan dat van de speellieden. De kunst van
dezen was hem te ruw, te onbeschaafd, te plomp. Hij had kennis gemaakt met de
zooveel fijnere Fransche opvatting waarbij hij zich beslist had aangesloten, om zich
van die der volksdichters af te wenden. En reeds in zijn eersteling, in zijn Servatius,
huldigt hij dit nieuwe kunstideaal. Hoe zou dan zoo iemand het werk nog van een
speelman, waarvoor hij slechts afkeer gevoelde, gaan ter hand nemen, het lezen niet
alleen, maar er gansche plaatsen van overnemen en uitplunderen, op zulk een wijze
dat daaruit blijken zou, hoe hij het zoo goed als van buiten zou hebben gekend?(32)
Ik voor mij acht zoo iets veel minder denkbaar, dan dat een speelman uit een
hooger staand kunstwerk brokken zou hebben overgenomen, zonder zich bij de
fijnere, meer zorg en inspanning vergende, vers- en rijmtechniek vooralsnog aan te
sluiten.
Zoo worden wij er nog langs den weg der redeneering toe gebracht Veldeke van
Eilhart onafhankelijk te maken.

4. Uit wat over Eilhart's leven geweten is.
Nog een laatste beschouwing kunnen we hier doen gelden, al heeft zij op zichzelf
geringer bewijskracht.

(31) Bij een soortgelijke redeneering om de Eneide van den Straatsburgschen Alexander afhankelijk
te maken geeft Van Dam zelf toe: Strikt beweisend ist dies allerdings nicht. (o.c. blz. 78).
Hij schijnt er ook dan verder bij de bespreking van Veldeke's afhankelijkheid tegenover
Eilhart geen bijzonder belang aan te hechten, al vermeldt hij wel hoe anderen vroeger dit
argument hadden gebruikt.
(32) Veldeke, zegt men b.v., heeft ‘den Eilhartmonolog entweder auswendig gekonnt oder vor
sich gehabt’. (V. Dam, o.c. blz. 107).
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Om Eilhart's prioriteit te kunnen handhaven, heeft men hem vroeger moeten laten
leven, dan tot nog toe werd aangenomen.
Oberg ligt twee en half mijlen ten westen van Braunschweig; zoo schijnt Eilhart
tot het ministerialengeslacht der Oberg's in den dienst van het Braunschweigsche
huis behoord te hebben. Hij was een Hildesheimer. Nu wordt een Eilhardus de Oberge
uit het Hildesheimsche vermeld in eene reeks oorkonden van 1189 tot 1207 en dan
weer in een andere reeks tusschen 1209 en 1227.(33) In het begin nu zien wij dezen
Eilhart met zijn vader optreden, wat er voor pleit, dat hij in 1189 nog jong was;
misschien omstreeks 1170 geboren, zeker niet veel vroeger. Maar in 1174 was
Lavinia's liefdemonoloog reeds geschreven: hij valt in dat deel van de Eneide dat bij
het huwelijksfeest van Margareta van Kleef met Lodewijk van Thüringen reeds af
was; en niets bewijst dat Veldeke dien er later zou aan toegedicht hebben;(34) en dat
zou in alle geval niet zoo veel na 1180 zijn gebeurd. Eilhart kon onmogelijk voor de
Eneide zijn Tristrant hebben gedicht.
Om aan dit bezwaar te ontsnappen hebben de verdedigers van Eilhart's prioriteit
niets anders gevonden dan de identiteit van den dichter met dien Eilhardus van Oberg
uit die oorkonden te loochenen. Toch schijnt deze tamelijk vast te staan. En vermits
men geen andere reden had om die identiteit te verwerpen dan de noodzakelijkheid
Eilhart's prioriteit te handhaven, mogen wij, nu die prioriteit toch onhoudbaar blijkt
te zijn, tot het vroegere standpunt der kritiek terugkeeren en in dien Eilhardus onzen
dichter erkennen. Hij kan dan zijn Tristrant geschreven hebben omstreeks 1189-1200,
wat alles wat over de verspreiding van zijn gedicht bekend is bevredigend oplost.(35)

(33) Zoo Edward Schröder, Zeitsch. f.d. A., 42, 72-82, 195 vlg., 51, 109. Nog Prager d St. 8, 338
vlg.
(34) Van Dam zelf treedt er voor op, o.c. blz. 124.
(35) Aan zijn jeugd is het misschien toe te schrijven dat Eilhart meermaals zoo slaafsch Veldeke
volgt De omgekeerde verhouding, van een reeds bekenden en beroemden dichter die zulk
een jeugdwerk zou uitbaten, is weer minder denkbaar.
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Slotbeschouwing.
Als ik nu op de, naar mijn meening, methodische fout van de verdedigers van Eilhart's
prioriteit mag wijzen, dan zou het zijn:
Men heeft van het begin af een geringen dunk gehad van Veldeke's persoonlijkheid.
Toch had de zeer zelfstandige wijze waarop onze dichter gewoonlijk zijn bron
behandelt, daartegen reeds moeten waarschuwen. Men geeft zelf toe, waar men zijn
vertalingsmethode bespreekt, dat: Wenn Veldeke zwei Zeilen seiner Vorlage übersetzt,
rundet er sie mit seinen Formeln ab; er schiebt soviel ein, wie nur nötig ist, um
immerfort reine Reime zu bringen und so allmählich den Ubergang zu dem weitern
Text zu finden. Eile hat er dabei nicht: er weiss die Ubergänge manchmal mit grosser
Virtuosität zustande zu bringen, wobei er aber öfters des Guten zu viel bringt und
sich ins Phrasenhafte verliert.(36) Hieruit moeten we alleen onthouden, dat Veldeke
gewoonlijk zijn bron zelfstandig verwerkt; dat hij soms een of twee verzen van zijn
model zeer vrij, in soms meer dan tien, twintig verzen, uitbreidt en eigenmachtig
ontwikkelt.
Waar dan Eilhart komt en meermaals bijna slaafsch Veldeke overneemt, dan gelijkt
noodzakelijk de tekst van Veldeke veel meer op dien van Eilhart dan op dien van
den Roman d'Eneas. Men ziet dan in die plaatsen nieuwe motieven, die Veldeke niet
uit zijn bron, maar uit Eilhart zou hebben overgenomen!
Vertoont Eilhart dan, door Veldeke over te nemen, toch plaatsen waar de
overeenkomst met den Roman d'Eneas al te duidelijk is, dan tracht men die motieven
tot een minimum terug te voeren en degene die overblijven te verklaren als zoo
natuurlijk en zoo gewoon, dat Eilhart die zelf ook wel zou hebben kunnen aanbrengen,
of desnoods uit zijn, onbekende(37), Fransche bron, die met die modeliteratuur van
den Roman d'Eneas wel verwant zal zijn geweest, ontleenen.
Wat wonder, dat men zoo tot den uitslag is gekomen, dat Veldeke de navolger
moet heeten?

(36) Van Dam, o.c. 118. Daar ook enkele voorbeelden van die methode. De verklaring voor die
werkwijze: reine Reime zu bringen, enz., laten we voor rekening van den schrijver.
(37) Zich op onbekende bronnen te beroepen gebeurt gewoonlijk slechts uit ‘Notbehilf’.
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En nu is het wel die engere verwantschap tusschen Veldeke en Eilhart, die geheel
dit onderzoek beheerscht en van meet af tegen Veldeke heeft doen keeren. Die heeft
het oordeel reeds gevestigd; en zelfs die philologische Mystification komt er maar
bij, om dit wat te steunen. Toch kon reeds zulke verwantschap op zich zelf niets voor
Eilhart's prioriteit uitmaken. Meer nog: ze had van meet af ten gunste van Veldeke
moeten pleiten: als we zien hoe vrij deze steeds tegenover zelfs zijn model staat, dan
is het al a priori onwaarschijnlijk, dat hij een anderen, nog wel met een onbeholpen
verstechniek, bijna slaafsch zou hebben overgenomen.
Maar nogmaals: die verwantschap is wel voor Eilhart's verdedigers het
doorslaggevende argument geweest; die heeft geheel hun onderzoek van meet af
beïnvloed. Dat ze veel eenvoudiger uit een ontleening door Eilhart dan uit een
navolging door Veldeke kon verklaard worden, heeft men niet ingezien, of althans
niet laten gelden.

II.
Het eerste deel van beide liefde-monologen
De enge verwantschap tusschen Eilhart en R.E. bewijst nogmaals Veldeke's
prioriteit.
De verdedigers van Eilhart's prioriteit hebben die vooral willen bewijzen uit de
vergelijking van het tweede deel van beide liefde-monologen, dat wij totnogtoe
behandeld hebben, en waaruit reeds ontegensprekelijk het omgekeerde is gebleken.
Doch ook in het eerste deel komen er vele plaatsen voor waar beide monologen bij
Veldeke en Eilhart elkander aanraken. Tusschen beide ‘bestehen allerlei gedankliche
und sprachlige Anklänge, die in einem gewissen, in beiden Monologen gleichen
Zusammenhang vorkommen, also auch im Zusammenhang betrachtet und einheitlich
gedeutet werden müssen’.(38) Nadat men dan, zooals gezegd, Veldeke's afhankelijkheid
meent te hebben bewezen, zal men ook de overeenstemmende plaatsen trachten te
verklaren door ze op contaminatie door Veldeke terug te voeren: ze moeten im-

(38) Van Dam, o.c. 93.
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mers volgens het gewonnen resultaat worden uitgelegd, ‘-soll eine einheitliche
Erkläring möglich sein.’(39)
Zonder op een uitvoerige bespreking van deze plaatsen in te gaan, mogen wij nu
ook reeds besluiten: ze moeten door ontleening uit Veldeke verklaard worden. Uit
de vergelijking toch van beide teksten, men schijnt het zich zelf genoeg bewust te
zijn, is er hier hoegenaamd niets, dat voor Eilhart's prioriteit zou pleiten: deze wordt
eenvoudig aangenomen, omdat men meent die reeds te hebben bewezen.
Wij zouden dan verder aan de zoo even gemaakte beschouwingen over de gevolgde
methode kunnen herinneren: wat bij Veldeke staat en ook bij Eilhart, maar niet zoo
uitdrukkelijk in Veldeke's bron, wordt alweer oorspronkelijk aan Eilhart
toegeschreven.
Om dan de verhouding tusschen Veldeke en zijn Fransche bron eenerzijds en
Tristrant anderzijds aanschouwelijk te maken, wordt een geheele passus uit dit eerste
deel van Veldeke overgedrukt en daarnaast bij de overeenkomstige plaatsen links de
Roman d'Eneas, rechts Tristrant. En men besluit: ‘Das Tekstbild zeigt auf den ersten
Blick dass die Erklärung einer Textcontamination durch Veldeke, die für den zweiten
Teil der in Frage kommenden Monologe versucht wurde, auch für ihren ersten Teil
Geltung hat. Lavinia's Monolog wird bald von dem franzözischen, bald von dem
Tristranttext begleitet. Dazwischen stehen Teile, die beiden Dichtungen fremd sind,
also von Veldeke selbständig als Ubergänge hinzugedichtet wurden:’(40)
Zoo glad loopt het echter niet van stapel. De tekst van Veldeke is veel uitvoeriger
dan de Fransche en dan die van Eilhart; hoewel dit moeilijk kan beoordeeld worden,
daar uit beide, maar vooral uit den Franschen, geheele stukken werden weggelaten,
waar dus, naar het oordeel van Eilhart's verdedigers, beide teksten van dien van
Veldeke afwijken. Nu hadden we toch gaarne geweten vooral wat er van den
Isaldemonoloog werd weggelaten, wat dus door Veldeke zou verwaarloosd zijn
geworden. Maar het is geheel overbodig hierbij langer stil te staan, omdat uit het
overige toch alweer genoeg Veldeke's prioriteit zal blijken.

(39) Ibid. 103.
(40) Van Dam, o.c., blz. 106.
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Feitelijk staat Veldeke's tekst grootendeels op zichzelf: dat zouden maar behendige
overgangen en verbindingen zijn! Echter, slechts tegenover vier of vijf plaatsen staan
parallelplaatsen uit Tristrant alleen; maar tegenover even zoo vele andere staan ook
parallelplaatsen uit den Roman d'Eneas. En dat is hier alweer voor Eilhart's prioriteit
de onoverkomelijke moeilijkheid, en voor Veldeke het onomstootelijk bewijs van
zijn oorspronkelijkheid.
Bij de parallellen tusschen Veldeke en Eilhart alleen moeten we niet vertoeven:
er zouden er zelfs nog meer zijn, dat we er ons niet meer over zouden verwonderen;
dat moet zoo zijn, indien Eilhart Veldeke volgde.
Op een enkele slechts wil ik wijzen. Lavinia spreekt:
Amor, sprac si, der minnen got,
tebrac ich ie din gebot
dat han ich sere erarnet:
ich was des ongewarnet
dat du mich sus ane quames (10271-76).

Alleszins natuurlijk: Lavinia had zich te voren tegen de minne verweerd. Daarop
zinspeelt ze hier: ik word er zeer om gestraft.
Isalde zegt insgelijks:
Cupido, sprach sie, der Minne got
habe ich ergin din gebot
mit ichte i missehaldin
und habe ich arme Isalde
ie icht wedir dich getan,
daz ich vormedin solte han:
daz hastu an mir wol gerochin (2467).

Zooals O. Behaghel reeds had opgemerkt: ‘im Munde Isaldens haben die Worte sehr
wenig Sinn, da sie früher mit der Minne gar Nichts zu tun gehabt.’ (blz. CXC).
Daardoor reeds kan deze plaats, waarvoor hier misschien geen équivalent in Roman
d'Eneas voorkomt, als de andere dergelijke, bij Veldeke alleen voor oorspronkelijk
gelden.
Maar indien Eilhart zijn eigen weg is gegaan, dan moet nogmaals een voldoende
verklaring gegeven worden waarom
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hij zoo herhaaldelijk, en telkens opnieuw terug, met den Roman d'Eneas in aanraking
komt.
Nu bekent men zelf, dat dit hier ook tot viermaal toe ten minste gebeurt. Maar,
Eilhart's prioriteit moet gehandhaafd blijven! En nu tracht men zich uit de moeilijkheid
te redden zoo goed als 't gaat. Bij drie helpt men zich met de gewone uitvlucht: ze
zijn te algemeen en te conventioneel, en Tristrant had ook een Fransche bron.
Laten we toch even toekijken. Het eerste motief zou zijn: Die Liebe hat der
Liebenden die Augen geöffnet. Dat mag wel algemeen en conventioneel klinken;
maar die algemeene gedachte wordt in de drie teksten op juist dezelfde wijze
uitgedrukt: als het motief van de Minne die school houdt en de haren allerlei leert.(41)
Het tweede wordt aangegeven als: Bitte um Linderung. Conventioneel? Goed;
maar toch ook weer bijna gelijkluidend weergegeven.(42)
Het derde zou zijn: Klage über die Liebe. Algemeen? Gewis; maar alle drie de
teksten beginnen met te zeggen rechtstreeks dat ze moeten klagen en vreezen het te
doen.(43)
Bij een vierde motief echter helpt ook dat beroep op algemeenheid en conventie
niet meer. Men tracht dan aan te toonen dat onder gelijkheid van woorden en beelden,
de gedachte toch een gansch andere is. De drie teksten zouden overeenstemmen,
meent men, in de gedachte: die Liebe sei bitter oder sauer. Echter:
De Roman d'Eneas heeft, v. 8220:
el cors m'as mis une amertume
peior que suie ne que fiel.
Amors, redone mei del miel!
[si rasoage ma dolor
par alcune buene savor!]

(41) Men vergelijke: RE. 8184. Amor a escole m'a mise,/ en poi d'ore m'a molt aprise, met Veldeke,
10236: dat mich die minne/ wale leren solde; en Tristrant, 2447 uns hat die minne/ geleret
solche sinne.
(42) RE. si rasoage ma dolor, of: un seul petit me rasoage; En 10251. Minne, nu gesachte mir
etwat; Tr. 2480; Minne nu senfte mir ein teil.
(43) RE. 8194: Il m'estovra clamer de toi. En. 10281: ich wane ich moet van dir klagen. Tr. 2485
ungemaches unde schaden/ kan ich me dann ich turre clagen/ und clage doch iezu genug.
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dus: de Liefde heeft mij in 't hart een bitterheid gelegd, erger dan gal. Liefde, geef
mij honig terug!
Tristrant heeft v. 2460:
ja was ich arme des gewis,
daz sie sanfte und suze were.
nu ist sie mir leidir wordin swere,
unde als ein ezzich sur.
owe, frauwe amur,
wan wirst du mir suze
daz ich dich loben muze?

En men zegt: dat tusschen beide teksten ‘irgend eine Ahnlichkeit nicht vorhanden
ist.’ Want: ‘Im T wird die Liebe sauer wie Essig genannt und süss gewünscht, im
RE. wird dem Herzen etwas das bitter ist wie Galle eingeflösst, wofür die Liebe
Hönig geben möge.’
Maar, werkelijk, neen: de gedachte is in beide teksten juist dezelfde: ‘de Liefde
is mij bitter geworden. Liefde, word mij weer zoet!’ En in beide teksten gaat de
klaagrede op dezelfde wijze, voor het tweede deel, in een rechtstreeksche smeeking
aan Amors, aan frauwe Amur, over. Kan de verwantschap enger gedacht worden?(44)
Mij dunkt dat zulk een plaats alleen reeds wantrouwen had moeten wekken. Voeg
daar dan weer bij: dat beide teksten zich niet één enkel maal, doch verscheidene
malen, ook in dezen passus, als in den vroeger ontleden, aanraken; dat zoo over de
beide monologen, voortdurend onloochenbare aanrakingspunten voorkomen; zelfs
dat het beide monologen zijn, over liefde, over hoofsche liefde, met geraffineerde
zielsontleding; en men zal er niet buiten kunnen, omdat het waarachtig al te
overweldigend duidelijk is, dat Eilhart zijn inspiratie bij Veldeke heeft gezocht.

(44) Men zou bijna kunnen meenen dat de verwantschap van Eilhart met RE. enger is dan met
Veldeke. Deze heeft, v. 10246:
Minne, ich han dich vonden
bitter al betalle.
Minne, du bist noch galle,
Minne, nu wert soete,
dat ich dich loven moete.
Eilhart heeft het Fr. frauwe Amur. Dat zal wel louter toeval zijn. En Hoogduitschers gebruiken
gemakkelijker Fransche eigennamen dan Nederlanders.
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Ik kan de vrees niet onderdrukken, dat men zich, om de omgereerde verhouding te
verdedigen, geheel te goeder trouw gewis, heeft laten verleiden door een stelling
waarin men verrassende nieuwe uitkomsten voor de studie van Veldeke hoopte te
ontdekken, volgens welke onze dichter bij de Rijnlandsche traditie moest ingelijfd
worden. De bewijzen voor Veldeke's prioriteit zijn van dien aard, dat ze allen
gegronden twijfel uitsluiten. Men kan nu nog wel trachten een of ander argument
voor Eilhart op te rakelen; maar bij een aandachtige overweging van het tegenbetoog
zullen ze weldra blijken geen stand te kunnen houden.

III.
Veldeke en de Straatsburgsche Alexander.
Door Eilhart van Oberg voornamelijk heeft men Veldeke met de Rijnlandsche traditie
willen verbinden. Zoo kan de conclusie van ons onderzoek hem nu reeds daaruit
losmaken; want aan zijn verhouding tot den Straatsburgschen Alexander, waarvan
hij eveneens zou afhankelijk zijn, zal men wel niet veel belang meer hechten. Die
afhankelijkheid werd er dan ook maar bijgehaald, om dit afhankelijkheidsverband
met de Rijnlandsche epiek door ten minste nog één draad buiten Eilhart steviger toe
te halen.
Straatsburgsche Alexander heet: een omwerking en voortzetting volgens een
volmaakter rijm- en verstechniek en volgens een moderner epischen stijl, van het
werk van pfaffe Lamprecht, Alexander. Feitelijk is die omwerking en voortzetting
van een Hessisch dichter:(45) maar ze is ons bewaard gebleven in een handschrift uit.
Straatsburg.(46) Welk de verhoudingen zijn van deze redactie tot Lamprecht's werk,
als bewaard in een handschrift uit Vorau(V) en tot een andere redactie als bewaard
in een handschrift uit Basel(B), waar het in een wereldchroniek is ingelascht, en
verder tot de Fransche bron van Lamprecht en tot de onderscheiden latijnsche levens
van Alexander, is meermaals onderzocht ge-

(45) Zoo althans volgens Joachim Kuhnt, Lamprecht's Alexander Lautlehre und Untersuchung
der Verfasserfage nach den Reimen, Halle, 1915.
(46) Zie hierover G. Ehrisman, Geschichte der deutschen Literatur, Ir Teil, 1 Absch.
Fruhmittelhoch. Zeit, blz. 236 vlg. 242 vlg.
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worden, zonder tot eenig zeker resultaat te leiden.(47) Voor ons doel kan dit voorloopig
onverschillig blijven. Alleen de Straatsburgsche redaktie op zichzelf beschouwd
komt hier ter sprake.(48).
Deze Straatsbugrsche redactie, waarin reeds een begin werd gemaakt met de
zuiverder rijm- en verstechniek, zou Veldeke ook gekend en gebruikt hebben.

1. Enkele inleidende beschouwingen ten gunste van Veldeke's prioriteit.
Maar vooreerst, men weet niet eens omstreeks welken tijd die redactie is tot stand
gekomen. Men. zegt 1160; anderen 1160-1170.(49) Ik moet er hier echter op wijzen,
dat men het niet weet, en dat deze tijdsbepaling juist berust op de veronderstelling
dat zij vóór Veldeke's Eneide moet zijn ontstaan.
Verder stemt de wijze zelf, waarop men wel genoodzaakt is aan te nemen dat
Veldeke den Alexander zou hebben uitgebaat, geheel sceptisch. Men zegt: Heinrich
von Veldeke hat den Strassburger Alexander ausgiebig und in seinem vollen Umfang
benutzt. Das geht daraus hervor, dass die Parallelstellen über das ganze Gedicht
verbreitet sind. Dies weist zugleich darauf hin, dass Veldeke nicht eine Handschrift
vor sich gehabt oder eine bestimmte Partie auswendig gekonnt hat, sondern dass das
ganze Gedicht ihm so vertraut war, dass ihm, als er seine Eneide schrieb, die
passenden Parallelen jedesmal in den Sinn kamen und er sie entweder aus dem
Gedächtnis oder nach einer Handschrift in sein Gedicht einfügte.(50) Enkele passages
zou hij toch zelfs van buiten hebben gekunnen. Welnu, daar geloof ik al niets van:
Dat is voor mij des Guten zu viel. Wie te veel wil bewijzen, bewijst niets. Dat
Veldeke, de toch zelfstandige kunstenaar met een eigen kunstideaal, een nog, wat
die kunst betreft, onbeholpen gedicht zooveel eer zou hebben aangedaan, wil er bij

(47) Zie daarover J. Van Dam, o.c. blz. 2 vlg., en passim,
(48) Ik weet wel, dat de prioriteit van die redactie reeds door vele Duitsche philologen aangenomen
werd, als door Scherer, Roediger, Kinzel, Behaghel, Wilmanns, enz.; maar ook door anderen
geloochend of betwijfeld is geworden. cf. Van Dam, o.c. blz. 77.
(49) G. Ehrisman, o.c. blz. 244; waar eenvoudig beweerd wordt: ‘Seine Tätigheit fällt um 1160’.
J. Van Dam o.c. blz. 13, neemt met Kinzel en Ehrismann 1160 tot 1170 aan.
(50) J. Van Dam, o.c. blz. 84.
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mij niet in. Veeleer begrijp ik dat voor een navolger, die zich ook eens in de nieuwe
door Veldeke ingevoerde kunst wilde oefenen of lauweren verwerven, zooals we bij
Eilhart reeds hebben waargenomen.
En waarin dan zou die afhankelijkheid bestaan? Bijna uitsluitend in rijmen, staande
uitdrukkingen, epische wendingen en formules. Zoo heeft men 109 ‘Parallelstellen’
tusschen de Eneide en Alexander kunnen bijeenbrengen.
Dat hieruit een verhouding van afhankelijkheid tusschen beide gedichten zou
volgen wil ik wel aannemen. Maar ik betwist dat het Veldeke zou zijn, die daarom
afhankelijk moet heeten. Men wijst er dan op, dat zulke gelijke plaatsen dikwijls in
den Alexander in zeker partieën in elkanders nabijheid voorkomen: maar dit pleit er
toch nog niet voor, dat Veldeke die daar zou hebben ont eend. omdat ou beter met
die gedeelten vertrouwd was en ze misschien van buiten kende.
Omgekeerd kan dit voor den dichter van den Alexander gelden, die zich soms al
wat enger bij de Eneide kan hebben aangesloten. Voornamelijk indien hij iemand
was, zooals onze overtuiging is, die onder den invloed van de door Veldeke
ingevoerde kunst, er zich op heeft willen toeleggen om haar na te volgen zoo goed
hij kon. Gelijk Eilhart. En in zulk een veronderstelling komen die ‘Parallelstellen’
veel beter tot hun recht dan in de omgekeerde.
Men heeft dan ook nog positief Veldeke's afhankelijkheid trachten te bewijzen: dit
alleen is hier voor ons doel van belang.
Maar dit onderzoek wordt, onbewust, door twee vooroordeelen tegen Veldeke
beïnvloed: de nog gebrekkige techniek van den Alexander heeft de opvatting
vastgezet, dat hij de oudere moet zijn. Wij zagen dit vooroordeel reeds verderfelijk
werken bij de bespreking van Eilhart's verhouding tot Veldeke. Nu zegt men wel,
dat die beschouwing weinig bewijskracht heeft: ze was toch het voornaamste argument
van vroegere verdedigers van de prioriteit van den Alexander. Verder, reeds onder
den invloed van dit eerste vooroordeel worden de gelijke plaatsen tusschen Eneide
en Alexander al wel beschouwd als van groot gewicht in de schaal ten voordeele van
den Alexander tegenover Veldeke.
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2. Veldeke onafhankelijk van de Vorau-redactie.
Een eerste argument voor de prioriteit van den Alexander ware dan: Das Zusammen
treffen der Vorauer - und der Strassburger - handschrift in Stellen, die zur Eneide
stimmen, kann nur erklärt werden, wenn man annimint, dass Veldeke das
Alexanderlied benutzt, nicht umgekehrt. Denn da die Vorauer handschrift kurz nach
1163 angezetzt wird, bestand sie schon als Veldeke seine Eneide in Angriff nahm.(51)
Het argument beteekent dit: het Vorau-handschrift heeft den oorspronkelijken
tekst van Pfaffe Lamprecht's Alexander. De Straatsburgsche redactie heeft dien
metrisch en stilistisch, volgens een betere vers- en rymtechniek omgewerkt en er dan
nog een eigene voortzetting aan toegevoegd. Nu komen er in dit eerste deel der
Straatsburgsche redactie waarin de oorspronkelijke Alexander-tekst omgewerkt wordt
27 parallelstellen op de 109 voor met de Eneide. En op die 27 staan er ook 11 in den
Vorau-tekst.
Nu redeneert men: de Str. Alex. heeft zeker die 11 plaatsen niet uit Veldeke, maar
uit den ouderen tekst. Hij heeft dus ook de 16, of liever de 109 - 11 = 98 andere ook
niet uit Veldeke, maar Veldeke moet ze hebben uit hem.
Zoo voorgesteld, - en dat toch is wel het betoog - verraadt deze redeneering al
dadelijk hoe zwak ze staat, en laat ze reeds vermoeden, dat ze wel zou kunnen
omgekeerd worden.
Dit argument toch zou iets beteekenen, als die plaatsen nu werkelijk wat meer
waren dan wat alledaagsche rijmen.
Maar als treffend en afdoend bewijzend voorbeeld wordt aangehaald(52):
V. 1001 vlg.

Str. Al. 1394 vlg.

des siges, des er da nam

des siges, des er dar nam,

werez ein wole bedaht man,

were er ein wol bedaht man,

er ne wurdes niemer ze fro;

er ne wurdis niemer fro;

wande er gescah sit also

wandiz gescah ime also

daz ir mere was der ime

daz ime me lute tot bleip,

da tot belaib

des sage ih u di warheit,

tan der inerhalb Tyre ware,

dan der in Tyro ware

weder geste oder burgare

geste oder burgare.

(51) Van Dam, o.c. 78.
(52) Van Dam, o.c. blz. 78.
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daarnaast vergelijkt men Veldeke: En. 7236 vlg. over Turnus:
doe hadde er sinre manne
dot da gelaten
vele uter maten,
die rouwen hem vel sere,
twentichstont was her mere
danne der borgare
die da erslagen waren.

Ik beken dat ik niet inzie, wat geheel deze vergelijking bewijzen moet: in den tekst
der Eneide vind ik niets met V of S gemeens dan juist de rijmen borgare: waren.
Niet eens geste oder borgare; maar juist die twee woorden, nog wel in omgekeerde
orde. Wat bewijst dat nu toch? Wel voegt men er onmiddellijk aan toe: ‘Es ist auf
Grund dieser Stelle unmöglich zu entscheiden, ob Veldeke die Vorauer oder die
Strassbruger Fassung gekannt hat.’ Dus: dit zou moeten bewijzen dat Veldeke die
paar rijmen uit den Alexander had, 't zij uit V 't zij uit S? Maar werkelijk: neen;
Veldeke heeft noch de Vorauer noch de Straatsburgsche redactie voor zich gehad.
Ware dit werkelijk het geval geweest, dan zou zijn redactie, bij de treffende gelijkheid
van het motief, wel wat meer gelijkheid in de uitdrukking ook hebben vertoond dan
juist dit borgare: waren.
En dat heet eine beweisende Stelle? Zoo ze iets bewijst, dan is 't al wel Veldeke's
onafhankelijkheid. En die plaats, die twee rijmen, is nu één van de 11 plaatsen, en
nog wel één der treffende plaatsen, die Veldeke met de twee Alexanderredacties
gemeen heeft en waaruit zijne afhankelijkheid moet volgen. Andere treffende plaatsen
zouden nog zijn b.v. rijmen als: verzonken; verdronken; unreht: kneht; irslagen (dot)
lach: gesach, dit wel twee maal; enz. en een paar formule's als: la dine rede wesen
(stan); mannen unde seilen. Het moet wel niet zoo moeilijk zijn in de over de 13000
vv. lange Eneide een tiental rijmen of formules van dien aard te vinden, die ook in
een ander gedicht voorkomen, als in de Vorau-redactie. Maar wie zal daaruit besluiten
dat die daarom hieruit of uit de Straatsburgsche redactie waarin ze werden ongenomen,
door Veldeke werden ontleend? En bij het als treffend aangehaalde geval is het ons
reeds gebleken dat dit zeker niet is gebeurd.
En nochtans, aan dit verband van Veldeke met de Straats-
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burgsche redactie door die van Vorau schijnt men een buitengewoon belang te hebben
gehecht: dat zou beslissend zijn tegen onzen dichter. Er is niets van. Ja: geheel deze
argumentatie uit dit verband zou ten slotte tegen den Straatsburgschen Alexander,
voor Veldeke's oorsrponkelijkheid, kunnen gekeerd worden.

3. De ongelijke verspreiding in S van de parallelplaatsen met En. pleit
voor Veldeke's prioriteit.
Immers: wij zagen reeds dat de Str. Alex., zoolang hij nog den Vorau-tekst omwerkt,
slechts 27 parallelplaatsen met de Eneide vertoont, waarvan er elf ook reeds in de
Vorauredactie voorkomen. Dan blijven er voor het door hem zelfstandig toegedichte
deel nog 82 parallelplaatsen over. Zoo zijn die parallelplaatsen met de Eneide
opvallend verschillend verspreid over beide deelen van de Str. redactie. Hoe is dit
te verklaren? Is het niet omdat de omwerker bij zijn eerste deel zich nog grootendeels
bij de rijmen van zijn voorbeeld heeft aangesloten, ja door die rijmen meer gebonden
was; terwijl hij bij zijn eigen voortzetting meer onder den invloed van Veldeke's taal
is gekomen?(53) Indien nu Veldeke navolgde, indien hij dus den geheelen
Straatsburgschen Alexander vóór zich heeft ge had, dan zouden die parallelplaatsen
ongeveer gelijkmatig over beide deelen moeten verspreid zijn. Hoe zou hij vooral
in het tweede deel zijn rijmen en formule's zijn gaan zoeken, terwijl hij in het eerste
van al de rijmen die de Straatsburgsche redactie uit die van Vorau had overgenomen
er slechts elf, wij zagen van welken aard, zou hebben aangewend?(54)
Spreekt ook dat weer niet, duidelijk genoeg, voor Veldeke? Bevestigt dat weer
niet wat we zooeven reeds mochten besluiten uit de als bewijzend aangevoerde
vergelijking: dat Veldeke zeker daar niet had nagevolgd?

(53) Het rijmsysteem van S. stemt ook gansch overeen met dat van Vorau in dit eerste deel, maar
wijkt er van af in de voortzetting: dan wordt het ook meer Rijnfrankisch. Zwierzina, Verhandl.
der 46 Phil Vers. in Straatsburg, 1902, blz. 132-134.
(54) Men zou kunnen meenen dat dit ook samenhangt met het feit dat S. zooveel uitvoeriger is
dan V.: maar dit is slechts schijn; zijn voortzetting is niet zoo veel langer dan zijn omwerking
van V.
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4. De aanrakingspunten van S met Veldeke's bron bevestigen Veldeke's
prioriteit.
Het vermeende verband van de Eneide door den Straatsburgschen Alexander met de
Vorau-redactie is wel reeds als afdoend bewijs tegen Veldeke beschouwd geworden.
Hoe kan het anders gebeurd zijn, dat men weer zoo licht over ten minste vijf
plaatsen is heengestapt, waar de Alexander niet alleen met de Eneide, maar ook met
dier bron, den Roman d'Eneas, overeenstemt? Is de Alexander primair, heeft hij de
Eneide niet gebruikt, hoe komt hij dan tot vijf maal toe, volgens de voorstanders zelf
van zijn prioriteit, met de bron van de Eneide in aanraking? En hier juist geldt het
niet alleen wat rijmen en uitdrukkingen; hier geldt het overname van motieven.
Weer tracht men zich te redden door op enkele kleine verschillen in de uitdrukking
te wijzen: Veldeke zou dan weer door zijn contaminatie-methode zijn bron en den
Alexander hebben verbonden. Weer dezelfde fout: omdat Veldeke vrij vertaalt en
de Alexander het motief volgens die vertaling overneemt, moet een lichte afwijking
in de uitdrukking tegen Veldeke pleiten(55). En men verliest uit het oog, dat de
Alexander zoo tot vijfmaal toe ten minste rechtstreeks met den Roman d'Eneas door
Veldeke in aanraking komt. Zulke herhaalde aanrakingen met een werk dat, ware de
Alexander primair, hoegenaamd geen invloed op dit gedicht zou hebben gehad, zijn
toch wel een zeer bezwarende omstandigheid. Om nog niet te zeggen, dat ze duidelijk
voor de prioriteit van de Eneide zouden pleiten.
Een dier plaatsen doet dit, meen ik, toch wel. Roman d'Eneas heeft, v. 3145 vlg.:
et Eneas ala guarder
par les falaises de la mer.

(55) J. Van Dam, o.c. blz. 80 Men ziet over de moeilijkheid heen, men interpreteert reeds de
plaatsen tegen de Eneide, waar men het voorstelt: Aus diesen Beispielen geht hervor, wie
Veldeke verfuhr. An ke ner Stelle übersetzt er wörtlich. Die französische Ouelle bot ihm
irgend einen Begriff, der ihn an eine bekannte und brauchbare Stelle im Alexander erinnerte
(blz 81). Ja maar, die Alexanderplaatsen komen toch ook in hun motief met Veldeke's bron
overeen!
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Veldeke vertaalde dit, 4036 vlg.:
doe was der here Eneas
gereden uter den here
op einen berch bi dat mere.

Alexander nu heeft, v. 5157:
do wir furen bi den mere
do reit ich uzer den here.

Dit dunkt me duidelijk navolging uit Veldeke. Dit buiten het leger afzonderlijk rijden
op een berg bij de zee komt uit het Fransch: mere verbindt het nog met mer; op einen
berch = par les falaises; uter den here wordt door het Fransch verondersteld. En in
den Alexander komt ditzelfde motief met bijna dezelfde woorden en met dezelfde
rijmen weer. Hoe kwam de Alexander onafhankelijk van de Eneide tot dit motief?
En kwam hij er al onafhankelijk toe, hoe drukt hij het uit met rijmen en voorstellingen,
die door den Roman d'Eneas duidelijk genoeg werden ingegeven?
Doch nogmaals: op zichzelf mogen zulke plaatsen afzonderlijk niets afdoends
bewijzen; maar als er zóó meer voorkomen? Dan wordt de waarschijnlijkheid van
ontleening die we konden aantoonen, wel sterker.
Want het geldt hier geen rijmen of epische formule's alleen: het geldt hier gelijke
motieven. En nu zegge men al: op 109 parallelplaatsen slechts viif die eenigszins
met Veldeke's bron overeenstemmen! Maar men beginne eens van die 109 plaatsen
de loutere rijmen en formule's weg te tellen. En dan zijn vijf benaalde
aanrakinespunten met den Roman d'Eneas toch, naar mijn meening, wel te veel(56):
bijzonder in een werk van gansch anderen aard, waarvan de dichter alleen Veldeke's
techniek heeft willen navolgen. En men vergete niet dat men de prioriteit van den
Alexander positief bewijzen moet.

5. - Uit de vergelijking van enkele parallelplaatsen tusschen S en En.
Nadat men zich op gezegde wijze van de vijf erkende aanrakingsplaatsen tusschen
Alexander en Roman d'Eneas heeft

(56) Er zouden er natuurlijk nog wel meer zijn, konden ook Veldeke's vrijer bewerkingen van
zijn bron aangevoerd worden.
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vrijgemaakt, wil men dan nog enkele andere plaatsen, een drietal, afzonderlijk
behandelen, waarin Alexander en Eneide rechtstreeks met elkander overeenkomen,
en die wat meer dan rijmen en formule's zijn.
Hierbij dient reeds opgemerkt, dat men, omdat een plaats bij Veldeke voorkomt,
welke geen rechtstreeksche, maar een vrije bewerking van zijn bron is en welke ook
in den Alexander wordt aangetroffen, nog niet onmiddellijk besluiten mag: Veldeke
had dit uit den Alexander. Bij de bespreking van Eilhart's verhouding tot Veldeke
hebben we reeds genoeg daartegen gewaarschuwd.
En nochtans, dit gebeurt weer bij het eerste aangehaalde geval.
In Roman d'Eneas wordt Dido's assche in een prachtige tombe ‘fait a esmals et a
neel’ begraven; een rijker had nooit mensch gezien. Dat was een kluifje voor onzen
hoofschen dichter om dit graf wat te beschrijven. Daarin nu zegt hij:
ic segge u wat der sarke was:
ein prasem groene alse ein gras.

Maar nu heeft de Str. Al. bij een sarc dien Alexanders mannen bij de begraving
hunner dooden eens vonden ook die bijzonderheid:
der sarc was grune alse ein gras.

Wie is er hier primair? Waarom noodzakelijk de Alexander? en waarom niet Veldeke?
Ja, wat bewijst dat dit rechtstreeksche afhankelijkheid is? Groen was een geliefkoosde,
rijke kleur, en als ein gras bij groen is loutere formule. Vgl. En. 1720: Ein samit
groene als ein gras.
Bij een tweede plaats zou men, ik beken het, kunnen weifelen.
De vrouw van koning Latinus deelt aan Turnus mee, dat hij zijn recht op Lavinia
tegen Eneas verdedigen moet. De Roman d'Eneas heeft, 3385 vlg.:
Quant la dame et piece ploré
son duel et son complaint mené,
si apela un escurier
dont ele fist son mesagier;
ses paroles li encharja,
dreit a Turnus l'en enveia.
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Dus zij zendt aan Turnus een bode. Veldeke laat haar een brief schrijven:
Doe die koninginne
met soliken onsinnen
here hande lange gesloech,
end geweinde genoech
e danne si sich op gerichte,
einen brief si selve dichte
end skreif hen met herre hant,
den sande si in dat lant...

Nu zegt men eerst: dat Veldeke in de eerste vier verzen zijn bron woordelijk overzet.
Men vergelijke: van onsinnen = uitzinnigheid, van handen slaan niets. En dat hij
daarna zou voortgaan met het motief van een brief dien koning Darius aan Alexander
schreef:
Darius sih do uf hub
ende troste sinen mut.
er dihte selbe einen brieb.
mit seiner hant er in scrieb.
er santin Alexandro...

Welnu, de Str. Al. had dit niet uit Veldeke; want in de Historia de proeliis van
Alexander, die hij bij zijn voortzetting schijnt gevolgd te hebben, komt die
bijzonderheid voor: et exexit se de terra statimque scripsit epistolam Darius ad
Alexandrum. Dus had Veldeke dit uit den Alexander, voornamelijk daar ook dit zich
oprichten hier vermeld wordt.
Bij een eerste lezing kan dit indruk maken. Afdoend echter is het geenszins.
Waarom kon Veldeke zelf niet op die verandering van een bode in een brief gekomen
zijn? Voornamelijk daar de koningin haren bode met hare boodschap, hare woorden,
ses paroles, zond. Een brief is hoofscher, en Veldeke houdt veel van dergelijke
brieven. Boden vertrekken bij hem met brieven. In de Eneide heet het meermaals:
doe hiet he skrîven brieve;
vel wîden he die sande
mit boden achter lande (4506-08).

en in Servatius:
Sijne boden hij doen sande
met brieven achter lande (1084-85).
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Is het dan zoo vreemd, dat Veldeke, wanneer hij uitdrukkelijk dien bode in zijn eigen
bron vermeld vond, diens boodschap in een brief heeft gesteld? dat hij dan Lavinia's
moeder een brief heeft laten schrijven?
Als nu iemand te neer ligt gedrukt, in rouw, en een brief gaat schrijven, dan is een
uitdrukking om die verandering van houding te beteekenen als si sich op gerichte
gansch natuurlijk, bijzonder daar dit woord een gemakkelijk rijm met het bij een
brief schrijven passende dichten bood. Ook heeft Veldeke geen van de rijmen uit
den Alexander; uf hub is zelfs op gerichte. Het motief moge dan al hetzelfde zijn;
niets bewijst dat Veldeke dit rechtstreeks uit den Str. Alexander zou hebben en het
niet zelf heeft kunnen vinden. Het verschil zelf in uitdrukking en rijmen pleit voor
dit laatste.
Indien er dergelijke parallelplaatsen meer waren, dan zou dit argument wel eenige
bewijskracht bezitten. Zoolang het echter niet beslissen kan, zoolang het kan uitgelegd
worden, zonder noodzakelijk Veldeke's afhankelijkheid te veronderstellen, vermag
het tegenover al wat we in de omgekeerde richting reeds hebben aangetoond onze
overtuiging niet meer aan het wankelen te brengen. We moeten dan wel aannemen
dat Veldeke van zelf door eigen vinding of door herinnering uit andere hoofsche
verhalen op gelijkaardig motief gekomen is. Nog verliest dit argument veel van zijn
schijnbare kracht, als men bedenkt dat dit uit de geheele Eneide en uit den geheelen
Alexander werd gehaald.
Zoo kan ook uit die tweede plaats die als fataal voor Veldeke wordt behandeld,
feitelijk niets afdoends bewezen worden. En daartegenover staat dan weer, dat de
derde veeleer ten voordeele van onzen dichter pleit.
In de Eneide is Pallas gestorven. Zijn vader Evander klaagt over zijn dood. Daarin
nu komen de verzen voor, 8136 vlg.:
Skone son Pallas,
sprac der koninc Evander
‘nu enweit nieman ander
wan ich alders eine
met weliken trouwen ich dich meine,
lieve son jonge....

En nu houdt Evander een geheele klaagrede, die een vrije uitbreiding is van enkele
verzen slechts uit Roman d'Eneas.
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Nu heeft de Alexander ook, vv. 3795 vlg.:
nu ne weiz nieman ander
wene god althirs eine,
helt, wi ih dich meine
und mit wilhen truwen.

En men besluit: Veldeke heeft die verzen uit den Alexander.
Maar dit kan men alweer niet zonder a priori te veronderstellen, dat alle vrije
bewerking bij Veldeke, waar die met een ander overeenkomt, noodzakelijk door hem
uit dien anderen moet zijn overgenomen; alsof die overeenkomst niet even goed kon
verklaard worden door dat die andere vrijwel slaafsch Veldeke afschrijft, waardoor
Veldeke natuurlijk grooter overeenkomst met hem dan met zijn bron vertoont. En is
geheel die klaagrede bij Veldeke geen zeer vrije bewerking van zijn bron?
Het komt me echter voor dat uit deze plaats duidelijk Veldeke's prioriteit kan
afgeleid worden.
De wending: nu einweit is geheel in den aard van Veldeke; vgl. hierboven, blz
898. Men zou zulke plaatsen, op goed valle 't uit gekozen, gemakkelijk kunnen
vermeerderen. Verder:
Hoe mooi doet dit ich hier aan, gegroeid als het is uit het vaderlijk gevoel: nu weet
niemand anders zoo niet ik alleen, met welke trouw ik u min, u ben toegedaan.
Meenen: nog een zeer gebruikelijk woord in onze mystieke literatuur: minnen ende
menen. Al. verandert dit ich tot Got: alledaagsch, maar ook sententieus genoeg: nu
weet niemand anders zoo niet God alleen. Indien Veldeke dit vers vóór zich zou
hebben gehad, dan zou hij door die spreukachtige uitdrukking zijn gebonden geworden
en gezet hebben ook God, zonder er aan te denken dit tot ich te veranderen. Het
volgende vers van Veldeke is den Alexander-dichter waarschijnlijk te lang geweest.
Zoo heeft hij het gebroken. Hij heeft er een onverschillig, onbeholpen woord als
toespraak bijgedaan: helt; en dan gezet: wi ih dich meine/Und mit wilhen truwen.
En dat is ééne der drie plaatsen die men als treffende voorbeelden aanhaalt van
navolging door Veldeke! En op de plaatsen van aanraking tusschen Alexander en
Roman d'Eneas wordt zoo goed als niet gelet.
Voeg nu daarbij dat de wijze waarop Veldeke den Alexan-
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der zou hebben gebruikt ons reeds sceptisch had gelaten; dat met al die rijmen en
epische formule's niets tegen Veldeke is kunnen afgeleid worden; dat de ervaringen
die wij bij ons onderzoek in de Eilhart-Veldeke kwestie hebben opgedaan ons zeer
wantrouwig tegenover de gevolgde methode hadden gemaakt; dat de ongelijke
verspreiding in den Str. Alexander van de parallelplaatsen met de Eneide, en de
aanrakingspunten met Veldeke's bron sterk ten gunste van onzen dichter pleiten: en
men zal begrijpen dat ook in deze kwestie, hoewel we dit niet met dezelfde stelligheid
hebben uitgemaakt Veldeke's prioriteit ons veel waarschijnlijker voorkomt: de laatst
behandelde parallelplaatsen, ook met dien bepaald aan Veldeke eigen inzet, laten
zelfs zoo goed als geen twijfel over.
Zouden deze enkele opmerkingen niet bevredigen, dan zijn we bereid de zaak
verder te onderzoeken. Maar geheel deze Straatsburgsche Alexander-kwestie is een
warboel, waaruit het zeer lastig is iets met voldoende zekerheid af te leiden. Vele
geleerden meenen zelfs dat de Alexander na Eilhart komt en van dezen afhankelijk
is(57). Dan komt hij zeker ook na de Eneide. Nu Eilhart reeds als voorbeeld van de
Eneide moet wegvallen, zou men, om het vóór-hoofsche epos met dien Alexander
nog te kunnen handhaven, zijn dateering vóór Veldeke moeten zeker maken; terwijl
de waarschijnlijkheid dat dit niet zóó is mag volstaan om ook dit werk uit te schakelen.
Spreekt de uitwendige geschiedenis van de Straatsburgsche redactie misschien
ten voordeele van een vroegere vervaardiging dan de Eneide? Het handschrift zelf
is bij den brand der bibliotheek te Straatsburg verloren gegaan: men heeft er alleen
een afschrift van. Volgens deze zou het oorspronkelijke handschrift aan het slot
vermelden dat dit in 1187 geschreven werd. Feitelijk kunnen we dus omtrent den
ouderdom van de Straatsburgsche redactie niets meer controlleeren. En wat de
vermelding van het jaar 1187 waard is kan niet bepaald worden. In alle geval, reeds
in 1174 was de Eneide grootendeels gedicht.
Zoo meenen wij dat niet alleen Tristrant und Isalde, maar ook de Straatsburgsche
Alexander van de lijst van Veldeke's voorloopers en wegbereiders mag geschrapt
worden.

(57) Zoo Lichtenstein, Kinzel, de uitgever van den Alexander, Wilmans, I. Van Dam wil
omgekeerd bewijzen dat Eilhart van den Straatsburgschen Alexander afhankelijk is, o.c. blz.
64 vlg.
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IV.
Slotbemerkingen.
Dat nu Veldeke reeds in een letterkundige traditie stond: in een soort van literatuur-taal
die niet een product is geweest van bewust wikken en wegen, maar de uitkomst van
een latente overlevering, als in de verhalende poëzie, met vaste, gemakkelijke rijmen,
en formules, licht tot stand komt, is wel zeker, en nemen we niet alleen gereedelijk,
maar verwelkomend aan. Dat zulk een taal zich ook wel buiten de grenzen van het
graafschap Loon over het Oost-Nederfrankische taalgebied heeft verspreid, dat de
dichters daarbij in hun rijmen voornamelijk het oog hielden op voordrachten voor
verschillend gehoor, en rijmen verkozen die in verschillende dialecten konden
behouden of licht veranderd worden, schijnt slechts natuurlijk. Dat kan Veldeke
vooral in zijn Eneïde wel hebben nagestreefd. Zooals uit de vergelijking van de oude
XIIe eeuwsche fragmenten van Servatius met het handschrift uit de XVe eeuw wel
blijkt, werden ook zulke voor voordracht bestemde gedichten door de afschrijvers
meermaals eenigszins bij hun dialect aangepast. En zoo is ook de Eneïde in de
verschillende handschriften verschillend dialectisch gekleurd.
Maar de kern van Veldeke's taal, ook zijn Eneïde, is wel zijn Limburgsch
Oost-Nederfrankisch. En het wil ons voorkomen, dat, alvorens die staande rijmen
en formules bij Veldeke uit den Straatsburgschen Alexander te willen verklaren, men
den Servatius had moeten ter hand nemen, of vele, zoo niet alle, daar al niet aanwezig
waren. Misschien zou men tot de ontdekking zijn gekomen, dat onze dichter, zooals
hij den Alexander had gebruikt, ook den Servatius zou hebben gekend en nagevolgd(58).

(58) Deze studie was reeds geschreven, toen ik kennis kreeg van de laatste aflevering van het
tijdschrift van N.T en I etterkunde, 47. 3 en 4, met de bijdrage van Prof. Van Dam over de
Letterkundige beteekenis van Veldeke's Servatius. Hij treedt er, naar mijn meening,
onrechtvaardig streng op tegen A. Kempeneers en diens bewijsvoering voor Servatius'
echtheid. Feitelijk komt hij, door gedetailleerder analyse dan A. Kempeneers dit voor zijn
doel had noodig geacht, en voor dit doel ook wel niet noodig was, tot dezelfde conclusie:
aan de echtheid van Servatius kan niet getwijfeld worden. Hij analyseert in 't bijzonder de
epische taal, vooral de epische rijmen en formules, en komt tot het resultaat, dat we hierboven
aangaven; zijn analyse openbaart de overeenstemming tusschen Eneide en Servatius, al zijn
er epische formules die niet in de Eneide aanwezig zijn, maar de epische taal wordt in beide
werken zeer soepel en naar hun aard gedifferentiëerd toegepast Misschien zal Prof. Van Dam
zooals hij aan 't slot schijnt te kennen te geven, ook Servatius met de Rijnlandsche traditie
willen verbinden. Wij zijn benieuwd te vernemen hoe hij dit zal doen. In alle geval reeds nu
is die Rijnlandsche traditie geen doorgangsstation meer naar het Thüringisch. Wij meenen
ook, dat men bij zulke studie eerder van de oude Servatius-fragmenten had moeten uitgaan.
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En dat zou geheel die Rijnlandsche literatuur-taaltraditie wel den genadeslag kunnen
geven. Het bestaan ervan werd ook uitsluitend afgeleid uit den Straatsburgschen
Alexander, uit Eilhart en uit Veldeke(59). En nu zou die Rijnlandsche literatuurtaal
eenvoudig navolging van de taal van Veldeke kunnen zijn.
Zoo mogen wij, wat over de verhouding van Veldeke tot Eilhart en tot den
Alexander gezegd werd, gerust omkeeren: Eilhart heeft Veldeke zóó grondig gebruikt,
dat zijne afhankelijkheid de door loutere herinnering mogelijke overtreft; hij heeft
gansche deelen van de Eneide zoo goed als van buiten gekunnen of vóór zich gehad,
toen hij zijn Tristrant schreef(60) En:
De Straatsburgsche Alexander heeft Veldeke in zijn vollen omvang gebruikt. Dat
blijkt hieruit dat de parallelplaatsen over het gansche gedicht verspreid zijn. Dit
beteekent mede, dat de Alexander-dichter geen handschrift vóór zich gehad of een
bepaald gedeelte van buiten gekunnen heeft; maar dat hij zóó met de gansche Eneïde
vertrouwd was, dat, toen hij zijn Alexander bewerkte, de passende parallelplaatsen
hem telkens te binnen kwamen en hij ze ofwel uit het geheugen ofwel naar een
handschrift in zijn gedicht inlaschte(61).
Zoo iets, zulk een werkwijze, die bij Veldeke tegenover zulke gedichten zoo goed
als ondenkbaar was, zal slechts natuurlijk blijken te zijn bij navolgers, die, vol
bewondering voor den meester en voor zijn nieuwe kunst, zich hebben ingespannen
om het hem na te doen. Vandaar ook dat ze zich zoo eng zelfs bij Veldeke's taal
hebben aangesloten(62).

(59) ‘Das Rolandslied und die Kaiserchronik, wahrscheinlich auch der König Rother, haben für
die Entwicklung dieser epischen Erzählungsweise wesentliche Bedentung’. Maar: ‘solang
das Verhältuis d eser Dichtungen zum Rhein noch nicht geklärt ist, ist auch über den Ursprung
der Formelsprache das letzte Wort noch nicht gesprochen’. (V. Dam, Veldeke-Problem, 22).
(60) Van Dam. Zur Vorgeschichte blz. 107.
(61) Van Dam, ibid. blz. 84.
(62) Dat wil nu ook weer niet zeggen dat we die 109 parallelplaatsen alle werkelijk als zoodanig
beschouwen.
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En wat dit voor het bestaan van zulk een epische taal ten onzent veronderstelt moet
ik hier niet verder aantoonen.
Wat wij nu reeds wel meenen is: dat Veldeke van de literaire traditie der Rijnlanden
onafhankelijk is geweest. M. a.w. men heeft daar een vóór-hoofsch epos willen
ontdekken; een epos namelijk waarin reeds vele der literaire strekkingen van het
hoofsche epos aanwezig waren, welke door Veldeke slechts verder werden ontwikkeld,
doorgevoerd en bekroond(63). Zulk een vóór-hoofsch epos, meenen wij, zou wel een
mythus kunnen zijn. De twee groote werken waaruit dit zou blijken, en waarvan de
Eneïde zou afhankelijk zijn geweest, zijn juist werken, waarvan de chronologie niet
vaststaat. Men heeft ze vóór de Eneide laten ontstaan, omdat de Eneide er van moest
afhankelijk gemaakt worden. Naar al wat we over Eilhart's tijd kunnen weten, was
hij jonger dan Veldeke. En over den tijd van den Straatsburgschen Alexander kan
niets met zekerheid bepaald worden Hoe jammer voor de theorie van dit vóór-hoofsche
epos, begrepen in den door ons bepaalden zin, dat men, om haar te handhaven, beroep
moet doen op werken waarvan het niet eenmaal zeker is, waarvan het nu veeleer
waarschijnlijker is, dat ze na Veldeke zijn ontstaan.
Dit is dan ook onze opvatting: Veldeke heeft door zijn nieuwe kunst, zoodra hij
in Duitschland bekend geraakte, er zulk een bewondering verwekt, dat men hem
dadelijk heeft willen navolgen. En de Tristrant und Isalde zoowel als de
Straatsburgsche Alexander zouden wel de eerste nog eenigszins onbeholpen pogingen
in die richting kunnen zijn. Vóór Veldeke bestond er in Duitschland aan den Rijn
feitelijk niets van dien aard. Eilhart heeft met Veldeke's hoofsche kunst willen
wedijveren. De Straatsburgsche Alexander, misschien niet vóór de XIIIe eeuw
ontstaan, heeft zich op zijn zuiverder vers- en rijmtechniek toegelegd: de omwerker
heeft het nu verouderde Alexander-epos voor de Duitsche kunst bij de nieuwe
kunstvereischten willen aanpassen.
Ik zeg dit niet om de door mij in mijn Geschiedenis verdedigde theorieën over het
bestaan te onzent eener oudere Dietsche

(63) Dat wil dus niet zeggen, dat er vóor Veldeke in Duitschland geen verhalende poëzie bestond.
Maar, behalve dat die vroegere verhalende poëzie moeilijk met den Rijn kan verbonden
worden, kan ze evenmin als rechtstreeksche voorbereiding van het hoofsche epos beschouwd
worden.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

935
kunst en over het ontstaan der Middel-nederlandsche letterkunde te verdedigen. Die
theorieën zijn van de oplossing van de hier behandelde vragen geheel onafhankelijk.
Zelfs indien Veldeke werkelijk in die Rijnlandsche traditie zou staan, hij is en blijft
toch steeds de vermiddelaar tusschen de Fransche en de Duitsche kunst. Dat geeft
iedereen, impliciet of uitdrukkelijk, toe. En niet over Straatsburg of Keulen, maar
over Vlaanderen en Brabant. Het eenige verschil zou zijn, dat die vermiddeling niet
meer zou gebeurd zijn door iemand die geheel buiten die Rijnlandsche traditie stond,
maar door iemand die er door zijn dialect en door een soort van literatuurtaal reeds
eenigszins mee verbonden was. Ik zou het bestaan van dit vóór-hoofsche epos en
Veldeke's toegehoorigheid daarbij kunnen erkennen, zonder dit vermiddelaarschap
tusschen Fransche en Duitsche kunst langs Vlaanderen en Brabant om te moeten
opgeven.
Dit is een geheel andere vraag, die ik hier niet verder moet behandelen. Ik wil hier
alleen tegen misverstand waarschuwen.
Ook werd dit onderzoek niet ingegeven door eenig verlangen om Veldeke geheel
voor onze Dietsche letterkunde te redden of om zijn verdienste te verheffen. Toen
ik onlangs, naar aanleiding van een verzoek door een tijdschrift om een opstel over
Veldeke, en van de vriendschappelijke bespreking over onzen dichter in den gezelligen
kring onzer Academie, Prof. Van Dam's werk nog eens ter hand nam en wat
aandachtiger overlas, werd ik getroffen door het zwakke in zijn bewijsvoering voor
Eilhart's prioriteit en zette ik er mij toe om, alleen van een wetenschappelijk standpunt
uit en om geen ander dan wetenschappelijke beslommeringen, de geheele zaak wat
van dichterbij te bestudeeren. Misplaatst patriotisme had er niets mee te maken.
Alleen argumenten tellen. Bewijst men mij, dat ik me vergis, dan zal ik de eerste
zijn om mijn dwaling te erkennen.
Toch komt het mij voor dat mijn betoog tegen Eilhart's prioriteit tamelijk vaststaat.
Voor den Str. Alexander zal een afdoende bewijsvoering in eenen of anderen zin
steeds gebrekkig blijven: omdat het hier niet gaat om parallelle motieven en ook
omdat de overlevering zoo verward is. Daar geven dan het wegvallen van Eilhart als
voorlooper, de uitwendige geschiedenis van de Straatsburgsche redactie en enkele
waarschijnlijkheidsgronden ten voordeele van Veldeke's prioriteit den doorslag.
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Besluit
Intusschen wil ik er hier nog alleen op wijzen, hoe zoo Veldeke's persoonlijkheid en
beteekenis voor de Duitsche literatuur opnieuw in een voor hem heerlijk licht wordt
gesteld.
Men heeft Veldeke tot een behendig compilator gemaakt, met een reusachtig
geheugen, die bij zijn arbeid uit allerlei werken van voorgangers telkens de treffende
parallellen wist aan te brengen om zijn vertaling te stoffeeren Hij is integendeel,
altijd wel te verstaan betrekkelijk, een knap kunstenaar geweest, die vrij tegenover
zijn bron ging staan en haar zeer zelfstandig naar eigen smaak en inzicht, wel niet
altijd daarom beter, maar toch oorspronkelijk genoeg, in zijne eigen moedertaal
vermocht weer te geven.
Men heeft zijn invloed op de Duitsche literatuur bijna uitsluitend willen beperken
tot het invoeren, of liever het doorzetten, van het zuivere rijm en een regelmatiger
verstechniek, welke vernieuwing toch ook reeds vóór hem was ingetreden. In
werkelijkheid heeft Veldeke de Duitsche literatuur op geheel nieuwe banen gebracht;
hij is de heraut geweest van een nieuwe Schoonheid, van geheel de hoofsche kunst.
Zoodra hij aan genen kant van den Rijn bekend is geraakt, wordt hij er geestdriftig
onthaald en in opgewekten wedijver nagevolgd. Eilhart von Oberg voert in zijn werk
al dadelijk liefde-monologen en bespiegelingen in, waarbij hij de Eneide tot model
neemt. Een onbekend dichter vat het oudere epos, Alexander, op, om het volgens de
nieuwe theorieën en verfijnde kunstidealen te bewerken. En zoo alleen begrijpt men
de talrijke, eensluidende en enthousiaste lofbetuigingen, waarmee zijn tijdgenooten,
die zeker wel beter dan wij zijn verdienste hebben gekend, hem begroetten, en volgens
welke hij het eerste rijs heeft geënt in de Duitsche taal, waaruit de takken zijn gegroeid
die de bloemen hebben gedragen welke zijn nakomelingen als sieraad van meesterlijke
vondsten hebben geplukt. Zoo de groote Gotfried van Straatsburg, die op geen
Straatsburgschen Alexander wijst, om hem die eer met onzen Veldeke te laten deelen.
En al den lof, dien men Eilhart om zijne zelfstandigheid tegenover Veldeke heeft
toegezwaaid, komt met recht en rede den man toe, die uit onze gewesten de hoofsche
kunst, zoowel de lyrische als de epische, naar Duitschland heeft overgebracht.
Duitschland heeft het werk van den Limburgschen edelman grooter en waar-
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diger geacht dan Nederland; Limburg heeft ook steeds zoo afzijdig gestaan van onze
gewesten; en Duitschland heeft zoo opgetogen de nieuwe kunst begroet, die hier
verkondigd werd. Aan Duitschland zijn wij het behoud van Veldeke's Minneliederen
en Eneide verschuldigd.
Al kan ik het dan niet eens zijn met de conclusies van Prof. Van Dam, noch met
de nieuwe theorieën die daarop over de beteekenis en verdienste van Veldeke worden
opgebouwd, toch wil ik gaarne hulde doen aan den vlijt en de zorg, die hij aan zijn
arbeid heeft besteed. Hij heeft heel wat materiaal bijeengebracht, dat hij weliswaar
voor een andere synthese heeft verwerkt, dat ik echter in omgekeerden zin ruimschoots
heb kunnen gebruiken. Dat men bij alle wetenschappelijkheid en bij alle methode
toch niet het juiste treft, mag, gezien de menschelijke zwakheid, onvermijdelijk
heeten. En zekere, blijvende resultaten worden gewoonlijk niet dan langs allerlei
dwaling, gissing en weifeling bereikt. Blijft men er zich niet maar wanhopig aan
vastklampen, om, zoolang het gaat, de feiten er naar te dwingen, maar geeft men ze
op zoodra de feiten zich er tegen verzetten, uit eerbied voor de waarheid, die men
dienen wil, en waaraan het voor iedereen een eer is zich te onderwerpen, dan komen
zij als zoovele mijlpalen te staan langs de slingerwegen, die opleiden tot de nu eens
klaar erkende werkelijkheid. Dat wil ik mij, bij gebeurlijke weerlegging, zelf steeds
herinneren
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Gezelle's prozaschriften
door Al. Walgrave, briefwisselend lid.
Wij behandelden in een vorige bijdrage de vertalingen uit vreemde schrijvers, door
Gezelle in boekvorm uitgegeven: Doolaards in Egypten - Kleene Hertog; of in
tijdschriften gedrukt.(1)
Eer wij verder gaan en tot de twee volgende boeken overstappen, een woord over
de verhalen en vertellingen die geen vertalingen zijn. Men vindt ze, zeer talrijk, in
Rond den Heerd, en kunnen naar hun oorsprong en inhoud aldus gerangschikt worden:
1.) Uit den mond des volks oververteld, zooals onze collega Streuvels er een viertal
uitgaf, o.a.: Pietjen op den perenboom, die alom uit den volksmond opgevangen
vertelling van de Dood die op den wonderen boom klom en er niet meer afkon,
vooraleer zij aan 't vrouwtje beloofd had. haar tot de allerlaatste van de menschen te
zullen sparen. Gezelle's weergave van die oude sage is iets van 't levendigste
taalbloeisel, dat hij voortbracht. Natuurlijk heeft hij alles gekerstend. De oude
heidensche godheden zijn vervangen door Sinte Pieter en Pauwel, het land is
Vlaanderen, de dood is ‘Pietje’ de Dood. de spreuken en doenwijzen zijn die van
christenen, goede of slechte:
‘Sint Pieter en Sint Pauwels kwamen een keer gewandeld nabij de stad
Harelbeke... en 't regende stijf, zoo dat ze dweers deur nat waren.
Ze keken of ze entwaar gingen binnen geraken en ze klopten aan een
rijkmans deure, met name Geeraert Herkenbout. Maar
Geeraert Herkenbout
Zijn hert' ha' koud,
en zegt hij: ‘'k En houde geen herberge!’
Ze gaan voort tot verder, bijkans buiten de stad, waar Mietje

(1) Bij de reeds besprokene mochten nog komen De Sint Christoffellegende naar de ‘Legenda
aurea’ van, Jacob De Voragine (R.d.H. I. 363) en Hansken Maartens naar Neale (R.D.H. IV.
270), maar deze vertelling, nog meer dan de andere, is zoodanig in de Vlaamsche wereld
overgeplaatst en zoo zeer veranderd, dat het schaars een vertaling mag heeten.
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Miserie woonde, in een kotje van plakweeg, en 't had een hoveken aan
zijn huis, van een schortje groot, en 't stond ne perelare in.
‘Komt binnen’ zegt Mietje Miserie, ‘ge zult hebben dat ik hebbe’...
Alzoo begint dat, in dien wiegewagenden, altijd evenwichtigen vertellingsdeun,
waaraan men smaakt en smekt als aan een snoeperij. Zie, wanneer de Dood in den
boom kruipt, om die ‘laatste pere’ te plukken:
‘Hewel, ge zult ze toen moeten zelve afhalen’, zei Mietje, ‘'k ben ik te
stram en te kortborstig’.
En Pieter de Dood sloeg zijne beenen rond den stam, hield zijne zeisen
vast, en in een, twee, drie kroop hij tot in de kroone, al klutteren; hij trok
de pere, maar, als hij wilde gaan afkomen, hij en wist lijk niet waaraan
dat het schilde, en hij haperde altijd, hij en kost al geen kanten omleege
geraken.
‘Maar vrouwe’, zegt hij, ‘wat voor nen boom is dat?’
‘Ne pereboom’, zei Mietje.
‘Ja, dat zie ik’, zei Pieter, ‘maar ik en zie niet hoe hier af.’
‘Ha! dat zijn uwe zaken, Pieter,’ zei Mietje. ‘Waarom zijt gij daarop
gekropen? Zijt gij niet oud en leelijk genoeg om geen oude vrouwe u te
laten bedriegen? Wat belooft gij?’
‘Al dat gij wilt’, zei Pieter.
‘Hewel,’ zei Mietje, ‘belooft dat gij mij zult om laatst laten, en maar
meênemen als al de andere al dood zijn?’...
(R.d.H.T. 201)(1).
Een andere, aloude volksvertelling, insgelijks in vele landen verspreid, is 't Visselken
uit de Roo' Zee. Een visscher vangt een sprekenden wondervisch, en laat hem weer
vrij; hij bekomt later van hem, al wat zijn vrouwtje wenscht: rijk zijn, koningin zijn,
Keizerin, Paus.... maar waneer zij zelfs God wil worden, verliest ze alles en is arm
als te voren.
Hoort hoe dat in gang gaat:
‘Daar was ne keer e manneke en e wuveke, en ze waren me nu zoo arme,
zoo arme, dat ze moesten weunen in een konijnenkot, langs den oever van
de roo zee. En 't manneke ging alle dagen gaan visschen, en gaan visschen,
en gaan visschen, en 't wuveke bleef thuis.
Zoo, 't gebeurde ne keer dat de zee zoo effen en zoo stille, lag als een ijs,
zoodanig effen dat het manneke al vong dat het wilde: had het zijnen haak
naar de zonne geworpen, 't hâ ze ook gevangen, want

(1) Vergelijk deze vertelling met ‘De Paaschkluchte’. R.D.H. II. 166, een vertelling uit
oud-heidensch volksgeloof, waar Woên en Laai bij een vrouwtje komen.
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ze lag daar, beneên zijn schuitjen, zoo stille te blinken, diepe, diepe in den
grond van de roô zee...
Op eenen keer ging het manneken zijn vischhaak, met kork en met al,
diepe diepe te grondewaard, en als 't optrok, 't had nen eendelijken grooten
snoek meê.
‘Wach arme! wach arme!’ zei de snoek, van als hij kwispelsteerten
bovenkwam. ‘Wach arme, wach arme! laat mij toch leven; 'k en ben ik
geen rechte snoek, maar 'k ben ne verwenschte Prince, en mijn vader
zaliger vermaande mij in 't diepste van de roo zee. Wat baat u dat gij mij
dood doet, 'k en zal toch niet goed smaken; laat mij zwemmen en smijt
mij weêr in de zee.’
En van dat oud woord wach arme of ach arme hebben de franschen
vacarme gemaakt, en uit dit oud vertelselken sloeg Lafontaine zijne
allerschoonste fabele, die gij zeker wel van buiten weet, of geweten hebt,
doet gij niet?
De snoek wordt dan vrijgelaten, en de zee wordt geheel rood. De man komt thuis.
‘Maar man, hoe hebt ge toch dien verwenschten Prince laten gaan, zonder
eentwat te vragen? Hij zou u immers al gegeven hebben wat gij wenschtet?’
De lezers en de lezeressen van Rond den Heerd weten ommers wel dat de
heidensche vlamingen geloofden aan 't verschijnen der almogende Godheid
onder de gedaanten van wolven, vossen, snoeken, en zoo voort - daarom
heeten er zoovele Devos, Dewolf, Snoeck - en dat die verwenschte Princen,
tooveraars, nekkers, later in het bijgeloovige der Vlamingen de plaatse
vervangen hebben onzer vroegere, ingebeelde godheden.
Zoo 't vrouwke geloofde dat die snoek uit de roo zee, anders die
verwenschte Prince, of die verborgen Dagon, dat is vischgod, hem alles
verleenen kon dat het wenschte...
(R.d.H. III., 43).
De verteller is hier tevens verklaarder der oude volkswijsheid en bijgeloovigheid:
maar niettemin gaat dat vertelselke kostelijk voort, met schitterende smeten, spreuken,
houdingen zelfs. Zoo, wanneer 't ventje, thuis gekomen zijn vrouw Paus vindt:
‘Hewel, maar vrouwtje toch,’ zei 't ‘zij-je gij nu Paus?
't En antwoordde niet.
‘Ach, wat moet dat toch geestig zijn,’ zei 't, ‘als men ne keer Paus is.
't En roerde noch 't en verpinkte niet eens een ooge; 't zat daar alzoo zie:
zoo stijf als een stake, en zoo gesloten als een waterberd...
Ziet ge dien ‘Paus’, en dien verteller?
Andere volksvertelsels, al zijn ze zoo oud niet, zijn daar
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nog: Waan van Waantje Wekkers (I. 6). - Mette Moeie (I. 213). - Weet-je niet hoe
late dat 't is? (I. 14). - Drie groote waals (III. 198).
2.) Een tweede slag zijn de verhalen naar legende of geschiedenis uit vroegere
tijden.
Ik wijs hier, onder vele, eerst en liefst op het verhaal Sint Maartens boom (R.d.H.
I. 396). Het staat geheel gesteund op een hoofdstuk uit Sulpicius Severus. Vita Sancti
Martini (cap. XIII). De heidenen willen beletten dat Sint Maarten een heiligen
dennenboom verwijdere. Hij stemt erin toe, te zitten waar deze vallen moet. De boom
slaat echter terug naar een andere richting, wat vele heidenen tot Christus bekeert.
Sulpicius Severus verhaalt dat in zijn schoon latijn, wonder wel nagevolgd op
Sallustius' stijl, maar zondere eenige beschrijving noch samenspraak. B.v.:
‘Item cum in vico quodam templum antiquissimum diruisset, et arborem
pinum, quae fano erat proxima, esset aggressus excidere. tum vero antistes
loci illius ceteraque gentilium turba coepit obsistere et.... succidi arborem
non patiebantur. Ille eos sedulo commonere, nihil esse religionis in stipite;
Deum potius, cui serviret ipse, sequerentur; arborem illam excidi oportere,
quia esset daemoni dedicata.’
Gezelle zal dat eerst voor den Vlaamschen lezer ophelderen: dat bijgeloof aan dien
boom, de godheid wie hij toegewijd is, en dan, de plaats zelf, de gelegenheid. Hij
aarzelt niet, 't een of 't ander van Sulpicius' tijdsorde te wijzigen:
‘Daar lag een groot bosch bij Tours, en in den bosch stond er een tempel
van Diana, of van een andere godinne, daar weinig aan gelegen is. Die
bosch was mij nu zoo schoone en zoo aangenaam als gij maar denken
kunt, jammer dat er moest een afgodinne. in geëerd worden! Bij den tempel
lag er eene hoogte, uit de schuinte van die hoogte schoot er een hooge,
lange denne. Met dat die denne uit den schuinschen kant van de hoogte
schoot, zoo en stond ze niet rechte, maar boog min of meer nederwaards
over de dellinge: 't was een heilige Dianaboom, dat zoo er dan hier en
elders vele stonden. Daar kwamen de vrouwen dikwijls naartoe gegaan,
en ze hongen lappen aan dien boom, of sloegen er nagels in, en bleven
staan roepen op de godinne zoo zij zeiden, van drieerlei gedaante. Menig
zwijn liet zijn leven aan den voet van dien heiligen boom. als
slachtofferande van de eene of de andere verblinde heidene. Nu, als Sinte
Maarten al deze afgrijselijke dingen geware wierd, zoo ontstelde zijn geest
binnen in hem, en hij besloot dat hij er zou, mits Gods hulpe, een einde
aan gesteld hebben. Op eenen keer dat Diana eene groote offerande ging
gedaan worden, ging Martinus naar den boom en gaf teeken dat hij aan 't
volk begeerde te spreken. Hij sprak van de dwaasheid van voor stokken
en
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steenen het hoofd te buigen; hij smeekte dat ze zouden van die stomme
beelden naar den levenden God bekeerd hebben; hij leerde hoe machteloos
de afgoden waren die zij dienden, die noch goed noch kwaad, koud noch
heet en wisten te doen voor iemand.
Dan zei de offeraar die 't sacrificie bezig was met voltrekken: Groot is
Diana uit den heiligen bossche te Tours, en hij die er durft kwaad van
zeggen zal 't berouwen.
Sint Maarten antwoordde: ‘Hoor! Heb ik er zoo seffens niet tegen
gesproken en kwaad van gezeid, zoo ik nu nog doende ben, en wat is er
mij overkomen? Maar zegt, zou zij gram zijn, moesten wij hare denne
omverre kappen, met eener happe?’
‘Zij zou zekerlijk gram zijn’ antwoordde de afgodendienaar, en haar
broeder Apollo zou ons met zijne pijlen doodschieten, die nooit en missen,
noch Diana's ook niet.
Ik zal ze dan maar seffens omverre kappen, spijts Apollo en zijne pijlen
‘zei Martinus, en is 't dat er mij eenig kwaad gebeurt, Diana is groot en
machtig; zoo niet, zullen wij Christum voor onzen God en Heere houden.’
Tot daar; 't overige is in dezelfde mate verwerkt. Bemerkt de aanschouwelijkheid en
de nauwkeurigheid. Van Diana spreekt Sulpicius Severus niet, alleen zegt hij dat de
boom een ‘pinus’ was. Daarmee weet Gezelle genoeg, want de pijnboom was bij de
Romeinen (en bij deze Gallo-Romeinsche heidenen) aan Diana toegeheiligd, zoo hij
wel wist, b.v. uit Horatius Od. III. 22, waar ook spraak is van de ‘drieërlei gedaante’
der godin (Diana-Luna-Hecate):
‘Montium custos nemorumque, Virgo,
Quae laborantes utero puellas
Ter vocata audis adimisque leto,
Diva triformis,
Imminens villae tua pinus esto,
Quam per exactos ego laetus annos
Verris obliquum meditantis ictum
Sanguine donem.

In die korte Ode zit alles samengevat, wat Gezelle hier over de Dianavereering
bijbrengt. Het woud waar de godin gaarne verblijft, de hellende pijnboom zelfs, haar
toegewijd (imminens villae tua pinus). Het roepen van de heidensche vrouwen tot
Diana (puellas ter vocata audis...) en hun zwijnenoffer (verris sanguine donem) staan
er ook al in. Gezelle kende zijn Horatius van buiten(1).

(1) Wat G. van Diana's en Apollo's onfeilbare pijlen zegt, weet hij o.a. uit Ilias I. 45 vlgde en
VI 428.
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Voor wie nu dit verhaal met het kapitteltje van Sulpicius vergelijkt, is hier geen
denken mogelijk aan vertaling, hoe vrij ock, maar aan eigen vertelling, op een
bepaalden tekst gestikt.
Merkwaardig is ook, in deze soort, een verhaaltje waartoe de Dichter aanleiding
vond in een oud bericht van een schipbreuk nabij Damme, in vroeger tijden(1). Een
drenkeling wordt door de visschers gered en verzorgd; hij is Oostersch van kleed en
sprake; zij denken dat hij een heiden is, maar zijn godvruchtig doen en bidden tot
Christus en zijne Moeder, zijn roerend afsterven maken hem tot een medebroeder in
't geloof; zij begraven hem met alle eer als christen mensch. (R.d.H. II. 206). Dit is
een van de schoonst geschreven verhalen uit Gezelle's pen gevloeid. Jammer dat ze
zoo lang is om uitschrijven, en dat de plaatsen zoo moeilijk af te zonderen zijn. Ik
geef alleen maar den aanvang, lees erbij de drie eerste strophen van Storme op zee
uit Rijmsnoer (Lentemaand).

Jan van Over Zee.
‘Hebt gij nog hooren spreken van 't oude Damme, of Hondsdamme in
Vlaanderen, dat eertijds een zeehaven was, en nu een arm prochietje? Ik
ga u eene historie vertellen die schijnt 'aldaar gebeurd te zijn, of ik de oude
berichten gelooven mag.
't Was een verschrikkelijke Novembernacht; de zonne en 't zeerot, de
vogels en de dieren hadden klaar en duidelijk genoeg de inwoonders van
ten Damme voorspeld dat het een felle storm ging zijn, die menig armen
schipsman zijn leven zou kosten. De wind woer uit de zee, en de baren,
met hunne gepluimde toppen, ruischten op het zand, dat het vervaarlijk
om hooren was. Menig keersken brandde; menig kind zat met opgeheven
handen en bad voor vader; menige moeder lag te kermen en te zuchten
voor die op het brooze hout, dien nacht, hun dierbaar leven de dulle zee
te ontvechten hadden.
Maar wat hoort men daar in de lucht?
‘'t Is het zeerot!’ zeiden sommigen.
't En doet, 't is schieten, ‘zeiden anderen’ hoort!
‘Zou er dan wel een schip in nood zijn?’......
In dien zin wijs ik verder op verhalen als: Jacopone (I. 331) - De Rudder zonder
kindekens (I. 259) - De Rudderen van Sint Jan (II. 101) - en, meer historisch ditmaal,
het leven van Christophoro Colombo: Jesus cum Maria sit nobis in via

(1) Zoo zegt hij zelf, bij 't begin; het is nochtans wel mogelijk dat wij hier met een navertelling
(uit 't Engelsch?) te doen hebben, door en door vervlaamscht. Ik vond echter niet, welke, en
zoo moeten wij voorloopig op Gezelle's dichterspreuk voortgaan.
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(II. 360 en vlgde, ook III). Onmogelijk, 't spijt me genoeg, hieruit aan te halen. Genoeg
zij het, te zeggen dat 't jammer is, dat deze pennevrucht van Gezelle begraven ligt
en onbekend. Zij is 't lezen overwaard, zoo om 't onderwerp zelf als om den trant en
om 't licht dat ze werpt op haar schrijvers geest en geaardheid.
3) Een derde deel verhalen zijn die uit het dagelijksch leven. Alzoo: 't
Vrouwenstraatje (I. 308) - Van Ka die tooverde (II. 54, 62) - Hoe men schilders
vrouwe wordt (II, 181). Een woordje over dit laatste. Jan, schildersleerling van Hans,
den Duitschen kunstenaar die in Vlaanderen werkt, zou willen Aagtje, zijn meesters
dochtertje trouwen, maar Hans wil daar niet van hooren, ‘'t en ware, zegt hij spottend,
dat ge mij roozen kunt schilderen die blauw, en leliën die bruin zijn, van natuurswege
wel te verstaan! Dan hebt gij mijne dochter.’ Nu, dat geschiedt. Een dag dat de beide
kinderen in de kerk zijn, komt de zon, door de gekleurde kerkramen, de roozen van
Maria's beeld blauw, en de leliën bruin verwen. Dat geschiedt vanwege zon en kleuren
- van natuurswegen! zegt Jan - en 't wordt al te zamen uitgeschilderd: altaar, bloemen,
zonnestralen... en Aagtje erbij, zoodat Hans deed voor zijn dochter en Jan, lijk Frans
Floris voor Quinten Metsijs en zijn meisje: Amen zeggen.
Er is hier een gedichtenkiem, die 'k niet onopgemerkt wil laten:
‘En zoo was zij ne keer aan 't bidden, op nen zomerschen namiddag, en
de zonne viel stralend in de kerke, allengskens meer ten westenwaard
gaande, waar een groote geschilderde glasvenster zat, vol heiligen; en,
gelijk Christus' al overtreffende deugden navolg baarder worden in de
levens van zijne heiligen, zoo kwamen de blanke zonnestralen getemperd
en gemilderd in het heilig ruim der kerke, en door de geschilderde glazen,
tot op den autaar toe..’
Lees nu eens in Rijmsnoer, Bloeimaand:

De Ramen
De ramen staan vol heiligen
gemiterd en gestaafd....
Doch schaars is herontsteken in
den Oosten het geweld
der zonnevonke, en valt zij op
de heiligen, zoo smelt
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't samijtwerk uit den mantelworp
en alles, even wit nu, blinkt
en bliksemt even schoon...
't is alles henen, tot
één helderheid gesmolten, in
één zonnelicht - in God.

Ik weet wel, de toepassing van het gezichtsbeeld is niet dezelfde, maar het
gezichtsbeeld: ramen vol heiligen - zonnelicht - Christus (God) is er toch. Dat was
in 1867. 't Jaar nadien op Allerheiligen - hij schrijft Alderheiligen - verdedigt hij die
volksuitspraak en zegt:
‘En laat u niet ineen smelten, o Vlamingen; die gij zijt en dat gij zijt, dat
blijft: eene menigvuldige eenheid, eene vereenigde menigvuldigheid,
slachtende den glans der zonne, waaruit alle verwen spruiten, slachtende
nog hooger glansrijkheid, te weten die van Hem, die weerspiegeld in alle
heiligen en in alle schepselen, altijd een, drijvuldig en de zelfste is.’
Er is hier geen spraak van glasramen, en het ‘niet ineensmelten’ schijnt eerst met het
gedicht in tegenspraak, maar kijkt nader, en brengt dit samen met de reken uit het
schildersverhaal, zoo ziet gij dat de ‘vereenigde menigvuldigheid’ - ‘de glans der
zonne’ - de ‘glansrijkheid van God, weerspiegeld in alle heiligen’, toch wel in den
grond tot 't zelfde beeldvormen leiden, dat in het gedicht, weer anders, voltooid werd.
Overal werkt de nooit rustende dichtersverbeelding van den inen uitwendig
schouwenden ‘Ziener’.
*

**

Al deze verhalen, in Rond den Heerd of elders, konden wij schikken rondom de twee
verhaalboeken die wij hier vroeger bespraken. Zoo ook, om aan het leerend proza
van Gezelle een indeeling en een plaats te geven, mogen wij alle wetenswaardigheden
uit de natuurkunde scharen bij den Uitstap in de Warande; en de geschiedenis, de
gewijde en godsdienstige vooral, de heiligenlevens en al wat tot christen wetenschap
behoort, bij den Ring van 't Kerkelijk Jaar.
Bepalen wij ons ditmaal bij den Uitstap in de Warande. Ik spreek van dat boekje
met voorliefde en zelfs met erkentelijkheid. Van mijn kinderjaren af was het mij een
leer- en leesboek,
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en nu nog herlees ik het telkens weer, en 't doet mij altijd verder denken. Over
Gezelle's leven, zijnen aard, zijne inzichten in werk en schrift, zijne gedichten, geeft
het immer nieuwe stof tot zoeken en weten.
Hoe is de Uitstap ontstaan?
Ik lees in Biekorf 1914, bl. 140:
‘'t Jaar 1854 waren leeraars in de school van Wijsbegeerte in 't klein Seminarie te
Rousselaere:
Wijsbegeerte: M. Edw. Huys overleden Deken te Poperinghe;
Natuurlijke wetenschappen: M. Van Heule † Pastor te Comen;
Letterkunde: M. Bruno Vanhove † Vicaris Generaal;
Geschiedenis: M. Castel † Pastor te Pitthem;
Kerkelijke welsprekendheid: M. Faict † Bisschop van Brugge;
Dierenkunde: Guido Gezelle, grooter gedachtenis. Hij gaf lesse twee uren te weke,
den Maandag en Donderdag.’
Dierenkunde niet alleen: plantenkunde ook; wat men in dien tijd in 't Fransch
noemde: Histoire naturelle, begrippen van Zoologie en Botanie. ‘Ik ben professor
van Botanique bij de filosofen’ schrijft Guido aan zijn vader ‘en als ik iets aanga, 't
moet wel zijn.’ Daarvoor vroeg hij Vaders raad en daad, om een kruidhof aan te
leggen. En de ‘Boodschap van de vogelen en andere opgezette dieren staande in het
Museum van het Klein Seminarie ‘moest dienen om, verkocht en gelezen, weldoeners
voor die inrichting van Dierkunde te verwekken.
Hoe lang heeft hij die lessen gegeven? Zeker tot 1858, toen hij leeraar der Poësis
werd, waarschijnlijk zelfs langer. Men stelde hem dus in elk geval tot een der leeraars
aan bij de toekomende priesters, van 't eerste jaar af dat hij te Rousselare toekwam.
Voor wie dat kent en bepeist, blijft er zoo goed als mets meer over van de klaagzangen
die men voor- en nagezongen heeft over het verstooten van den Dichter, die,
Seminarist te Rousselare benoemd, een ‘cours de commerce’, dat is een der
voorbereidende klassen te houden had. Maar dat is hier bijzaak. 't Ware voordeeliger
voor ons, te weten, hoe hij die lessen gaf. Er is niets van gebleven tenzij juist de
Uitstap in de Warande. die er een nagalm en een toepassing van zijn, op de lezers
van Rond den Heerd. Genoeg en zooveel, dat zij de eerste oorzaak en mogelijkheid
aangeven voor het schrijven van die wekelijksche
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opstellen, en dat deze den aard en den geest der lessen wel zullen weerspiegelen.
Daar gelijk overal, was een dichterlijke kop aan 't werk, en een meester met de taal,
en een priester die alle werk en streven op hooger banen bracht. Men kan zeer goed
in het boekje zien, dat de lessen van vroeger tot jongelingen spraken, die hun christen
Vlaamsch volk eens moesten leiden en ontwikkelen.
De nadere gelegenheid en aanleiding was dan het opstellen van Rond den Heerd,
in November 1865 begonnen, toen Gezelle onderpastor geworden was op Ste
Walburga te Brugge. In ‘'t leer- en leesblad voor alle lieden’ gaf hij wekelijks een
praatje over dieren en gewassen, onder bovenschrift: Uitstap in de Warande.
Misschien dacht hij hier wel aan den titel van Vondel: Vorstelijke warande der dieren.
Ten andere, Warande, of Dierenwarande is 't oud volkswoord voor Beestenhof of
Dierentuin.
Meest alle geïllustreerde tijdschriften van die jaren en nog wel later hebben zulke
afdeeling over de levende wereld. Ik zie nog voor mijne oogen die boeken, van mijn
grootvader afkomstig: Nederduytsch Magazijn, Nederlandsch Magazijn. - Magasin
pittoresque. Overal menigvuldige afbeeldingen en beschrijvingen van dieren en
planten. Gezelle deed wat hij zag doen in dergelijke uitgaven, maar welk verschil!
Ginds enkel beschrijvingen met wat reis- en jachtgevaarten, en dan de
nijverheidstoepassingen van wat dier of gewas voortbrengen. Ingekorte en verdorde
hoogleeraarswetenschap. Op weinige uitzonderingen na: ‘het veld der dorre
beenderen’.
Gezelle weet heel goed wat hij wil, want hij heeft het, kort vóór 't verschijnen van
zijn blad, geschreven en gedrukt: ‘priesterlijke geleerdheid’. Daardoor verstaat hij
ware kennis van zaken, maar dieper gaande dan de stoffelijke oppervlakte; niet alleen
het uiterlijk verschijnsel en het nut daarvan, maar de verbindingen - alle verbindingen
van dat verschijnsel met ons geestesleven, met ons gemoedsleven, met ons zieleleven,
ons geloofsleven. In dien geest wil hij den gewonen man die thuis Rond den Heerd
leest, wetenswaardigheid meêdeelen over de schepselen Gods.
Het is bijna niet te gelooven, hoe weinig de menschen nu, met ons langdurig
onderwijs, van die zaken weten. De kinders van mijnen catechismus kennen met
moeite den naam van leeuw of arend, veel minder van struisvogel, pelikaan,
paradijsvogel; zelfs
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van ooivaar of reiger weten ze niets. En zeggen dat ik, knaap van 10 jaar, mijn
kamertje vol gehangen had met eigen teekeningen van alle mogelijke dieren! Ook
wij hadden prentenboeken van allen aard daarvan, en sommige onzer leesboeken op
school hadden ten minste de verdienste, met woord en beeld de natuurlijke historie
te leeren. Nu zie ik ‘Begrippen van dier- en plantenkunde’, drooge en vervelende
boekjes met classificaties en anatomie, waarvan de kinderen niets of weinig verstaan:
schooluitgaafjes van half geleerden die hooggeleerd willen doen in plaats van
gemoedelijk te vertellen wat ze kunnen weten, en waaraan het kind later iets heeft
om verder te leeren, en om te verstaan wat het lezen wil: Bijbelsche geschiedenis,
Evangelie, levens der Heiligen en der andere groote mannen, reisbeschrijvingen en
zelfs ietwat goede verhalen.
Over dat ‘veld der dorre beenderen’ blies Gezelle den dichteradem, en het leefde.
Zonder ze slafelijk na te doen, hernieuwde hij de middeleeuwsche boeken als Bestiaris
en Lapidaris en Naturen Bloeme van Maerlant. Ja, nog hooger gaat hij, naar het
voorbeeld van die allen: den Alexandrijnschen Physiologus (2e of 3e eeuw), waaruit
hij met bewondering wel eens aanhaalt. Dat zijn reeds bronnen van den Uitstap,
omdat zij, naar hun tijd en wijze, de eigenschappen der schepselen zinnebeeldig en
christelijk willen doorgronden en verklaren. Ook wist hij van den ouden Plinius
Historia naturalis, en voor de kruiden, van onzen Dodoens. Buffon gebruikt hij ook
wel, maar met mistrouwen: ‘den franschen Buffon, den God- en menschenbedrieger’
noemt hij hem(1). Verder zal hij natuurlijk voor zijn inlichtingen, alle reis- en
landbeschrijvingen aangewend hebben die hij krijgen kon, en voor zijn geestelijk
doel de Liturgie, de Kerkelijke geschiedenis, de legenden der Heiligen die met dieren
te doen hadden, de H. Schrift bovenal, zoowel haar geschiedenis als haar dichterlijke
boeken.
De meeste en gereedste bronnen echter zijn drie Engelsche werken(2):
1) The Pictorial Gallery of Arts. (Useful arts). London.

(1) Cuvier, Linné en meest alle Botanici zijn hem bekend. Men vindt in den aanhang van
Rijmsnoer, bij de wetenschappelijke namen der gewassen door hem bedicht, niet alleen Linn.
maar Tournef. (Tournefort); Vent. (Ventenat); Link; Thunb. (Thunberg); D.C. (De Candolle);
Juss. (Jussieu); Trin. (Trinius).
(2) E.H. Jer. Brutsaert heeft ze mij welwillend geleend. Dank zij hem daarvoor.
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Charles Knight and Co 22 Ludgate street. 1 Vol. Groot illustratieformaat (0.255 ×
0.345) 390 bldz. (geen jaartal).
Dit boek, eigenlijk een prentenboek met verklarenden tekst, bevat allerlei inlichting
over voedings- en kleedernijverheid, woningen en reistuigen, schepen en zeevaart,
water, vuur en licht, metalen, steenen, juweelen, glas, aardewerk; bruggen, vaarten
en wegen, schrijven en drukken; muziektuigen en werktuigen. Gezelle bezat het,
zeker te Brugge, misschien wel vroeger, en liet het met de twee volgende werken
aan Duclos, toen deze den inboedel van Rond den Heerd overnam in 1872. De
Pictorial Gallery heeft aan Rond den Heerd veel dienst bewezen: clichés en stof tot
artikelen, vooral echter over nijverheidszaken. Toch zijn ook eenige platen voor den
Uitstap in de Warande hier ontleend, te weten: Caffee, Dadelpalme, Cacao, Jacana
(een steltvogel), Rendier, Upas, Bananas. Voor de twee dieren die hierbij zijn,
raadpleegt de opsteller weer het volgend werk; uit P.G. komen dan alleen of
voornamelijk de platen.
2) Charles Knight's Pictorial Museum of animated Nature and Companion for the
Zoological Garden. Illustrated with four thousand wood Engravings. Vol. I. Mammalia
and Birds. - Vol. II. Birds (sequ.). Reptils, Fishes, Molluscs and Insects. - Printed
and published by The London printing and publishing Company (Limited). 26.
Paternoster Row, London, and 55, Dey-street, New-Yorck. 2 Vol. 400 en 432 blz.
Zelfde afmetingen als voorgaande. Geen jaartal. (Uit andere bron blijkt echter dat
het verscheen in 1843-44.)
De uitgevers van dit werk moeten hun clichés wijd en zijd geleend hebben; ik vind
ze niet alleen in R.d.H., maar ook in andere boeken en bladen(1) van 50 en 60 jaar
geleden. De dieren die in R.d.H. voorkomen zijn grootendeels in deze boekdeelen
afgebeeld, en de wetenschappelijke opgave komt ook veelal hier vandaan; wij zullen
verder zien hoe Gezelle ze wist uit te drukken.
3) Scripture Natural History by the Rev. Alexander Fletcher, containing about
two hundred and forty different subjects. Illustrated by splendid engravings. Praise
the Lord from the

(1) B.v. in Tamme en wilde viervoeters, Allerlei vogels, twee prentenboeken en leesboekjes voor
kinderen, vroeger bij Stepman te Gent. Wij bezaten ze thuis, 40 jaar geleden, en nog!
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earth, ye dragons and all deeps, beasts and all cattle, creeping things and flying fowl.
Ps. CXLVIII. - 2 Vol. London. George Virtue. 2 Boekdeelen 0,11 × 0,165. 232 en
264 blz. Geen jaartal.
Dit werkje, veel prachtiger uitgegeven dan de voorgaande, had Gezelle zeker
gekocht met het oog op zijn christelijk doel. Het geeft, naast een beschrijving van
elk dier of gewas, de meest bekende Schriftuurplaatsen waar het vermeld wordt, den
Hebreeuwschen naam en zijn beteekenis, de zinnebeeldigheid die de H. Schrift eraan
verleent. Het gaat wel niet verder dan Bijbelsche vroomheid, omdat het van een
Anglikaansch geestelijke komt, maar leverde dan toch al gemakkelijke grondstof
voor die zijde der behandeling. Gezelle zal ze dan verder uitwerken en als katholiek
beschouwen. Ook uit dit boek zijn vele clichés gekomen: Tijger, Dadelpalme (2 der
gegeven illustratiën), Liebaart (1), Losch, Pharao's kiekens (1), Wildpaard of Zebra,
Zarapha, Wolf (1), Hyssope, Olijfboom. Al de overige zijn aan Pictorial Museum
ontleend.
Bij deze, en andere gedrukte bronnen die ons nog onbekend zijn, komt dan de
taalkunde. Zooals voorgaande schrijver den He. breeuwschen naam opgeeft, zoo
geeft Gezelle uitleg over den Vlaamschen naam, soms in verband met Latijn,
Grieksch, Engelsch, Duitsch, Fransch en andere talen. In zijn hoofd is de naam reeds
een beeld van het wezen dat hij uitdrukt, en wel naar den aard van 't volk dat den
naam in zijn taal zegt. Ook begint elk opstel, bijna, met de taalbeelden.
Zoo is dan Uitstap in de Warande een samenwerking van Natuurkennis en Christen
natuurbeschouwing, schriftuurverklaring, taalkunde, dichterlijkheid en
zinnebeeldigheid. Geen leerboek van dier- en plantenkunde dus, neen, maar een
eenig leesboek zoo in- als uitwendig rijk en Vlaamsch. Jammer dat wij in de
boekuitgaven de plaatjes missen, die soms den tekst zouden verklaren. Een goede
uitgave ware zeker met de platen te verschaffen. Ook heeft Gezelle, in het boekje,
sommige opstellen van R.d.H. weggelaten, die wel in een aanhangsel dienden
bijgevoegd.
Beproeven wij nu eens, door eenige voorbeelden aan te toonen, hoe de schrijver
zijn bronnen verwerkt heeft. Het is ondoenbaar, het heele boekje in dien zin uit te
pluizen. wij moeten het doen met een paar staaltjes.
Zooals beide Engelsche voorbeelden, begint Gezelle met den Leeuw.
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‘We enter within the doors of our Pictorial Museum, and our eye is at once
arrested by a group of fierce, yet beautiful animals among which stands
one prominent in stern grandeur and majestic bearing. We cannot mistake
him: the lion, king of beasts. The group which encircles this noble beast,
and of which he is the most prominent example, is termed the Feline. It
includes the tiger, the leopard, the lynx, the cat, and many others.’
Gezelle vangt aan als volgt:
Als afgevallen koningen en eermalige gebieders over alle schepselen, zoo
gaan wij heden eenen uitstap doen in het rijk dat ons eertijds onderdanig
was, en aldus beschouwen 't gene dat zou de glorie gemaakt hebben van
het menschdom, ware 't menschdom getrouw gebleven aan zijnen
almachtigen Gebieder.
't Eerste dat wij tegenkomen, op de grenzen van dit rijk, het is de koninklijk
grootmoedige leeuw, staande zoo genomen op eene rotse, bij 't rijzen der
zonne, in de wildernissen van Africa.
Tot zijne naastbestaande familie behooren de tiger, de liebaart, de losch
en de katte, ja onze welbekende muizenvangster heeft van den leeuw en
van den tiger, maar alleszins in 't kleine.’
Niet alleen Gezelle's inzichten, in christen zin, staan hier reeds te bespeuren, ook
zijn breeder en machtiger verbeelding, zijn aanpassend vermogen en zijn schilderend
woord blijken al ten volle uit deze weinige regelen. De belezenheid die hij ten toon
spreidt in dit hoofdstuk van den leeuw is al meer dan gewoon. Een menigte dingen
brengt hij te pas, waarvan zijn Engelsche boeken niets zeggen. Schoon is de
geschiedenis van Sint Gerasimos met zijnen leeuw, een nieuw staaltje van schrijvers
vertelkunst, en vol wetenswaardigheid wat hij leert over den leeuw als zinnebeeld,
en als teeken in het wapenschild(1).
Veel schoons moet ik overslaan. Laat ons eens kijken naar den Reiger.
Na een prachtigen aanhef over den ‘vliegenden reiger’, moeilijk om wel te zien
maar met een paar schreven af te beelden:
‘Wanneer de reiger bij ons op de aarde komt, dan is 't wat moeilijker om
hem na te teekenen. Eerst moet gij erbij geraken, en u getroosten door 't
slijk en den zinkenden moerasgrond te gaan, in 't lisch en in t' riet, tusschen
donkeren en klaren: dan is bij van den hoogsten top van zijnen boom
gekomen, en daar staat hij op zijn een been, teen in 't water, 't hoofd
tusschen de schouders, eenzaam op de palinkwacht.

(1) Zie daarvan eenige staaltjes in mijn Leven van G.G. I. 167.
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Zwicht u, of hij haalt zijn lange vlerken uit, steekt zijn gebeente
achterwaarts, en gaat vliegen. Zwicht u, en ziet wat hij daar doet.
Hij en doet niets, hij staat boomstille.
Ei! Ongelukkig visschelken dat onder 't straal van zijn blinkend ooge
gekomen zijt! Snelder als een pijl uit eenen boge schiet zijn scherpe bek
omleegewaards, en hij en mist nooit: 't zij puid, 't zij paling, 't zij rat, 't zij
aandejong, hij slokt het al binnen. Hadt gij omgekeken, dien oogenblik,
gij hadt gemeend dat hij nooit geroerd en hadde. Zoo kan hij nochtans
vijftig keers daags roeren, en iederen keer een tamelijk grooten visch
binnenhappen, en dan heeft hij zijnen nooddruft..’
Dat is Vlaamsch, na lezing van het volgende Engelsch geschreven:
‘To come upon him is very difficult. It is early in the morning, in the grey
of the dawn, after sunset in the evening, that the heron takes his prey... He
may then be seen in lonely and secluded nooks, standing in the water, with
glistening eye, and head drawn back ready for the fatal stroke... If roused
by an intruder from this spot... he spreads his wings, mounts into the air,
and sails away...
...Patiently does he maintain his fixed attitude; presently a fish passes;
sudden as lighting, and with unerring precision, arrow-like he launches
his beak’... (Pictor, Mus. II. 31).
Men bemerkt alle gelijkende bijzonderheden, maar de kunst van onzen Vlaming is
duizend mijlen boven. Ja, in dit proza is hij minstens zoo fijn, in 1866, als vroeger
in Dichtoefeningen, in deze verzen uit 1855:
‘Gij die, op uw lange been;
diep in 't slijk zit, met uw teen
g'reed staat, met den hals gestopen
tot dat iets komt uitgekropen,
dat gij seffens vastesnakt,
zoo gij menig puitje pakt
dat, van uit zijn vuile dijken
zeer voorzichtig eens kwam kijken
wie dat 't was die daar zoo stond
op zijn erfelijken grond:
nauwlijks is de puit nog boven
of uw bek, omleeg gestoven
lijk een vleiel op het kaf
stekt den puit zijn lenden. af...’

Eenige trekken van dit opstel zijn ook te herkennen als uit Scripture natural history
afkomstig (I, 136), b.v. het maken van 't reigersnest, en dit:
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‘Some furious battles have taken place between herons and rooks, in
attempting to take possession of the nest-trees. Herons are lustful and
irritable, and may be considered as figurative of men who are soon angry,
lustful and high-minded.’
Lees wat een Priesterlijke en dichterlijke Vlaming daaruit maken kan, bij 't prentje
ook van een reigersgevecht:
‘Hij is een afgunstig en strijdbaar dier, de reiger: als er twee in eenen nest
willen, bij voorbeeld, en dat er geen effen klappen aan en is, dan komt het
op een tweegevecht uit, te midden in de locht, en wel mag een schilder
zijne handen vrijven als hij dat te zien krijgt. Ei! de hooge reigerboomen
en het wijde moeras; de stille navondstond en de ongeruste jaloerscheid;
de pluimen die stuiven en de strijder die valt; de fijngescherpte lanssteke
en 't bloed dat op de vlerken speit; al in de ondergaande zonne die goed
en kwaad, winnaars en verwonnen, mensch en dier zoo vriendelijk goên
avond wenscht, dat is wel 't studeeren weerd en 't nadoen van den schilder.
Ons volk heeft den reiger van overouds wel ga geslegen en zijn eigen
zelven daaraan gespiegeld; zoo is de reiger, en zoo is de mensch somtijds,
of zoo zijnder menschen, die roerloos schijnen en fraai, tot dat hun eigen
bate, 't zij in winste of vermaak, aan den dag brengt hoe diepen grond van
lust en gramschap zij verborgen hielden...’
Wat zegt gij daar? ‘Ik houd van dat proza....’ Jawel! En aanzie het als dichterwoord.
Over den ‘Caffee’ schrijft de Pictorial Gallery of arts, o.m.:
‘The trees begin bearing when are two years old, and are in full bearing
in the third year. The aspect of a coffee-plantation during the period of
flowering, which does not last longer than about two days, is said to be
very interesting. In one night the blossoms expand themselves so profusely
as to present the same appearance which has sometimes been witnessed
in England when a casual snow-storm at the close of autumn has loaded
the trees while still furnished with luxuriant foliage. The seeds are known
to be ripe when the berries assume a dark red colour: and if not then
gathered, they will drop from the trees...’
In ons Gezelle-boek:
‘De caffeeboom komt op zijn derde jaar in vollen dracht; in eenen nacht
is een caffeegaard, die één berg van groen was, gelijk besneeuwd van
onder te boven van de witte bloeisels; schoonder aanschouwen zou men
nauwlijks weten waar vinden: dat duurt een of twee dagen, en de bloeitijd
is uit; wat later gloeien de takken van de ontelbare beiers, die allengskens
rooder, ja uit den rooden zwartachtig worden; 't is teeken dat ze rijpe zijn,
en dat het ploktijd is.’
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Nog iets van den koffie. In 't Engelsch boek:
‘The coffee-seeds, in this state are wholly unfitted for the production of
the fragrant beverage which has brought the plant into so much repute;
they are green and of a sickly taste, but by a process of roasting they
undergo a kind of fermentation which develops a wholly different flavour
within the seed.
... The addition of milk and of sugar heightens the nourishing qualities of
this beverage and in the morning renders it a more substantial article for
breakfast. When taken after dinner... it should be without milk, and, when
the palate can be reconciled with it, without sugar.’
En bij onzen Schrijver:
... ‘De caffee komt ons hier thuis een leelijk graan, daar noch reuk noch
aangename smaak in en zit; eerst moet hij gebrand, niet verbrand; dan
gestampt of gemalen, verders opgegoten, niet gekookt zijn, eer hij dat
wellustige drinken wordt, dat men caffee heet.
Het vier, dat al wondere dingen doet, veroorzaakt in de cafeeboone eene
vermeerdering van grootte, eene vermindering van gewichte en het
uitzweeten van eene bijzondere cafeeolie, die den reuk geeft waaraan men
goeden gebranden cafee verkent... Melk en suiker verzwaren den cafee en
maken hem voedzamer: 's morgens behoort men hem zoo bereid te nemen:
na den eten drinkt een verstandige gebruiker zijnen caffee zwart, net of
rauw, zoo men zegt, zonder toemate van iets anders. Dan is hij de ware
zielentroost van velen, dan ontstelt hij aangenamer wijze het gezenuwte,
verdrijft de wolken des gemoeds en verheldert merkelijk het
hersenfirmament. 't Is een ware schrijvers -. 't is een dichtersdrank en een
vergif dat lang en lustig doet leven.’
In 1868 schrijft Gezelle een tweede en nog uitgebreider opstel over den koffie:
Dobbele zielentroost heet het. Hij haalt er Bilderdijk aan die ‘in zijn edele dichtertale
uitroept:
‘Ach, breinbetooverend zoet! zoo soms een kleene sprank
Van dichtvuur opwelt uit mijn tonder, 'k wijt ze u dank!’ De caffee was de drank
der dichters geworden....’
Men merkt het aan Gezelle's eigen gedicht, in Tijdkrans (Dagkrans), dat een
blomken is, uit den Uitstap en verdere zaadjes gegroeid:
Weerom licht en vier gesteken
blank en blij:
dat het, spijts de donkere weken
helder zij!
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Spoeit! Den moor te viere, veerdig
maar gestookt:
't vroegmaal zij den wakkeren weerdig
als hij kookt.
Edel vocht! De zinnen sterken
zal 't, wellicht;
en in 't brein twee wonderen werken:
vier en licht!

Dit is alweer een bewijs van den nauwen samenhang tusschen Gezelle's proza en
dichtwerk. Ik heb er andere gegeven in mijn bijdrage alhier over ‘Gedichtengroei bij
G.G.’(1) bij de IJslandvaarders; bij de Kobbe, bij de Bezaaidhede; bij 't Schrijwiel,
enz.... Ook 't Meezennestje komt, de eerste strophe ten minste, uit de voorbereiding
van den Uitstap in de Warande; de vlinders en flieflodders 'vliegen van hier naar de
verzenboeken over, en zoo voort voor menig gedicht.
Wie nog schilderende en dichtende uittreksels van den Uitstap kennen wil, kan ze
vinden in 't boek zelf, of in mijn Leven van G.G., waar er aangehaald staan op bl.
141 (uit den Otter) 142 (Muggen) 167 (Adelaar) 168 (Pelikaan) 169 (Flieflodder)
170 (Dadelpalme) 171 (Olijfboom). Daar zal men ook, bij plaatsen, de verrassende
beeldspraak vinden, die de Schrijver uit de taal zelf weet te halen.
Onder de vele opstellen in R.d.H. zijn er nog, die eigenlijk tot den Uitstap behooren,
hoewel ze niet in het latere boek overgenomen zijn. Zoo het Vlas (I, 151 en verder)
waar wij menig woord en zaak vinden die in het prachtig gedicht Andleie zullen
wederkomen in 1882; zoo De Zeven Ceders (I, 101) waarin ook gedichtenkiem zit,
de krieldierkens (I. 250).
Overigens zijn er nog veel merkwaardigheden te vinden in artikelen die niet van
dier- of plantenkunde spreken, maar toch de wetenschappelijke vaardigheid van
Gezelle in 't licht stellen en aldus eenigszins rondom dit boekje mogen gerangschikt
worden, o.m. De dampstove (III, 277 en verder 4 vervolgen), een uitleg over het
Stoomtuig en de stoomdrukpers, en een voorbeeld van duidelijke uiteenzetting.
Insgelijks het Naaiwiel (IV, 357 en verder 3 vervolgen) en het Wielpeerd (IV, 341).
De sneeuw (I, 414) waarover wij hier vroeger spraken, enz.

(1) En in mijn boek van zelfden titel.
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De wetenschappelijke kennis die Gezelle uit zijn leeraarschap en zijn opstellen van
R.d.H. vergaderde kwam dus zijn dichterlijk wezen geenszins ten kwade, integendeel.
Zij Verscherpte zijn opmerkingsgave, en de taalvorm dien hij, in proza, eraan te
geven wist, bereidde heel dikwijls die nauwkeurige woordkunst voor, welke wij in
Tijdkrans, Rijmsnoer en Laatste Verzen zoo terecht bewonderen, wanneer hij dieren
en boomen, bloemen en gewassen beschouwt en weergeeft. Ook was b.v. zijn
kruidenkunde zeer grondig en nauwkeurig. Sommige zijner gedichten, als Glycine
en de Populier in Tijdkrans, Polygonum aviculare, Sempervivens tectorum, Meidag,
Betula Alba, 't Groeit, Salix vitellina, in Rijmsnoer; Cytisus Laburnum(1), Sambucus
nigra, Bignomia catalpa, Sorbus aucuparia, Plantanus orientalis in Laatste Verzen,
kunnen dat bewijzen. Een al te vroeg gestorven geleerde, de Plantenkundige A. Haans
S.J., die voor een 20-tal jaren gewaardeerde bijdragen schreef over het plantenleven
en de wijsgeerige beschouwingen die daaruit zijn af te leiden, deed destijds in
‘Stemmen onzer eeuw’ 1905 opmerken, hoe scherpzinnig Gezelle de zwellende
knoppen aan de boomen bezien had in het vers: Perels, en in: Loofgebouw, beide in
Laatste Verzen. Gezelle, zegt hij, ziet en zegt daar ‘wat bij wetenschappelijke
ontleding inderdaad merkwaardig blijkt’, en men geniet het gedichtje dubbel goed,
na de natuurwaarheid te hebben nagespeurd in 't heimvol en als doelmatig werk der
bladcellen aan de jonge knoppen.
Zooals de titels veler gedichten en de woordenlijst van Rijmsnoer het getuigen,
waren de wetenschappelijke namen van dier en kruid, tot het einde zijns levens toe,
immer in Gezelle's geheugen gereed. Hij vergat niets, die wondere kop, en alle
wetendheid was hem duurbaar. Zijn wandelingen rondom Kortrijk bleven altijd
Uitstap in de Warande, dien hij, thuis gekomen, niet meer in proza, maar in roerend
en levend gedicht, afbeeldde en ons te genieten gaf.

(1) Zie hierover Vermeylen in: Van Gezelle tot Timmermans.
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Het Glossaire latin-flamand uit de dertiende eeuw
uitgegeven door L. Gilliodts-Van Severen,
door J. Jacobs, werkend lid der Academie.
In het jaar 1881 gaf de heer L. Gilliodts-Van Severen, archivaris der stad Brugge, in
de Bulletins de la Commission royale d'histoire, 4de reeks, bd. 9, blz. 169-208 een
Latijnsch-Vlaamsche woordenlijst uit, welke hij ten onrechte als Glossaire
latin-flamand du XIIIe siècle betitelde.
Dit glossarium maakt heden nog deel uit van een verzameling hss. uit de 14de E.,
welke in één boekdeel in 4o van 244 blzz. te Brugge in de stadsboekerij onder nr 548
bewaard wordt. We vinden daarin Lat. tractaatjes van allerlei aard o.a. de
Orthographia magistri Willelmi de Lombardia, waarin deze grammaticus in zoutlooze
verzen zijn Lat. taalregels voorhoudt. In dit hs. blz. 45 vo-47 vo volgt zonder opgave
van titel, ook zonder eenige buitengewone versiering het glossarium, waarvan hier
sprake is. Het bestaat uit 112 zesvoetige Lat. verzen waarin Lat. zelfstandige
naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden haast zonder eenige koppeling
voorkomen, welke de klerken uit dien tijd zoowel in het Vlaamsch en het Fransch
als in het Latijn hoefden te kennen. Het stukje vangt aan met het volgend vers: Olla,
patella, tripes, coclear, lanx, fuscina, cratis, wat aan het geheele den naam Olla
patella heeft gegeven.
De kennis nu van die Lat. benamingen konden de klerken niet opdoen in de
klassieke werken, en men ziet heel duidelijk dat zij, of althans sommigen onder hen
nog minder dan onze studenten uit de oudere humaniora kenden van de beteekenis
en de spelling der middellatijnsche termen, die ook uit hoofde van hun plaats in het
vers weleens zonderlinge vormen aannemen b.v. vs. cloclear voor coclear; vs. 5
maceries voor maceriesque; vs. 6 licium lingaria voor litrum liquearia enz. - Het
Brugsche woordenlijstje gunt ons een kijk in de kloosterscholen uit de 14de E. of in
het private studeervertrek van de klerken. Deze jongelingen kregen in plaats van
onze lijvige gedrukte woordenboeken een of meer lijstjes of gedichten van Lat.
woorden, aan het dagelijksch leven ontleend, welke gemakkelijk:
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konden van buiten geleerd worden. Zij zelf schreven tusschen de regels in 't Latijn,
doch meest in hun moedertaal de vertaling dier woorden. Ons hs. is een der zeldzame
‘fullglossed’ teksten, waarin haast alle Lat. termen een interlineair Vlaamsch
aequivalent krijgen(1). Spijtig genoeg is de schrijver of liever zijn de afschrijvers van
ons hs. ofwel slordig aan 't werk geweest, ofwel - en dit is bijna zeker - zijn sommigen
zeer onwetend geweest. Zij hebben geen voldoende rekening gehouden met den
inhoud, met de groepen van Lat. woorden als daar zijn: de namenreeksen van planten,
van dieren, van keukengerief, van land- en wijnbouwgereedschap, van lichaamsdeelen,
van huismeubelen, van kleedingstukken, enz. Daaruit is meer dan eens gevolgd, dat
de vertaler in zijn Vlaamsche toegevoegde glosse wel eens gewaagt van een dier b.v.
een rups (eruca), waar de Lat. tekst van een gewas (eruca) spreekt; dat hij limus
(genus gladii) vertaalt door mes, waar hij dacht met limus (slijk) te doen te hebben,
dat hij uva (druif) overzet door uve (eig. huve) wat de vertaling is van uva (huig).
Wat nog erger is, de wijsneuzen hebben den Lat. tekst van het hs. niet altijd
nauwkeurig gelezen: tolus (dakvorst) lazen zij als colus (spinrok); tallus (hiel) werd
bij hen callus (weer); arvina (varkensvet) werd urina, porticus, portus. - Waar het
zesvoetig vers b.v. het bnw. jugalis eischte, vertaalden zij den hun voorgelegden
afgekorten vorm jug. door het znw. ioc (juk).
Ons hs. is daarenboven - we zeiden het reeds - niet het werk van één man geweest;
anderen hebben den tekst van vorige schrijvers met de gauwte afgeschreven zonder
rekening te houden met de afkortingen en de fouten door hun voorgangers
aangebracht. Geen wonder dat we hier een allegaartje van oorspronkelijke en later
bijgevoegde termen, van zonderlinge onmogelijke termen te lezen of liever te
ontcijferen krijgen. Zoo lezen, we in het Brugsche hs. vs. 83 den opzienbarenden
zin: zuut, notus; oest, eurus; sepharus west, flat boreas, noert die uit een ander hs.
met glossen is overgenomen; - verder nog: basseme voor balseme; heske voor hespe;
kemenie voor kemeneie; lijsch voor lisch; ocle voor occle, occele, ocsele; vodelinghe
voor bodelinghe (ingewanden) enz. - Doordat de spelling van schrijver tot afschrijver
verschilde, zijn sommige woorden in ons hs. vaak niet

(1) F. BUITENRUST HETTEMA, Oude Glossen, 1914, blz. 113.
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meer te ontcijferen; zulks is nl. het geval met de Vla. vormen: harelire (esch),
canmierde (hondsvlieg), mouls (heup), welke toch maar het product zijn van copiisten,
die zonder nadenken bestaande vormen afschreven.
Het Brugsche hs. zelf draagt sporen van een tweede gansch verschillende hand
b.v. latrina scijtcamer (vs. 31), terwijl de glosse noert er tweemaal staat (vs. 82),
doch zichtbaar afkomstig van twee verschillende schrijvers.
Uit dit alles kan men reeds afleiden dat ons glossarium met zijn 430 mnl. woorden,
in een erbarmelijken toestand tot ons gekomen, een ernstig onderzoek vereischte
vooraleer het uitgegeven werd. Zulks is nu niet het geval geweest. De heer L.
GILLIODTS-VAN SEVEREN, die nooit door groote nauwkeurigheid in zijn tekstuitgaven
uitblonk, heeft de meeste fouten letterlijk afgedrukt, ja heeft het hs. dat reeds krioelde
van zonderlinge woorden, soms nog meer verknoeid door juist geschreven termen
verkeerd te lezen en te laten afdrukken.
Die al te zeer gebrekkige uitgave nu van den Brugschen archivaris vestigde de
aandacht van den heer AUGUST SCHELER uit Brussel, die in 1879 denzelfden Lat.
tekst, Olla patella geheeten, in de Revue de l'Instruction publique en Belgique had
uitgegeven naar een ander hs. te Rijsel berustende en voorzien van Fransche glossen.
Het heruitgeven van ons Brugsche hs. was een kolfje naar de hand van den heer
Scheler, die na zijn uitgave van een Latijnsche lexicographie uit de 12de en de 13de
E. (Leipzig, 1867) juist de geschikte man was om de beteekenis der middellatijnsche
woorden na te vorschen. En werkelijk in de vier artikelen, welke Aug. Scheler in
dezelfde Revue ten jare 1883 en 1884 liet verschijnen, werd het hs. van Brugge, wat
den Lat. en Vlaamschen tekst betreft, op zeer vele plaatsen verbeterd, en wel in die
mate dat niemand er heeft aan gedacht den oorspronkelijken tekst nog verder te
herzien of te herstellen. Intusschen heeft de Brugsche woordenlijst altijd het
vertrouwen genoten van de taalkundigen: zij werd aangehaald en soms gewijzigd in
't Mnl. Wdb. door prof. Verdam en Stoett, door Edw. Gailliard in zijn Glossaire
flamand, door ons zelf in Het Westvlaamsch, 1927, blz. 11-15; zij wordt te goeder
trouw geciteerd in Noord en Zuid telkens de Woordenboeken en de Mnl. teksten de
onderzoekers in den steek laten.
***
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Doch we zijn nu in het jaar 1928. Sedert 1884 heeft de Ndl. taalstudie heel wat
vorderingen gedaan. We bezitten rijkere lexicologische bronnen; we hebben de
kenschetsende elementen van vele Mnl. dialecten opgezocht. Dit alles heeft ons
aangezet om met het vergrootglas in de hand den tekst van het Brugsche hs. verder
te ontcijferen en zijne waarde voor taalkundig gebruik nader te bepalen.
Het is ons al ras gebleken dat de titel door Gilliodts-Van Severen opgegeven glad
verkeerd is. Er is hier geen spraak van een hs. uit de 13de E.; onze tekst is, de spelling
en de letter wijzen het uit, zeker en vast in het begin der 14de E., meer bepaald nog
omstreeks het jaar 1330 neêrgeschreven. De meeste Vlaamsche glossen overigens,
welke er in voorkomen, vertoonen vormen en klankteekens, welke naar dit tijdstip
wijzen b.v. boem, boetre (boter), noesegate (neusgaten), gelu (geluw), store (steur),
togel (teugel), suel (zwel), oghebrawe, winbrawe, enz.
En toch rijst hier nog de vraag of het oorspronkelijk hs. of liever het prototype,
dat wellicht nog maar weinige glossen bezat, niet veel ouder is geweest. Het wil ons
voorkomen, dat we in ons Brugsch hs. slechts een afschrift hebben van een hs. dat
tot het begin der 13de E., ja tot de 12de of de 11de E. teruggaat. Daarvoor pleiten 1.
de door het veelvuldig afschrijven zoo talrijk geworden schrijffouten, zoowel in den
Lat. tekst als in de daar bijgevoegde glossen. - 2. de oude spelling, vooral eigen aan
de 11de en de 12de E.: bannire, camerire, nire, wiroech; - blome (ador); - hefle, ocle
(occle), tafle; - achterboch, lest, colstoc, net, ploch; - crouwel (krauwel); - zeer
waarschijnlijk ook de spell. ch voor k, c voor g in underroch, wiroech; - deec (deeg);
- 3. de zeer oude, in de 14de E soms niet meer begrepen termen: belensaet(1) (= zaad
van bilzenkruid), garvinde (garen-winde), slabraede (slagbrade), underroch
(onderrok).
Men heeft tot heden toe vrij algemeen gedacht, dat onze woordenlijst Westvlaamsch
is (Gilliodts heet ze glossaire flamand) en zelfs Brugsch is, omdat het hs. te Brugge
berust. Maar ook die opvatting moeten we laten varen. Er zitten onge-

(1) VAN MAERLANT, Nat. Bl. 3, 3199 heeft beeldensaet, varr. belsensaet, beluesaet (1. belnesaet);
M. en Vr. Heim, 1756 heeft belsemsaet; doch. het Herbarium van ± 900 uit Königsbergen
heeft belne!
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twijfeld vele Westvlaanische elementen in het glossarium: de 7/8 der woorden vinden
we terug in het Livre des Métiers geschreven te Brugge in 1349, in de werken van
Jacob van Maerlant, van Jehan Yperman, in de Brugsche rekeningen. De stomme h
valt hier ook vaak weg b.v. in ameide, aspel, eiger (reiger), uve (huig), orsele (horzel),
en omgekeerd verschijnt zij, waar zij niet behoort: haechs (aaks), herweten (erwt);
verder wordt ogm. ai regelmatig tot e, ee: betel, gheet, zeec. In aanmerking komt
nog het veelvuldig gebruik van uit het Rom. of uit het Ofra. overgenomen termen:
anies, botelier, foreet, fornays, galigan, gaveloot, gingeber, giserne, cabeliou, clareit,
compernoel, conterfoert, cupe, lagel, lampreide, lanterne, laserie, naen, spiauter,
scrivein, enz. Eindelijk treft ons het gebruik van specifiek Westvlaamsche woorden,
klanken woordvormen: belensaet (Wvla. Herbarium ± 900: belne); brine (pekel),
boetre (= beutre), int (inkt), ioc (juk), keirse (fra. cresson), pessen (vouw, vlecht),
quicselver, crouwel (spell. ou), sille (zulle), smaerleke (zeearend), spinde (schapraai),
wastrigge (waschvrouw), wachtel (kwakkel).
Doch er zijn ook elementen, welke zonder den minsten twijfel de hand verraden
van niet-Vlaamsche klerken. Aldus aynt (eend, Mvla, aent), met spell ay is niet Vla.,
wèl Brab. of Zeeuwsch; - vangenisse (Mwvla. vanghenesse), wagenère (Mwvla.
waghenàre); mispel (Mwvla. meestal mespel), mugge (Mwvla. mugghe n. mesie),
trechter (Mwvla. vaak trachter), sperwer (Mmvla. spor(e)ware, spa(e)rware) zijn
Brabantsch of Zeeuwsch gekleurd; scorpe (Mwvla. sca(e)rpe, scerpe) is
Middelnoordoostvla.; tur [Mwvla. tor(re)] is Middelgentsch; spikerbore (Mwvl.
spikelbore) was schier alleen in het noorden gebruikt; molcken (de melk en wat er
van voortkomt) is Hollandsch; muel (muilezel) vertoont Brab. spelling; eimer,
meleymer, melckamer (emmer) is Utrechtsch; cuper (koper) is Overijsselsch; creke
(Mnl. crekel) is waarschijnlijk Geldersch; eigde, eiger zijn eer Mbrab. dan Mwvla.;
liedeken, spanneken, spendeken met suffix-ken (Mwvl. kin) zijn uit het oosten van
Oost-Vlaanderen of uit Brabant.
Zelfs is de medewerking van niet-Vlamingen voelbaar in de spelling w voor v, ch
voor k, zoo althans de volgende termen uit ± 1330 dateeren: wel (= vel), wan (= van),
wigeboem (= vigeboem), woerhoeft (= voorhooft); underroch, wiroech. Het wil juist
treffen dat de bekende Guillaume Weydts, die in
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1579 te Brugge zijn autobiographie in zijn Vlaemsche Cronyke schreef, ook met
dezelfde letterteekens zit te taffelen: vyerdt (= wierd), vas (=was); vadt (= wat), enz.;
och (= ook), stych (= stic) enz. Doch uit onze Klankleer van de Mvla, dialecten (§
161) blijkt duidelijk dat de woorden met de spelling u, ch voor v, k als in wel, wiroech
aldaar ± 1330 uiterst zeldzaam zijn.
Opmerking verdient hier nog het feit dat oorspr. g vóór e, i maar zelden door de
Mvla. spelling gh voorgesteld wordt: egel, eiger, gelu, gingeber, giserne, hagedocht,
enz. naast: bodelinghe, botervlieghe, gheet, gheer, enz. hetgeen een auteur verraadt
uit de 12de E. of uit Oost-Vlaanderen of uit Zeeland.
Hiermede is dus gezegd, dat het bekend Glossaire flamand niet langer als een
zuiver Westvlaamsch of Brugsch hs. kan doorgaan, dat alle glossen niet tot hetzelfde
tijdvak behooren, en dat bijgevolg elk woord nog afzonderlijk dient onderzocht. Nu
begrijpt men ook hoe KILIAEN, die dergelijke lijstjes door nog jongere handen
vervormd excerpeerde, gevaar kon loopen, wanneer hij sommige woorden als
verouderd of als specifiek Vlaamsch vermeldde.
Een andere vraag rijst hier: Bevat het glossarium woorden, welke alleen daarin
voor de eerste maal zijn vermeld, en sedert nergens in teksten of in de gesproken taal
voorkomen? Ja, we noemen o.a. het volgende ‘vetus flandricum’: bant (in de
beteekenis van hoop, verzameling), hielinc (schoen), kele (kegelen), te Leiden: keile;
bedde (een aan beide kanten harige beddedeken), doren (lat. spinter, tong van een
gesp), de vorm garwinde (overal: garentwinde), matere (wilde laurier), quedeboem
(kweeboom), plaricboem (lat. platanus) de vorm slabraede (elders slachbrade,
beuling), roesinge (wildbraad).
Even belangrijk is de vraag in hoeverre ons glossarium een oudere woordenlijst
heeft benuttigd, of door latere lexicologen is benuttigd geworden. In het Herbarium
van Königsbergen uit de jaren 900 door een geneesheer uit het Brugsche Vrije
opgesteld(1) komen reeds de volgende kruidnamen uit ons glossarium voor: belne
(gloss. belensaet), distel, els (gl. elsenboem), galegan (gl. galigan), gingeberre (gl.
gingeber), lisc (gl. lijsch), loc (gl. loec), mandalbom (gl. amandelboem), cimmin (gl.
comijn), pastanaca (gl. pasternake), poret (gl.

(1) J. JACOBS, Het Westvlaamsch, 1927, blz. 10-11.
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poreide), salge (gl. saelje), uarn (gl. varen), uenecal (gl. venkel). Zooals men ziet
zijn de oudere vormen in onzen veertiende-eeuwschen tekst reeds eenigszins
gewijzigd.
In het hs. H uit de jaren 1420, dat te Keulen berust, dat Noël de Berlaimont in zijn
Vocabulare heeft benuttigd, en dat uit Fransch-Vlaanderen voortkomt, zooals prof.
R. Verdeyen te recht getuigt(1) vinden we deze woorden aan het dagelijksch leven
ontleend, welke ook in ons glossarium optreden: aentvoghel, becken erweten, fighen,
garnaten, gheluwe, ghingeber, hase, cabbeliau, ketel, kolen, crauwel cuper, cussine,
loke, manden, mespelen, pepre, pladijs, oercussine, scelvisch, scrine, speilman, spete,
stuer, stuele.
In een Limburgsch hs. nr Sloane 345 (15de E.) uit het British Museum door Dr. K.
de Flou(2) uitgegeven vinden we de volgende soms gansch overeenkomstige woorden
terug: else (gloss. elsenboem), annys (gl. anies), loke (gl. loec), balsem, wyrouck (gl.
wiroech), pepere (gl. peper), matere, feenekoel venecoel (gl. venkel), varen, galigan,
kersse (gl. keirse), peterselie (petercel), hofpasterne (gl. pasternake), wynstock (gl.
wijnstoc), wynblat (gl. wijngaerblat), raepe (gl. rapen), comijn, mostertsaet (gl.
mostartsat).
Aan een stelselmatige onmiddellijke ontleening uit ons Brugsche hs. mag daarom
echter niet gedacht worden. Het hs. H. uit Keulen is soms wel meer Westvlaamsch
gekleurd dan onze lijst; verg. b.v. aentvoghel, mespelen, speilman. Er was in het jaar
1420 en later nog middel om uit andere, thans verloren gegane lijsten van hetzelfde
slag te excerpeeren. Het feit dat onze tekst Olla patella te Rijsel met Fransche, te
Brussel met Brabantsche(3), en te Brugge met vele Vlaamsche glossen verrijkt is
geworden, bewijst niet alleen dat de leermiddelen en de methode overal dezelfde
waren, maar ook, gezien de geringe omvang van ons glossarium, dat nog andere
lijsten met andere leerstof in onze gewesten moeten in omloop geweest zijn.
Een ander vraagstuk dat hier nog even mag opgeworpen worden is dit: bevat het
glossarium enkel woorden uit de

(1) We hopen de Brabantsche woordenlijst eenmaal naast de Brugsche te knnnen uitgeven, en
aldus een belangrijke bijdrage tot de kennis onzer mnl. dialecten te leveren.
(2) Colloquia LXXI.
(3) Verslagen en Mededeelingen van de Kon. Vl. Ac. 1896, blz. 295.
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gewone schrijftaal, of vermeldt het ook speciaal dialectische elementen? De volgende
termen schijnen wel in de eerste plaats tot de volkstaal behoord te hebben: mes (mest),
garvinde (garenwinde, haspel), barech (Mwvla. berg, mannetjeszwijn), creke (krekel),
lotte (verrotting).
Na deze opmerkingen van algemeenen aard, welke als inleiding en toelichting
kunnen dienen tot de bizondere studie der vormen en woorden van ons hs., laten we
hier voor de eerste maal een alphabetische lijst van de ± 430 Mnl. woorden met
daarnaast het Latijnsch aequivalent en de juiste beteekenis, die elke glosse in ons hs.
moet gehad hebben. Daarbij worden zeer talrijke verkeerde lezingen van Gilliodts-Van
Severen en Scheler, en zelfs de verkeerde aanteekeningen van de copiisten vermeld.
Waar wij zelf in 1928 soms nog gissen, of een verkeerd geschreven woord niet
begrijpen, wordt zulks duidelijk opgegeven. Op deze manier zal het Glossaire flamand
voortaan met meer vrucht door de taalkundigen geraadpleegd worden.
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Alphabetische Woordenlijst
Abeel, abies: is de vertaling van Lat. albellus, de witte populier, ndl. abeel; doch niet van abies, denneboom.
Achterboch, postela: uitspr. achterboech; verg. verder voerboech, ansella, ndl.
achterriem van het paardsgetuig.
Achterhoeft, sinciput: is de vertaling van het in het hs. volgende occiput; ndl.
achterhoofd.
Aderen van der kele, arterie (mv.), ndl. keeladeren.
Adren, fibre (mv.), ndl. aderen.
Aecs, zie beneden haeks.
Aere, spica, ndl. (koren) aar.
Amandelboem, amigdalus, ndl. amandelboom.
Ameide (eig. Mnl. hameide) repagula, ndl. slag-sluitboom.
Anies, anisum, ndl. anijs; - anies is een Vla. klankvorm.
Ancker (hs., G. en Sch.(1) acker), qualum, wijmen korf waardoor de most gezegen
wordt; ndl. anker, Ndl. Wdb. 2,498.
Ancker, anchora, ndl. anker.
Arsbillen, nates (mv.), vooral Mwvla.; ndl. aarsbillen.
Arsdarme, lien: is de vertaling van anus; doch niet van lien, milt; zie verder
milt (splen); ndl. aarsdarm.
Aspel (eig. Mnl. haspel), alabrum; ndl. haspel.
Asse, axis, ndl. as.
Atrament, atramentum, ndl. zwarte stof voor inkt.
Aynt, ancer: is de vertaling van anas, eend; Mwvl. aent; doch niet van ancer,
gans, - de spell. ay is niet Vlaamsch.
Bake, pataso, ndl. voorham, schinkel van een varken.
Balseme (hs. basseme), balsama (mv.), ndl. balsem.
Banire, vexillum, ndl. banier.
Bant, congeria, ndl. hoop, gebonden massa; - nergens aangetroffen.

(1) G = tekst van Gilliodts - Van Severen. - Sch: tekst van Scheler.
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Barech, nefrendus (=melkvarken), waarschijnlijk hier gelubd mannetjeszwijn;
Nwvla. berg, barg.
Bars, perca, ndl. baars.
Bastaert, nothus; ndl. bastaard.
Bedde, amphitapum, een aan beide zijde harige deken of tapijt verg. beddedeken;
- nergens aangetroffen.
Beer, verres, ndl. mannelijk zwijn, beer.
Becken, pelvis, ndl. bekken.
Belensaet hs. en G. (Sch. belsensaet) jusquiamus, ndl. bilzen kruidzaad; verg.
belne in Het Westvlaamsch, blz. 12.
Belle, nola, ndl. bel, klok.
Berie, scenoveha, ndl. berrie, draagbaar.
Besie, botrys, ndl. bes, druif.
Betel, celtes, ndl. beitel.
Bever, castor, ndl. bever.
Blaesbalch, folliculus, ndl. blaasbalg.
Bleec, fulvus: is de vertaling van flavus; doch niet van fulvus, goudgeel; ndl.
bleek.
Bleec, glaucus, ndl. bleek.
Blôme, ador, ndl. bloemmeel.
Bodelinghe (G. vodekghe, Sch. vodeghe; hs. vodelinghe), intestina. Mnl.
bodelinghe; ndl. ingewanden.
Boeten (mv.) crepide (mv.); ndl. sandalen, lage schoenen.
Boetre, uitspr. beutre, butyrum, ndl. boter.
Botelier, promus, Mnl. ook bottelgier; ndl. schenker.
Botene, cothurnus, ndl. grove schoen.
Botervlieghe, papilio, ndl. kapel, vlinder.
Boute, catapulta, ndl. pijl.
Brems (hs. G. en Sch. bruon), bibio; ndl. brems, fra. bourdon.
Brine, sucrida, Mwvl., Nwvl. brine; ndl. pekel.
Bulle, bulla, ndl. knop, verhevenheid.
Bult, ulcus, ndl. bult, buil, bochel.
Bus, hs. (Sch. bult) van den scilde, umbo, ndl. gesp, knop.
Buuc, alvus, ndl. buik.
Dans, chorea, ndl. dans.
Das, damma (hs. dama): is de vertaling van melotus; doch niet van damma,
gazel, dier uit het hertengeslacht.
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Das, melotus, ndl. das.
Deec (uitspr. deech), pasta, ndl. deeg.
Die (G. cnie), coxa, ndl. dij.
Disele, themo, ndl. dissel.
Distel, saliunca (wilde nardus) en tribulus (duivelsdoorn), ndl. distel; Owvla.
Herb.: distel.
Doder, vitellus, ndl. dojer, doôr van een ei.
Doren, spinther, ndl. tong van gesp; verg. verder spanneken.
Dorewerder (uitspr. deure-), janitor, ndl. deurwaarder, deurbewaker.
Duale, mappa, ndl. dwaal.
Dukkere, mergus, ndl. duikvogel.
Eencoren, hs. eencoren, Sch. eechoren, cyrogrillus, Mnl. eencoren, ndl.
eekhoren.
Egel, hericius, ndl. egel.
Eigde, traha (eg) en tribula (vlegel); ndl. egge; - kan Mwvla. geweest zijn; is
nog Brab.
Eiger (eig. heiger), ardea, ndl. reiger; Mwvla. was (h)egher.
Eimer, situla, ndl. emmer; - was o.a. Utrechtsch.
Elsen, subula, ndl. els, priem; uit elsene.
Elsenboem, alnus, ndl. els, elzenboom; Owvla. Herb. els.
Ende, anas, ndl. eend.
Ermborst, balista, ndl. hand-, voetboog.
Erweten, zie beneden Mwvla., herweten.
Foreet, hs. espiolus 1. espriolus, ndl. fret, soort van wezel.
Fornays, fornax, ndl. fornuis, oven.
Galigan, galanga, Owvl. Herb. galegan; ndl. galigaan.
Ganspanne, sartago, ndl. pan om ganzen te braden.
Garnate, gragates 1. gagates: is de vertaling van granatus; - doch niet van
gagates, zware barnsteen; ndl. granaat, benaming van de pekkool, zie pume.
Garwinde, hs. garvinde, girgillum: uit garen + winde; Mwvla. garenwinde;
ndl. haspel.
Gate, pori (mv.), gaten.
Gaveloot, missile,, ndl. werpspies, speer; fr. javelot.
Gheer, birrus, ndl. korte mantel.
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Gheet, hs. gheet (G. gyeet, Sch. gheit), capra, ndl. geit.
Gelu, ceruleus, ndl. geel.
Ghemachte, inguen, ndl. teeldeelen.
Genverboem (uitspr. geneverboem), juniperus, ndl. jeneverstruik.
Gingeber, gingiber, ndl. gember; Owvla. Herb. gingiberre.
Giserne, gesa, ndl. tweesnijdende bijl; ofra. guisarme.
Goer, limus: is de vertaling van limus, slijk, - doch niet van het hier bedoelde
limus, mannelijken vorm van lima, een soort van zwaard.
Goete, stillicìda, ndl. goot, greppel.
Gordel, cingulus, ndl. gordel.
Goutblome, solsequium, ndl. goudbloem.
Goutscume, auricalcum, ndl. goudschuim; - juister vertaald door latoen.
Gront, fundum, ndl. grond, onderste laag.
Gruus, furfur, ndl. grof gemalen koren, zemelen; is vooral Mwvla.; thans hoort
gruus tot de Noordndl. dialecten.
Haeks, hs. haechs, Mwvla. vorm van aeks, securis; ndl. aaks, bijl.
Haerbant, crinale, ndl. haarband.
Haerijnc, allec, ndl. haring.
Haers, resina, ndl. hars.
Hagedocht, ypogeum, ndl. diepte onder den grond, krocht, grot.
Hàc, (Sch. hâc), ligo, ndl. hak, houweel.
Halsberch, lorica, ndl. pantser, borstharnas.
Haltre, camus, ndl. halster.
Hame, poples, ndl. knicboog, achterschenkel.
Hameide; zie boven ameide.
Hamer, martellus, ndl. hamer.
Harelire? ornus, ndl. esch; - harelire is zeker onjuist.
Harpe, chelis; ndl. harp.
Harper, liricen, ndl. harpspeler.
Harre, cardo, ndl. harre.
Harst, assum, dial. harst; ndl. rugstuk van een dier.
Hase, lepus, ndl. haas.
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Hasel, corulus, ndl. hazelaar.
Haspel, zie boven aspel.
Havec, astur, ndl. havik.
Haven, porticus: is de vertaling van portus; - doch niet van porticus, zuilengang;
ndl. haven.
Heelm, cassis, ndl. helm.
Hefle, zyma, ndl. heffe, bezinksel.
Heiger, zie boven: eiger.
Herweten, Mvla. vorm van het oorspr. mnl. erweten, pisa, ndl. erwt.
Hespe (hs. heske), ancha, ndl. hesp, heup.
Heyke, toga, ndl. huik, kapmantel, falie.
Hielinc, calceus, ndl. schoeisel; - nergens tot heden aangetroffen.
Hinde, hinnulus, ndl. hinde, hertinne.
Hoeftcleet, peplum, ndl. hoofdkleed.
Hoet, pileus, ndl. hoed.
Horsele, zie beneden orsele.
Hosen, ocrea (mv.), ndl. laars, kousen.
Huve, taenia, ndl. hoofddeksel, kap. muts.
Int, incaustum, ndl. linkt; - vooral in 't Mwvl. gebruikt.
Ioc, juga: is de verkeerde vertaling van: juga = jugalis (bnw.); eig. jugum; ndl.
juk; Mwvla. ioc.
Cabel, antenna: is de vertaling van rudens; - doch niet van antenna, spriet; ndl. kabel.
Cabeliau, morus (G. morinus), ndl. kabeljauw.
Caf, acus, ndl. kaf.
Calc, calx, ndl. kalk.
Calc, coementum, ndl. cement, krijt.
Cam, pecten, ndl. kam.
Camer, camera, ndl. kamer.
Camerire, pedissequa, ndl. kamervrouw.
Caneel, cinnamomum, ndl. kaneel.
Canele, (hs. gavele, onbekend), costus, ndl. riet, pijpriet.
Canmierde? cinomia, ndl. hondsvlieg; - is een onjuiste term.
Karissie hs. (Sch. ligrissie), liquirissia, ndl. zoethout.
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Karker, carcer, ndl. kerker; - is waarschijnlijk een Noordvla. vorm.
Carper, capito, ndl. karper.
Carre, biga, ndl. tweewielige kar.
Kasevat, fiscina, ndl. kaasvorm.
Cater, murilegus, ndl. kater.
Keirse, nasturcium, ndl. kers, tuinkers, fra. cresson; - was enkel Mwvla.
Kele, stiria (mv.) ndl. kegel.
Kelnare (G. promus) - penus, ndl. kelder, voorraadkamer.
Kemeneie (hs. kemenie), caminus, ndl. schouw.
Kersboem, cerasus, ndl. kerseboom.
Kerse, candela, ndl. kaars.
Kerskoerf (Sch. kerskorf), canistrum, ndl. kaarsemand.
Ketel, cacabus, ndl. ketel.
Kinbacke, mala, ndl. kinnebak.
Kiste, scrinea, ook cista, ndl. kist.
Clareit, nectar, ndl. kruidenwijn.
Clinke, pessula, ndl. deurklink.
Knecht, cliens, ndl. knecht.
Coetse, thoreuma, ndl. draagbed, -stoel.
Cofer, capsa, ndl. koffer, kist.
Coc, cocus, ndl. kok.
Kokene, popina, ndl. keuken.
Cokentrys hs. (G. cokentrys; Sch. cokadrijs), basiliscus, ndl. basilisk.
Koker, phalera: is de vertaling van pharetra (koker); - doch niet van phalera,
blank borstsieraad; ndl. koker.
Cole, pruna, ndl. kool; fra. charbon.
Cole, carfolium: is onjuist vertaald; beter ware: kervele uit het Owvla.
Herbarium; - ndl. kool, fra. chou.
Colstoc, caulis, ndl. koolstronk; verg. Owvla. Herb.: colscot.
Comijn, cominum, ndl. komijn; verg. Owvla. Herb. cimmin.
Compernoel, fungus, ndl. paddestoel.
Conterfoert, impedium, ndl. versterking van het achterste van den schoen; fra.
contrefort.
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Coper, aes, ndl. koper.
Corbele, laquear (hs. liquearia, G. lingaria), ndl. steunlat, steekbalk.
Corduwaen (hs. corduwaen, G. corduanier, Sch. corduwanne), aluta, ndl.
Spaansch leder.
Coren, far, ndl. koren.
Corf, calatus en cophinus, ndl. korf.
Cousen, calige (mv.), ndl. kousen.
Couter, cultrum, ndl. ploegkouter.
Couter, vomer, ndl. ploegmes, ploegschaar.
Craghe, (hs. maghe), epiglotum, eig. het inwendige van de keel; strot, slokdarm.
Crakelinc, artocopus, ndl. krakeling.
Crane, grus, ndl. kraan(vogel).
Crauwel, fuscina, ndl. vleeschhaak.
Creke, cicada, ndl. krekel; - komt alleen voor in Gelderland.
Cribbe, praesepe, ndl. kribbe.
Criekeboem, cinus, ndl. kriekeboom.
Crit, creta, ndl. krijt.
Croec, cirrus, ndl. kreuk, plooi, krook.
Crouwel, fuscina, ndl. vischhaak; - hetzelfde woord als crauwel.
Cruke, urceus, ndl. kruik.
Cudde, grex, ndl. kudde.
Cullen, testiculi, ndl. teelbal.
Cupe, cupa, ndl. kuip.
Cuper (hs. cuper, G. coper), cuprum, ndl. koper; verg. kueper in Overijsselsche
teksten.
Cussin, pulvinar, ndl. kussen.
Lagel, lagena, ndl. flesch.
Lampreide, murena, ndl. lamprei, prik.
Lanterne, lucerna, ndl. lantaarn.
Laserie, lepra, ndl. lazarij.
Leephéit, lippitudo, ndl. leepheid.
Lepel, coclear, ndl. lepel.
Lêst, galla, ndl. leest v.d. schoen.
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Lever, hepar, ndl. lever.
Liedeken, cantilena, ndl. liedje.
Lijsch (hs. lijsch; G. Sch. lijfh), carex, ndl. lisch; Owvl. Herb.: lisc.
Lippe, labra, ndl. lip.
Loec, allia (mv.), ndl. look, Owvl. Herb.: loc:
Loet, amussis, ndl. (pas) lood.
Loge, lixina, 1. lixiva, ndl. loog.
Lotte, prurigo: is de vertaling van putrigo uit putredo; doch niet van prurigo,
jeuksel; ndl. verrotting; verg. Ndl. Wdb. 8, 3067.
Made, tarmus, ndl. made.
Maghe, stomachus, ndl. maag.
Male, mantica, ndl. reiszak, maal.
Makereel, megarus ndl. makreel.
Mande, sporta, ndl. mand.
Mantel, palla, ndl. mantel. Mast, malus, ndl. mast van een schip.
Matere, tenacetum, ndl. wilde laurier.
Melcymer, multrale, ndl. melkemmer; is geen Mvlaamsch.
Melckamer hs. (Sch. melchamer), mulctra, ndl. melkemmer; is geen Mvlaamsch.
Melcvat, mulctrum (hs. mulcitrum), ndl. melkvat.
Mes, limus: is de vertaling van limus, slijk; - doch niet van het hier bedoelde
limus, mannelijken vorm van lima, een soort van zwaard; verg. boven goer;
ndl. mest.
Mes (dialect. vorm van mest), fimus, ndl. mest.
Mes (dialect. vorm van mest), scobs, ndl. afval, gruis.
Mestercoc, archimancherus, ndl. meesterkok.
Milt, splen, ndl. Milt.
Mispel, esculus, ndl. mispel; Mvla. meest mespel.
Molken, mulsum, ndl. melk en wat er van voortkomt; komt in het Mwvlaamsch
niet voor.
Mont, os, ndl. mond.
Moscet, hs. en G. mascet, muscar; ndl. vliegenvanger.
Mostartsat, sinapis, ndl. mosterdzaad.
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Motte, tinea, ndl. mot.
Mouls, ? scia, sya, ndl. heup; - mouls is een corrupte lezing.
Muel, mulus, ndl. muilezel; - is geen Mvla. klankvorm.
Mugge, culex, ndl. mug.
Muus, mus, ndl. muis.
Nachtegale, philomena, ndl. nachtegaal.
Nachtelinge hs. (Sch. nastelinge), ligule, (mv.) ndl. veter, rijgsnoer; nachteling
is evenals nasteling Mwvlaamsch.
Naen, nanus, ndl. dwerg.
Nap, crater, ook patera, ndl. beker, drinkschaal; fra hanap.
Nèt, uitspr. neet, lens, ndl. neet.
Nire, ren, ndl. nier.
Noert, boreas, ndl. noordenwind.
Noesegate (uitspr. neusegate), pirula, ndl. neusgaten.
Noet, nux, ndl. noot; - Owvl. Herb.: note.
Oest, eurus, ndl. oostenwind.
Ogebrawe, palpebra, ndl. wimper.
Ocsele (hs. ocle > occle < occele < oksele, axilla (hs. acella), ndl. oksel.
Olme, ulmus, ndl. olm.
Onsuver, spurius, ndl. (onzuiver), bastaard.
Orcussin, cervical, ndl. oorkussen.
Orsele, Mvla. vorm van oorspr. horsele oestrum, ndl. horzel.
Ost, subsolanus, ndl. oostenwind.
Otter, lutra, ndl. otter.
Oven, clibanus, ndl. oven.
Padde, bufo, ndl. pad.
Paerle hs. (G. petre, Sch. perle), corallus, ndl. parel.
Paeu, pavo, ndl. pauw.
Panne, patella, ndl. pan.
Papegay, psittacus, ndl. papegaai.
Pappe, pulmentum, ndl. pap.
Pasternake, pastinaca, ndl. pastinak.; - Owvla. Herb.: pasta naca.
Peper, piper, ndl. peper.
Perse, torcular, ndl. (wijn)pers.
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Persboem, prelum, ndl. pers, wijnpers.
Persicboem, persicus, ndl. perzikboom.
Pessen (Sch. vessen) cincinnus, ndl. vlecht, krul; verg. Verdam 6,309: van
mackene ployen, pessene (a. 1539).
Petercel, petrocelinum, ndl. peterselie; - Owvla. Herb.: persele.
Pinappele, pinnacula (Sch. nux pinea), ndl. tinne, trans. Hier is zichtbaar spraak
niet van de vrucht pijnappel, maar van de versiering der spits van een toren;
Verdam, 6,328.
Pipe, fistula, ndl. pijp, buis.
Pisse, arvina: is de vertaling van urina; - doch niet van arvina, zwijnenvet; ndl.
pis.
Pladijs, turtur; ndl. bot, schol.
Plaester, plastrum, ndl. plaster.
Plaricboem hs. (Sch. plarieboem), platanus, ndl. ahorn, eschdoorn.
Plateel, lanx, ndl. platte schotel, schotel.
Plôch, aratrum, ndl. ploeg.
Poreide, porrum, ndl. prei, look; Owvla. Herb. poret.
Post, postis, ndl. post, stijl.
Pot, olla, ndl. pot.
Priem, panus: is de vertaling van acus; doch niet van pan(n)us, de draad van
den inslag; ndl. priem.
Pume garnate (Sch. G. prume-), malum, ndl. granaat (vrucht); verg. Verdam,
2,922.
Pums, pumex, ndl. puim(steen).
Quedeboem, coctanus, ndl. kweeboom.
Querdel, sutar (?), ndl. hakleder.
Quicselver, litargirum, ndl. kwikzilver.
Rapen, rapa (mv.); ndl. raap.
Rat, glis: is de vertaling van glis (rat); doch niet van glis (hier een groentesoort):
lappe.
Ratte, glis, ndl. rat.
Regele, litrum, ndl. lijn, boordlijn.
Reghewater, compluvium, eig. de plaats waar het regenwater bijeenkomt; ndl.
regenwater.
Ridehosen, genualia, ndl. rijlaarzen, rijbroek.
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Rieme, amplustre (mv.), ndl. (roei) riem.
Rimer, (eig. riemer), transtrum, ndl. riembank, roeibank.
Roesinge (G. joestinere, Sch. joestinge; hs. joesinge), ferina (G. ferma) zeer
waarschijnlijk van roesen (jagen), ndl. wildbraad; verg. Verdam 6, 1553.
Roet, rubicundus, ndl. rood.
Rocke, tholus: is de vertaling van colus, spinrok; niet van tholus, dakvorst; ndl.
spinrok.
Rupsen, eruca: is de vertaling van eruca, rups; - doch niet van het hier bedoelde
eruca, een koolsoort, - ndl. rups.
Sadel, sella, ndl. zadel.
Saelje, salvia, ndl. salie; - Mwvla. Herb.: salge.
Sale, aula, ndl. zaal.
Zant, sabulum, ndl. zand.
Sauterie, sistra, ndl. psalterium.
Zedevaer, zedoara, ndl. zeverzaad.
Zeec, lolium: is de vertaling van lotium, zeek; - doch niet van van het hier
bedoelde lolium, onkruid; ndl. zeik.
Segen, sagena, ndl. trek- of sleepnet: fra. seine.
Setel, schedula, ndl. zetel.
Zie, pupilla, ndl. oogappel; - specifiek Mwvla. sie.
Zie, colum, uit sîge; ndl. zeef; dial. zijg; Mwvla., Nwvla. zie.
Sille, limen; ndl. drempel; dial zulle, zille.
Simme (simia) ndl. sim, aap.
Sitten, sedilia (mv.) ndl. zit; fra. siège; Mwvla. Nwvla. zitten.
Scale, testa, ndl. schaal, scherf.
Scalonie of scalonge (in het hs. draagt het woord sporen van beide vormen)
(G. scalgerie), inula, ndl. sjalot.
Scaper, opilio, ndl. schaper, herder.
Scàr hs. (G. Sch. scair) dentale, ndl. (ploeg) schaar.
Scare, forceps: is de vertaling van fuscina, scheer; doch niet van forceps, tang.;
ndl. schaar.
Scarpe, pero: is de vertaling van pera, pelgrimstasch; - doch niet van pero,
boerenschoen; ndl. pelgrimstasch.
Scavelinck, scapellum: is de vertaling van ramentum, dat wat van 't schaven
voortkomt; - doch niet van het werktuig scapellum, schalpel. - ndl. schaveling.
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Scedel, glabra, ndl. haarscheiding; fra. la raie.
Scelle, fimbria: behoort niet bij fimbria, maar als een synoniem van het naast
fimbria staande nola, belle; ndl. schel, bel.
Scelvisch (ofte cabeliau, zie ald.) hs. scelvish, moruus (hs. morinus); ndl.
schelvisch.
Scene, tibia, ndl. scheen.
Scilt, parma, ndl. schild.
Scindele, scindula, ndl. duig.
Scinkere, pincerna, ndl. schenker.
Scoe, calceus, ndl. schoen.
Scof, vectis, ndl. schof, schot.
Scorpe, pera, ndl. pelgrimstasch; is syn. met scarpe, doch was in 't Noorden
van Oost-Vlaanderen gewoon.
Scorsse, codex: is de vertaling van cortex, schors; - doch niet van codex,
schrijfboek, ndl. schors.
Scoudren, scapulae (mv.) ndl. schouder.
Scrage, tripos, ndl. schraag.
Scrifbert, pluteum, ndl. lessenaar, schrijftafel.
Scrivein, (Sch. scrivain), artavus (G. arcanus): is de vertaling van arcanus met
de beteekenis van secretarius; - doch niet van artavus, pennemes; ndl. schrijver,
geheimschrijver.
Slabraede, hilla, uit slachbrade; ndl. beuling.
Slaep, tempus, ndl. slaap (hoofddeel).
Slange, ydrus, ndl. slang.
Slec, testudo, ndl. slek, slak; - ook overwelfsel.
Slot, cera, ndl. slot.
Smaerleke, haliatus, ndl. smelleken, smerlijn; fra. aigle de mer.
Soel, solea, ndl. zool, voetzool.
Soem, limbus, ndl. zoom.
Soffraene, crocus, ndl. saffraan.
Sommier, capsarius, ndl. lastdier, pakpaard.
Soutvat, salina, ndl. zoutvat.
Spade, ligo, ndl. hak (werktuig).
Spade, marra, vanga, ndl. spade, schop.
Spanneken hs. (Sch. spaneken), bucula, ndl. haak, gesp.
Specerie, apoteca, ndl. specerijen en winkel in kruiderijen.
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Speleman, histrio, ndl. kunstenmaker, fra. jongleur.
Spendeken, hs. abbaris, 1. abbacis uit abaccis (Sch. abatis) ndl. credentietafel,
spijskamer.
Sperwer, nisus, ndl. sperwer.
Spiauter, latillum, ndl. mengsel van lood, of ook messing; - de vorm speauter
behoort tot het Noorden.
Spikerbore, forica, ndl. spijkerboor; de vorm spikelbore is vooral Mvla.,
spikerbore was ook in Brugge bekend.
Spinde, proma, ndl. etenskast.
Spit, verutum, ndl. spit, braadspit.
Sper, tigna (mv.), ndl. lange dunne paal, spar; werd vooral in Vlaanderen en
Zeeland gebruikt.
Sponde, sponda, ndl. plank, beddeplank.
Spore, calcar, ndl. spoor, prikkel.
Stael, calips, ndl. staal.
Staelyser, (G. stallyser) tripes: was, wat Scheler ook beweert, de ijzeren
driepikkel (tripes); ndl. treeft, drievoet; in 't Wvla. staanijzer, driestijper (De
Bo); verg. Verdam, 7, 1861, 1919.
Stegreep, strepa, ndl. stijgbeugel.
Stille, latrina, ndl. gemak, stilletje.
Stoel, vastum, ndl. stoel.
Store (uitspr. steure), turdus, ndl. steur.
Storte, guttur, ndl. strot.
Sualue (uitspr. swalwe), erudo: is de vertaling van hirundo; - doch niet van
erudo, echel; ndl. zwaluw.
Suane (uitspr. swane), olor, ndl. zwaan.
Suel (uitspr. swel), callus: is de vertaling van tallus; doch niet van callus, weer;
ndl. gezwel, bochel.
Suimelinghe, hs. scauelinghe (misschreven, onmogelijke vorm), scothomia,
ndl. duizeligheid, duizeling; verg. Verdam 7, 2539.
Suker, sucara, ndl. suiker.
Suut, notus, ndl. zuidenwind.
Tafle, mensa, ndl. tafel.
Tambuse, (Sch. tambure) timpana (mv.), ndl. trommel.
Tee, allex, ndl. teen; Wvla. tee.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

978
Tegel, later, ndl. tegel, tichel.
Teldende paert, mannus, ndl. telganger, hakkenei.
Tike, culcitra, ndl. peluw, kussen, sprei.
Togel (uitspr. teugel), habena, ndl. teugel.
Trechter, clepsedra, ndl. trechter; Mwvla. was vooral trachter.
Troch, pinsa, ndl. trog.
Truele (uitspr. truwele), trulla, ndl. truweel.
Tur, turris, ndl. toren; tur werd alleen te Gent gebruikt.
Underroch, subucula, ndl. onderrok.
Uve, uva: is de Mwvla. vertaling (mnl. huve) van uva, huig; - doch niet lijk hier
van uva, druif; ndl. huig.
Valbrugghe, valva (= valdeur), ndl. ophaalbrug, valbrug.
Valeie, vallum, ndl. vallei.
Valke, herodius, ndl. valk.
Van, vannus, ndl. wan; fra. van; - van was Mwvla. en Mzeeuwsch.
Vangenisse, (Mwvla. vanghenesse), ergastula (mv.), ndl. gevangenis.
Varen, filix, ndl. varen; Owvla. Herb. uarn.
Vedehaer, pubes, ndl. schaamhaar.
Vedel, viella, ndl. vedel, viool.
Vel (hs. wel), cutis, ndl. vel.
Tfel van den ey, membrana, ndl. het vel van het ei.
Venkel, feniculus (G. feniclis), ndl. venkel; Owvla. Herb. uenecal.
Versik? of versouc? (hs. verkes), periculum (tentatio); ndl. poging, verzoeking.
Mwvla. is versik.
Vèrscat, naulum, ndl. vaargeld, vracht.
Verst, doma, ndl. nok, vorst.
Vigheboem (hs. wigheboem), ficulnea, ndl. vijgeboom.
Vile, lima, ndl. vijl.
Vilt, philtrum, ndl. vilt.
Virtale, quartallum: is de vertaling van quartallus (het vierde; viertal; - doch
niet van het hier bedoelde quartallum, korf; ndl. maat voor graan, het vierde
van een hoed.
Vischcorf (hs. wischcorf), contarium; ndl. vischmand, -korf.
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Vlade, placenta, ndl. vla(de).
Vlieder, sambuce: is de vertaling van sambucus, vliederboom; - doch niet van
sambuce, damespaardenzadel; ndl. vlieder.
Vliederboem, sambucus, ndl. vlierboom.
Vliederboem (hs. vliederpoem), ligustrum: is wellicht een onjuiste vertaling
van ligustrum.]
Vloer, ardea, ndl. dorschvloer.
Voorboech, antela, ndl. borstriem van een paard; verg. achterboch, boven.
Voerhoeft (hs. woerhoeft), occiput: slaat niet op occiput, achterhoeft; maar op
het voorgaande sinciput, voorhoeft; zie boven achterhoeft.
Voervoet, (G. voerveet) perpedium, ndl. voorstuk van kous of schoen.
Vorke, furca, ndl. vork.
Vos, vulpes, ndl. vos.
Wachte, viticola: is de vertaling van custos; - doch niet van viticola,
wijngaardenier; de vorm wachte in stede van wachter is zeer zeldzaam in het
Mnl., onbekend in 't Mwvlaamsch.
Wachtel, coturnix, ndl. kwakkel, wachtel; - was vooral Mwvl.
Wage, bilanx, ndl weegschaal.
Wagenère, auriga, ndl. voerman.
Wapper, cestus, ndl. een met lood gevulde knots.
Warp, stamina, ndl. schering, ketting (weversterm).
Wastrigge (hs), (niet was(s)c(r)igge, Verdam 9, 1785), lotrix, ndl. waschvrouw;
- is Mvlaamsch naar den vorm.
Waterdragher, lixa, ndl. waterdrager.
Weder, vervex, ndl. ram.
Weduale, merops, ndl. wielewaal.
Weke, postica, ndl. achterbouw, achterdeur; in 't Mnl. onbekend. Aan veken
(hekken) mag niet gedacht worden.
Wellinge, puls, ndl. afkooksel.
Wey, serum, ndl. wei (van melk).
West, zephirus, ndl. westenwind.
Wetsten, cos, ndl. wetsteen.
Wevel, trama, ndl. inslag (weversterm).

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

980
Wevel, hs. vievel, scarabeus, crabo, ndl. korenworm, kalander; - horzel.
Wiediseren, sarcula (mv.), ndl. hak om onkruid (wied) uit te kappen.
Wiel, rota, ndl. wiel.
Wiin in de misschreven uitdr. acker wiis (= ancker wiins), qualum (zie boven
ancker); ndl. wijn; misschien ook wijs = wisse, ndl. teen.
Wijngaertblat, panpirus, ndl. wijngaardblad.
Wijngaertranke, palmes (en niet phalanga, waar het woord ten onrechte boven
geschreven is), ndl: wijngaardrank.
Wijnnap, honoferum, ndl. wijnbeker.
Wijnstoc, cippus (verkeerd boven palmes geschreven), ndl. wijnstok.
Wijnvat, dolium, ndl. wijnvat.
Wime, silex, ndl. wijme.
Winbrawe, intercilium (of beter supercilium), ndl. wenkbrauw.
Windas, trochlea, ndl. windas.
Windelstene, coclea, ndl. wendeltrap.
Wit, albumen, ndl. (ei)wit.
Worst, salsugo, ndl. worst.
Wovie? (G. wome), gobio; Mwvl. gobioen, varr. govioen; ndl. grondeling; nergens aangetroffen.
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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.
NEGENDE TIJDVAK: 1928-1929
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
De uitgaven der Academie zijn te verkrijgen:
GENT: W. SIFFER, Sint Baafsplein, en VAN RYSSELBERGHE & ROMBAUT, Kouter,
I.
BRUSSEL: N.V. STANDAARD BOEKHANDEL, Em. Jacqmainlaan, 127.
ANTWERPEN: DE NEDERLANDSCHE BOEKHANDEL, Sint Jacobsmarkt, 50
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Vergadering van 21 November 1928
Waren aanwezig: de HH. JACOBS, bestuurder, Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE,
onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de HH. Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan. AM. JOOS, IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. J.
MANSION, O. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof.
Dr. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. K. VAN DE WOESTYNE, Prof. Dr.
J. PERSYN, Prof. Dr. M. SABBE, Mej. M.E. BELPAIRE, Prof. Dr. A. VAN HOONACKER,
J. SALSMANS S.J., werkende leden;
de heeren Dr. CUVELIER, F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, AL. WALGRAVE, J. VAN
MIERLO jun. S.J. en Prof. Dr. J. VAN DE WIJER, briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen: de HH. G. SEGERS, DR. L. SIMONS en Dr. FR. VAN
CAUWELAERT, werkende leden; Prof. Dr. FRANS DAELS, briefwisselend lid.
***

De Bestendige Secretaris houdt lezing van het verslag over oe October-vergadering.
- (Goedgekeurd.)
***

Leopoldsorde. - Bij Koninklijk besluit van 3 November werd de heer Dr. KAREL
DE FLOU, werkend lid der Academie, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde.
De heer Bestuurder drukt er zijn spijt over uit dat Dr. DE FLOU om reden van
ongesteldheid niet aanwezig kon zijn, en wenscht hem van harte geluk.

Aangeboden boeken.
Door de gemeente Rotterdam:
Catalogus van de eerste bibliotheek. 1e bijblad, Lijst 3, Oct. 1928: Aemwinsten
Nederlandsche Romans.
Door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, te
Weltevreden:
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Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indië. Oudheidkundig Verslag 1927. Derde
en Vierde Kwartaal.
Door de ‘Akademie der Wissenschaften in Wien’:
Denkschriften. 68. Band, 3. Abhandlung.
Sitzungsberichte. 208. Band, 1. Abhandlung.
Almanach für 1928. 78. Jahrgang.
Door de ‘Sächsische Akademie der Wissenschaften’, te Leipzich:
Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse. 39: Band, 1-4.
Berichte über die Verhandlungen. 79. Band (1927), 2. Heft; - 80. Band (1928),
1.-3. Heft.
Door ‘Het Kongelige Danske Videnskabernes Selskab’ te Kopenhagen:
Oversigt. Juni 1927-Maj 1928.
Historisk-filologische Meddelelser. XV, 2-3.
Door de ‘Académie Tchèque des Sciences et des Arts’, te Praag:
Nová encyklopedie prirodinich ved.
Sbornik prirodovedecky 1927, Svazek IV.
Sbírka pramenu Skupina I, Rada I, Corpus 1, 2.
Filosoficka bibliotéka. Rada II, Cislo 5.
Rozpravy. Trida II. Rocnick XXXV; - Trida III, Cislo 64.
Bibliografie piscmnictvi Slovenského.
Dr. BROHUMIL K. Prusik: Pituitrin a jeo....
Prof. Dr. K. CHODOUNSKY: Jan Evang, purkyne.
Dr. FRANTISEK KAMENICEK: Pameti a Listar Dra Aloise Prazáka.
Prof. Dr. A. PETROV: Prispèvky K. Historické demografiï Slovenska.
Door het Algemeen Bestuur van het Willemsfonds:
Nederlandsch Liederboek uitgegeven door het Willems-Fonds, onder het toezicht
van FL. VAN DUYSE. - I. Vaderlandsche en plaatselijke liederen. Vierde druk.
Id. Tekstboekje.
Door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid:
Archives philologiques, par FRÉDERIC BARON DE REIFFENBERG. Tome premier.
La langue flamande en France depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours,
par LOUIS DE BACKER.
Almanak van den Belgischen Soldaat. 1906, 1911, 1913 en 1914 (in 't Vlaamsch);
1912, 1913, 1914 (in 't Fransch).
Door de Schrijvers:
Zwarte Willem en andere vertellingen, door ALEXIS CALLANT. 3e uitgave.
Fliek. Schetsen en Beelden, door denzelfde 2e uitgave.
De Werken van ‘Joannes’ in de Verzamelingen van Margareta
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van Oostenrijk, door J. DUVERGER. (Overdruk uit Oud-Holland, Jg 45 afl. 5.)
Musée des antiquités de la ville de Rotterdam. La sculpture sur bois. 56 planches
contenant 145 illustrations et une introductions de A. HOYNCK VAN PAPENDRECHT.
Dr. FL. PRIMS: De Toponiemen van Vorsselaer in de XIVde en XVde eeuw.
Dr. PAUL SMOLDERS: Technische Terminologie van een Watermolen uit vroeger
eeuwen.

Aangekochte boeken.
Voordrachten over het Katholicisme voor niet-katholieken, door JAC. VAN GINNEKEN
S.J. Verlucht met vierentwintig illustraties door JAN TOOROP. 2de druk.
Anthea Keurverzameling van sonnetten bijeengebracht en ingeleid door F.V.
TOUSSAINT VAN BOELAERE.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Tiende Verjaring van den Wapenstilstand op Zondag 11 November. Gedrukte omzendbrief waarbij de Academie door het Feestcomiteit uitgenoodigd
wordt het Te Deum bij te wonen dat ter gelegenheid van de Xde verjaring van den
wapenstilstand in St.-Baafskerk zal gezongen worden. - De heeren Prof. Dr. A.J.J.
VANDEVELDE, onderbestuurder, en Mr. LEONARD WILLEMS, werkend lid, hebben
de plechtigheid bijgewoond. De Bestendige Secretaris was door ongesteldheid belet
en had zich laten verontschuldigen.
2o) Te Deum op 27 November. - Brief van 15 November waarbij de Weled. Heer
Gouverneur der Provincie de Academie uitnoodigt het Te Deum bij te wonen, dat op
Dinsdag 27 November, te 11 uur, in de Hoofdkerk van St.-Baafs zal gezongen worden,
ter gelegenheid van het Patroonfeest des Konings. - De plechtigheid werd bijgewoond
door de HH. Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE, onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS,
bestendig secretaris, en Mr. L. WILLEMS, werkend lid.
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Mededeelingen namens commissien.
Io) Bestendige Commissie voor Geschiedenis Bio- en Bibliographie. - Prof. Dr.
J. MANSION, secretaris, legt verslag ter tafel over de Commissievergadering in den
voormiddag gehouden.
Waren aanwezig: de heeren Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, voorzitter, Prof. Dr. M.
SABBE, ondervoorzitter, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Dr. L. SIMONS, IS. TEIRLINCK,
Mr. LEONARD WILLEMS, Dr. L. GOEMANS, Dr. J. CUVELIER, leden, en Prof. Dr. J.
MANSION, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) Critische Bibliographie van Jan Frans Willems, door Dr. ROB. ROEMANS, ter
opneming in de Verslagen en Mededeelingen aangeboden. - Advies der
verslaggevers.
Uitgesteld tot de volgende vergadering.
o Stichtelijck en Vermakelijck Proces. - Prof. M. Sabbe toont aan, dat het
2)
Stichtelyck en vermakelyck Proces, door hem in 1926 bij de Seven Sinjoren (De
Sikkel) heruitgegeven, niet van J. Mommaert is, zooals totnogtoe algemeen
gedacht werd, maar hoogst waarschijnlijk van den drukker-dichter Isaac
Burchoorn uit 's Gravenhage. J. Mommaert heeft in zijn uitgave van 1658 een
ouderen druk van I. Burchoorn eenvoudig overgenomen en lichtelijk
gelocaliseerd.

IIo) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch. De heer WATTEZ, wn. secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering
door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren: J. JACOBS, voorzitter, Prof. Dr. J. PERSYN, ondervoorzitter,
Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan. Am. JOOS, Dr L. GOEMANS, O. WATTEZ, Prof.
Dr. A.J.J. VANDEVELDE, Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. J. VERCOULLIE, leden.
Afwezig: de heer GUSTAAF SEGERS, secretaris. De heer WATTEZ zal het ambt van
secretaris waarnemen.
Aan de dagorde staat:
1o Het gebruik van je, jij, jou en jullie door onze Vlaamsche tooneelschrijvers.
Aanteekeningen uit een prijskamp voor tooneelstukken. - In te leiden door OMER
WATTEZ.
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De heer WATTEZ vestigt de aandacht op het ongepast gebruik van Hollandsche
gewesttaal: je, jij, jou en jullie, in tooneelstukken, waarvan de handeling plaats grijpt
in een Vlaamsch midden en waar het gesprek gevoerd wordt door Vlaamsche
menschen, die zich als zoodanig laten kennen door zuiver Vlaamsche uitdrukkingen
en zegswijzen.
Ook op het gebruik van die Hollandsche woorden uit de gemeenzame taal in
stukken met verheven doel in welke ook de taal moet verheven zijn, d.w.z. dat het
algemeen beschaafd Nederlandsch moet zijn.
Spreker haalt tal van voorbeelden aan van dit verkeerd gebruik uit een reeks
Vlaamsche tooneelstukken, die voor een prijskamp werden ingezonden.
Op die lezing volgt eene bespreking over dit onderwerp, waaraan de heeren
VERCOULLIE, SABBE, JOOS en PERSYN deel nemen.

Dagorde.
1o) Verkiezing van Bestuurder en Onderbestuurder voor het jaar 1929. - In
geheime vergadering wordt te 2 1/2 uur overgegaan tot de verkiezing van Bestuurder
en Onderbestuurder voor het as. dienstjaar. Tot stemopnemers worden aangewezen
de HH. Prof. Dr. J. MANSION en Prof. Dr. M. SABBE. - Worden verkozen: tot
bestuurder, Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE, thans onderbestuurder; tot onderbestuurder,
Prof. Dr. J. PERSYN, werkend lid.
2o) Lezing door Dr. J. van Mierlo jun. S.J.: De Speelman Hendrik, van Veldeke.
- De Bestuurder stelt voor de lezing in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
- Het voorstel wordt onder handgeklap goedgekeurd.
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Stichtelijck ende Vermakelijck Proces tusschen drij Edellieden,
zijnde Gebroeders
(Brussel, J. Mommaert 1658) Terechtwijzing en nalezing
door Prof. Dr. M. Sabbe, werkend lid.
In onze voorrede bij de heruitgave van het Stichtelyck ende Vermakelyck Proces,
door de Seven Sinjoren (Antwerpen, De Sikkel, 1926), hebben wij aangetoond dat
de oorspronkelijke vorm en de algemeene gedachtengang van dit werk aan Ph.
Beroaldus behooren en dat de Nederlandsche bewerking voor de negen tienden
oorspronkelijk is. Wij namen verder aan met Frederiks en Vanden Brande
(Biographisch Woordenboek) A. Wauters (Biographie nationale) e.a.(1), dat de
bewerker van den Nederlandschen tekst de Brusselsche drukker-dichter J. Mommaert
was.
Dit laatste punt moeten wij thans terecht wijzen.
De bevestiging der zooeven genoemde bio- en bibliographen en de bepaald
Zuid-Nederlandsche plaatsnamen en volksgewoonten, waarop in het werk hier en
daar gezinspeeld wordt, lieten ons geenszins vermoeden, dat J. Mommaert een
Noord-Nederlandsch werk kon nagedrukt of geplagiëerd hebben. In de ons toen
bekende bibliographie was er ook niets, dat een dergelijke mogelijkheid kon doen
onderstellen. Nu blijkt het evenwel, dat het onvermoede en minder waarschijnlijke
wel degelijk de werkelijkheid is. J. Mommaert heeft eenvoudig een
Noord-Nederlandsch werk, mits geringe wijzigingen, herdrukt.
Het' is de heer A. De Mul, tweede bibliothecaris van den Oudheidkundigen Kring
‘De vier Ambachten’ te Hulst, die welwillend onze aandacht op dit feit heeft
gevestigd, en hem komt dus de eer toe de door mij van anderen argeloos overgenomen
vergissing uit de wereld geholpen te hebben.

(1) Zooals b.v. ook Mr. J.I. Van Doorninck in zijn ‘Vermomde en naamlooze schrijvers’ (Leiden,
E.J. Brill, 1883, blz. 290).
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Er bestaan twee Noord-Nederlandsche drukken van het Proces der drie gebroeders,
een, van 1634 en een van 1640(1). Beide zijn dus ouder dan de uitgave van J.
Mommaert, die in 1658 verscheen.
Ziehier den volledigen titel van die twee oudere Hollandsche uitgaven:
1o Het wonderlyck/ proces/ tusschen drie Edel-luyden/Gebroeders: / zijnde /
Den eenen een Dronckaert, / Den anderen een Hoereerder, / Den derden een
Tuysscher, / Disputeerende tegens malkanderen om hares Vaders achter-latende
Goederen. / Seer treffelyck ende vermakelyck om lesen. / (Vignet). In 's
Graven-Hage, / Gedruckt by Isaac Burchoorn Boeckdrucker,/ woonende inde
Nieuwe Druckery, op het Speuy, 1634. - (Formaat H 190 mm., B. 145 mm. Blz.
44).(2)
2o 't Vermaeckelick / Proces / Van drie Edel-Lieden, zijnde / Gebroeders: / De
eene een Dronckaert / De tweede een Hoereerder / De derde een Speelder /. Met
verscheyde Verssen, nevens een Oordeels-bedencken, verciert / door I.
Burchoorn (Vignet) / In 's Graven-Hage,/ Gedruckt bij Isaac Burchoorn,
Boeck-drucker in / de Speuy-straet / inde Nieuwe Druckerij, / 1640(3).
Volgens de aanduidingen op het titelblad van 1640, schijnt de auteur van deze
Nederlandsche bewerking de drukker Isaac Burchoorn te zijn. En als wij nu bij
Frederiks en Vanden Brande op dien naam zoeken, dan vinden wij daar inderdaad
onder zijn werken opgenoemd: Vermaeckelick proces van drie Edellieden, zynde
gebroeders (Amsterdam, 1640)(4). De uitgevers van het Nederl. Biographisch
Woordenboek schrijven dus het zelfde werk aan twee verschillende auteurs toe, eens
aan Mommaert en eens aan Burchoorn.
De tekst zooals J. Mommaert hem drukte in 1658 komt bijna woordelijk overeen
met dien van de twee uitgaven van I. Burchoorn, en het is stellig de druk van 1640,
dien J. Mommaert

(1) Mr J.I. Van Doornihck t.a.p. spreekt nog van een druk z. pl. en naam van drukker, verschenen
in 1635.
(2) Ex. Leiden: Maatschappij van Nederl. Letterkunde.
(3) Ex. 's Gravenhage: Koninklijke Bibliotheek.
(4) I. Burchoorn had een voorliefde voor burleske onderwerpen in den aard van het Proces. Wij
citeeren maar: 1o Nieuwe werelt vol gecken opgepronckt met een selfs-bedriegelijck
onverstandt ('s Gravenhage 1641); - 2o Den verkeerden hemel voor de Deur-waarders,
Boereplagers, Bloet-suypers en andere quade Christenen (Z. 1641); - 3o Klugthoofdige
snorrepijpen, quacken en quinck-slagen (Z. 1644); enz.
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heeft gevolgd, vermits eerst daar het oordeels-bedenken en de verzen voorkomen,
insgelijks door J. Mommaert overgenomen.
Er is wel eenig verschil tusschen Mommaert's tekst en dien van Burchoorn, doch
het beperkt zich tot spelling en woordkeuze en hier en daar eenige aanvullingen,
waarmede Mommaert de stof een meer Brabantsch tintje geeft. Bij Mommaert komen
er minder bastaardwoorden voor en wordt de spelling gewijzigd om ze wat dichter
te brengen tot de in het Zuiden gebruikelijke, nog wat archaïstisch gebleven spelling.
Alleen voor den linguist hebben deze afwijkingen eenige waarde.
Wat de aanvullingen betreft, willen wij alleen op een paar voorbeelden wijzen.
Daar waar Burchoorn b.v. drukt (Uitg. 1640 p. 14): ‘Ick swijge noch de groote
commoditeyt die wij trecken uyt het drincken van veelderley uyt-heemsche ende
binnelandtsche Bieren, die somtijts, mits de veranderingen soo aengenaem zijn als
eenighe wynen...’, geeft Mommaerts het volgende (Uitg. Seven Sinjoren, p. 24): ‘Ick
swyghe noch de groote commoditeyt die wy trecken uyt het drinken van veelderleye
uyt-heymsche ende binnelandsche Bieren; namentlyck Antwerpsche, Mechelsche,
Bredaelsche, het wél-voedende Diesters-bier, het af-dryvende Leuvensch-bier, het
verkoelende Lubs-bier, Bruynswycker Mom, Engelsbier, Alssem ende Kriecken-bier,
ende het lecker delicaet Koeckelberghs-bier; die somtijds, mits de veranderinghen,
soo aenghenaem zyn om drincken als eenighe wynen’.
Op een andere plaats lezen wij bij Burchoorn (Uitg. 1640 p. 44): ‘Ick en hate
daerom niet meer int Verkeeren, dan dat het my te lange duyrt. Het Ticktacken heeft
al mede syn gratie, al wert het by velen veracht, namentlyck Groot Ticktacken, 't
welck ick eerst in Vranckrijck geleert, en mijne Meesters rijckelick betaelt hebbe
van hare moeyten!’ Mommaert neemt den zelfden tekst over, doch voegt er de
localiseerende bijzonderheid bij, die wij cursief drukken: ‘Ick en hate daerom niet
meer het Verkeeren, dan het mij te langh duert. Het Tic-tacken heeft al mede syn
gratie, (al wordt het by vele veracht) namentlyk den Naemschen Tick Tack, die nu
tot Brussel van de principaelste Liefhebbers meesten-deel ghespeelt wordt; en 't groot
Ticktacken, 't welck ick eerst in Vranckryck geleert, ende myne Meesters ryckelyck
betaelt hebbe van hunne moeyven...’ (p. 71)
Al die afwijkingen zijn van ondergeschikt belang. De tekst, die Mommaert geeft,
is in hoofdzaak die van Burchoorn.
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De Brusselsche drukker heeft dus den tekst van het Proces der drie Gebroeders
eenvoudig uit Holland overhaald en eenigszins naar Brabantschen smaak gewijzigd.
Het blijkt nu wel, dat Mommaert nog meer op deze manier te werk ging. In het
Brabands Nachtegaelken wezen wij ter loops op een anoniem liedje, dat eenvoudig
Bredero's O Jannetje, myn soete bek is. Dr. Paul de Keyser, docent aan de Gentsche.
Hoogeschool, heeft het Nachtegaelken aan een systematisch onderzoek onderworpen
en vond daar nog verscheidene liederen zonder onderteekening, die aan J. Starter en
Hooft ontleend zijn(1). Zoodanig, dat ook daar aan Mommaert een en ander kon
toegeschreven worden wat hem feitelijk niet behoort.
Er bestaat een derde Hollandsche uitgave van het Proces, doch uit later tijd. De
volledige titel luidt als volgt: Het / leerzaam ende vermakelyk / Proces / tusschen
Drie / Broeders,/ den eenen een Dronckaert, / tweeden een hoereerder, / derden een
speelder./ Dat wie bevonden zal worden van die drie Gebreken het / kleinste begaan
te hebben, het meeste Erven zal van / des Ouders na gelaten Goederen, volgens het
/ Testament, gevonden by het Overlijden van /haaren Vader/, den Heere/ M.P.V.O.
Waar in een ieder voor zij zelven de geringheid van zyn Gebrek en de grootheid van
dat van zynen Broeder tragt aan te toonen, zo uit Geestelyke, Waereldlyke, als
Regtsgeleerde Schryvers. Met het daar op geweezene Vonnis. Zynde agter 't zelve
gevoegt, den Lof van Dronken Drinken door H. Rulant. (t' Amsterdam, By de Wed.
Jacobus van Egmont, op de Reguliers Breestraat, 1738)(2).
Deze uitgave is, behalve de versjes, die van een andere hand zijn, een herdruk van
de uitgave van Burchoorn (1640). De enkele aanvullingen uit de Mommaert-uitgave
zijn hier niet te vinden.
Als aanvulling van de bibliographie over het Proces der drie Gebroeders acht ik
het wenschelijk om hierbij nog den tekst te voegen van een lied, dat hetzelfde
onderwerp behandelt en waarop mij gewezen werd door Dr. P. De Keyser, docent
aan de Gentsche Hoogeschool. Het gedicht komt voor in Thirsis Minnewit
(Amsterdam, wed. Jacobus van Egmont, 1730. II, blz. 84).

(1) Dr Paul de Keyser's hoopt deze vondst mede te deelen in het Album Prof. Vercoullie (II).
Hij was zoo welwillend ons de uitslagen van zijn onderzoek bekend te maken.
(2) Leiden. Maatschappij van Nederl. Letterkunde.
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Zang Tusschen een Dronkaard, Minnaar en Dobbelaar.
Vois: Ei staa wat goelyk Meisje etc.
Dronkaard.
Nu weêr eens fris gedronken;
Van deeze klare Wyn,
Laat de Pedanten ronken,
Terwyl wy vrolyk zyn.
Vrouw Venus krans moet zwichten,
Voor Liebers Duivekroon
Sa! wilt den Beeker lichten,
Gans bloed die Wyn smaakt schoon.
Minnaar.
+
Weg Bromius! uw grillen,
Belachen wy ter sluik;
Wy kiezen Venus billen,
En Elpenbeene buik.
Gy, en Zileen, moet zwigten,
Voor Venus en haar Zoon.
Als wij haar kleet aflichten,
Wat preikt haar Boezem schoon

+

(bl. 85)

Dobbelaar.
Laat ons de Beentjes roeren,
Met passedies of vaa;
Want Venus met haar Hoeren,
Verschaft maar dubble schaa.
Weg Dronkaards, gy moet zwichten,
't Verkeerdbord spand de kroon;
Als wy den elboog lichten,
Gans bloed, wat gaat dat schoon.
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Dronkaard.
Vul weder de Bokaalen,
De Wyn verheugt ons hart;
Wanneer wij adem haalen,
In 't glas, verdwynt de smart.
Sa wakker, leeg den Beeker,
De wyn kan ons behoên,
Voor Docter en Apteeker,
Hei lêeg is myn klaroen.
Minnaar.
Ja, zwem vry onbedachten,
In eene zee van wyn,
+
Of Dobbel alle nachten,
Tot dat gy kaal zult zyn;
Licht gy vernoegt den Beeker,
Vrouw Venus kan ons hoên,
Voor Docter en Apteeker,
Wy schuwen uw klaroen.

+

(bl. 86)

Dobbelaar.
Verworg u in de lokken
Van Venus, die u trekt,
En met haar muffe rokken,
Een schat van qualen dekt;
Of licht vernoegt den Beeker,
De Taarling kan ons hoên,
Voor Docter en Apteeker,
Weg Min, weg zwelg klaroen.
Dronkaard.
De Wyn versterkt de zinnen,
Wat heeft men van het spel?
En van 't verwyfde minnen?
Niet anders dan gekwel:
Vrouw Venus, doet elk dwaalen,
Het spel, maakt ryken arm,
De Wyn maakt door haar straalen,
Bevrooze Zielen warm.
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Minnaar.
Vrouw Venus doet ons leeven,
't Spel maakt ons leevend dood;
Wat kan ons Bachus geeven,
Die ons van brein ontbloot?
Wie kan Dronkaarts bepaalen?
+
Het spel baart steeds allarm;
Vrouw Venus rijk van straalen,
Maakt koude Zielen warm.

+

(bl 87)

Dobbelaar.
Drank, maakt van wyze gekken,
En Venus knaagt 't gebeent,
't Spel, kan 't Verstand opwekken,
Als 't zich met lust vereent.
Wie kan de Min bepaalen?
De Dronk baart steeds allarm.
't Spel, overtreft de straalen
Van Venus, geil en warm.
Alle drie te gelijk, de vier / eerste regels.
Waar toe dat wy dus schelden?
Kom, laat ons vrolyk zyn,
Wy zyn doch alle helden;
In Spel, in Min, en Wyn,
Dr. De Wyn kan my bekooren.
Min. De Min vernoegt myn hart.
Dob. Ik moet de Taarling hooren.
Dob. Het Spel, }verband de smart.
Min. De Min, }verband de smart.
Dr. De Wyn, }verband de smart.
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Het gebruik van je, jij, jou, jullie in Vlaamsche tooneelstukken
Lezing door Omer Wattez, werkend lid.
Toen ik onlangs deel uitmaakte van een keurraad in een prijskamp van tooneelstukken
van Vlaamsche schrijvers, werd ik bij het lezen soms onaangenaam aangedaan door
het ongepast gebruik van je, jij, jou, jullie, je bent, nou enz. in de gesprekken der
spelende personen. Die persoonlijke voornaamwoorden, die bepaald tot de
Hollandsche gemeenzame gewestspraak behooren, zijn geenszins hinderlijk in stukken
waarvan de handeling plaats grijpt in Holland.
Maar als ze voorkomen in Vlaamsche tooneelstukken, spelend in een midden van
Vlaamsche menschen, die zich aanstonds als zoodanig laten kennen door hunne
Vlaamsche uitdrukkingen, - dan vind ik het verkeerd.
Die Hollandsche gemeenzame gewestspraak laten hooren in stukken met verheven
doel, waarin ook verheven taal, algemeen beschaafd Nederlandsch zou moeten
gehoord worden, - dàt vind ik wel wat smakeloos.
Waarom gebruiken ze dan zoo ongepast je, jij, jou en jullie?
Of willen zij zich als beschaafd aanstellen omdat het Hollandsch klinkt? Meenen
zij dat hunne menschen met die enkele Hollandsche woorden Hollandsch praten?
Ik zal doen opmerken dat de medeklinker g tot onze taal behoort, evenals tot al
de andere Germaansche talen, en evengoed met de klinkers medeklinkt of ruischt
als een andere, als ze niet uitgerocheld wordt gelijk sommige menschen dat doen.
In verheven taal, in een voordracht of deftige rede zal geen beschaafd Nederlander
je, jij, jou en jullie gebruiken.
Is dat je en jij, jou en jullie dan toch zoo bijzonder fijn en schoon?
Iemand die b.v. zou beweren dat het in het Duitsch, gelijk het Berlijnsche volk
dat doet, beter is te zeggen:
‘Eine jut jebratene Jans ist eine Jabe Jottes’ dan ‘eine gut gebratene Gans ist eine
Gabe Gottes’, zou zich bespottelijk maken.
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De j, te dikwijls herhaald, in het Nederlandsch, zoowel als in het Duitsch, luidt wat
kinderachtig, om niet te zeggen kindsch.
Hollanders zelf kunnen het niet uitstaan, dat de spelers je, jij, jou en jullie zeggen
in stukken, welke in een Vlaamsch midden spelen.
Onlangs werd een onzer beste Vlaamsche tooneelschrijvers, die ook heeft
meegedaan in den prijskamp, waarvan hooger sprake, verzocht zijn je, jij, jou en
jullie te vervangen door Antwerpsche gewestspraak die beter in het stuk paste; anders
zouden ze het stuk in Amsterdam niet opvoeren.
Zal men in Vlaanderen zulke les begrijpen?
Ik zal eenige voorbeelden aanhalen, aangeteekend uit tooneelstukken welke aan
den keurraad onzer Academie werden onderworpen.
Het is niet noodig de schrijvers te noemen. Ik zal alleen enkele stukken aanduiden.
Ik wil eene ziekte bestrijden welke zich meer en meer onder de jongeren verbreidt,
n.l. van hunne taal een mengelmoes te maken van gewestspraak, platte taal en vreemde
woorden, die gemakkelijk door goede Nederlandsche uitdrukkingen kunnen vervangen
worden. Uit een stuk, dat niet van tooneelverdienste is ontbloot, teeken ik aan:
Een visscher zegt in plat Vlaamsch: ‘Voor den dienen zijn ze allemaal dezelfde
palingen’.
Ook nog: 'k ben grijs geworden zonder ulder te verstaan. Ulder = jullie.
Dat zijn echte Vlaamsche volksuitdrukkingen.
Wat verder in hetzelfde stuk is 't een professor die spreekt:
- ‘Het was minder mooi dan jullie gewone liederen.
Men treft er nog in aan:
- ‘Het water heeft diverse namen.
- ‘Ze stonden umschlungen tusschen de boomen.
Dat alles is geen sieraad.
De professor wil waarschijnlijk in het tooneelstuk aan de Vlaamsche menschen
toonen, dat hij talen kent en in de literatuur thuis is; maar is het daarom noodzakelijk
zijn eigen taal te doorspekken, zal ik maar zeggen, met woorden, die herinneren aan
de Vogels van diverse pluimage van Vosmaer, of aan Schillers hymne An die Freude?
In een stuk, waarin men zeker verheven en deftige taal had mogen gebruiken; een stuk dat bekroond werd en die
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bekrooning verdiende, zegt Pilatus tot de Joden, sprekende van het stuk grond van
den pottenbakker, gekocht met de zilveren penningen van Judas:
- ‘Jullie kunt beginnen met er jullie koning te begraven.’
Waarom spreekt de rechter Pilatus in een Romeinsch pretorium gelijk een
Hollandsche kaasboer?
En zoo is het in vele stukken van de een en twintig, die aan den keurraad werden
onderworpen: een dooreenhaspelen van gij en ge, van den beleefdheidsvorm U als
onderwerp; verder van je en jou en jij en jullie en ulder en wulder en zulder en dies
meer.
Hier ben ik wel verplicht enkele stukken te noemen, opdat men mij niet zou
verdenken mijn citaten uit de lucht te grijpen. Ik betwist overigens de letterkundige
verdienste niet van die tooneelstukken; maar ik heb een hekel aan de strekking om
de taal te laten verkafferen, gelijk men in Zuid-Afrika met het Nederlandsch heeft
gedaan.
In Tijl is het ge en gij, soms jullie.
In Lotje is het jullie en je.
In Als de bodem begeeft, gebruikt men U, dan bent U en nou en je.
De bekroonde tooneelschrijver, een man van groote verdienste in de jongste
tooneelliteratuur, gebruikte ge in Bartel en in Smidje, je en jullie in Het Geding van
Ons Heer. Waarom?
Als er nu toch een stuk is, waarin men verheven Nederlandsche taal had kunnen
gebruiken, dan is het wel in het bekroonde werk Het Geding van ons Heer.
Uit Looping the Loop heb ik aangeteekend:
- ‘Den leugen van je boek.’
Verder uitdrukkingen als deze:
‘Het werk dat me begeestert.’
- ‘De pronostics van de paardekoersen.’
- ‘Ik heb nog een bladzijde te corrigeeren.’
Men kan nu voorgeven, dat sommige menschen in België zoo spreken, vooral in
Brussel en zelfs in Vlaamsche steden.
Het is mogelijk, maar het laat er niet minder om Beulemans-taal te zijn.
In het bekende stuk Le mariage de Melle Beulemans wordt zulke taal belachelijk
genoeg gemaakt.
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Iedereen voelt daarin wat de schrijver wil, als hij Beulemans laat uitroepen, verbluft
als hij is door de Parijzer welsprekendheid van zijn aanstaanden schoonzoon:
- ‘Quel ostracisme!’
Daar stelt de schrijver zijn bespottelijken held te kijk.
Maar onze Vlaamsche tooneelschrijvers doen dat niet. Ze schijnen er prat op te
gaan, dat zij zulke menschen ten tooneele kunnen voeren.
In een stuk, dat speelt in een Antwerpsch midden en waarin het onderwijzend
personeel uit een school, het schoolhoofd en een schoolopziener optreden, heb ik het
volgende aangeteekend:
De opziener en de bestuurder gebruiken ge en gij. Een der onderwijzers gebruikt
U:
- ‘U vergist u...’ enz.
En zoo wordt dat alles dooreengehaspeld, en dat in vele van onze tooneelstukken.
Onze tooneelspelers worden wel aangezet om beschaafd Nederlandsch te spreken.
Dat is zeer loffelijk en prijzenswaardig.
Maar zou men ook onze tooneelschrijvers niet kunnen aanmanen algemeen
beschaafd Nederlandsch te schrijven?
Dat zou in alle geval toch beter zijn dan dat mengsel van Hollandsche gewestspraak,
Vlaamsche zegswijzen en bastaardwoorden.
Ik zou ook wenschen, dat wij in de Vlaamsche spreektaal, zoowel als in de
schrijftaal de kwaal konden kwijt geraken van onze Vlaamsche gewestelijke
persoonlijke voornaamwoorden in den meervoudsvorm, als daar zijn:
wiedder, giedder, ziedder (West-Vlaanderen)
welder, gelder, zelder (Oost-Vlaanderen)
wulder, gulder, zulder id.
wolder, golder, zolder id.
wijle, gijle, zijlle (Brabant)
waile, gaile, zaile id.
Die reeks gewestwoorden is geen schoonheid in onze taal; nog minder dan het
Hollandsche je, jou, jij en jullie, gullie en zullie.
Al die woorden, die nu zoo zonderling klinken en allerlei
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aardigheid vóór den geest roepen, zijn gevormd uit wijlieden, gijlieden, zijlieden of
wijlui, gijlui, zijlui.
Ze kunnen best vervangen worden door wij, gij en zij, en als men op die
voornaamwoorden wil drukken, laat er dan maar het woord lieden bijkomen; dat zal
niet stijver klinken dan al die wullies, zullies, wolders en zolders, en verder tuig of
huisgerief.
Laten wij eens nagaan wat er in verschillende spraakleeren over de persoonlijke
voornaamwoorden, wordt gezegd:
- ‘De persoonlijke voornaamwoorden, zegt G.H. den Hertog in zijn Practische
Spraakkunst van het hedendaagsche Nederlandsch, komen in een rijken overvloed
van vormen voor:
Wij, majesteitsmeervoud.
Wij, Wilhelmina, koningin der Nederlanden.
Wij en ons als bescheidenheidsmeervoud.
Du is na de zestiende eeuw verloren gegaan. In de Middeleeuwen was, in navolging
van het ongemeene wij voor ik een vormelijk gi voor du ontstaan.
Ouders b.v. spraken het kind met du aan, maar het kind de ouders met gi.
Na het uitsterven van du werd gij zoowel voor het enkelvoud als voor het meervoud
gebruikt, doch het bleef hoofdzakelijk tot de schrijftaal beperkt.
In brieven houdt gij het midden tusschen het gemeenzame je en het beleefde U.
Ook in toespraken, gebeden en dergelijke hooge spreektaal is het gebruikelijk.
Dit laatste U is ontstaan uit den hoffelijken vorm Uedele (of Uwe Edelheid), dat
tot UE en U afkortte en dat nog steeds gebezigd wordt door jongeren tegenover
ouderen, minderen tegenover meerderen; maar ook door ouderen en meerderen, die
jongeren of minderen door geen gemeenzamen toon willen krenken, of ook wel
gemeenzaamheid willen vermijden.
Het volgende komt uit de Nederlandsche Spraakkunst van ons geacht medelid, Prof.
Vercoullie:
De vorm gij behoort tot den hoogen stijl. De spreektaal en de losse schrijftaal
gebruiken als vertrouwlijkheidsvorm jij, jou, je en als beleefdheidheidsvorm U,
vroeger Uwé, ontstaan uit Uwe Edelheid.
De vorm is dus eigenlijk een titelwoord en behoorde als derde persoon behandeld
te worden. Thans wordt hij algemeen
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als tweede persoon aangezien; soms heeft hij nog zijn werkwoord in den derden
persoon wat deftiger is: U hebt (of deftiger U heeft).
De tweede en derde persoon meervoud kunnen versterkt wordt en door de
bijvoeging van lieden of lui (jelie, jullie).
De genitief is dus ulieder, hunlieder.’
En dit komt uit Nederlandsche Spraakleer door Hasselbach.
- ‘Er is verschil in deftigheid, gepastheid en vertrouwlijkheid.
Wijlieden, gijlieden en zijlieden klinken statig.
U is beschaafd.
Je, jelui, jullie gemeenzaam.
Jij eveneens, maar dat is ook minachtend en brutaal.
Je, wullie en zullie, uwé en uwes zijn volkstaal.
Wulder, julder, zulder, dialectisch Zeeuwsch.’
Ge ziet dus: we hebben een overvloed van persoonlijke voornaamwoorden in onze
verschillende gewestspraken; maar rijk zal ik hem niet noemen.
Ik zou er maar een goed deel van in de rommelkamer bergen.
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De speelman Hendrik, van Veldeke
door Dr. J. van Mierlo jun. S.J.
Veldeke, und kein Ende!
Werd ook dit jaar niet de achthonderdste verjaring van zijn geboorte herdacht?
Bij de hulde die hem te dezer gelegenheid werd gedaan mag ook onze Academie
niet ten achter blijven: haar vooral komt het toe, de grooten uit onzen Dietschen stam,
die in 't bijzonder door de kunst van het woord de kultuur van ons volk hebben
bevorderd en schatten van schoonheid ter bewondering en genieting hebben nagelaten,
waardoor zij aan dit volk een blijvenden luister onder de kultuurvolkeren van Europa
verzekerden, naar hun volle verdienste en beteekenis te verheerlijken. Niets kan bij
een volk het gevoel van eigen waarde en van eigen schoonheid, daarmee
stambewustheid en stamfierheid handhaven, als het dieper besef van eigen grootheid
in de ontwikkeling van de algemeene beschaving. De enkele studiën, die onze
Academie aan Veldeke heeft gewijd, mogen ook daartoe hebben bijgedragen, onzen
eersten met naam en werk bekenden dichter door een juister inzicht in den groei en
in den invloed van zijn kunst nader tot de Dietsche gemeenschap te brengen.
Wij hoeven er wel niet aan te herinneren, dat het jaar 1128 als Veldeke's
geboortejaar lang niet vaststaat: dat zou even goed nog 1140 kunnen zijn, al zal het
wel niet later moeten gezocht worden. Dat hij van edele afkomst was, wordt
gewoonlijk aangenomen en als een der zekere punten in zijn leven beschouwd. Hij
vertegenwoordigt in onze letterkunde den ridderdichter. Prinsen begroet hem als een
edelman en een die zich als dusdanig voelt. Te Winkel verklaart dat hij gesproten is
uit een adellijk geslacht(1); Kalff stelt de vraag: zijn er ten onzent, behalve Heinric
van Veldeke, addellijke menestrelen geweest(2). Als een ridder, een adellijke,
beschouwen hem ook algemeen de Duitsche geschiedschrijvers. Reeds door de
dichters-bewonderaars, die hem aan genen kant van den Rijn

(1) Handboek, blz. 25. Ontwikkelingsgang, I, 1, blz. 164.
(2) Dr. G. Kalff: Gesch. Nederl. Lett. I, 274.
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als den meester der hoofsche kunst hebben gevierd, wordt hij herhaaldelijk als herr
begroet. Hêr Heinrich von Veldeke(3) noemt hem b.v. Wolfram von Eschenbach; Von
Veldeke Herr Heinrich(4) zegt Gottfried van Straatsburg. Het Manessische of
Heidelbergsche handschrift bevat in miniatuur het portret van den dichter met wapen
en helm als van een ridder; terwijl het Weingartsche Liederhandschrift ook een
voorstelling van hem heeft waarbij echter het wapen ontbreekt. Deze miniatuur staat
afgebeeld in J. Ten Brink's Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde (blz. 31)
en in de studie van ons geacht medelid, Prof. Aug. Vermeylen: de Vlaamsche
Lettterkunde, in: Vlaanderen door de eeuwen heen (1,244).
Ook hebben de geleerden die uitvoeriger over onzen dichter handelden diens
adellijke afkomst onderzocht en niet zonder pijnlijke inspanning en moeizamen
arbeid bijeengebracht wat op het geslacht der Veldeke's betrekking heeft(5). De
uitkomsten van dit onderzoek mogen wij ongeveer als volgt samenvatten:
Eerst geheel op het einde der XIIe eeuw, in 1195, en dan voort in de XIIIe, treedt
een geslacht de Veldeca, de Veldeke, in oorkonden op. Zoo, de eerste, ROBERTUS de
Veldeca, zonder meer, als getuige in een charter van graaf Lodewijk II van Loon. In
1218 ontvangt de abdij van Herckenrode van een ARNOLD van Veldeke de tiende
van Zolder; van FLORIA, diens! moeder, haar allodium met wat zij bij Wilderen bezat;
van HENDRIK, Arnold's zoon, een stuk van zijn allodium. Nog een broeder van Arnold,
HENDRIK, wordt in dezelfde oorkonde vermeld. In 1230 noemt graaf Arnold van
Loon een HENDRIK de Veldeka als een van de ministerialium mei comitatus, een van
zijn dienstmannen, zijn ministeriales. Deze Hendrik, waarschijnlijk Arnold van
Veldeke's zoon, had ook in 1230 een visscherij in den Demer; en in 1247 vermeldt
hij zelf als Henricus miles dictus de Weldeke, den molen dien hij daar bezat. In
hetzelfde jaar nog wordt hij dapifer genoemd door den graaf van Loon: een der
waardigheidsbekleeders dus aan het grafelijke hof. In 1253 echter verleent Wilhelmus
abt van St-Truiden aan Domino Henrico de Veldeke als leengoed

(3) Parsifal, 292, 18.
(4) Tristan und Isolde, 4724.
(5) Alles bij A. Kempeneers, Hendrik van Veldeke en de bron van zijn Servatius, Antwerpen,
1913, blz. 74 vlg.; en Joz. Droogmans, Hendrik van Veldeke, Tongeren, Hasselt, 1928, blz.
47 vlg.
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een onbebouwd land gelegen bij Spalbeke en allodium van St-Truiden; terwijl dezelfde
abt in 1257 van denzelfden Heer Hendrik van Veldeke een somme gelds ontvangt
voor goederen van Spalbeke. Het lag in de lijn der diplomatie van dien tijd, dat
abdijen door 't schenken van leenen aan een of ander dienstman van een geduchten
nabuur diens bescherming trachtten te verwerven. Nog in andere stukken van den
graaf Arnold, als in het boek van abt Willem(6), wordt die Hendrik vermeld, nu eens
eenvoudig als Henricus de Veldeke, dan weer als DOMINUS Henricus de Veldeke;
een enkele maal door den graaf als fidelis noster; eindelijk in een stuk van 1264:
Henricus DOMINUS de Velke.
Wat kan er uit deze stukken voor den maatschappelijken stand der Veldeke's
opgemaakt worden? Nergens worden zij nobiles genoemd; noch laat eenige
bijzonderheid vermoeden, dat zij nobiles, d.i. edelen waren. Hoogstwaarschijnlijk
waren zij een geslacht van ministeriales, uit den dienstadel van de graven van Loon;
geen oorspronkelijke adel; maar zulken die, als dit zeer dikwijls met
ministerialesgeslachten gebeurd is, door de macht en het aanzien welke hun ambt
aan het hof hun verleende, als vooral door de leengoederen welke zij van hun graaf
hadden verkregen, tot den adel kunnen opgestegen zijn.(7)
Maar de Veldeke's stonden ook in enge betrekking met de abdij van St-Truiden:
zij hadden een leen bij Spalbeke, Veldeke zelf meent men, van den abt, die hen te
Spalbeke tot comes, graaf en voogd (ondervoogd) van de abdij had aangesteld. Dit
is alleszins bevreemdend: dat de Veldeke's hun leen van Veldeke eerst in 1253 van
St-Truiden ontvangen. Men heeft dan zelfs verondersteld, dat de Hendrik van Veldeke
die nog na dit jaar vermeld wordt een andere zou zijn dan de vroegere, en dat met
dezen het geslacht der Veldeke's in rechte lijn was uitgestorven, zoodat de beleening
aan zijn opvolger moest hernieuwd worden. Indien nu de Veldeke's eens geboren
waren op een allodium van St-Truiden, dat zij eerst in 1253 van abt Willem in leen
ontvingen, terwijl zij reeds elders leengoederen van den graaf bezaten, ware dit niet
veel waarschijnlijker?

(6) H. Pirenne: Le livre de l'abbé Guillaume de Ryckel.
(7) Vgl. Fr. L. Ganshof, Etude sur les ministeriales en Flandre et en Lotharingie Bruxelles, 1926.
Dat de Veldeke's leenen hadden bewijst niet dat zij tot den adel behoorde; ook kon men
ridder zijn, en geen edele. Maar het leen heeft den opgang der ministerialen in den adel zeer
bevorderd. Zie ibid. blz 162, n. 9; blz. 51-52; blz, 285 vlg.
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Uit alles blijkt voldoende, dat de adel der Veldeke's weinig vaststaat: ministeriales
zijn zij oorspronkelijk geweest. Vóór 1195 is hun geslacht onbekend. En de stichter
van het huis zou wel onze Hendrik kunnen zijn, de dichter-ministerialis, die, eerst
eenvoudig speelman, door de graven van Loon als hofdichter aan hun dienst werd
gehecht. Want dat Hendrik, die van Veldeke was geboren, aanvankelijk eenvoudig
speelmandichter is geweest dunkt mij zeker. Dat zou ik u hier in deze bladzijden
willen aantoonen. Zijn Servatius is duidelijk nog het werk van zulk een speelman,
en moet als zoodanig verklaard worden.
***
Toen ik onlangs den Servatius nog eens ter hand nam, werd ik plots getroffen door
deze woorden uit den proloog:
(God) moete mich gracie gheven
Dat ich Sinte Servaes leven
Alsoe moet beduden
Den ongheleerden luden
Alst God ende Sint Servaes beteme
Ende hijt ghenadelike verneme.
Want ich eyn sondich mensche ben
Sonder macht ende sonder sen,
Ongheleert ende ongherecht:
Daer om bidde ich den Gods knecht
Den weerden ende den gheeerden
Den wijsen ende den gheleerden
Dat hi mijn voerspreke sy te Gode. (1,178-190)

Aan deze woorden werd tot nog toe weinig belang gehecht. Of men heeft ze verklaard
als eene uiting. van nederigheid(8). Dat iemand zich uit nederigheid een sondich
mensch noemt, kan ik begrijpen. Maar dat een ridder, een adellijke, een man met
eenige ontwikkeling zou zeggen dat hij is: sonder machte ende sonder sen, ongheleert
vooral, dat wil er bij mij niet zoo gemakkelijk in. Althans, zoo trof mij dit vers: als
uiting van nederigheid kwam mij zulk een formule bij een ridder-dichter als weinig
waarschijnlijk voor. Ten hoogste zou men kunnen zeggen, dat hij zich sonder macht
en sonder sen,

(8) G. Kalff, I, 58, aanm, 9.
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ongheleert noemt in vergelijking met Sint Servaas, den wijsen ende den gheleerden.
Maar indien we de woorden eens in hun natuurlijke opvatting lieten gelden: dat
Veldeke werkelijk ongheleert en sonder macht was? De aanstoot was in alle geval
gegeven. Laten we op dit nu eenmaal betreden spoor even verder gaan.
Zooals we uit den proloog ook reeds vernomen hebben, was de Servatius bestemd,
niet voor een gehoor van ridders of van ontwikkelden, maar voor ongheleerde luden.
In elk der epilogen aan het einde der twee boeken wordt dit herhaald: aan het slot
van het eerste zegt hij: dat hij, Heinrijck, Servaas' leven in rijmen dichte ende den
leeken luden leerde (3231). En aan het slot van het tweede boek wendt hij zich tot:
goede lude alle te samen Die dit boeck hoeren lesen (II, 2958). Een gedicht dus voor
het volk, voor de ongeletterden, de leeken, bestemd om voorgelezen te worden. Denkt
men hier niet vanzelf aan het varende diet der speellieden, die kerkmissen en
beevaarten afliepen, om met hun liederen en gedichten het vrome volk te stichten,
dat hun immers ook gaarne den penning gunde? De daar samenstroomende scharen
zijn de ongheleerde luden geweest, voor wie ook de Servatius gedicht werd. Veldeke
kende ze wel en beschrijft ze ook meermaals: groote volksscharen heeft hij, op zijn
ommereizen als speelman, ook te Maastricht gezien, die daar ter eere van S. Servaas
vroolijk zongen met herten ende met tonghen om Gods lof aan te heffen. Zoo was
het steeds geweest, van S. Servaas' dood af, tot in die dagen:
Doen quamen voele lude daer,
menghe heerlike scaer
doer ghenade ende doer goet,
als het huden daechs noch doet (I, 3183-86).

Nog steeds kwamen de scharen hem bidden, en wie er genade zocht, er ook genade
vond. Vooral in Bramaent, opten sevensten dach, op den dag van zijn zalig afsterven,
die ook de dag van zijn translacione was, als God het geschikt had (II, 1473, vlg.).
Daar werd dan de vite gelezen, als toen Kaerle die Coninck er kwam en
Die vite deden hij sich lesen
Van sinte Servaes die daer was:
Hij hoerde sij gherne dat mense las. (II, 987.)
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En als Karel, zoo ook en nog meer het volk hoerde sij gherne dat mense las. En zulke
heiligenlegenden hadden onze speellieden meermaals in hun repertorium. Dat was
immers de aangewezen stof voor zulke gelegenheden; en zelfs de oudste chansons
de gestes zijn feitelijk heiligenlegenden. Zoo vernemen wij ook juist omstreeks
dienzelfden tijd, 1170, van de cantores canendi arte hominibus placere studentes,
die het leven van den vromen kluizenaar van Houthem, den H. Gerlach, hadden
bezongen, waaruit diens levensbeschrijver het verhaal van zijn dood heeft
overgenomen. Tot die cantores behoorde Hendrik, de speelman, van Veldeke, toen
hij zijn Servatius dichtte.
Zoo eerst ook wordt ons zeer veel duidelijk.
Nij begrijpen wij, hoe de Servatius is tot stand gekomen op aandringen van:
Her Hessel der Custenaer,
Dies hem vliteliken bat,
Ende sinte Servaes houft stat
Zijerde ende eernsteliken eerde,
Ende sijnen sen daer toe keerde
Soe hijt best mochte ghedoen. (1,3240-45.)

als in den eersten epiloog; en, als in den tweeden:
Des bat hem Hessel oich,
Des men doch wale vermanen mach,
Die doen der costerijen plach. (II, 2942-44).

De kanunnik-koster van St.-Servaas te Maastricht zelf had hem daartoe bewogen.
Meer dan eens reeds zal Hendrik te Maastricht zijn dichtkunst hebben vertoond. Den
kanunnikkoster Hessel heeft hij getroffen als de beste der speellieden die daar
verschenen. Wien beter dan hem kon deze de opdracht toevertrouwen om ook eens
een berijmd leven van den grooten wonderdoener voor de scharen der beevaarders
te vervaardigen? Hij zou hem helpen: juist eenige jaren te voren had een priester
Jocundus het leven in 't Latijn te boek gesteld. Dat stond den speelman aan:
Te bat lustede hoem des
dat hijt te dutsche keerde
Alse hoem die vite leerde,
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Daer nae der waerheit in was ghescreven
Des heiligen Sinte Servaes leven,
Ende sijne myraculen scone
Na sijne translacione (II, 2928-2934)

Als hij die waerheit dae vernam (II, 2936), 't was immers latijn, zou hij nu eens een
heerlijk gedicht kunnen maken! Dat deed hij trouwens zeer gaarne. Want hij had een
groote godsvrucht voor dien heilige:
Hij hadde Sinte Servaes verkoren
Te patrone ende te heren. (II, 2922-23).

En hij voelde zich zulk een sondich man: een arme speelman toch komt op zijn
rondreizen al heel wat tegen; en 't is hem niet zoo gemakkelijk zijn ziel zuiver te
houden. Sint Servaas zou hem zóó genadig zijn. Was hij niet machtig bij God? Zou
hij daar niet bij God zijn voorspreker worden?
Zoo is 't ontstaan van dit gedicht alleszins bevredigend opgelost. Steeds heeft de
tusschenkomst van dien custenaer Hessel in verlegenheid gebracht: wie was hij? in
welke verhouding stond hij wel tot Hendrik? Hoe zou hij zich met zijn verzoek tot
een ridder-dichter hebben gewend? hoe met dien ridder-dichter aan het hof der graven
van Loon in betrekking zijn gekomen, om zulk een gedicht van hem te verlangen?
Verder heeft de Servatius zelf steeds bevreemd als. eerste werk van een
ridder-dichter, die daarna nog de minneliederen en de Eneide zou hebben geschreven.
De Servatius is het werk van een speelman, die later dichter-ministerialis is geworden,
in welke hoedanigheid hij dan zijn heer en gunner met de nieuwe hoofsche kunst
heeft moeten bekend maken: wat men vooral van hem verwachtte, waarom hij wellicht
bijzonder in zijn dienst was opgenomen.
Maar is het niet de gravin Agnes van Loon zelf, die aan Veldeke het dichten van
den Servatius heeft opgedragen? In den eersten epiloog verklaart de dichter dat hij
Sint Servaas' leven in rijmen dichte om den leeken luden te leeren, om God te eeren,
omdat hij Sint Servaas teynen heer hadde vercoren Menghen dach daer bevoren
Daer om dat hijt te liever dede.
Ende ouch doer der gravinnen bede
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Van Loen sijnre liever vrouwen,
Dies hoem bat mit trouwen
Doer minne, want des luste haer.
Ende her Hessel der custenaer.... (1,3235-40).

En in den tweeden epiloog, die trouwens in alles gebouwd is op de motieven, dikwijls
met dezelfde verzen, van den eersten, herhaalt hij hetzelfde: wat hem bewogen heeft
was zijn godsvrucht tot S. Servaas, dien hij tot patroon en heer had verkoren,
Des hoem ouch bat die gravinne
Van Loen, die edel Agnes. (II, 2926-27).

Meer niet hier. Maar al wordt de gravin Agnes telkens vóór Hessel genoemd, het is
wel klaar, dat niet zij de eerste, maar wel Hessel, het verzoek aan Veldeke heeft
gericht. Zij is zijn gunster en beschermster geweest. Waarschijnlijk was Veldeke ook
reeds aan het grafelijke hof met zijn kunst opgetreden en is hij zoo in de gunst der
gravin gekomen. Deze heeft hem dan aangemoedigd, de loffelijke onderneming
geprezen; het verzoek van Hessel gesteund: het zou haar zeer aangenaam zijn het
leven van dien grooten heilige, den eersten bisschop van Maastricht, in dicht te mogen
vernemen. Welk een eer voor een speelman, zijn eigen gravin te mogen vermelden
als degene die zijn gedicht had ingegeven! Trouwens: à tout seigneur tout honneur;
en zoo kwam Agnes wel vóór Hessel, al had deze feitelijk de eigenlijke aanleiding
tot het werk geboden. Dat zegt Veldeke ook uitdrukkelijk: Hessel is het inderdaad
geweest, die er hem vliteliken om bat, die sijnen sen daertoe keerde, die den dichter
heeft overgehaald, om het te doen soe hijt best mochte. De vermelding zelf van Hessel
na Agnes heeft dan alleen zin, wanneer Hessel inderdaad Veldeke niet alleen
aangemoedigd, maar de eerste tot het dichten van Servatius bewogen had.
Ook heeft dit werk nog niets van een hoofsch-ridderlijk gedicht. Wij zagen reeds,
dat het niet voor een ridderlijk, ontwikkeld gehoor was bestemd, maar den
ongheleerden luden. En men meene toch niet dat Veldeke zich door die verklaring
tegenover die ongheleerde luden stelt(9): de dichter zelf was

(9) Kalff, ibid.
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een ongheleerde, één uit die menigte, voor wie hij dichtte. Van een tegenstelling,
van een afscheiding kan hier geen spraak zijn.
En ook van geen pracht, in wapenen of kleederdracht. Wel wordt op veel heerlijks
meermaals gewezen: op kostbare schrijnen, op cassen van goud, op kunstig
goudsmidswerk. Maar waar nu eens het rijke bisschopsgewaad b.v. van Sint Servaas
kon beschreven worden, blijft alles bij een loutere vermelding. Of waar Gijsbrecht's
vrouw tot de schatkamer werd toegelaten, vernemen wij alleen van het kostbare
kleed, dat ze in 't verborgen meenam en waarom ze zoo vernederend gestraft zal
worden.
Van hoofschheid evenmin ergens eenig vertoon. Zelfs niet ter verheerlijking van
Sint Servaas; zelfs niet als deugd van eenig bisschop, groote of keizer. Wat de dichter
in hen roemt is hun vereering van den machtigen heilige, hun bezorgdheid om den
godsdienst, hun ijver om kloosters en kerken te bouwen, om de glorie voornamelijk
van Sint Servaas overal te verbreiden. Geen der kenschetsende ridder-deugden, niet
eens de later nooit volprezen Mate, wordt hier zooveel als vermeld. Hendrik kent
ridders, maar in 't bijzonder roofridders, die armen, weduwen en weezen, verdrukken
of weerlooze kloosters brandschatten, of nog den cens weigeren te betalen voor het
leen dat ze houden van Sint Servaas. Wel zou de onophoudelijke vermelding van
Ere en eren als bewijs kunnen gelden voor de ridderlijkheid van den dichter, indien
daarmede bedoeld was de Ere, het eergevoel die den waren ridder in zijn daden
aanspoort en opwekt; en niet eenvoudig de verheerlijking van zijn held, dien hij nooit
genoeg verheffen kan.
Van tornooien of veldslagen wordt evenmin gewag gemaakt, zelfs waar aanleiding
tot de beschrijving van zulk een ridderlijken strijd werd geboden, als toen Karel door
de heidenen omsingeld werd: daar wordt het verhaal eerder verkort dan uitgebreid.
Met reden werd op het groote verschil in dit opzicht tusschen Servatius en Eneide
gewezen, om de eenzelvigheid van den dichter der heiligenlegende met dien van het
hoofsche epos in twijfel te trekken, al gebeurde dit voornamelijk door de Duitsche
philologische wetenschap, die slechts ongaarne haar eersten hoofschen dichter aan
de Nederlandsche letterkunde afstond. Gewis met eenig recht mocht het wegblijven
in Servatius van al wat het ridderlijke epos kenmerkt, van al wat in
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het ridderlijk epos bijzonder hooggeschat en aangeprezen wordt, van allen wapenglans
en kleedertooi, waarin de hoofsche dichter zich bijzonder vermeien zal, tegen Hendrik
van Veldeke als vervaardiger der heiligenlegende worden aangevoerd: tegen den
ridder-dichter zou dit misschien mogen gelden; niet tegen den speelman.
Ook geen politieke doeleinden heeft onze dichter nagestreefd, als ware: de
verdediging van den keizer tegen den paus. Doch op deze vraag moeten wij hier niet
verder ingaan daar ze voor ons onderzoek geen wezenlijke beteekenis heeft Het moge
hier volstaan te vermelden dat de sleutelmacht die de H. Servaas rechtstreeks ontving
van den H. Petrus boven den paus heen, zeker niet de politieke bedoeling heeft, die
sommigen er in hebben gezien: ze werd den Heilige verleend voornamelijk om de
Tongrenaren, die hij naar het tijdelijke niet redden kon, toch naar de ziel en het
eeuwige te kunnen vrijspreken, en om zelfs zondaars; zonder biecht gestorven, nog
aan de macht der duivelen te ontrukken. Zoodat zelfs niet door de politiek Veldeke
met den ridderstand mag verbonden worden.
***
Als bewijs dat Veldeke een edelman was wordt aangehaald dat hij Sint Servaas
verkoren had te patrone ende te heeren: ‘het waren vooral de ridders en edelen, zegt
men, die zich den eenen of anderen Heilige tot patroon kozen’(10). Waarop deze
bewering steunt is mij onbekend. Men had ze wellicht kunnen staven door een beroep
op Veldeke zelf. Van Hertog en ook van Keizer Heynrich toch zegt deze, dat zij in
hun vereering voor Sint Servaas, hem verkozen teynen patrone (II, 1132; 2065). Maar
of men nu precies hertog of edelman moest zijn, om zich onder de bijzondere
bescherming van een heilige te kunnen stellen en hem tot heer en patroon te kiezen,
wil ik betwijfelen.
Voorts wijst men er op, dat ‘de verhouding van onzen dichter tot de grafelijke
familie nog al vertrouwelijk geweest zijn’(11) moet: de gravin noemt hij zijne lieve
Vrouwe, en hij zegt van haar, dat zij hem bad mit trouwen, doer mynne, doer ghenade
ende doer mynne. Dat zijn niet meer dan hoffelijkheidsformulen. Voor een
vertrouwelijken omgang met de

(10) A. Kempeneers, o.c. blz. 89; J. Droogmans, o.c. blz, 78.
(11) A. Kempeneers, o.c. blz. 77; J. Droogmans, o.c. blz. 79.
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gravin Agnes bewijzen die evenmin, als de opdracht van een werk over Veldeke aan
Onze geliefde koningin Elisabeth voor vertrouwelijken omgang met de koningin der
Belgen zou getuigen. Op mij maken de verklaringen van eerbied bij Veldeke tegenover
zijn gunners en beschermers veeleer den indruk van een mindere, die zich door den
steun en de aanmoediging van hoogeren gevleid voelt. Zoo ook de overvloedige
dankbetuigingen zelfs aan Hessel den Custenaer, en aan allen die hem geholpen
hebben, aan het slot van zijn Servatius.
Aan den titel herr, die hem in Duitschland door zijn bewonderaars gegeven wordt,
zal wel niemand eenig belang hechten, evenals aan het wapen dat hem op een der
miniaturen met zijn portret vergezelt. Dat is, als zijn portret zelf, weinig meer dan
fantazie. En de dichters, die hem als ministerialis van de graven van Loon aan de
Duitsche hoven hadden zien optreden, hebben hem als herr begroet, om niet, zooals
dit nu nog. gebeurt, beneden zijn waardigheid te blijven. Het staat niet eens vast, dat
hij zichzelf persoonlijk ooit zooveel als Meister zou hebben betiteld.
Maar, en dit is een bezwaar dat al dadelijk bij u zal opgekomen zijn, onze dichter
moet toch een hoogere opvoeding hebben genoten: hij kende immers Latijn.
Meermaals in zijn werk citeert hij uit die taal.
Is het wel zeker, dat Veldeke Latijn kende? Omdat hij eenige uitdrukkingen, eenige
verzen, in die taal aanhaalt,
Sancti spiritus
Assit nobis gracia!....
Que corda nostra sibi
Facit habitacula (I, 5-6, 11-12).

of corpus Domini (I, 1343); Jhesum Christum Filium Dei (I, 1235); of: in nomine
Domini (II, 2854); die hij echter uit de liturgie heeft kunnen onthouden? De geloovigen
waren in die tijden veel meer dan nu vertrouwd met het kerkelijk officie, dat ze
bijwoonden, en waaruit enkele verzen licht in 't geheugen bleven. 't Meest nog voor
Veldeke's kennis van 't Latijn zou pleiten, dat hij den dag van Sint Servaas' feest
aangeeft als septimo ydus Junij (II, 944)(12). Maar dat heeft hij uit het martyrologium:
zoo wordt de dag voor een feest in den kerke-

(12) Hierop wijst in 't bijzonder prof. Kalff.
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lijken kalender aangegeven. Dat was als de officieele aanduiding van den feestdag.
Hoe weinig Veldeke Latijn kende, moge hieruit blijken, dat hij meermaals
verbindingen heeft als Sanctus Servacium. Door de fout van afschrijvers? Misschien,
maar waarom niet oorspronkelijk? Buiten den eersten naamval is het steeds Servacium,
ook waar de derde naamval, de datief, bedoeld is I, 1862; II, 2589: ter eeren Sinte
Servacium; II, 2865: ter eeren Sanctus Servacium; (II, 513): dat gaff hi al Sinte
Servacium. Hij zegt: Agricolus (II, 462), Agricolum (II,480), in plaats van Agricola
of Agricolaus.
Maar, hij vertaalde toch uit 't Latijn! Wel zeker? Rechtstreeks? Daar is een zinnetje
in de epilogen, dat gewoonlijk niet wordt opgemerkt, dat echter in dit verband een
mooie verklaring krijgt:
Nu loens hoem der Gods Soen,
Alle dies hem baden
Ende HULPE DAER TOE DADEN
Ende allen dienst lieff was (I, 3246-49).

En in den tweeden:
Heynrijck die dit berichtede
Ende in dutschen dichtede
Ende alle dies hoem baden
Ende HULPE DAER TOE DADEN
Ende allen dient lieff was (II, 2945-2949)

moge Sint Servaas verlossen en bijstaan. Ongeveer hetzelfde behalve dat in plaats
van: allen dienst lieff was, hier staat: allen dient lieff was. Maar in alle geval in beide
telkens: bedankt Veldeke ook hen, die hem bij zijn werk geholpen hebben. Hoe
geholpen? Zal dit niet geweest zijn door voor hem het Latijn te vertalen, samen te
vatten of mee te deelen wat er in stond? En de wijze zelf waarop Veldeke de latijnsche
vita heeft behandeld versterkt het vermoeden, dat hij niet rechtstreeks vertaalde, maar
dat anderen hem telkens aangaven wat er in de vita werd verhandeld. Zoo kan het
wegblijven van enkele bijzonderheden en beschrijvende trekken best verklaard
worden: alleen den inhoud heeft Veldeke weergegeven en op zijn manier uitgebreid.
Steeds is Veldeke zich nog eenigszins als speelman blijven
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voelen. In de gravin van Kleef roemt hij nog hare mildheid tegenover dichters:
Die milde end die. goede
end die met frîen moede,
die wale goet entemet geven
end vele êrsame leven,
als ie wale frouwen getam. (En. 13449-53)

Indien hij op 't verzoek van den palsgraaf van Sassen, Herman, en van zijn broeder,
Frederîch, ingaat om zijn Eneide te voltooien, indien hij hun gaarne al den dienst
dede den he mocht ende konde, was het dan ook niet, omdat zij er hem mild om
beloonen wilden? En met welke sympathie beschrijft onze dichter het varende diet
bij het huwelijksfeest van Eneas en Lavinia? Zooals ze nog heden samenstroomen
dâ solîch hôtît wâre zoo deden zij het toen reeds:
sî mochten gerne daer komen
ende frôlîke
want sî worden dâ rîke,
ALSO DAT BILICH WAS. (En. 13116-19)

Na het feest deelt Eneas zelf de geschenken uit. Mild en rijk waren ze: so et wale
koninge getam. En Eneas konde wale geven. Na hem nog die vorsten rîke gâven
vollîke:
her iegelîch met sînre hant,
dûre pellîn gewant
ende ros ende skat,
silver ende goldvat,
mûle ende ravîte,
pelle ende samîte,
gans ende ongeskrôden
end menegen bouch rôden
dorchslagen guldîn,
tsovel ende harmîn
gâven die vorsten,
die wale geven dorsten,
hertogen ende grâven,
den speleman sî gâven
grôtlîke ende sô
dat is alle dannen skieden frô
end lof den koninge songen
iegelîch an sînre tongen. (En. 13183-200.)
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En nog kloeg Eneas dat hij niet genoeg had kunnen uitdeelen. Zoo gebeurde het nog
onlangs bij het hoffeest te Mainz, gaat de dichter voort:
dâ menich dusont marke wert
vertert wart ende gegeven. (13232-33)

Gewis houdt hier de hoofsche dichter eene les voor in vrijgevigheid, die ridderlijke
deugd bij uitstek. Maar zou die zulk een vorm van zoo overvloedige mildheid
tegenover de speellieden hebben aangenomen, indien de dichter niet sympathiek
tegenover hen stond, niet nog met hen voelde, niet wellicht zelf die vrijgevigheid
had mogen genieten, niet één geweest ware van hen allen die
dannen skieden frô
end lof den koninge songen
iegelîch an sînre tongen.

Was hij zelfs als minstreel-dichter nog niet in ruime mate afhankelijk van de mildheid
zijner gunners?
***

De Servatius derhalve is wel het werk van een speelman. Ook wortelt het nog zoo
geheel in een vaste traditie, die reeds een lange ontwikkeling veronderstelt.
Zeker was het niet Veldeke's eersteling: hoe zou hij anders de aandacht van Hessel
en de gravin Agnes hebben getrokken? Tot iemand die geen bewijs van dichterlijk
kunnen had geleverd heeft men zich wel niet met zulk een verzoek om een uitvoerige
levensgeschiedenis te berijmen gewend.
Ook vertoont het werk in zijn geheel een vasten bouw, die op overlevering berust.
Het begint met een proloog en besluit ieder boek met een epiloog, waarin de dichter
zijn naam bekend maakt.
Geheel de techniek verraadt verder reeds een gevestigde praktijk: de Servatius is
geschreven in een soort van literatuurtaal: met de gemakkelijke, gebruikelijke rijmen;
met de epische formules; met de staande uitdrukkingen; met de veelvoudige
herhalingen; met de weinig beteekenende, in algemeene trekken gevatte, uitbreidingen,
met de lap- en stopverzen als overgangen, enz... duidelijk alles een traditioneele lite-
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ratuur-taal, zooals zulk eene zich licht in bepaalde kringen voor bepaalde dichtsoorten
ontwikkelen kan.
Van waar had Veldeke die traditie? Klaarblijkelijk niet uit het Fransch: het is
duidelijk genoeg, laat ons voorloopig maar zeggen, een Germaansche traditie. Ook,
had Veldeke alles uit de Fransche literatuur moeten overnemen, dan had hij meteen
het Fransche vers gebezigd. Welnu, het vers van Veldeke is geen Fransch vers: het
is geen achtvoeter; het is niet silbentellend; het is ook niet dipodisch; dat is: regelmatig
in twee helften verdeeld, elk met een hoofdheffing en een bijheffing; het is
monopodisch, in dien zin dat het ongelijk verdeelde hoofdheffingen heeft, zoodat
het vers niet regelmatig in twee helften kan ontleed worden, al zullen er natuurlijk
soms wel dipodische verzen onder voorkomen. Vooral, en dat is van het grootste
belang: het vers volgt de oude Germaansche techniek, zooals die zich na de invoering
van het rijm, uit Otfrid's techniek, ontwikkeld heeft. Regelmatig bestond dat vers uit
vier heffingen: of daarbij de alliteratie-techniek is blijven voortwerken moeten we
hier niet onderzoeken. Onnoodig hier zoo ver terug te gaan. In die techniek viel het
rijm principieel op de laatste lettergreep alleen, waardoor deze steeds beklemtoond
was, dus heffing, hoofd- of bijheffing, had.
Lúdewìg der snéllò.

Ook Veldeke's vers heeft regelmatig vier heffingen. Toch zijn de verzen met drie
heffingen lang niet zeldzaam: die verzen hebben echter, principieel althans, slechts
in schijn drie heffingen; de vierde is de laatste lettergreep, die het rijm droeg. Die
verzen met drie heffingen zijn ontstaan uit verzen als het aangehaalde: Lúdewìg der
snéllò. Zij komen dus principieel voor in verzen met wat wij nu slepende of
vrouwelijke rijmen noemen. En inderdaad zijn bij Veldeke nog misschien de meeste
verzen met drie heffingen ook verzen met vrouwelijke rijmen. Op goed valle 't uit
citeer ik:
Dat sij nyet en móchten ghenésèn
Nòch wérden ghehéylèt
Die daèr wáren verdéylèt
Ten vréyselìken vállè.
Maer doén sijs báden állè
Die ghéystelìke ghenótè
Die cléyne ènde die grótè. (I, 1193-1999)
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Zoo wortelt dit vers duidelijk in de Germaansche overlevering. Ook kunnen heffingen
op elkander volgen zonder daling ertusschen; kunnen dalingen als voorslag de eerste
heffing voorafgaan, enz.: germaansche techniek.
Had Veldeke die techniek wellicht uit Duitschland? Evenmin: in zijn Servatius
huldigt hij reeds de rijm- en verstechniek die hij in zijn Eneide zal voortzetten; met
grooter volmaaktheid misschien; maar feitelijk toch dezelfde. Welnu, in Duitschland
zal hij begroet worden juist om zijn zuiverder versen rijmtechniek. Hij was het, zegt
b.v. Rudolf van Ems in zijn Alexander, v. 40: der rechter rìme alrêrst began, d.i. die
den regelmatigen bouw van het rijmende vers heeft ingevoerd. Wel heeft men getracht
hem aan genen kant van den Rijn voorloopers te zoeken, waarin die zuiverder techniek
reeds aangekondigd, reeds in de kern althans, aanwezig zou geweest zijn; Eilhart
von Oberge en de Straatsburgsche Alexander. Wij hebben in een vorige studie
aangetoond, hoe deze veeleer Veldeke hebben nagevolgd. Neen, ook uit Duitschland
stamt die traditie niet.
Dan uit onze eigen gewesten? uit de Dietsche speelliedenkunst? Gewis: ligt die
gevolgtrekking niet voor de hand? Ik voor mij in alle geval zie geen andere verklaring.
Maar heeft Veldeke misschien de techniek der Duitsche speellieden uit de
Rijnlanden niet gezuiverd en verfijnd; zoodat hij toch uit die Rijnlandsche traditie
zou zijn opgegroeid?
Vooreerst, ware er geen inheemsche traditie geweest, dan zou Veldeke zich ook
enger en beslister zelfs wat de taal betreft bij de Duitsche hebben aangesloten. En
had hij den durf al, in een nog voor letterkundige doeleinden weinig of niet gebruikte
taal te dichten, door overname van de techniek uit een andere taal, dan zou hij er niet
eens aan gedacht hebben om die techniek te veranderen, te verbeteren, tot een
kunstvorm te vernieuwen. De traditie waarin zijn kunst wortelt is blijkbaar een
Oost-Nederfrankische.
Verder, en hierop zouden we eens den vollen nadruk willen leggen: nergens toont
Veldeke ook maar door eenige aanwijzing, dat hij zich bewust zou zijn eenigszins
te innoveeren. Nergens zoo iets als een afwering van de lossere techniek der
speellieden met de onregelmatig lange en korte verzen, met de veelvoudige
assonances. Geen spoor bij hem van een dichterlijk programma, van een technische
versleer. Indien hij nu werkelijk bewust zou geinnoveerd hebben, zou hij daar nergens
een
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verklaring, een verdediging en verantwoording van hebben geboden? In Duitschland
heeft zijn techniek vernieuwend gewerkt. Maar dat schijnt alleen gebeurd te zijn,
omdat zijn kunst, nadat hij hofdichter geworden was, aan Duitsche hoven tot in
Thüringen is doorgedrongen, waar die volmaakter techniek tot dan toe onbekend
was gebleven; niet omdat Veldeke daar rechtstreeks en persoonlijk als vernieuwer
is opgetreden, dan alleen voor de Duitsche kunst.
Indien hij alleen de dichter was van de Eneide, dan zou men nog kunnen zeggen
dat, met de nieuwe, hoofsche, verfijnde stof een nieuwe, volmaakter techniek zich
zou hebben opgedrongen; dat dus zijn fijner verstechniek met de verfijnder stof als
vanzelf samenhing. Maar hij is ook de dichter van Servatius. Indien ik niet vreesde
hier een petitio principii te begaan, zou ik nog als bewijs laten gelden, dat een
speelman allerminst de behoefte aan zulk een verfijnde techniek voelen moest. Maar
wij hebben toch van elders al voldoende aangetoond, dat de Servatius wel een
speelmansgedicht moet heeten, om ook dit argument te mogen gebruiken. De Servatius
dan volgt dezelfde techniek reeds als de Eneide: daarin ligt het verschil tusschen
beide werken niet. Nogmaals, wordt die techniek kunstvoller gehandhaafd in de
Eneide, dan is dit alleen het gevolg van grooter, door oefening verkregen technische
vaardigheid, niet van een wijziging in de opvatting of in de kunstleer. Van het begin
af dus staat de techniek van Veldeke vast. Zij blijft zichzelf getrouw door geheel zijn
werk. Wij zien haar bij hem niet beginnen, niet opkomen: zij ook, die fijnere
verstechniek, wortelde in de traditie.
In een traditie derhalve, niet van Frankrijk, niet van Duitschland, maar van onze
eigen inheemsche kunst. En nu moge er van alles wat in die traditie is tot stand
gekomen vóór Veldeke niets bewaard zijn: dat zij bestaan heeft is zeker.
Een reeds zeer sterke, sedert lang gevestigde traditie. Zij sluit nog bijna rechtstreeks
aan bij de verskunst, zooals die zich sedert de invoering van het rijm had ontwikkeld.
Met het verzwakken der verbuigingsuitgangen konden deze steeds minder
beklemtoonde lettergrepen nog moeilijk het rijm, en zoo de vierde heffing blijven
dragen. Zoo heeft zich reeds vóór Veldeke de noodzakelijkheid doen gevoelen, om
ook de voorafgaande beklemtoonde lettergreep te laten rijmen, waardoor de slepende,
vrouwelijke rijmen zijn ontstaan, welke trouwens van het begin
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af ook bij Otfrid konden voorkomen(13). Maar nog heeft de behoefte zich niet geheel
tot wet gemaakt, om die onbeklemtoonde slotlettergrepen geen heffing meer te laten
dragen, en er daarom elders in 't vers een vierde heffing bij te doen. Vandaar nog bij
Veldeke de afwisseling in zulke verzen met slepende rijmen van verzen met drie en
verzen met vier heffingen. Nog duidelijk genoeg dus staat zijne techniek in verband
met de techniek van Otfrid. Of te onzent de onder invloed van het liturgisch
recitatief-gezang ontstane vrijere techniek met de onregelmatig lange en korte verzen,
zooals wij die in Duitschland in de verhalende poëzie vóór Veldeke aantreffen, ooit
werd beoefend, blijkt niet. Misschien heeft de Otfridsche techniek zich te onzent
ongestoord ontwikkeld.
Daar is weinig werk, dat zulk een gevestigde traditie veronderstelt, als dat van
Veldeke. Zijn techniek zit vol overgeleverd goed. Wat wij hierboven reeds
vermeldden: zijn vaste rijmen, zijn epische formules, zijn lap- en flikverzen, zijn
staande procédés van uitbreiding en overgang, enz., alles spreekt toch zoo duidelijk
de taal der overlevering; van een overlevering nog wel die zich reeds lang onder de
speellieden te onzent moet hebben ingeburgerd. Dat is geen traditie van enkele jaren
slechts; het is een traditie wellicht van eeuwen.
Indien zulk een traditie in de tweede helft der XIIe eeuw in Limburg, of, laat ons
zeggen, op Oost-Nederfrankisch taalgebied bestond, dan had die ook gewis reeds
gebloeid in Vlaanderen, in het Vlaanderen in 't bijzonder van Robert den Vries en
van Karel den Goede.
Uit zulk een traditie dan is de speelman Hendrik, die van Veldeke was gheborēn,
opgegroeid.
Ook zijn werk, als dat van zoovele voorgangers, wellicht grootendeels nog
ongeschreven of het opteekenen en bewaren weinig waardig geacht, is ons slechts
toevallig bewaard gebleven. Zijn Servatius in een laat handschrift, dat in uitersten
nood van verwoesting werd gered, en in enkele fragmenten, in

(13) Indien ik hier spreek van Otfrid en van de Otfrid'sche techniek, dan wil ik niet beweren dat
deze rechtstreeks van Otfrid werd afgeleerd, maar noem ik alleen den dichter, in wiens
bewaard gebleven werk die techniek het eerst voorkomt Otfrid zelf schijnt niet de eerste te
zijn geweest, die haar heeft ingevoerd: ze bestond reeds om hem heen in de volkskunst,
waaruit ze zich heeft ontwikkeld, eerder dan uit het geleerde, voor geestelijken bestemde
werk van den monnik van Weissenburg uit de negende eeuw.
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Duitschland gevonden. Zijn Eneide en zijn minneliederen slechts in Hoogduitsche
overzettingen. Duitschland heeft in alle opzichten, men denke b.v. nog aan den
Reinaert, meer voor het behoud onzer oudste kunstschatten zorg gedragen, dan wij,
die haar meestal, uit verscheidene oorzaken die ik hier niet kan opsommen, hebben
laten verloren gaan(14).

(14) Mijn studie over Veldeke, in Eigen Schoon, Standaard, Brussel, is synthetisch opgebouwd
op deze ontwikkeling van den speelman tot den minstreel-dichter.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

1018

Vak- en andere Scholen
De Crisis van het Onderwijs in België
door Gustaaf Segers, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche
Academie.
Ik zal niets zeggen van het beroepsonderwijs, dat aan het aanvangen is;
waar men gaat weet men nog niet bepaald, veel moet er nog gedaan worden
en de bevoegde leerkrachten ontbreken nog te dikwijls. De pedagogiek
van het beroepsonderwijs is het werk van morgen.
Prof. Dr ALB. J.J. VANDE VELDE.
Al doende onderwijst men, ja; en beter dan sprekend. Ik ken geene kinderen
die al spelende leeren; ik ken er veel die al leerende spelen.
Kan. JOOS.
Le mal est indéniable: il y a bien une crise de l'enseignement en Belgique.
Pour en être convaincu, il suffit d'avoir eu l'occasion d'apprécier ce que
savent réellement les jeunes gens qui sortent de nos écoles primaires, de
nos écoles normales, de nos écoles moyennes, de nos athénées et même
des universités. On a tôt fait de le constater: leurs connaissances sont toutes
en surface et les bases mêmes sur lesquelles toutes études ultérieures
doivent établir leurs fondements n'ont plus la solidité indispensable.
La moyenne des élèves d'aujourd'hui, qu'ils soient pris dans les écoles
officielles ou dans les écoles libres, est incontestablement inférieure à celle
des élèves d'autrefois.
GEORGES VRANCKEN.
Nichts ist verderblicher für die wahre geistige Bildung als das Zuvielerlei.
Dr BENEKE.
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Man treibt jetzt mit der Jugend auf einmahl zu vielerlei; sie soll alles
Mögliche lernen, und womöglich noch etwas mehr; aber man übersieht
dabei dass man sich auf diesem Wege nur oberflächliche Menschen gross
zieht, die an allen Möglichen nippen und naschen, von allem etwas wissen;
aber von keinem etwas Rechtes haben.
Dr C. KEHR.
Wozu gebraucht man ein Citat anders als um ein fremdes Wort, die
Meinung eines Andern, an die Stelle des Eigenen zu setzen, um diese noch
mehr zu bekräftigen? Ein Citat ist ein Wort dass man sich aneignet und
vertreten muss.
GEORG HORN.
Eerst over de vakscholen. De merkwaardige verhandeling van onzen collega Professor
Dr Vande Velde: Gemis aan algemeene cultuur bij de studenten(1) heeft er mij toe
genoopt de kwestie der vak- of beroepscholen, en den staat van ons onderwijs
andermaal te bestudeeren.
Zooals men in het motto heeft gezien, loopt, volgens Professor Vande Velde, ons
vakonderwijs nog in zijne kinderschoenen.
Daarmede ben ik het met mijn uitstekenden collega geheel en al eens. Men is wel
verplicht te erkennen, dat de beroepsopleiding, de aanwerving der leeraars, de
programma's de inrichting der vakscholen en tal van andere zaken, die daarmede
betrekking hebben, niet grondig genoeg werden bestudeerd, alvorens deze instituten
tot stand werden gebracht.
‘De beroepscholen zijn de scholen der toekomst, beroepscholen zijn broodnoodig:
zij mogen zelfs in onze geringste dorpen niet ontbreken: geld mag hiervoor niet
gespaard worden.’
Daar is waarheid in deze beweringen; doch ook overdrijving. Overdrijving schaadt
echter niet in dergelijke aangelegenheden, op voorwaarde, dat het gezond verstand
zijne rechten niet inboete en de werkelijkheid niet uit het oog verloren worde.

(1) Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie. Jaargang 1927; blz. 407
en vlg.
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Een enkel feit om een staaltje van deze overdrijving te geven. De beroepschool is
nuttig, nemen wij aan: noodzakelijk. Zal iemand durven beweren, dat zij nuttiger,
noodzakelijker is, dat zij meer onze belangstelling verdient, met het oog op de
toekomst van de leerlingen, van ons volk, van den Staat, van de Maatschappij, dan
de Lagere School, de Volksschool? Welnu, talrijk zijn de openbare besturen, die al
hunne belangstelling aan de vakschool wijden, en voor welke de lagere school min
of meer een stiefkind is. Ziet men hetzelfde verschijnsel niet in de dagbladpers?
De beroeps- of vakscholen zijn nuttig, onontbeerlijk; niemand zal dit betwisten.
Evenmin, denk ik, dat deze instituten, zooals ze thans ingericht zijn, behoudens
uitzonderingen, aan hunne bestemming beantwoorden. Men stelle zich aan geene
ontgoochelingen bloot: deze toestand zal nog zoo spoedig niet zijn zooals hij moet
en kan zijn. Slechts door schade zullen wij wijs worden. Verhandelingen,
voordrachten, wetenschappelijke, zelfs uitstekende vakboeken, zullen de
mistoestanden niet uit den weg ruimen, waarover geklaagd wordt. De tijd, de
ontgoochelingen, de ingevoerde verbeteringen, de uitslagen, zullen ons hierin, gelijk
in de meeste andere zaken, langzaam, zeer langzaam, op den goeden weg brengen.
Dit belet in geenen deele, dat het zijn nut kan hebben over deze aangelegenheid zelfs
met elkaar tegenstrijdige meeningen, zienswijzen te hooren; hier vooral geldt de
spreuk: ‘Du choc des idées jaillit la lumière.’
Ik stel mij dus voor, natuurlijk met de bescheidenheid, die mij past, mijne gedachten
over het vakonderwijs te laten gaan. Slechts eenen kant der zaak zal ik behandelen.
Van ééne waarheid moet men diep overtuigd zijn: zoolang de lagere school niet
ten volle aan hare bestemming beantwoordt, valt er niet aan te denken, dat de
vakschool ernstige uitslagen zal opleveren. En de lagere school beantwoordt niet
overal aan hare bestemming.
Het personeel der vakscholen schrijft niet zelden de onvoldoende uitslagen van
haar onderwijs uitsluitend aan de gebrekkige voorbereiding van de leerlingen der
lagere en middelbare scholen toe, die zij ontvangt(1).

(1) Het spreekt van zelf dat alle persoonlijke toespelingen mij vreemd zijn. Ik heb het op
toestanden; niet op personen. De bemerking, die hooger werd aangehaald en niet zelden
gegrond is, dient al te dikwijls om eigen onkunde of gebrek aan toewijding te bewimpelen.
Dezelfde verontschuldiging doet ook dienst in het lager, en middelbaar, - zelfs in het hooger
onderwijs. De vorderingen der leerlingen laten alles te wenschen over. Zij kennen het
programma uwer klasse niet. - ‘Verwondert u dat?’ vraagt de leeraar. ‘Zij kenden het
programma der klasse niet, waaruit zij komen. Ik ben verplicht geweest hun de elementairste
grondbeginselen te onderwijzen.’
‘Il est temps de répondre à certains pédagogues de l'enseignement primaire qui veulent
endosser toutes les responsabilités aux professeurs de l'enseignement moyen: ‘Si les jeunes
gens qui quittent les écoles secondaires ne sont plus ce qu'ils devaient être, c'est surtout parce
que, lorsqu'ils sont sortis de vos mains, il n'avaient plus les connaissances de base que
possédaient leur ainés et que les vieux instituteurs de jadis vous avaient cependant transmises
à vous mêmes!
C'est que votre enseignement à vous ne vaut plus celui de vos prédécesseurs; c'est que malgré
leurs efforts les professeurs d'athenée n'ont pu réparer le mal.’ La Crise de l'Enseignement
en Belgique, Georges Vrancken, Professeur d'Athenée. Le Flambeau. Revue mensuelle belge
des questions politiques et littéraires, no 7, 1 juillet 1927; blz. 287 en vlg.
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Dit is al te gemakkelijk. Vooral klagen de leeraars der vakscholen over de verregaande
onwetendheid van een al te groot getal leerlingen in de elementaire rekenkunde; ook
in de orthographie, in de moedertaal, in het opstellen zijn zij onbeholpen; zelfs is het
met het lezen van niet weinigen erg gesteld; hunne algemeene geestesontwikkeling
is gering; kort en goed, het materiaal, dat men ons ter hand stelt, is behoudens loffelijk
uitzonderingen, van gering allooi, en het is er ver van af, dat alle hout, dat men ons
te verwerken geeft deugdelijk timmerhout is.’ Zoo spreken de leeraars van het
vakonderwijs, zoo spreken ook, zooals men het in eene voetnota heeft kunnen zien,
de leeraars van het middelbaar onderwijs.
Aangenomen dat deze klachten niet geheel en al van overdrijving vrij te pleiten
zijn; in den grond zijn zij waar: de uitslagen van ons volksonderwijs zijn niet wat zij
zouden moeten zijn; hoe dikwijls heb ik daarover klachten aangeheven, en het zal,
als 't God belieft, heden de laatste maal niet zijn.
De heer Georges Vrancken, leeraar aan het Atheneum te Schaarbeek, schreef in het
tijdschrift Le Flambeau eene hoogst merkwaardige verhandeling: La Crise de
l'Enseignement en Belgique. - La Faillite de l'Enseignement Primaire.(1)
In vele punten ben ik het met hem eens, gelijk uit talrijke mijner voordrachten in
de Koninklijke Vlaamsche Academie

(1) Nrs 7 en 8. 10e Jaar; 1927.
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blijkt. Alleenlijk moet ik den heer leeraar in bedenking geven, waar hij over de
gebrekkige voorbereiding der leerlingen der lagere scholen klaagt, dat de lagere
school een geheel op zich zelf is, en van het grondbeginsel moet uitgaan, dat hare
leerlingen later geene studiën doen, wat met negentig per honderd het geval is.
Aldus, de leeraars in de verschillende graden leggen er zich op toe de
verantwoordelijkheid van den toestand op eens andermans rug te schuiven. Naar de
heer Vrancken schrijft, houden ‘de hardis novateurs, sortis de l'enseignement primaire’
staan: Il n'est pas étonnant que l'enseignement dans les athénées ne fasse que
pérécliter. Les professeurs d'athénées n'ont aucune sûreté pédagogique, car ce ne
sont pas les cours trop théoriques de l'Université qui ont pu leur apprendre le
nécessaire en cette matière.
Qu'ils étudient les données de la pédagogie moderne, qu'ils en fassent profiter leur
enseignement, qu'ils prennent eux-mêmes de bonnes leçons de méthodologie auprès
d'instituteurs rompus aux méthodes d'aujourd'hui et tout ira mieux’.(1)
De heer Vrancken trekt tegen deze leer krachtdadig te velde; onze collega, in zijne
verhandeling: Gemis aan algemeene cultuur bij de studenten, is er niet ver af haar
bij te treden.(2)
De klachten over de onvoldoende voorbereiding der studenten, welke zich ter
hoogeschool aanbieden, zijn geenszins nieuw. Dr. Van der Kindere schreef daar
reeds voor meer dan vijftig jaar over in zijn Verslag over de hervorming van het
Middelbaar Onderwijs, bij den algemeenen Raad van den Onderrichtsbond ingediend:
‘Chaque année, ceux qui voient arriver à l'université les jeunes gens sortis de
rhétorique, constatent les plus fâcheux résultats: fort peu sont en état d'écrire
correctement le français, ou de lire couramment une page du latin le plus facile;
quant au grec, à l'histoire, aux langues modernes; c'est à peine s'ils en possèdent
les premiers éléments.

(1) Le Flambeau; nr 7: 1927.
(2) ‘Wie onder ons kan niet uitstekende studenten, uitstekende leeraren noemen, die met het
primair onderwijs begonnen hebben? Naar het normaal onderwijs en naar zijne methoden
dient misschien onze aandacht gericht te worden als wij naar verbetering zoeken.’ Verslagen
en Mededeelingen der Kon. Vl. Ac. 1927, blz. 481.
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Ainsi, disproportion chocante entre les efforts tentés et les résultats acquis; ce que
nos pères savaient, la jeunesse de notre temps ne parvient plus à l'apprendre; ce qu'un
homme moderne doit connaître, il ne le sait pas davantage. Sept années d'études, et
pour conclusion l'ignorance, voilà plus qu'il n'en faut pour condamner le système
actuel’(1).
Uit alles wat wij thans vernemen, is de staat van het Middelbaar Onderwijs, sedert
Professor Van der Kindere dit schreef, in de laatste halve eeuw niet verbeterd; het
Lager Onderwijs heeft zeer stellig, zooals de heer Professor Vrancken schrijft, en
zooals ik daar zelf herhaalde malen op heb gewezen, op onrustbarende wijze den
kreeftengang gegaan.
Hoewel de lagere school de voorbereidende afdeeling van het Atheneum niet kan
noch mag zijn, hoewel de leerlingen, welke in deze onderwijsinrichtingen treden, de
gronden der wetenschappen niet hebben geleerd, welke in het Middelbaar onderwijs
onderwezen worden, zullen zij - indien zij aanleg hebben en een lager onderwijs
hebben genoten, dat waarlijk dezen naam verdient - niet alleen aan het Atheneum,
maar ook aan de Universiteit de andere studenten overvleugelen.
‘De beste, ja niet zelden, de eenige goede leerlingen zijn (bij ons Antwerpsch
Atheneum ten minste en ook, naar men mij verzekert, bij het Gentsche) in den regel,
die welke uit de stedelijke Gemeentescholen afkomstig zijn, en aldaar in en door de
moedertaal hunne voorvorming ontvangen hebben’, schrijft Jan Van Beers. ‘Zij,
daarentegen, bij wie de Vlaamsche grondslag geheel of gedeeltelijk werd uitgewischt,
onderscheiden zich gewoonlijk door onbekwaamheid tot zelfstandig nadenken,
slordigheid in hun schriftelijk schoolwerk, ongeschiktheid voor alles wat eenigszins
afgetrokken is, en vele andere gebreken. Voor het aanleeren van vreemde talen hebben
ze weinig aanleg, en zelfs in 't Fransch, waarvoor nochtans heel hunne verstandelijke
vorming werd opgeofferd, worden ze eveneens door zuivere Vlamingen, maar bij
wie de eerste studie der Fransche taal aan de moederspraak werd vastgeknoopt, al
spoedig overvleugeld en voorgehaald. In de hoogere klassen, waar

(1) Aangehaald in Het Hoofdgebrek van ons Middelbaar Onderwijs door Jan Van Beers. Gent,
Algemeene boekhandel van Ad. Hoste, Veldstraat, 13, 1879; blz. 11.
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de uitdrukking van eigen gedachten hoofdzaak wordt, zijn hunne opstellen, zoo
Fransche als andere, door den band gekenmerkt door: 1e volslagen gebrek aan alle
oorspronkelijkheid; 2e armoede aan zakelijke kennis; 3e alledaagschheid en
kleurloosheid van stijl, en 4e, zelfs bij velen, onuitroeibare fouten tegen de
eenvoudigste taal- en spelregels’(1).
Het is stellig, dat de moedertaal in alle graden de eenige doelmatige voertaal is
van alle onderwijs, dat dezen naam verdient; doch, dat de Vlaamsche oud-leerlingen
van het lager onderwijs dikwijls hunne collega's, die hunne eerste opleiding in het
middelbaar onderwijs ontvingen, over het hoofd springen, ligt, of liever lag niet
alleen hieraan, dat de eersten die hunne voorvorming uitsluitend in de moedertaal
ontvingen; zij, die lager onderwijs moesten verstrekken, waren waarlijk lagere
onderwijzers, en wat de hoofdzaak betreft: de jongens waren niet verdronken, eer ze
water gezien hadden.
Thans wordt eilaas, op vele plaatsen met het aanleeren der tweede taal al te vroeg
aangevangen, en het programma onzer lagere scholen is zoo schromelijk overladen,
dat dit, benevens andere ontgoochelingen, schade zal toebrengen aan die leerlingen,
welke later middelbare, en zelfs hoogere studiën zullen doen.
De heer Vrancken spreekt over la faillite de la réforme de l'enseignement primaire,
en hij heeft gelijk.
Volgens hem is deze faillite te wijten aan de programma's en aan de methodes van
het lager onderwijs. Eerst over de overlading der programma's.
‘L'école primaire, au lieu de s'en tenir à son rôle précieux, mais modeste
d'initiatrice, rivalisa d'imagination pour introduire chez elle l'étude d'une infinité de
“connaissances scientifiques”, en réalité fort difficillement assimilables à de jeunes
cervelles’.(2)
Daarbij komt het, dat de leerlingen de hoofdvlakken, dat is wat elkeen moet kennen,
minder goed kennen dan dit vroeger het geval was.
‘Oui ou non, les enfants qui achèvent aujourd'hui le premier cercle d'études
connaissent-ils aussi bien l'orthographie

(1) Het Hoofdgebrek van ons Middelbaar Onderwijs: blz. 25.
(2) Le Flambeau, nr 7. 1927

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

1025
et la grammaire? Savent-ils aussi bien calculer? Jonglent-ils aussi facilement avec
le système métrique?(1)
Neen; zeer stellig, neen.
Verder: ‘Demandez à ceux qui dirigent les administrations publiques et qui
examinent les candidats sortis de l'école primaire! Interrogez les directeurs de banque
et de grandes maisons de commerce qui utilisent de jeunes employés! Questionnez
des professeurs d'enseignement moyen! Tous sont du même avis: Les connaissances
acquises à l'école primaire ont peut-être bien un aspect plus varié qu'autrefois. Mais
tout y est superficiel. Il y a même dans les connaissances élémentaires, des lacunes,
voire des erreurs qu'il faut redresser’.(2)
Hier is alles niet in den haak. Dat de jongens, na volledige lagere studiën, niet in
staat zijn een examen als klerk bij een algemeen bestuur of bankhuis af te leggen,
bewijst geenszins dat het lager onderwijs te wenschen overlaat. De volksschool heeft
niet het doel hare leerlingen tot penlikker op te leiden; maar in de allereerste plaats
ze tot verstandige, deugdzame menschen te ontwikkelen; liefde tot den handenarbeid
inboezemen is haar dure plicht.
Ik meen te mogen verklaren, dat ik deze verschillende punten meer dan eens heb
bestudeerd, zonder bijbedoeling, uit oprechte liefde tot ons onderwijs en ons dierbaar
Vlaamsch volk. Ik betuig daarom mijn oprechten dank aan mijne hooggeachte
collega's der Koninklijke Vlaamsche Academie, die mij zelfs mijne veelvuldige
herhalingen ten goede hebben gehouden. Zij zullen dan ook begrijpen welk genoegen
het mij verschaft te zien, dat mijne zienswijze ook door hoogstbevoegden gedeeld
wordt.
De volgende woorden van den heer Vrancken zijn mij uit het hart gesneden. De
studie der wetenschappen, welke thans op het programma der lagere school staat, is
daar niet op hare plaats; dit geldt niet alleen voor de leerlingen, welke deze
wetenschappen later in de middelbare onderwijsinrichtingen vollediger zullen kunnen
studeeren; maar ook voor hen, die daar de gelegenheid niet toe zullen hebben.
Diep is het te betreuren, dat onze normaalscholen in den stroom van het
modernismus medegesleept worden:

(1) Id. blz. 259.
(2) Le Flambeau, nr 7. 1927: blz. 289
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‘La haute personnalité de l'enseignement primaire à laquelle je faisais allusion
n'hésitait pas à me déclarer qu'elle avait pu constater combien, dans leur immense
majorité, les jeunes gens qui sortaient aujourd'hui des écoles normales ignoraient
eux aussi les bases essentielles. Affirmer que tous les jeunes instituteurs et institutrices
connaissent l'orthographe et la grammaire serait commettre une mauvaise action. Ils
croient avoir, il est vrai, ‘des clartés de tout’. Le péril n'en devient que plus grave.
A se croire trop savant, l'instituteur risque de s'égarer et d'oublier sa mission
essentielle: être le premier initiateur au savoir.
Mais pour remplir cette mission comme il convient: il doit tout d'abord veiller à
ce que l'enfant ait de bons outils: la connaissance parfaite de la langue maternelle
et du calcul sont ces outils là! Il doit aussi veiller - je m'en voudrais de l'oublier - à
ce que l'enfant écrive lisiblement.....
Dat heet ik nagels met koppen.
De heer leeraar gaat voort.
‘Vous ne vous occupez que des jeunes gens qui suivront des cours d'athénée et
qui, par conséquent, auront l'occasion d'étudier d'une manière plus approfondie les
connaissances scientifiques élémentaires que vous reprochez à l'école primaire de
vouloir enseigner. Admettez cependant que ceux qui ne continuent pas leurs études,
soient alors sacrifiés, si ces connaissances scientifiques élémentaires étaient bannies
de l'école primaire.
Eh bien, je serai aussi catégorique ici que pour ce qui précède. Je ne vois aucune
utilité à ce que les jeunes gens sortis de l'école primaire, aient reçu de certaines
sciences autre chose qu'un enseignement purement occasionnel. Je le répète: Je veux
surtout qu'ils aient appris à apprendre. Je veux qu'ils connaissent suffisamment leur
langue maternelle afin d'éviter de se méprendre sur ce qu'ils lisent, et qu'ainsi, ils
ne se paient plus de mots.’ Je veux qu'au lieu d'avoir des clartés de tout, ‘ils soient
à même à mettre partout de la clarté.’
Que signifie cette prétendue ‘Seience’ enseignée par des gens qui n'ont pas eu le
temps ni les moyens de l'approfondir.(1)

(1) Le Flambeau, nr 7 1927: blz. 289. Men ziet, dat de eene waarheid de andere verdringt. Zeer
te rechte is de professor met de nieuwe leer niet ingenomen, waar zij in de lagere school de
studie der elementaire spraakleer en der spraakleer op het schab zet: ‘Il fut convenu que la
grammaire de la langue maternelle ne s'apprendrait plus que par l'usage, c'est à dire pas du
tout. Quant à l'orthographe, il fut décidé que l'on passerait là-dessus. Car, il n'y a pas à en
douter: par la beauté du résultat, l'on peut juger que l'on n'enseigne plus l'orthographe à l'école
primaire’. ‘Le Flambeau’, 7, bl. 300.
Waar is ook de heer professor, waar hij zegt: ‘Pour ce qui regarde les branches accessoires
- auxquelles cependant l'on fait trop de place à l'école primaire à notre gré - c'est pour la
plupart des jeunes gens, une nourriture intellectuelle qui a été fort mal assimilée’. ‘Le
Flambeau’; blz. 290.
Insgelijks: ‘Encore faut-il déplorer qu'en bien des cas comme pour l'étude de l'orthographe,
par exemple, il soit trop tard.’ (300) Alwie de handen aan den deeg heeft geslagen, weet bij
ondervinding, dat de spelling van in de kinderjaren moet geleerd worden, anders wordt ze
niet meer geleerd.
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Eene grove fout werd door de modernen begaan: het onderwijs moet aangenaam
gemaakt worden; de leerlingen moeten zich amuseeren. Verstaan wij elkaar goed.
Stellig, het onderwijs moet aantrekkelijk, belangrijk zijn; maar de leerlingen
amuseeren mag het doel van den leeraar niet wezen. In eene mijner vorige
verhandelingen heb ik over eene leesles gsproken; het te lezen stuk had voor titel De
Haan. Een levende haan werd in de klasse gebracht: Canteclaar begon te kraaien;
de jongens waren dol van pret; doch voor het lezen was er na de uitleggingen over
den haan en de hoenderrassen, zoo goed als geen tijd over(1). Om aan kleine meiskens
de letters te leeren, werden allerlei vogeltjes met krijt van verschillende kleur op het
bord geteekend: weer niet alleen eene belachelijke, maar tevens misdadige
tijdvermorsing.
Eene zaak staat rotsvast: 't is de eerste maal niet dat ik het zeg: eene goede methode
is onontbeerlijk; doch, welke methode men ook gebruike: een onderwijs, dat vanwege
den leerling en van den leeraar, om het even in welken graad, geene

(1) Niet alleen om het onderwijs zoo gezegd aantrekkelijk te maken, gebeuren dergelijke kuren;
ook om zakenonderwijs in de plaats van woordenonderwijs te leeren, zooals men dat heet.
Lezen, schrijven, moedertaal en rekenen is voor velen vieux jeux.
Professor Vrancken deelt eene historie mede; die veel heeft van die van den haan: ‘Une
institutrice donnait une leçon de lecture. Le texte était un extrait de l'épopée du renard: il
s'agissait des funérailles de dame Coppée. Après avoir lu le morceau et fait lire par les élèves
d'une façon somme toute plus que banale, sans se donner même la peine de s'assurer que
tous les mots du morceau avaient été bien compris, l'institutrice termina cet exercice “de
lecture”, en priant les élèves de construire une civière, allusion à la civière sur laquelle reposait
le corps de dame Coppée) à l'aide de petits bâtonnets!’
Le Flambeau, nr 7, 1927; blz 298.
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ernstige inspanning eischt, kan slechts op teleurstellingen uitloopen, en de uitslagen
zullen altijd en overal in overeenstemming zijn met de geestesinspanning en de
toewijding, welke daaraan worden besteed.(1)
Wat de programma's betreft, denk ik, dat allen, die met kennis van zaken oordeelen,
nagenoeg t'akkoord zijn.
Ik heb hier het Modelprogramma der Lagere Gemeentescholen, 1923, en ik moet
kort en goed verklaren, dat ik niet zou begrijpen dat iemand, die in het volksonderwijs
werkzaam is geweest, daar de hand aan heeft geslagen. De ook buiten zijn vaderland
gunstig bekende pedagoog, F. Guex, bestuurder der Normaalschool te Lausanne,
legt ons uit hoe zulke programma's tot stand komen. De landbouwkundigen eischen
gedurigaan, dat er meer plaats ingeruimd worde aan de meetkunde, de
landbouwscheikunde, en een boel andere zaken; de ambachten willen meer
nijverheidsteekenen, boetseeren, stenographie en comptabiliteit; de juristen beweren,
dat met het algemeen stemrecht ‘une meilleure éducation s'impose’; dan komen de
geneesheeren met de gezondheidsleer voor den dag; daarop volgen nog een aantal
specialisten, die mordicus volhouden, dat zonder hun vak het onderwijs ‘aan eene
groote leemte mank gaat’(2). En zoo ontstaat een programma dat nooit of nergens kan
verwezenlijkt worden, om er geene erger gebreken aan toe te schrijven.
Kehr schrijft aan eene andere oorzaak deze opgeblazen programma's toe. Mochten
zijne woorden eene ernstige waarschuwing zijn voor allen ‘die de zware
verantwoordelijkheid hebben met het bestuur van het volksonderwijs belast te zijn’.
Kehr waarschuwt ook tegen de overlading der programma's.

(1) Evenals in alle werk, zooals Schiller in zijn heerlijk Lied von der Glocke zingt:
Von der Stirne heiss
Rinnen muss der Schweiss,
Soll das Werk den Meister loben;
Doch der Segen kommt von oben.
(2) Ik heb uit het merkwaardig artikel van L. Guex ‘L'Instituteur en Suisse, son instruction, sa
carrière, sa retraite’ in eene vorige verhandeling een tamelijk uitgebreid fragment
mededgedeeld. Het stuk komt voor in het werk: Recueil de Monographies pédagogiques
publiées à l'occasion de l'Exposition scolaire Suisse, Genève 1896 Ik vestig de bijzondere
aandacht op dit hoogst belangrijk boek, niet alleen van hen, die in het volksonderwijs
werkzaam zijn, maar van hen, die er belang in stellen. Allen zullen er veel in leeren.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

1029
‘Hier is in de allereerste plaats te zorgen, dat geene eischen gesteld worden, die
geheel en gansch buiten het doel eener gezonde opleiding van de volksonderwijzers
liggen, en dat men de Babelgsdachten van onverstandige schreeuwers niet involgt,
wier eischen op niets anders uitloopen dan op eene papieren pedagogie, op
schitterende schijnuitslagen, die, gedrukt, heel schoon zijn om lezen, in het leven
echter nooit of nergens kunnen verwezenlijkt worden. Onze tijd houdt in alles van
schitterschijn, en wie in dit opzicht hedendaags niet mededoet, geraakt zelfs
gemakkelijk in gevaar een achteruitkruiper genoemd te worden. Om het even: hoog
boven de leugen en het bedrog van zulke eischen, staat het ware en waarschuwend
woord van Lessing: ‘Ik smeek u, wees toch in alles natuurlijk’(1).
In het voorbijgaan kan ik niet nalaten op te merken dat, zoo ik over het algemeen
den heer Professor Vrancken bijtreed, waar hij over La Réforme de l'Enseignement
secondaire(2) spreekt, dit niet altijd het geval is, waar hij voorstelt het programma der
Middelbare onderwijsinrichtingen merkelijk te verzwaren; b.v. waar hij schrijft: ‘Je
profite de l'occasion pour regretter que dans les athénées et collèges de Belgique(3)
on s'obstine à n'enseigner que l'allemand et l'anglais. Ce fait a, je pense, de regrettables
conséquences. C'est pour cela qu'il y a relativement peu d'hommes qui connaissent
en Belgique le russe, l'espagnol, l'italien et le portugais, par exemple et que nous ne
tournons pas assez nos regards vers les pays où ces langues dominent’(4).
Dit laatste kan waar zijn; doch wie Russisch, Spaansch, Italiaansch of Portugeesch
wil leeren, moet, denk ik, bijzondere leergangen over deze talen volgen. Het Atheneum
of het College kan alles niet leeren wat nuttig is; hun programma is, naar mijne
bescheiden meening, reeds zwaar genoeg: de kennis der Duitsche en Engelsche talen
is voor de overgroote meerderheid der leerlingen, en wat hunne algemeene
geestesontwikkeling betreft voor allen, van grooter belang dan het Russisch en het

(1) Die Praxis der Volksschule von Dr C. Kehr. 13.
(2) La Réforme de l'Enseignement Secondaire. Le nouveau programme des Athenées Le
Flambeau, nr 8. 1927. Vervolg op La Crise de l'Enseignement en Belgique.
(3) Sauf quelques rares exceptions.
(4) Le Flambeau, nr 8, 1327; blz. 378.
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Portugeesch, en ik geloof niet, dat er in het Atheneum tijd overschiet om aan het
onderricht dezer talen te denken.
Daar zijn intusschen nog andere oorzaken, welke de crisis in ons onderwijs
verklaren, en die men tot plicht heeft onbewimpeld bloot te leggen, wil men ernstige
verbetering te weeg brengen. Misschien is het zelfs onmogelijk eene der
hoofdoorzaken geheel en al weg te nemen; maar het is in alle geval noodzakelijk de
kwaal te kennen; anders is niet eens aan de geringste verbetering te denken.
Eene der hoofdoorzaken van het verval van het onderwijs is de toestand der
maatschappij. De eerbied voor het gezag is op onrustbarende wijze geslonken, en
slinkt nog dagelijks. Dat is doodend voor het onderwijs en de opvoeding. Ik spreek
nog niet van het geval dat de ouders in tegenwoordigheid hunner kinderen rechtstreeks
het gezag van den onderwijzer ondermijnen, wat gebeurt. Zij komen aan eerbied
voor het gezag aan anderen, aan geestelijke en wereldlijke overheden te kort, in
woorden en daden. Het leven op de straat, de omgeving werkt het slinken van den
eerbied voor het gezag in de hand. Dit oefent geen invloed uit op de kinderen! Welke
dwaling! Het hangt in de lucht; de scholieren ademen die in, en de besmetting blijft
niet uit. Dan heeft men nog de zenuwachtigheid der bevolking, de onzedelijkheid
der ouders. Het huisgezin oefent niet alleen een overwegenden invloed uit op de
volksopvoeding, maar ook op het volksonderwijs. Geen van beide kunnen gedijen,
dan voor zooveel er vrede, eendracht, zedelijkheid in de huisgezinnen heerscht. Nooit
mag men vergeten, dat de omgeving nooit ophoudt de kinderziel te kneden; de
omgeving onderwijst en voedt op, hare stem klinkt zonder poozen in ons binnenste,
vooral in het binnenste der kinderen. Een onderwijs, eene opvoeding, die niet
opgemerkt wordt, heeft zeer dikwijls de duurzaamste uitslagen ten goede of ten
kwade.
De drukte der straat, het geraas en gerots in onze groote steden is ook zeer hinderlijk
voor het volksonderwijs. Ik neem aan, dat de kinderen daar op den duur min of meer
aan gewend geraken; doch dat het hen van het leeren aftrekt, is voor mij zeker. Zoo
ook het leven buiten de school, de partijtwisten, de gejaagdheid der ouders; dit alles
is zeer schadelijk voor den goeden gang van het onderwijs. Dan hebt gij het
overdreven sport. Een inspecteur verzekerde mij, dat in eene hoogste klasse geen
enkele leerling een groot man uit de vaderlandsche geschie-
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denis kon opnoemen: de helden van de laatste ronde in Frankrijk kenden allen.
De correspondent van een Belgisch dagblad is van meening, dat de toewijding der
leeraars gezakt is. Is het geen feit, dat de afkeer van den arbeid, van wakkere
krachtinspanning, dat de gemakzucht in een niet onaanzienlijk gedeelte der bevolking
heeft toegenomen? Heeft de kwaal ook een gedeelte van het onderwijzend personeel
aangerand? Vergeet niet, dat het voorbeeld en de omgeving hier verderfelijk werken.
De vacanties duren te lang; in het hooger onderwijs worden de lessen van midden
Juli tot midden October onderbroken; dat is drij maanden; met de Paasch- en
Nieuwjaarsvacantie er bij, vier; het derde van het geheele jaar. Dit jaar hadden de
leerlingen eener lagere normaalschool twee maanden en half, in eene andere twee
maanden en tien dagen verlof. In de lagere scholen zijn herfstvacanties van twee
maanden niet zeldzaam; dit maakt met de andere vacanties stellig meer dan drij
maanden, het vierde van het schooljaar. 't Is te lang: niet alleen omdat het leeren
gedurende te langen tijd onderbroken wordt, omdat aldus te veel tijd verloren gaat;
maar omdat die lange onderbreking allernoodlottigst gedurende den leertijd werkt.
Al deze oorzaken zijn innerlijke, geene onmiddellijke oorzaken; zij werken
nochtans, zooals reeds aangemerkt werd, onophoudelijk en duurzaam. Zoo lang deze
niet weggenomen, of althans verzacht worden, is geene ernstige verbetering te hopen.
't Is echter buitengewoon moeilijk, daar de gemakzucht de natuur van den mensch
eigen is, en de zucht naar populariteit den schepter zwaait. Wanhopen zou echter
alle slaging onmogelijk maken; de maatschappij zal de school verbeteren, en
wederzijds zal de school de maatschappij veredelen. Wij zullen er komen.
‘De lagere school’, zegde ik hooger, ‘heeft niet tot taak de leerlingen tot het
middelbaar onderwijs voor te bereiden. Ik wil geenszins beweren, dat zij tot eenzijdige
taak heeft hen tot het vakonderwijs op te leiden; doch dat dit tot haren werkkring
behoort, staat bij mij vast, aangezien de groote meerderheid harer bevolking later
handenarbeid zal verrichten. En daarbij, of er dan al eenige harer leeringen geen
bepaald ambacht zullen uitoefenen, zal haar onderwijs aan allen ten goede komen.
Doch het is wel verstaan: de lagere school mag geene vakschool, geene verkapte
vakschool zijn, gelijk men er al te
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veel naar streeft; zij moet daarbij haar uitgebreid, uiteenloopend programma, dat
onmogelijk kan verwerkt worden flink besnoeien; anders kan de vakschool hare taak
niet naar behooren vervullen, gelijk de ondervinding dit bewijst. Ook kan de
algemeene geestesontwikkeling harer leerlingen niet tot haar recht komen, en dat is
de hoofdzaak, of hare leerlingen in de vakschool treden of niet.
Spreken, lezen, schrijven en rekenen: dat moet eerst en vooral geleerd, grondig
geleerd worden.
‘Daarmede wordt, naar het schijnt, weinig geëischt; in den grond echter
buitengewoon veel. Goed lezen, schoon spreken, streng orthographisch schrijven,
een eenvoudig, korrekt opstel maken, welke eenvoudige eisch, en toch welk uitgestrekt
gebied, welke groote taak! Juist spreken en logisch denken zijn samenenhangende
begrippen. Daarom ondervinden wij ook dagelijks, dat de geestestucht slechts daarom
ontbreekt, omdat de spraaktucht ontbreekt’(1).
Dat is juist, dat is gezond.
Mijne lezers zullen erkennen, dat ik sinds lang de crisis van het volksonderwijs
voorspeld heb, die thans van op de daken uitgeschreeuwd wordt. Het licht breekt
door, maar de nevels zijn nog in het geheel niet verdwenen; de toestand zal nog erger
worden: doch de waarheid zal zegepralen, de heilige zaak van het volksonderwijs
en de volksopvoeding zal aan hare bestemming beantwoorden Met nieuwen moed
besteed ik mijne zwakke krachten daaraan.
De lagere school kan aan de vakschool bruikbaar materiaal, uitstekend timmerhout
leveren; zij kan voor den Staat, voor de Maatschappij nuttige leden vormen, indien
zij is wat zij zijn moet: een instituut van verstandelijke ontwikkeling, van zedelijke
en nationale vorming. Spreken, lezen, schrijven en rekenen zijn de hoofdvakken;
niet alleen omdat elkeen later absoluut moet kunnen spreken, lezen, rekenen en
schrijven, maar omdat die vakken vooral den mensch ontwikkelen en hem in staat
stellen zelf aan zijne ontwikkeling te blijven werken. Bij het schrijven voeg ik
insgelijks het opstellen. Het is van het uiterste gewicht. Niet alleen omdat de leerlingen
later zonder onderscheid brieven zullen moeten schrijven; maar omdat de pen de
beste leermeesteres is, omdat niets zoozeer al de geestvermogens.

(1) Kehr, Die Praxis der Volksschule. Blz. 8
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maar ook het gevoel ontwikkelt. Eene school, waar goed opgesteld wordt, is eene
goede school. Natuurlijk komen bij deze hoofdvakken nog bijvakken, bij gelegenheid;
het belang, dat daaraan gehecht wordt, zal in verhouding zijn met de vormende kracht
van het vak; ik heb vroeger de plaatselijke en vaderlandsche geschiedenis, de
heimatkunde en de aardrijkskunde genoemd.
Niet alleen ben ik tegen de opgeblazen programma's onzer volksscholen te velde
getrokken, en trek ik daar nog tegen te velde, omdat zij onmogelijk kunnen geleerd
worden, zelfs omdat zij beletten de noodzakelijke vakken grondig te onderwijze.
Hunne ernstige gevolgen bestaan hierin: de leerstof wordt niet verwerkt; zelfs niet
doelmatig opgevat; de stof is te abstract, te velerlei; zij past niet voor de maag, die
ze onmogelijk kan verteren, en ze daarom niet opvat. Een overzicht van de
programma's zal elkeen daarvan overtuigen. Neen, 't is geen kost voor de jongens
en meiskens onzer volksscholen. Zij zijn bij zulk onderwijs passief, gelijk men zegt.
Het onderwijs vloeit over hen heen als het water over de vleugels eener eend. De
stof ligt daarbij te ver, veel te ver uiteen; zij kan niet samenvloeien, en dat is noodig:
‘alles moet in elkander grijpen; het eene door 't andere bloeien en rijpen’, leert ons
Rückert. De kwaal is zeer erg; men moet onderwijzer zijn van top tot teen om er de
hand op te leggen; maar het gebeurt al te veel, dat de geest der leerlingen volkomen
werkeloos is, slaapt, zonder dat de lesgever het vermoedt, evenals deze geest niet
zelden al te wakker is, zooals in de leesles De Haan; doch zonder dat de leerlingen
daar bij leeren wat moet geleerd worden. Het een en ander moet krachtdadig te keer
worden gegaan.
Mijn besluit? De lagere school moet de leerlingen bekwaam maken om de
vakschool met vrucht te volgen. Zij moet, zij mag niet onderwijzen wat in de
vakschool moet onderwezen worden; zelfs niet de elementen. Zij kan dit niet. Ik druk
er op, dat daar in de verste verte geene vernedering voor ons personeel in ligt; niemand
kan de verschillende vakken onderwijzen zonder de hoofdzaak te verwaarloozen.
De vakschool vormt timmerlieden, smeden, metselaars, landbouwers. De lagere
school vormt menschen. Niet dat de vakschool aan de ontwikkeling der menschelijke
deugden vreemd mag blijven. De jongen, die de vakschool bezoekt, moet flink kunnen
lezen, schrijven en reke-
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nen; maar hij moet ook een verstandige jongen, een zedelijke jongen zijn; een ordelijke
jongen, een die liefde heeft voor het werk, voor den handenarbeid. De school moet
hare verstandelijke, nationale, zedelijke werking op hem hebben uitgeoefend; en niet
alleen op hem, maar op al hare leerlingen; in de vakschool, evenals in al de toestanden,
waarin, om het even welke harer leerlingen, zich later zullen bevinden, zal zelfs in
een stoffelijk opzicht, een ontwikkeld verstand, een goed hart, liefde tot den arbeid,
tot orde en stiptheid, zedelijkheid, eerlijkheid vooral, meer waarde hebben dan
geleerdheid, bekwaamheid, zelfs vakkennis.
Alvorens over het leerplan en de leerstof der vakscholen te handelen, moet ik gulhartig
de verklaring afleggen, dat ik hier niet uit ondervinding spreek, daar ik de hand niet
aan den deeg heb gehad.
Hooger werd reeds gezegd, dat, over het algemeen, de aangelegenheid der
vakscholen niet rijpelijk genoeg overwogen, niet alzijdig genoeg ingestudeerd werd,
alvorens men die hoogst nuttige instituten tot stand bracht. Men is andermaal van
het verkeerde grondbeginsel uitgegaan, dat het hier bijna uitsluitend eene kwestie
van geld gold. Zeker, zooals in alles, moet koken ook hier kosten; maar geld is alles,
zelfs het voornaamste niet; het voornaamste is toewijding en organisatie. Men heeft,
zelfs in kleine dorpen, te veel belang gehecht aan groote en prachtige gebouwen, en
de bestuurskosten loopen te hoog. Het eerste is niet noodig, en de laatste moeten
zooveel mogelijk besnoeid worden.
Het personeel is de hoofdzaak. Voor dat men vakscholen had, gingen de leerjongens
bij eenen baas in de leer. Wanneer deze bekwaam was, en de opleiding van zijnen
gast ter harte nam, zou het kunnen gebeuren, dat de gast daar meer baat bij vond dan
in de vakschool, indien deze te wenschen overliet, daar de baas, in onze dorpen, door
den band slechts eenen leerjongen heeft, aan wien hij al zijne zorg kan besteden,
terwijl de vakleeraar aan verscheidene leerlingen beroepsonderwijs heeft te geven.
Doch, ik haast mij er bij te voegen, dat dit onderwijs vollediger kan zijn dan dat van
den baas, en dat de vakschool aan hare kweekelingen dingen- kan en moet leeren,
die buiten de bevoegdheid van den baas liggen. Daarom zijn de vakscholen nuttig,
ja, noodzakelijk.
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Een grondbeginsel mag nooit uit het oog verloren worden. Zoo min als de lagere
school er naar mag streven eene vakschool, zelfs eene voorbereiding tot de vakschool
te zijn, mag de vakschool in eene school ontaarden, die de voortzetting eener lagere
school, eene middelbare school zou zijn. Zij moet eene vakschool, in den vollen zin
des woords, zijn en blijven. De boer geeft aan zijnen zoon weinig theoretischen
uitleg; hij leert hem met de oogen stelen; zoo ook de smid, de timmerman, de metser
hunne gasten, en is de boer, de smid, de timmerman, de metser bedreven in zijn
bedrijf, in zijn ambacht, is de zoon, de gast ‘goed van aannemen’, dan zullen de
vorderingen van zelf volgen.
De taak van den vakleeraar is moeilijker dan die van den boer, den smid, den
timmerman en den metser, aangezien hij aan verscheidene leerlingen hun bedrijf,
hun ambacht hoeft te leeren, hen daarin verder moet brengen en hun zaken leeren,
die de jongen of de gast bij vader of den baas niet leert. Daaruit volgt, van welk
overwegend belang de keuze der bestuurders en leeraars eener vakschool is. Dezen
moeten volslagen vakmannen zijn, hunnen stiel in den grond kennen, en modellen
van toewijding zijn, die de ware belangen hunner leerlingen boven alles stellen; zoo
niet, mist de vakschool noodzakelijk haar doel, ware het beter dat zij niet bestond.
Zij moeten hunne leerlingen met de oogen leeren stelen, hun meer voordoen, dan zij
hun voorhouden. Zij moeten tevens door hunne liefde tot hun ambacht, door hunne
wakkerheid uitblinken en zich wel wachten hunne jongens door hunne gemakzucht,
door hun voorbeeld de zon te leeren kloppen. Zij moeten wezenlijke uitslagen
nastreven, en nooit zand in de oogen der bevolking willen strooien. Zij mogen niet
doen gelijk het bestuur eener lagere meisjesschool in eene groote stad deed. Deze
had eene tentoonstelling, naar het heet, van handwerken door de leerlingen
vervaardigd, tot stand gebracht. Deze tentoonstelling was prachtig. Eilaas, het lekte
uit, dat twee uiterst bekwame naaisters van stiel, zes weken lang, dag op dag aan de
tentoongestelde vrouwelijke handwerken hadden gewerkt. Zulk comediespel is
verfoeilijk werk, en oefent den verderflijksten invloed op de beroepsopleiding der
leerlingen, op hunnen geest, op hun karakter, op hunne toekomst uit. Wees waar, wil
niet meer schijnen dan gij zijt; dat is eene gouden les, welke een groote. koning aan
zijnen troonopvolger gaf, en die door niemand in den wind mag geslagen worden.
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Ik zeg in het geheel niet, dat in eene vakschool geen theoretisch, geen klassikaal
onderwijs hoeft gegeven. Wat dit onderwijs behoeft te zijn; daarover waag ik het
niet bepaalde voorstellen te doen; ik mis daartoe de noodige bevoegdheid. Teekenen,
rekenen, met het oog op het vak, het opmaken van plans en bestekken, het opstellen
van rekeningen; wellicht andere zaken mogen niet verwaarloosd worden. Doch voor
ééne zaak waarschuw ik: dat men de opstellers onzer schoolprogramma's voor lager
en middelbaar onderwijs niet navolge. Het Zuvielerlei is ook hier de vijand van alle
degelijke uitslagen. ‘Qui trop embrasse, mal étreint’; men vergete het nooit. In alle
geval moeten de leerlingen der vakschool meer aan den muur, aan het aanbeeld en
de schaafbank staan dan zij op de schoolbanken zitten. Ook moet alle onderwijs,
zoowel het theoretisch als het praktisch onderwijs, vormend zijn, d.w.z. dat het tot
de algemeene geestesontwikkeling moet bijdragen. Het metselen, het smeden, het
timmeren, het ploegen. Ja, zeker, het voorbeeld, en nog meer het zelf doen. Het is
eene grove dwaling te meenen, dat de geestesontwikkeling slechts uit boeken te halen
is; het leven, het werkzame leven, de ervaring, draagt daar in ruimere mate toe bij;
het heeft zelfs den krachtigsten invloed op den bloei der taal, gelijk Prof. Quack het
in zijne prachtige openingsrede van ht XXIIIe Taal- en Letterkundig Congres bewees.
Tevens moet gezorgd worden, dat de vakschool vaderlandslievende mannen, ware
Belgen aan den Staat levere. Het is een punt van overwegend belang, met het oog
op den toestand der maatschappij.
Ook de zedelijkheid. Hetzij men dit woord in zijne uitgebreide ofwel in zijne
beperkte beteekenis neme, denk ik, dat men nagnoeg t'akkoord is, dat het met de
zedelijkheid niet goed gesteld is. Hier is de ouderdom der leerlingen een kapitaal
punt. Het is tevens eene kiesche zaak over deze aangelegenheid te spreken: elkeen
weet, dat de ambachtsman, gelijk elkeen, niet alleen verstandig, bekwaam, werklustig
moet zijn; hij moet ook zedelijk wezen, zoowel in den uitgebreiden als in den engeren
zin. Zonder dat kan hij niet slagen, kan hij niet gelukkig zijn. Het werk, het noeste,
vlijtige werk, zoowel in de scholen van alle slag, als in al de standen der maatschappij,
is de beste waarborg tegen de onzedelijkheid. Ik denk, dat de afkeer van den
handenarbeid, de gemakzucht, eene der voornaamste oorzaken is van het toenemen
der misdaden, der misdaden van allen
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aard, van het slinken der zedelijkheid. De vakschool waar hard gewerkt, waar liefde
tot het vak, tot den handenarbeid wordt ingeboezemd, waar vreugde bij den arbeid
heerscht, is een centrum van gezonde moraal. Ook denk ik, hoewel ik het theoretisch
onderricht in de vakschool zooveel mogelijk wil ingekrimpt zien, dat een leeraar van
christelijke moraal daar nuttig, ja, onontbeerlijk is. Het is niet noodig daar sterk op
aan te dringen; wie oogen heeft om te zien wat rond zich gebeurt, zal de
noodzakelijkheid van zulk onderricht inzien. Zulke leeraar kan oneindig veel goed
stichten; doch op voorwaarde dat hij alleszins voor zijne verantwoordelijke taak is
opgewassen.
De aangelegenheid van het personeel der vakschool overheerscht overigens alles,
evenals in al de graden van het onderwijs. Zooals het personeel is, zal de school,
zullen de uitslagen zijn. Welk geschreeuw zou er opgaan, als men den eerste den
beste als onderwijzer in eene lagere school aanstelde? Ik zag niet, dat men in de
vakschool den eerste den beste tot leeraar of bestuurder benoemt; doch waarborgen,
wettelijke waarborgen van bevoegdheid bestaan bij mijn weten niet. Kunnen
favoritismus, nepotismus en andere ismen, die in het lager en middelbaar onderwijs,
zelfs met de vereischte diploma's, onnoemelijk veel kwaad doen, bij de vrije keuze
van het besturend en onderwijzend personeel der vakschool geene verderfelijke rol
spelen, en alle ernstige uitslagen van het vakonderwijs onmogelijk maken? Past het
van de kandidaten-leeraar waarborgen te eischen? Welke? Examens, verblijf in eene
speciale opleidingsschool. Al deze waarborgen mogen niet in overijling worden
genomen; zij moeten alzijdig worden overwogen. Het ambt van bestuurder, van
leeraar eener vakschool, is een uiterst zwaarwichtig, verantwoordelijk ambt. Hij, die
zijne jongens, op hun moeilijken leeftijd, tot den levensstrijd moet wapenen, die
hunne beroepsopleiding moet verzekeren, die hunne verstandelijke, nationale en
zedelijke opvoeding moet helpen voltooien, moet een man zijn van groote
bekwaamheid, een man met fijnen tact, doordrongen van een verheven plichtgevoel,
een menschenkenner, een vaderlander, een zedelijk man, een man van karakter.
Het vakonderwijs kan een niet te overschatten weldaad zijn in onze diepgeschokte
maatschappij, indien het de liefde tot den handenarbeid weet in te boezemen, indien
het den handenarbeid in de eer weet te herstellen, waarop hij recht heeft.
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‘Arbeid is de wet van ons bestaan, het beginsel van den vooruitgang der menschheid.
Zonder arbeid kan niets tot stand gebracht worden’(1).

(1) Smiles, Karakter. Blz. 87.
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Eene onbekende rijmkronijk van het begin der XIVe eeuw
door Dr J. Cuvelier, briefwisselend lid der Kon. Vlaamsche Academie.
De twee strookjes perkament, die het hier uitgegeven fragment bewaard hebben,
werden ons - d.w.z. Oud-Minister Cam. Huysmans en mij - rond 1895 door wijlen
Dr. Constant Bamps van Hasselt overhandigd. Deze bekende verzamelaar van
Limburgsche en andere antiquiteiten gaf ons geene enkele inlichting over de herkomst
dezer stukken. Blijkbaar hadden zij ter versterking van een band van het eene of
andere handschrift gediend. Ze waren deels met papier beplekt, bemorst en verscheurd.
Enkele pogingen om ze te herstellen en te lezen bleven vruchteloos. We durfden ze
nauwelijks aan te raken uit vrees hunnen erbarmelijken toestand nog te verergeren.
Zoo kwamen ze met andere curiosa in eene doos - alias een vergeethoek - te recht,
waar ze ter gelegenheid van het in orde brengen eener lade deze laatste dagen
teruggevonden werden.
Sedert dertig jaren werden op het gebied der herstelling van oude archieven veel
vorderingen gemaakt. Reeds in het begin van 1914 werd op het Algemeen Rijksarchief
een herstellingsatelier ingericht waar, sinds dien, prachtig werk uitgevoerd werd.
Het oogenblik scheen dus gunstig om ook onze Bampsfragmenten aan de herstellers
over te maken en, zooals men het uit de hierbijgaande foto's kan vaststellen, was de
uitslag allerbevredigenst.
De twee strookjes meten respectievelijk gemiddeld 25 op 6 centimeter en 26 op
6,5 centimeter.
De eerste uitslag van de herstelling was dat zij wel degelijk van een en hetzelfde
blad deel uitmaken. Op iedere bladzijde stonden er drie kolommen van gemiddeld
54 verzen.
Op bladzijde 1 werden van kolom 1 slechts de laatste woorden van ieder vers
bewaard, kolom 2 is gansch en gaaf, aan kolom 3 ontbreken enkele letters aan het
einde van eenige verzen, die gemakkelijk volledigd konden worden.
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Op bladzijde 2 ontbreken ook enkele letters aan het begin van ieder vers van kolom
1; aan kolom 2 ontbreekt niets, van kolom 3 werden slechts de eerste lettergrepen
van ieder vers bewaard.
Al te zamen van de 320 verzen, werden er 214 bijna in hun geheel bewaard. Van
de 106 overige, bleef ons, voor de helft het einde, voor de andere helft het begin
over.
Deze opmerkingen voor hetgeen het uiterlijke van ons handschrift betreft dienen
nog als volgt volledigd te worden: Op bladzijde 1, strook 2, bemerkt men als
pagineering de cijfers LI, hetgeen aanduidt dat ons blad het 51e van het gansche
handschrift uitmaakt. Dat dit handschrift hoogst waarschijnlijk door een en hetzelfde
werk ingenomen werd bewijzen de andere cijfers, in rooden inkt, CXXXIX die op
dezelfde bladzijde 1, strook 2, als en-tête van een nieuw kapittel voorkomen. Zoo
komt het hier uitgegeven fragment als een deel van een zeer omvangrijk geheel voor,
waarvan ongelukkiglijk, voor zoover wij 't weten, tot nu toe geene andere deelen
bekend gemaakt werden.
Op het eerste zicht dagteekent het geschrift uit de eerste jaren van het tweede
kwartaal der XIVe eeuw, zeggen we kort na 1325.
Uit de ons overgebleven fragmenten blijkt dat we hier met een hekeldicht te doen
hebben, een hekeldicht dat tevens eene geschiedkundige rijmkronijk zou zijn.
Er is namelijk sprake: 1o over de zeer belangrijke gebeurtenissen welke te Brugge
voorvielen in de jaren 1325-1328; 2o over de sociale en economische toestanden in
Brabant, en bijzonder te Brussel op hetzelfde tijdstip.
Sedert 1320 grepen verschillende onderhandelingen over handelszaken plaats
tusschen den koning van Engeland Edward II en den graaf van Vlaanderen Robrecht
van Bethune. De voornaamste gezant van den graaf was Willem de Deken, eerst
schepen daarna burgemeester van Brugge. In het begin van 1327 had Edward III zijn
vader opgevolgd. Destijds, d.w.z. na den vrede van Arques (19 April 1326), was
Vlaanderen en vooral Brugge in vollen opstand tegen Lodewijk van Nevers die door
de Bruggelingen in hechtenis genomen werd. In de eerste helft van 1328 waren de
zaken zoo ver gevorderd dat Willem de Deken en eenige zijner aanhangers, na den
dood van Karel den Schoone († 1 Februari 1328), aan Edward III voorstelden den
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titel van koning van Frankrijk te nemen. Twaalf jaren later zou denzelfden vorst
hetzelfde voorstel door Jacob van Artevelde gedaan worden. De bloedige nederlaag
der Vlamingen te Cassel (23 Oogst 1328) moest al deze pogingen verijdelen. Willem
de Deken vluchtte in Brabant, waar de hertog hem aan den Franschen Koning
overleverde. Den 23 December 1328 werd hij te Parijs op de afschuwelijkste wijze
geradbraakt.
Dit vreeselijk einde en de groote straffen welke de hoofden van den opstand
ondergingen leveren ons het bewijs dat de dichter zijn werk vóór het einde van 1328
- we kunnen zelfs gerust zeggen vóór den slag van Cassel - schreef. Nadat de opstand
in het bloed gestikt was, zou de scherts van den schrijver onaanneembaar geweest
zijn. Want er is enkel scherts in het vijftigtal verzen die aan de Bruggelingen gewijd
zijn. De dichter steekt den draak met de grootscheepsche ontwerpen die hij aan den
Brugschen Burgemeester toeschrijft. Hij stelt dezen eenvoudigen burgervader voor
als kon hij over de verdeeling der West-Europeesche landen beschikken. Jan Bortoen
wordt door hem begiftigd met het graafschap Henegouwen(1), Jan Heymen met het
rijk van Bohemen, Maes Danckaert wordt ‘ruwaert’(2) van talrijke landen, Clais van
Leke krijgt Schotland, Gillis de Potter Ierland, de deken van de Cordewaniers
Engeland en Willem van Santberge Britanje! In deze namen heeft men de bijzonderste
opstandelingen van Brugge herkend. Men zou zich echter kunnen afvragen of een
eenvoudige samenzwering tegen den graaf en diens beschermer den Franschen Koning
en het instellen eener democratische regeering het toeschrijven van zulke buitensporige
ontwerpen - zij het dan ook al spottend - kunnen wettigen. In alle geval wordt Willem
de Deken hier in een nieuw licht gesteld. Zou de burgemeester van Brugge, na zijne
menigvuldige onderhouden met den Koning van Engeland, misschien ietwat ijdel
geworden zijn? Wie weet of zijne handlangers - in den geest van het volk - geene
buitengewone verwachtingen van hunne samenzwering gekoesterd hebben? Iets is
zeker. De dichter kent ze allen, met naam en voornaam,

(1) In den slag bij Cassel stonden de Henegouwers, de Boheemsche ridders, de hertogen van
Britanje, enz. den koning van Frankrijk bij tegen de Vlamingen.
(2) In 1325 hadden de Bruggelingen Robrecht van Cassel ruwaard van Vlaanderen benoemd
doch men weet dat hij in 1328 de Vlamingen in den steek liet.
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hij is zelfs met eenigen onder hen - hetgeen eene kostbare aanduiding voor zijne
personaliteit is - bevriend. Maar hij is ook van hunne wezenlijke waarde bewust en
overdrijft opzettelijk hunne actie. Doch, nogmaals, zulks is slechts mogelijk vóór
het einde van het bloedig drama en levert een doorslaand bewijs dat hij zijn werk
vóór het laatste kwartaal van 1328, zeggen wij in 1327 of in de eerste helft van 1328,
geschreven heeft(1).
Na het verhaal van de geschiedkundige gebeurtenissen te Brugge gaat de dichter
tot de beschrijving der sociale toestanden in Brabant, en bijzonder te Brussel, over.
Met uitzondering van Vrank Stolten, die een ambt bij het gerecht schijnt bekleed te
hebben, noemt hij geene namen. Er viel hier, wel is waar, geen enkel merkwaardig
staatkundig feit rond dien tijd voor. Toch is hij met de stad en met de verschillende
volksklassen wel bekend. Hij kent Sint-Niklaas' toren, waar, in het Belfort, de
werkklok geluid werd. Hij kent op de Groote Markt het schepenhuis de Merte, waar
zich thans een vleugel van het stadhuis verheft, en daar juist tegenover de Sterre,
waar de Amman zetelde. Hij kent zelfs de omstreken van Brussel, namelijk den
‘Eksterpoel’ te Drootbeek onder Laken. Nadat de democratische opstand van het
begin der XIVe eeuw gedempt was, liep de heerschappij der geslachten in de
Brabantsche steden jaren lang geen gevaar meer. Maar, zoo de deelneming van het
volk aan het stadsbestuur voor lang uitgesteld was, het werkvolk, volgens onzen

(1) Over den slag bij Cassel en zijne gevolgen, kan men o.a. de volgende werken raadplegen:
H. Stein. Les conséquences de la Bataille de Cassel pour la ville de Bruges et la mort de
Guillaume de Deken, son ancien bourgmestre (1328) (B.C.H. 5e série, t. 9, pp. 647-664),
1899.
N. de Pauw. L'enquête de Bruges après la Bataille de Cassel (Ibidem, pp. 665-704).
Emile Varenbergh. Episodes des relations extérieures de la Flandre. Guillaume de Deken,
le bourgeois négociateur (1317-1328) (B. Ac. R.B., t. 52 (1871) pp. 88-89).
Dezelfde. Levenschets van Willem de Deken in Biographie Nationale, i.v.
H. Pirenne. La première tentative faite pour reconnaître Edouard III d'Angleterre comme roi
de France (1328) (Annales de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Gand, tome V
(1902-1903), pp. 1-11).
H. Pirenne. Histoire de Belgique, t. II, bl. 91 en vlgg. en de daar aangehaalde bronnen.
H. Pirenne. Le soulèvement de la Flandre maritime de 1323-1328 (Bruxelles 1910).
H. Kervyn de Lettenhove. Histoire de Flandre (Edit. 1874), tome II, p. 105 et sqq.
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dichter, was er niet eerlijker om. Indien het tafereel dat hij ons schildert waarlijk
getrouw de toestanden weergaf, zou men zich van de toenmalige werkende klasse
geen hoog idee kunnen maken. En van de zeden der vrouwen uit dezelfde klas
evenmin. Laten wij aannemen dat bij dezen hevigen antidemokraat een weinig
overdrijving in 't spel is. Het blijft niet te min waar dat menige aangehaalde feiten
of zinnen ‘sur le vif’ genomen zijn en dat er, voor de kennis van het volksleven uit
dien tijd in onze Brabantsche steden, met deze nieuwe bron dient rekening gehouden
te worden.
***
Het is bijna overbodig te zeggen dat, alvorens tot deze uitgave over te gaan, wij een
nauwkeurig onderzoek naar eventueele vroegere uitgaven van het eene of andere
deel dezer rijmkronijk ingesteld hebben. Voor zoover het de huidige toestand onzer
openbare bibliotheken toelaat, hebben we al de bronnen nagezocht die ons eenige
inlichting konden verschaffen(1). Alles vruchteloos. Wij zijn dus tot de slotsom
gekomen dat er van dit origineel uitvoerig produkt tot nog toe niets bekend is.
Mocht de uitgave van dit stuk de archief- en bibliotheekbeoefenaars er toe bewegen
nogmaals zorgvuldig de oude banden van registers en handschriften na te zien ten
einde er eenig ander fragment te ontdekken, welk misschien den naam van dezen
tijdgenoot van Maerlant en Boendale zal leeren kennen(2).

(1) Werden o.a. geraadpleegd:
Jan van Boendale, Jans Teestye. (Snellaert, Nederlandsche gedichten uit de XIVe eeuw).
Jan van Boendale. Der Lekenspieghel (Uitg. De Vries).
Jan van Boendale. Brabantsche Yeesten. (Uitg. J.F. Willems).
Reimchronik von Flandern (Uitg. Kausler-Desmet).
Kausler, Altniederlandische Gedichte vom Schlusse des XIIIen bis zum Anfang des XVen
Jhdts.
Blommaert, Oudvlaemsche Gedichten (met de nieuwe Doctrinael van Jan de Weert).
Snellaert, Nederlandsche gedichten uit de XIVe eeuw.
Fris, Ontleding van drie Vlaamsche Kronijken (Annales de la Société d'Histoire, Gand, 1900,
142).
Nap. de Pauw, Middelnederlandsche Gedichten en fragmenten.
Nap. de Pauw, Over den Sydrac en een nieuw middelnederlandsch gedicht met dien naam
(Verslagen K.V.A., 1919, 397).
Lelong, Spieghel Historiael van Lod. van Velthem.
(2) Voor het vaststellen van den tekst gaven mij de heeren Mr. L. Willems en Dr A. Cosemans
zeer nuttige wenken waarvoor ik hun hier mijnen dank betuig.
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Tekst
1. ... mengnoen
... raysoen
... gecraken
... apele maken
5. ... gestoken
... nen tebroken
... dan
... de man
... principael
10. ... rdenael
... de een man
...s ackerman
...gen hier
...t panpier
..n niet deren
...me smeren
...hoe ic mene
..den bene
..sachte ende tam
20. ...ofte lam
..waert
...eiginwaert
..es bekant
..in Brabant
25. ..wete caf
..rie gaf
..raven Brugge
..gelde vlugghe
..ende verstaen
30. ..den ontfaen
..herscapie
..verstaet wel mie
..maengen
..van Spaengen
35. ..ere crone
..es harde scone
..bekant
..Vlaenderlant
..van Nevers
40. ..ende rentiers
..van Artois
..was hi altoes
..was getrouwe
..inne trouwe
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..harde scone
45. ..van patrimone
..Jan bortoen(1)
..gemaken doen
..desen sondaghe
50. ..dert sine maghe
..gemeinlike
..van Vranckericke
.......bant
.......lant
55. Willem de Deken wel getrouwe
Gaf hem 't lant van Henegouwe,
Al quite ende eyghen vri.
Jan Heymen(2), des wondert mi,
Hi es gesceden van hem
60. Ende heeft dat rike van Byhem;
Men heeften daer in 't lant wel wert.
Salic den stouten Maes Danckart(3)

(1) Jan Bertoen komt voor op de lijst der aangeklaagden in het onderzoek aangaande de
gebeurtenissen van Brugge onder de rubriek ‘Dit sijn de Rade’ die begint met Willem de
Deken, ‘burghmester ende raet’. Vóór beider naam staat de letter p, dat wil zeggen dat zij
door minstens vijftien personen beschuldigd als ‘deghene die sijn meest bedreghen, dat alle
de roeringhen ende alle de moiten die gheweest hebben sidert dat de pays van vor Arken
ghemaect was, dat si coupabel sijn...’ (N. DE PAUW, L'enquête enz. bl. 674 en 680). Hij was
ook een van ‘de principale die sustineerden de wevers te Doensen (Deinze)’ en van ‘deghene
die d'enqueste daden in Vuern Ambacht van der doot Jacop Peyts’ (Ibidem bl. 686). Met
Willem de Deken en Maes Danckaerd was hij een van ‘de promoverres van der kercke
t'Ardemburgh ende hute wien dat de justice ghedaen was’ (Ibidem bl. 687) alsmede van
‘deghene die benomen Mijnhere sijn scependoem te makene te Brueghe’ (Ibid.).
Het is niet uitgesloten dat hij dezelfde persoon is als ‘Jan Bertoen, de jonghe, die in de Hansa
van Londen op 3 Januari 1293 aangenomen werd (GILLIODTS VAN SEVEREN, Inventaire des
Archives de la ville de Bruges IV, 275).
(2) Jan Heme d'oude was volder en staat op de lijst der 500 Brugsche gijzelaars na den slag bij
Cassel door den Koning van Frankrijk opgeëischt (HENRI STEIN, Les conséquences, enz. bl.
650).
In het onderzoek komt hij voor tusschen ‘deghene die hem heren ende scepenen ghemaect
hebben jeghen de singerye ende jeghen trecht van Minhere van Vlaendren’ en zijn naam is
voorafgegaan van de letter p (zie vorige nota). (N. DE PAUW, L'enquête enz. blz. 673).
Een Jan Heyme was burgemeester van Brugge in 1302-1303 (J. COLENS, Le compte communal
de Bruges de 1302 [Annales Soc. Emulation 1886, passim]).
(3) Thomas Danckart zou, in het verhoor van Willem de Deken als een der bijzonderste muiters
aangeduid geweest zijn (H. STEIN op cit. bl. 658). Hij komt voor op de lijst ‘Dit sijn de Rade’
met de letter p. (N. DE PAUW, op cit. bl. 674); was ook beschuldigd een der brandstichters
der kerk van Aardenburg geweest te zijn (Ibid. bl. 687) en als een der ‘beleders die voeren
te Cuertricke’ waar jonkheer Robert van Saemslacht gedood en andere aanhangers van den
Graaf van Vlaanderen verslagen werden (Ibidem bl. 687).
Zooals Willem de Deken was hij ‘hotelier’ (zie charter van 13 Maart 1324 bij Bon DE SAINT
GENOIS Inventaire des Chartes des Comtes de Flandre bl. 408).
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65.

70.

75.

80.

Vergheten, soe waric in dole,
Ic hadde liever dat men mi stole
Den vroetsten die es in den brief,
Want ic hebben Mase so lief;
Hi es soe groter eren wert;
Van allen landen es hi ruwaert
Die ic hier vore hebbe genoemt.
Sometijt alst alsoe coemt,
Dat een man heeft quade levere in,
Maes scect hem in sinen sin,
So lachte de levere goed,
Dat hi nemmermeer laet quaet bloed.
Van den cordewaniers den deken
En willic U niet achter steken;
Ic wane noyt cordewanier gevel,
Dat hem cort gevallen sel;
Hi sal hebben, na sine doet,
Van Inghelant dat rike groet.
Clais Van Leke(4) heeft Scollant;
Hannin Mostart(5) es sijn seriant,
Van Ber....... hout hi de baellie.
Noch gebrect nu ic en weet wie

(4) Nikolaas van Leke staat als ‘candeluers de sieu’ op de lijst der 500 Brugsche gijzelaars (H.
STEIN bl. 652); op die ‘Dit sijn de Rade’ met de letter p (N. DE PAUW bl. 674); was ook
beschuldigd een der moordenaars van Willem van Kokelare en zijn knaap Jacob geweest te
zijn (Ibidem bl. 686); eindelijk van met Willem de Deken ‘in Ynghelant (geweest te zijn)
omme allianchie te makene jeghen haren rechten here’ (Ibid. bl. 687)
(5) Er leefden destijds te Brugge een Jan Mostaerd d'Oude en een Jan Mostaerd de Jonghe. Beide
komen voor op de lijst ‘Dit sijn de Rade’ met de letter p (N. DE PAUW bl. 676). De oude
wordt beschuldigd Willem van Kokelaere vermoord te hebben (Ib. bl. 686). Na het onderzoek
werd hij vervolgd, altijd met de letter p. Op deze lijst staat hij tusschen de ‘corretiers et
hosteliers’ (N. DE PAUW bl. 691) Jan Mostaerd, de jonge, die wever was, werd ook vervolgd;
doch moest als minder schuldig beschouwd worden daar de letter p vóór zijn naam verdwenen
is (N. DE PAUW bl. 689).
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85. Van den roepersa hier voreseit,
Peterkijn Deman(6), een die groet leit
Te Brugge dede der clergie;
Om sine grote behagellie
Es hem gegeven wel gereit
90. Dat dekenschap van der Kerstenheit;
Hi es van goeder gewoente,
De clergie hiet hi in poente
Ende maeckse hoefsch in hare doen;
Hi trect hem af haren caproen,
95. Dat hem 't hoet doet harde wee.
Willem van Santberge(7) Gillis de Pottre(8) dese twee
Sijn heren, dat si u bekant,
Deen heeft Bertaengen, dander Yrlant,
Dat clercskyn es hare vrient;
100. God geve hen dat si hebben verdient,
Ende moete hen hoeden van sere,
Die lief hebben haren lants here. Amen.

C XXXIX
Nu hoert alle ende werct u werc,
Wat gescreven heeft een clerc,
105. In dietsche, op dit parckement,
Dat men vele lude vent
Te Lovene ende te Brucele binnen
Die ghelt met haren ambachte win(nen),
Ende hebben gedaen menech iaer.
110. Nu es comen hier ende daer

a Roepers = politieke lawaaimakers in 't Fransch ‘criailleurs’.
(6) Pieter de Man komt op de lijsten van Stein en de Pauw niet voor. Hij moest nochtans ook
veroordeeld worden daar hij in 1347, tijdens het eerste bezoek van Lodewijk van Male aan
Brugge, de toelating verkreeg uit den ban in deze stad te mogen terugkeeren (zie GILLIODTS
VAN SEVEREN, Inventaire des archives de la ville de Bruges I, 500). Hij betaalt, in 1302 en
1303, een cijns voor een land te Vlisseghem (Ibidem bl. 169 en J. COLENS, Le compte
communal bl. 56).
(7) Willem van Zantberghe komt voor op de lijst ‘Dit sijn de Rade’ met de letter p (N. DE PAUW
op cit. bl. 697); wordt beschuldigd aan den moord van Willem van Kokelare deelgenomen
te hebben (Ibidem bl. 686). Hij komt ook nog voor tusschen de vervolgde muiters met de
letter p, als ‘corretier et hostelier’ (Ibidem bl. 691). Als knape van het ambacht der makelaars
zegelt hij het Charter van 13 Maart 1324 (Bon DE ST. GENOIS op cit. nr 1413).
(8) Gillis de Potter komt enkel voor op de lijst ‘Dit sijn de Rade’ met de letter p (N. DE PAUW,
op. cit. bl. 678).
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115.

120.

125.

130.

135.

140.

145.

Dat alle die scroten ende noppers med(e)
Met een clokken op doen gerede,
Die men ludet vier werf des dae(gs)
Op den torre van Senter Claes(9),
Si geven den custere menegen vloe(ch)
Hi en woude niet om enen doech,
Dat hem beclove altemale;
Dat men hem bidt, dat wetic wale.
Men gheeft oec, dat si u cont,
Omdat hi se ludet, tjaers drie p(ont),
Sonder dat hi went met sanghe.
De ierste pose luudt men langhe;
Dan moeten si emmer comen,
Alsoe als ic hebbe vernomen,
Te werke; eer si es verlaten,
Saghe hi se dan achter straten,
Die daer toe es gheset,
Si en hebben niet soe vele verlet,
Si en souden 't twevout ghelde(n).
Hier bi betraept men se selden.
Ter ander posen gaen si eten:
Die ludt men cort, nu mogdi w(eten)
Waerbi dat men dat doet.
Si sijn lichter in den voet
Ende hebben se vele eer verstaen.
Dan daer si mede te werke g(aen).
Te derden male hebben si ged(aen)
Eer cloctijt ende comen gegae(n)
Op de strate harentare;
Selke bringt gedragen een scar(e),
Daer si des daegs werct mede;
Selke bringt een nopijser ter ste(de);
Selke bringt vore in haren scoet
Appele ende hare vesperbroet.
Als men ludt ter vierster stond,
Doen si op van den avond
Nu hebdi alle wel verstaen
Hoe dat si te werke gaen.

(9) In het begin der 14e eeuw werd de klok dus viermaal daags geluid. Twee eeuwen later,
volgens G. DESMAREZ, L'organisation du travail à Bruxelles au XVe siècle (Mémoires in 8o
de l'Académie royale de Belgique 1904) bl. 242, luidde men de klok zes maal per dag. Te
Leuven werd reeds in 1282 beslist eene werkklok te vervaardigen, doch de oudste melding
van haar wezenlijk bestaan dagteekent juist van het jaar 1328 (zie J. CUVELIER, Inventaire
des Archives de la ville de Louvain I, 158 en 279).
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Nu hoert wat ic u seggen sal:
150. Als si te werke sijn comen a(l),
Soe eest ghinder harde gemal (sch)
Selke singt dietsch, selke wal(sch)
Als als hen comt te hant;
Selke singt onder ende hout disc(ant)b.
155. Dos sittense onledich met bar(ate)c,
Soe dat niemen op de strate
En mach vore hen gaen no li(den)
Hi en si bescerntd tien tiden;
Sien si een die hen donct slap,
160. Si maken daer af enen trap.
Ende seggen al oppenbare:
(D)eghene heeft gheten zassemare.
(S)i scelden oec gerne onderlinge
(E)nde dicke om cleine dinghe.
165. (H)oert enen strijt van hen tween
(D)ie beide saten neven een;
(O)m den quispel van een snoere
(H)iet dene de andere hoere
(E)nde seide; ‘hier sit ene op haren stoel
170. (S)i was in genen Exterenpoel(10)
(t)Hilderen(11) vonden met een cnape’
(I)c en slachte u niet die met een pape

b discant is de tweede stem, de basstem, die natuurlijk lager ‘onder’ zingt.
c baraet = kwaaddoenerij. De zin is: De werkmeisjes zijn zoodanig met kwaaddoen bezig dat,
als er iemand voorbij komt...
d besceren = met iemand den spot drijven. Vlg. verder vers 211 ‘de lieden maecten haren
sceren’ dat hetzelfde beteekent.
(10) De plaatsnaam ‘Exterpoel’ komt reeds voor in December 1293 (Charter van het Archief van
den Openbaren Onderstand te Brussel), Cartularium van Sint Jans Hospitaal H. 1553 fol. 7);
in 1328 (ons jaar) ‘prope Exterpoel in parrochia de Molenbeke (Ibidem B. 210, 2e deel kapittel
3); in 1406, ‘bi den Extrenpoele boven den Putte’; in 1491 ‘bi den Exterenpoel’ te Laken
(Algemeen Rijksarchief, Chambre des Comptes Reg. 44831 fol. 108; in 1565 ‘den
Exterrenpoel alias Exterput’; in 1640, ‘op den Exteren Put, boven Neckersdal’; in 1783 ‘het
Exterputvelt aan de straete van Coeckelberghe naar Laeken geheeten de Geerickstraete.
(Deze laatste vermeldingen bij ARTHUR COSYN, Les lieux-dits de Laeken apud Le Folklore
brabancon 3e jaar (1923) bl 50.
(11) De lezing van dit laatste woord is niet zeker. Nochtans schiint Hilderen ook een plaatsnaam
geweest te zijn. Cf. te Hilderendal in t velt geheeten de Roeste te Assche (KAREL DE FLOU
apud Verslagen en Mededeelingen der Koninkl. Vl. Acad. 1925 bl. 739) - ‘Den Hildenbout
in de prochie van Laken) (1599) (Chambre des Comptes Reg. 44834, fol. 119) - Deze
verschillende vermeldingen dank ik aan mijne jonge vrienden Drs Bonenfant en Van Loey.
Mogelijk ook dat er gelezen moet worden ‘(t) hilberen’, woord dat misschien in betrekking
met ‘tilbaer’ of ‘tilber’ staat.
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175.

180.

185.

190.

195.

200.

205.

210.

(T)samen in den oegst waert vonden.
(H)et seide mi een die met honden
(J)aghen ghinc na pertrisen.’
(D)ie jonckvrouwe seide: ‘hoert met Lisen
(D)it sijn al hare sermone
(D)ie si sondaegs es gewone
(Te) hoerne die si hier vertrect;
(Jo)ncvrouwe, ghi sijt nu gewect
( )n slupt dat was ons een gelaghee
(E)n mochte wi niet met onsen maghe
...en ghi en moester vertrecken
(Ge)wijede liede met den plecken
(En) plegen niemen arch te doene;
(Wil)di wi selen maken een soene.’
(Si) waren beide harde erre
(Dat) de meesterse was metter gerre
(Die) hare meest ghelts was sculdech
(Ende) dandere was des overduldech
(Ende) soe verwoedt van senne
(Si) spronghe hair liever in de Senne.
(Nu) en soudent alle weten
(Die) omme dlaken sijn geseten.
(Soe) lange duerde dese strijt
(Dat) men hen maecte een crijt
(Daer) si gingen ligghen vechten
(Ende) dat d'amman moeste berechten
(Met) een van sijnen cnapen
...t waest versoent met een rapen
... sorght die hem belghen lichte
... sijs hebben cleine gichte
... hoeric seggen dat mense veet
... mense in een ijser sleet
... en keer ane de Smaelbeke
... ene geiaegt dese ander weke
... ane niet harde verre
(Tuss)chen den Merte ende Sterre
... Vrancke Stolten(12) een hare cleet
... was utermaten leet

e Een gelaghe = een gebuur.
(12) In de tweede helft van de 13e eeuw en in het begin van de 14e was de familienaam Stolten
in Brussel zeer verspreid. Er leefden toen minstens twee Vranken Stolten, de eene zoon van
wiilen Vrank, de andere zoon van wijlen Everwin (Charters der d.d. 1294 Maart 12 en 1295
October 28 of 30 in het Archief van het Kapittel van Sinte Goedelen op het Algemeen
Rijksarchief te Brussel).
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215.

220.

225.

230.

235.

240.

245.

250.

... de liede maecten hare sceren
(O)ntfielen hare drie peren
.... een goet snep vloghe
.... oec iemen dat ic loghe
Ic soudere noch tavont XX vaen
Eer completen sonder waen.
Si sien Vrancke Stoltene daer wijt;
Alse de mussche den kiewijt
Die altoes roept: dief, dief
Want sie en hebbens niet lief.
Aldus eerst met den scopperssen.
Nu hoert hoe si een man perssen,
Als hi over hen comt gaende;
Hi dede wel die mi des vermaende,
Want ic hads welna vergheten,
Wanneer dat een es geseten,
Eer hi wel es gherust,
Seegt der ene: hoe sere mi durst,
Hoe goet bier es hier int stat,
Ic woude wijs hadden een hellincvat,
Op cariteit al sonder cost,
Ic soude drincken met groter lost.
Dan merct de cnape in sinen moet,
Dat men dit dore hemf al doet,
Ende peinst: het es een cleine dinc,
Gheeft deser jonckvrouwe een penninc;
‘Nemt, seegt hi, desen verdrinct.’
Die saghe, hoe hare selve wrinct,
Ende hoe qualike si hen gecusten,g
Bi Lode hem soude te lachene lusten.
Si seegt, als hi sine borse slutet:
Hets een quaet histh die niet drupet.
Desen heeft ons God ghesent,
Het heves te bet alt covent,
Wi nement als de molen went,
Hets lang eer ment verspent.
Dit seegt Oede Heile ende Lise,
God loent hem die ons gaf de pise;
Dos moet elc hebben een cade;
Daer bi eest sonde wie hem goed dade,
Si nemen aes metten lise,
Bi den goeden sente Mathise,

f dore hem = om zijnentwil.
g gecusten = zich tevreden stellen, rustig worden.
h hist, hiest of hest in 't oud Brusselsch = waterlossing.
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255.

260.

265.

270.

275.

280.

285.

290.

295.

Dien men versoect te Triere.
Ic souder u noch noemen viere,
Die grau dreghen als beghinen,
Si slupen savonts ten cauwersinen,
Ende willen sijn van dieren prise.
Nu hoert hoe si gaen ten ijse,
Als men op de heergracht gheet,
Daer bringt selke een gheleent cleet,
Ochte dat si heeft gehuert,
Dat vervolti es of verscuert;
Dit es tsondaegs als men viert,
Dat si comen dos gechiert,
Dan gaen si al omme zoeken,
Wie verdienen wilt liscoeken,
Soe langhe roepen si ende zoeken,
Dat se cnapen met quaden broeken
Trecken gaen............
Bliken altem(ale)........
Si lopen alle............
Dan rijdt daer m........
Jonckvrouwen...........
En souden eng..........
Of hen een o..........
Dade dan sa.............
Want het wan...........
Saeg mense.,............
Soe lange ................
Dat si some..............
Hebben van een........
Dats der sta..............
Dit hebben s.............
Ende als dat..............
Dan gaen si..............
Harentare.................
Ende maken daer......
Selcke dobbelt...........
Ende wedt gerne........
Selke josteert.............
Nu hebdi alle............
Wat si plegen...........
Maer van al..............
En quam noit............
Die al de vite...........

i bevuild.
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Die noppersen...........
In orconscapen..........
Nu geeft ons di.........
Heden was ic............
300. Ho. jo favele.............
Daer ic ter ploec.......
Met minen gore.........
Daer vandic ag..........
Hoe joe favele...........
305. Daer si hare sen........
In ene melc tel..........
Ja in ene melc..........
Ic had se in min.......
Hoe joe favele...........
310. Ic vruchte si..............
Bi haren rivele...........
Ja bi haren rivel(e)....
Hoe wat eest sake.....
Acharme sal..............
315. Hoe ic anesen sal......
Soudic mijn vernoy....
Jegen hare diet..........
Dan ware.....,...........
Ay God.................
320. Soe moch..................
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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.
NEGENDE TIJDVAK: 1928-1929
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
De uitgaven der Academie zijn te verkrijgen:
GENT: W. SIFFER, Sint Baafsplein, en VAN RYSSELBERGHE & ROMBAUT, Kouter,
I.
BRUSSEL: N.V. STANDAARD BOEKHANDEL, Em. Jacqmainlaan, 127.
ANTWERPEN: DE NEDERLANDSCHE BOEKHANDEL, Sint Jacobsmarkt, 50
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Vergadering van 19 December 1928
Waren aanwezig: de HH. J. JACOBS, bestuurder, Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE,
onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de HH. Kan. AM. JOOS, IS. TEIRLINCK, FRANK LATEUR, O. WATTEZ, Prof. Dr. L.
VAN PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr. L. WILLEMS,
J. JACOBS, Prof. Dr. J. PERSYN, Prof. Dr. M. SABBE, HERMAN TEIRLINCK, Prof. Dr.
A. VAN HOONACKER en J. SALSMANS S.J., werkende leden;
de HH. Dr. J. VAN MIERLO jun. S.J., Prof. Dr. FRANS DAELS en Prof. Dr. J. VAN DE
WIJER, briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen: G. SEGERS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Prof. Dr. J.
MANSION en Dr. Fr. VAN CAUWELAERT, werkende leden; F.V. TOUSSAINT VAN
BOELAERE, briefwisselend lid.
***

De Bestendige Secretaris leest het verslag over de November-vergadering.
(Goedgekeurd.)
***

Leopoldsorde. - Bij Koninklijk Besluit van 27 November werd Prof. Dr. L. VAN
PUYVELDE, werkend lid der Academie, bevorderd tot officier in de Leopoldsorde. De Bestuurder wenscht den heer VAN PUYVELDE geluk met zijn bevordering.

Aangeboden boeken.
Door de Regeering:
Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liége. Fasc.
XL: Le cycle épique dans l'école d'Aristarque, par ALBERT SEVERYNS.
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Les acteurs masqués et enfarinés du XIVe au XVIIIe siècle en France par GEORGES
DOUTREPONT, Professeur à l'Université de Louvain, Correspondant de l'Académie
royale de Belgique. (T. XXIV, fasc. 2, de la Collection in 8o des Mémoires de l'Acad.
royale de Belgique.
Door de Technische Hoogeschool te Delft de hieronder volgende proefschriften:
Nut en Methoden van Tijdstudiën, inzonderheid bij massa-productie, door L.J. DE
VEN.
Over de samenstelling en het ontstaan van krijt- en mergelgesteenten van de
Molukken, door TAN SIN HOK.
Joodevenwichtsconstanten van vetten en vetzuren, door J.P.K. V.D. STEUR.
Onderzoekingen over de alcoholische gisting, door A.P. STRUYK.
Bijdrage tot de kennis der dehydratatie van het kaolien, door H.A.J. PIETERS.
Het natuurwetenschappelijk onderzoek van schilderijen, door A.M. DE WILD.
Bijdrage tot de kennis van het filtreeren, door J.P.M. VAN GILSE.
Over de kristalstructuren van arsenopyriet, borniet tetraëdriet, door W. DE JONG,
mijningenieur.
Reactiesnelheid van zuurstof met oplossingen van hydrochinon en van metol, door
P. DINGEMANS.
Een vergelijkend onderzoek van den verzadigden koolstofvijf- en zesring, door CHR.J.
MAAN.
Fouten van stroomtransformatonen, door R.H. BORKENT.
De Lufilische plooiing in den Boven Katanga (Belgischen Congo), door N.N. VAN
DOORNINCK.
Onderzoekingen over pectinestoffen en hare enzymatische ontleding, door A.C.
SLOEP.
Bereiding en onderzoek van oliezuur, door S.H. BERTRAM.
Theorie van het tektonisch-gravimetrisch onderzoek, door J.A.A. MEKEL.
Door de R.K. Universiteit te Nijmegen:
Jaarboek der R.K. Universiteit te Nijmegen. 1927-1928.
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Jaarboek der St. Radboud-stichting.
Gids voor het studiejaar 1928-1929.
Nationaliteit en Staat, door ALB. VAN DE POEL. (Proefschrift).
Door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Middelburg:
Archief. Vroegere en latere mededeelingen, voornamelijk in betrekking met Zeeland.
1928.
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Door de Commissie ter Redactie van den Groningschen Studentenalmanak:
Groningsche Studentenalmanak 1929
Door den Heer FRANK LATEUR, werkend lid:
Werkmenschen en De teleurgang van den Waterhoek.
Door den Heer Gabriël Opdebeek, te Antwerpen:
GÉO DE LA VIOLETTE: Uit mijn dagboek. Met Miss Mary op Port-Cros.
ID.: Op Reis. Overdruk uit De Vlaamsche Gids.

Aangekochte boeken.
Larousse du XXe siècle en six volumes. Publié sous la direction de PAUL AUGÉ. Tome
premier: 36.540 Articles - 7 751 Gravures ou Cartes - 68 Planches hors texte.

Mededeelingen namens commissiën.
1o) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. Prof. Dr. L. SCHARPÉ, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering
door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: J. JACOBS, ondervoorzitter, Kan. AM. JOOS, IS. TEIRLINCK, Dr. L.
GOEMANS, Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr. L. WILLEMS, leden, en Prof. Dr. L. SCHARPÉ,
lid-secretaris. Bijwonende leden: Prof. Dr. PERSYN, DR. VAN MIERLO, Prof. Dr. VAN
DE WIJER. - Prof. Dr. MANSION, voorzitter, liet zich verontschuldigen.
Aan de dagorde staat:
1o) Voortzetting van STALLAERT's Glossarium der verouderde Rechtstermen. Bespreking.
De heer advocaat STRUBBE heeft aangenomen het Glossarium persklaar te maken;
er zal verder over de uitgave met de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
onderhandeld worden.
2o) Over den Reinaert. - Lezing door Dr. VAN MIERLO S.J.
Dr. VAN MIERLO onderzoekt de verhouding van Baldui-
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nus tot den Reinaert. Volgens Dr. VAN MIERLO wordt door den dichter van Reinaert
nergens gedacht aan een kruistocht die door den Vos zou aanvaard worden, doch
enkel aan een bedevaart.
Balduinus heeft de opvatting van den Reinaert-dichter niet meer begrepen, zoodat
het hier behandelde motief ook ten bewijze kan strekken voor de vroegere dateering
van het Vlaamsch gedicht; vóór 1200.
De lezing meester Juffroet, en niet meester Gielis, moet als de oorspronkelijke
beschouwd worden.
Juffroet is waarschijnlijk, zooals Dr. Stracke er vooral op gewezen heeft, de
gezaghebbende canonist Godefridus Ande. gavensis, op wie de liefhebber-canonist
Nobel zich beroept. Ook het tweede deel van Reinaert is dan ook nog tot stand
gekomen voor het einde der twaalfde eeuw.
Balduinus heeft in den Reinaert vele dingen niet meer begrepen. Op voorstel van
den h. Jacobs, wordt aangenomen dat deze belangrijke studie in de Verslagen en
Mededeelingen zal uitgegeven worden.
IIo) Bestendige Commissie voor nieuwe Taal- en Letterkunde. - De heer Dr.
SABBE, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden.
Waren aanwezig; de HH. WATTEZ, ondervoorzitter, Is. TEIRLINCK, FRANK LATEUR,
Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr. J. PERSYN, leden, Dr. GOEMANS, J. SALSMANS S.I.,
Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDI, hospiteerende leden, en Prof. Dr. M. SABBE,
lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) De Commissie zal de HH. A.J.J. VANDEVELDE, IS. TEIRLINCK en Prof. SCHOEP
verzoeken verslag uit te brengen over de studie van Dr. M.C. SCHUYTEN: Over
functioneele Asymmetrieën in de natuurlijke kristallenwereld, aangeboden ter
opneming in de Verslagen en Mededeelingen.
o Amand de Vos: persoonlijke herinneringen (Slot). - Lezing door Prof. Dr. J.
2)
PERSYN.
Prof. Dr. J. PERSYN deelt hoogst belangrijke bijzonderheden mede over het ontstaan
van Dr. A. de Vos' Volkenmoord. Hij volgt den dichter in zijn werkwijze en ontleedt
het gedicht.
Verder weidt Dr. J. PERSYN uit over de laatste levensjaren van den dichter, over
zijn gemoedsleven, zijn vrienden, enz.
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De thans volledige studie zal in het Jaarboek der Academie opgenomen worden.

Dagorde.
1o) Wedstrijden voor 1929. - Ingekomen prijsantwoorden. - Benoeming van de
Keurraden.
1o Metriek: De Nederlandsche metriek in de XVe en de XVIe eeuw. - Op 4
December kwam een antwoord binnen met kenspreuk: Spreken is een fondament
van menigher doecht. (Hildeg.)
Worden tot leden van den Keurraad aangesteld: Mr. L. WILLEMS, Prof. Dr. L.
SCHARPÉ en Dr. J. VAN MIERLO.
2o) Plaatsnamenkunde: Studie over de plaatsnamen in een Vlaamsche gemeente
of een groep Vlaamsche gemeenten.
Op 4 December kwam een eerste antwoord binnen met kenspreuk: Ibu dû mî ênan
sagês, ik mî de ôdre uuêt. (Hild. v. 12.)
Op 6 December werd een tweede antwoord ingezonden met kenspreuk: Flos de
Spina.
Op 8 December, derde antwoord. Kenspreuk: 't Scheld.
Nog op 8 December een vierde antwoord met kenspreuk: Laten wij de braak
opschuren. (Een Hagelander.)
Op 9 December, vijfde antwoord. Kenspreuk: De verdienste ligt niet in het slagen
maar in het pogen om te slagen. (Vrij naar Multatuli.)
Eindelijk kwam op 10 December nog een zesde antwoord binnen met kenspreuk:
Vocaverunt nomina sua in terris suis. Zij noemden hunne landgoederen naar hunne
namen. (Psalm 48. v. II.)
Tot leden van den Keurraad worden aangesteld: Prof. Dr. J. MANSION, Prof. Dr.
J. VERCOULLIE en Dr. KAREL DE FLOU.
3o) Letterkunde: Leven en Werken van R. Versteganus.
Op 7 December kwam binnen een antwoord met kenspreuk: Sursum.
Leden van den Keurrad: Prof. Dr. M. SABBE, J. JACOBS en Kan. Dr. J.
MUYLDERMANS.
4o) Letterkunde: Schets van de Geschiedenis der vrome litteratuur in de Zuidelijke
Nederlanden in de XVIIe eeuw.
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Op 8 December kwam een antwoord binnen met kenspreuk: Wie ontginnen wil, moet
diep graven.
Keurraad: Prof. Dr. A. VERMEYLEN, J. SALSMANS en Kan. AM. JOOS.
IIo) Bestuurscommissie. - De heer Prof. Dr. J. PERSYN, lid dier Commissie, tot
onderbestuurder der Academie benoemd, maakt in die hoedanigheid van rechtswege
deel uit van de Bestuurscommissie. Tot zijn vervanging wordt als lid der Commissie
aangesteld de heer J. Jacobs, aftredend bestuurder.
3o) Lezing door Prof. Dr. A.J.J. Vandevelde, werkend lid: Prof. Dr. Julius Mac
Leod als socioloog.
Op voorstel van den heer Bestuurder beslist de Academie dat de lezing van Prof.
VANDEVELDE in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
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Julius Mac Leod's biologische opvattingen over sociologie
Lezing door Prof. Dr. Alb. J.J. Vande Velde,
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
In een vlugschrift van 16 blzz. in 1902 door het Brusselsch Comiteit voor Hooger
Onderwijs voor het Volk, ander den titel Inleiding tot de Natuurkunde der
Maatschappijen uitgegeven, treft men een beknopt overzicht aan van de acht lessen
die Julius Mac Leod over dit onderwerp heeft gegeven. Hij gaf ook, met zijne
welbekende bereidwilligheid, die lessen aan de leden van het Kruidkundig
Genootschap Dodonaea; ik heb die lessen bijgewoond en herinner mij zeer wel met
welken bijval de spreker optrad; ik herinner mij de aanhoudende aandacht van de
toehoorders, leden van Dodonaea en belangstellenden die hadden gevraagd die lessen
te mogen bijwonen; ik zie nog altijd voor mij den geestdriftigen spreker, vol
wetenschap en tegelijkertijd vol eenvoud, vol geloof, vol scepticismus; naar zijn
overtuigend woord zaten wij met liefde te luisteren. Hij was de meester en wij waren
de school.
Mac Leod is vooral bekend door zijne werken over biologie; veel minder gekend
zijn zijne oorspronkelijke opvattingen op sociologisch gebied; die opvattingen zijn
van aard om ons te bewijzen hoe omvattend en hoe uitgebreid zijne wetenschap was,
en vooral om te doen begrijpen hoe persoonlijk hij optrad, hoe hij zich met den geest
kon losmaken van de overlevering en van de rondom hem verspreide gedachten. Hij
was Julius Mac Leod, en niemand anders.
Op een oogenblik waarop wij besloten hebben den werker en den denker te
huldigen, wensch ik de aandacht op de sociologie van Julius Mac Leod opnieuw te
vestigen; ik wensch dit te doen met behulp van mijne persoonlijke herinneringen,
maar vooral met behulp van zijne eigene bewoordingen, zooals deze in het eenvoudig
vlugschrift voorkomen, zooals zij in zuiver wetenschappelijken eenvoud op de
nederige 16 bladzijden gedrukt staan.
En hier wil ik uit mijne oude herinneringen vertellen hoe
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Mac Leod zelf de groote waarde van zijne lessen niet overzag; nadat hij zijn
onderwerp behandeld had, waagde ik zijne gedachten over de levende wezens over
te brengen naar de niet levende stof, en wel naar de chemische verbindingen. Zonder
moeite kon ik een aantal feiten aanhalen die met de biologische theorie overeenkomen.
De chemische elementen, de atomen, de moleculen, de chemische affiniteit, de
evenwichten, de endotherme en exotherme werkingen, in dit alles is er met biologische
verschijnselen overeenstemming te vinden. Toen ik hem die overeenstemming
uiteenzette, dacht hij eerst dat ik schertste, en hij was bijna op de gedachte gekomen
dat ik mij verstoutte zijne opvattingen te parodieeren. Ik leefde een oogenblik van
pijnlijken angst, omdat ik meende door mijne uiteenzettingen hem gekwetst te hebben;
hij kon zich eerst niet voorstellen dat zijne opvattingen zooveel belang hadden
opgewekt, en ten slotte voelde hij zich gelukkig met de vaststelling dat ook buiten
het biologisch gebied gewichtige toepassingen konden getroffen worden.
Laten wij tot een kort overzicht overgaan van de sociologie, zooals Julius Mac Leod
deze verstond. Men kan de wetenschappen rangschikken in wiskunde, werktuigkunde,
sterrekunde, physica, chemie, biologie, sociologie. Zooals men ziet is die
rangschikking opklimmend of liever is het eene volgorde, daar iedere genoemde
wetenschap hulpmiddelen aan de voorafgaande wetenschap ontleent en over
onderwerpen handelt die al de voorafgaande aan samengesteldheid overtreffen. De
eenvoudigste is aldus de wiskunde, de meest ingewikkelde is de sociologie.
De sociologie ontleent hare werktuigen aan de wiskunde, de werktuigkunde, de
physica, de chemie en vooral aan de biologie; zij handelt over de zeer samengestelde
verschijnselen die de maatschappijen vertoonen; zij onderzoekt de betrekkingen
onder de levende wezens, namelijk de menschen, volgens dezelfde methode als een
bioloog de dieren en de planten bestudeert. Het is de natuurkunde der maatschappijen.
Enkelen bestudeeren wiskunde, werktuigkunde, physica, chemie, biologie, en
iedereen doet aan sociologie. Daarin ligt de verklaring hoe het komt dat zooveel
zonderlinge en onnatuurlijke denkbeelden worden verspreid, hoe het komt dat onze
beschaving zooveel onnatuurlijke en kunstmatige producten
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voortbrengt, hoe het komt dat hetgeen wij het gezond verstand noemen soms zoo
ver staat van het werkelijke en het mogelijke.
De geschiedenis der wetenschappen is voor den socioloog even onontbeerlijk als
de geschiedenis van de volkeren. Hij dient de achtereenvolgende tijdvakken in de
geschiedenis van iedere wetenschap aandachtig te bestudeeren. Aldus stelt hij vast
dat voor de sterrekunde, bij voorbeeld, een eerste theologisch tijdvak heeft bestaan
toen de hemellichamen als godheden werden beschouwd, of als zijnde door de
godheden in beweging gebracht; daarna kwam een metaphysisch tijdvak, toen de
hemellichamen aan eene neiging tot volmaking moesten gehoorzamen; eindelijk in
het wetenschappelijk tijdvak worden de bewegingen der hemellichamen bestudeerd
zooals de bewegingen in het algemeen volgens de methoden der wiskunde en der
werktuigkunde.
De physica en de chemie bleven langer dan de sterrekunde in haar metaphysisch
tijdvak; verborgen hoedanigheden, geheime neigingen, natuurlijke tegenzin, hebben
onder den invloed van de wijsbegeerte van Aristoteles, gedurende lange eeuwen de
verbindingen en de ontbindingen der lichamen moeten beheerschen. De philosophie
heeft aldus de proefondervindelijke wetenschap in hare ontwikkeling op hevige wijze
belemmerd, en de beschaving van den mensch in haren vooruitgang verschrikkelijk
achteruit gesteld.
Ik wil hier alleen twee voorbeelden aanhalen: in 1630 stelt Jean Rey vast dat het tin
door de verbranding verzwaart. Wat een kleine gevoelige balans, buiten den invloed
van den mensch, had doen vaststellen, werd niet aangenomen. In zijne Essays sur la
recherche de la cause pour laquelle l'estain et le plomb augmentent de poids quand
on les calcine(1) schrijft Jean Rey letterlijk: ‘Je responds et soustiens glorieusement
que ce surcroit de poids vient de l'air, qui dans le vase a este espessi, appesanti et
rendu aucunement adhésif par la véhémente et longuement continue chaleur du
fourneau; lequel air se mesle avec la chaux et s'attache à ses plus menues parties’.
Onder den invloed van de wijsbegeerte der woorden moest de wijsbegeerte der
feiten zwijgen, en Becher en Stahl kwamen met hunne zonderlinge theorie van het
phlogiston voor den dag. Alleen had een Lavoisier gezag genoeg om de aanwijzing
van

(1) Bazas in 8o, 124 blzz. 1630.
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eene balans boven een denkbeeld van den menschelijken geest te stellen.
In 1688 bemerkt Redi(2) dat het vleesch voor wormen gespaard blijft als men het
tegen het bereik der vliegen beschut; van Leeuwenhoek, een man die gezond zien
kon, bepaalde de rol der microben die hij ontdekt heeft. Maar na eenen Spallanzani,
is een Pasteur noodig, om de onmogelijkheid van de zelfwording, dit zonderling
product der wijsbegeerte van Aristoteles, door een zeer eenvoudige proefneming,
vast te stellen.
De biologie handelt over de zeer samengestelde verschijnselen die de levende wezens
vertoonen en moet dus grootere moeilijkheden overwinnen; dientengevolge bleef de
wetenschap zeer lang op den metaphysischen trap van hare ontwikkeling. Een halve
eeuw geleden werden nog talrijke levensverschijnselen verklaard door de levenskracht,
die geheimzinnige kracht, die de levensverschijnselen beheerschte. Thans tracht men
die verschijnselen te ontleden en aan de berekening te onderwerpen, door de
toepassing van physische, chemische en wiskundige methoden.
Een belangrijke toepassing der nieuwe methoden in de studie der biologie verscheen
in 1919 van de hand van Julius Mac Leod zelf, in zijn standardwerk The quantitative
method in biology, waarvan in 1926 een tweede uitgave het licht zag.
De wetenschappen die zich op het gebied der sociale verschijnselen bewegen,
bevinden zich thans nog grootendeels in haar metaphysisch tijdvak. In de werken
over natuurrecht wordt bijvoorbeeld gesproken van begrippen zooals: de eerste
beginselen van het recht die door de rede zijn voortgebracht, de natuur van den
mensch, het geloof der menschheid aan beginselen van gerechtigheid, de stem van
het geweten, het ideaal van den wil, de zedelijke orde van het heelal, enz. Eene
wetenschap, die in dergelijke begrippen hare grondslagen zoekt, doet ons de zaken
kennen zooals zij zouden moeten zijn, volgens een voorop gesteld ideaal. De
sociologie die een echte wetenschap wil zijn moet daarentegen de maatschappelijke
verschijnselen vooreerst leeren kennen zooals zij zijn; daartoe moet zij methoden
gebruiken aan andere positieve wetenschappen ontleend.

(2) Zie Over Redi, Verslagen en Meded der Kon. Vlaamsche Academie 1928, blz. 411.
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Zooals het in den geest van Pasteur zoo duidelijk was opgekomen, bestaat ook bij
Mac Leod dit thans algemeen aangenomen begrip, dat geloof en wetenschap
onafhankelijk moeten bestaan, en dat het eene de andere niet tegenwerkt of
dwarsboomt.
In de wetenschappelijke opvatting moet de socioloog leeren denken en arbeiden
zooals de natuuronderzoeker denkt en arbeidt. Hij moet feiten en verschijnselen
waarnemen, hij moet de oorzaken opzoeken door het maken van veronderstellingen,
om de feiten trachten te verklaren; daarna zal hij de gegrondheid der gemaakte
veronderstellingen nagaan door het waarnemen van nieuwe feiten, en daartoe zal hij
tot nieuwe proefnemingen overgaan; eindelijk zal hij genoopt worden
wetenschappelijke veronderstellingen op te maken. Mac Leod zegt letterlijk in 1902:
‘men wordt gebracht tot de kennis der wetten waaraan de oorzaken gehoorzamen’.
Ik weet dat hij later de uitdrukkingen wetten en gehoorzamen te scherp vond; zonder
twijfel zou hij heden geschreven hebben: ‘Men wordt gebracht tot het uitdrukken
van hypothesen waarmede de oorzaken in betrekking zijn’.
Dan geeft Mac Leod nuttige wenken om de sociologie te bestudeeren. De socioloog
zal arbeiden met het kalm gemoed van den natuuronderzoeker; het ontdekken van
waarheden is zijn hoogste doel; de toepassingen zijn voor hem van ondergeschikt
belang en komen later. Het is niet voldoende de methoden uiteen te zetten, men moet
ze leeren toepassen. De studie der natuurlijke wetenschapppen, en in 't bijzonder der
biologie is daartoe de beste leerschool. Geleerden, die de klassieke sociale
wetenschappen hebben bestudeerd en wier geest dientengevolge gewoon is van het
algemeen tot het bijzondere over te gaan, d.i. de deductieve methode te gebruiken,
kunnen de methode der sociologie begrijpen; maar de opleiding die zij ontvingen
heeft aan hun geest eene gesteldheid gegeven die hen veelal minder bekwaam maakt
om die methode practisch aan te wenden.
De levende eenheid is de cel; de levende eenheid is ook het individu, samengesteld
uit verscheidene cellen. Daaruit laten zich twee soorten maatschappijen onderscheiden.
Mac Leod bespreekt eerst de maatschappijen van cellen en geeft eene reeks
voorbeelden met opklimmende ingewikkeldheid:
1o Pleurococcus vulgaris, een eencellig wier dat al de levens-
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verschijnselen vertoont die voor de levende wezens in 't algemeen kenmerkend zijn:
opnemen van voedsel, verteeren van voedsel, ademen, stoffen van zich afnemen,
groeien, zich verdedigen, zich vermenigvuldigen. Door vermenigvuldiging, d.i. door
eenvoudige deeling, ontstaat eene menigte nieuwe cellen; onder al die cellen bestaan
geen betrekkingen, er bestaat geen maatschappij.
2o Saccharomyces cerevisiae, de biergist, ook een eencellig wezen met al dezelfde
levensverrichtingen als Pleurococcus vulgaris. De vermenigvuldiging geschiedt door
knopvorming, er ontstaan uitspruitsels, die zich later van de moedercellen losmaken,
zonder verdere onderlinge betrekkingen.
3o Spirogyra, een draadvormig losdrijvend zoetwaterwier, samengesteld uit een
zeker aantal cylindrische cellen, tot een draad vereenigd, die een veelvuldig wezen
vormen. Het is het allereerste begin van de vorming eener maatschappij. De band
die tusschen de verschillende cellen bestaat is zeer los, vermits onder bepaalde
omstandigheden de cellen van elkander kunnen loskomen.
4o Ulothrix zonata, een vastgehecht draadvormig zoetwaterwier; de plant is
veelcellig en bestaat uit een cellendraad. Tusschen de ééncellige leden dezer
maatschappij bestaan duidelijke betrekkingen; één der cellen daarenboven, die zich
aan een uiteinde bevindt, is kleurloos en langer dan de andere; zij heeft het vermogen
zich aan een steen of een ander voorwerp vast te hechten, en aldus wordt de gansche
maatschappij vastgehecht; al de cellen zijn van die hechtcel afhankelijk. Komt die
hechtcel van haar steunsel los, zoo wordt de geheele maatschappij veroordeeld om
los in het water te zweven en te dobberen. De hechtcel bewijst dus diensten aan de
overige cellen, en wederkeerig wordt zij door de overige cellen van het noodige
voedsel voorzien; daar zij van bladgroen verstoken is, is zij onbekwaam om ruw
voedsel te verwerken en zich onafhankelijk te voeden.
In deze maatschappij treft men de volgende verschijnselen aan: wederkeerig
dienstbetoon, verdeeling van den arbeid, aanpassing aan bepaalde levensverrichtingen,
ongelijksoortigheid, wederkeerige afhankelijkheid. De cellendraad vormt aldus een
levende eenheid van hoogeren rang.
5o Een mosplant; de eerste ontstane draad geeft weldra aanleiding tot zijtakken
die zelf ook zijtakken leveren, en aldus
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wordt een dradennet gevormd dat zich over den grond uitbreidt. Zekere takken dringen
in den grond en dienen om de plant vast te hechten en om uit den grond voedsel op
te slorpen; andere takken leven boven den grond en zijn belast met het opnemen van
het koolzuurgas uit de lucht en met de assimilatie van het voedsel. De cellen zijn tot
groepen vereenigd; iedere groep bestaat uit gelijksoortige cellen, die zich gezamenlijk
aan een bepaalde levensverrichting aanpassen; wij ontwaren het eerste begin van de
verdeeling der maatschappij in klassen.
In deze maatschappij treft men verdeeling van den arbeid, ongelijksoortigheid,
ruiling, wederkeerige afhankelijkheid. Mac Leod dringt aan op de beteekenis van
ongelijksoortigheid die iets anders is dan ongelijkheid; hij dringt ook aan op de
sociale gelijkheid: alle cellen hebben denzelfden oorsprong, alle. zijn nakomelingen
van een enkele cel, alle bewijzen diensten aan de maatschappij, alle zijn even
verdienstelijk, alle worden van het noodige voorzien; uit een sociaal oogpunt zijn
zij aan elkander gelijk. Is het voorbeeld van de mosplant, door Mac Leod aangegeven,
niet uiterst leerrijk? Moesten de menschen zich als de mosplanten gedragen, dan zou
het leven ideaal zijn, dan zou de vrede onder de menschen bestendig heerschen.
6o De boonplant is eene zaadplant, eene maatschappij van tallooze cellen, die alle
voortspruiten uit een enkele cel, het ei; het ei wordt eene kiem, een klein plantje dat
in het zaad verborgen zit. Het zaad komt van de moederplant los en ontwaakt of
kiemt; het plantje groeit en neemt den soortelijken vorm. Al de reeds vastgestelde
eigenschappen der maatschappij worden hier waargenomen, doch in een hoogeren
graad van volmaaktheid en samengesteldheid. Het blad op zichzelf vormt een
veelcellige eenheid, met een aantal klassen, de verscheidene weefsels; dit kan
vergeleken worden met sommige maatschappelijke groepen, zooals een leger, de
bemanning van een schip. De gevolgen van sterker uitgesproken aanpassing, van
ongelijksoortigheid, van verdeeling van den arbeid, van een verregaande
afhankelijkheid, van de uitputting van het aanpassingsvermogen, kunnen nadeelig
worden voor het individu en voor de maatschappij. Dit alles is met onze sociale
verschijnselen vergelijkbaar: crisis, integrale opvoeding, veelzijdige aanpassing der
verdeeling van den tijd.
Na het aangeven van deze zes voorbeelden, acht het Mac Leod noodig de aandacht
te vestigen op het zeer gewichtig feit
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van het bestaan van talrijke fijne overgangen; de levende wezens kunnen toch slechts
moeilijk in groepen gerangschikt worden; zij vormen opklimmende reeksen. Aldus
verkiest Mac Leod voorbeelden aan te halen.
De zes voorbeelden behooren tot maatschappijen waarvan al de leden uit een enkel
individu gesproten zijn; zij zijn eencellige of meercellige individuën. Maar de
veelcellige individuën kunnen zelf beschouwd worden als eenheden, en aldus ook
als leden van maatschappijen: wezens die met elkander niet verwant zijn, die tot
verschillende rassen of soorten behooren, kunnen zich tot eene maatschappij
vereenigen. En Mac Leod gebruikt in zijn overzicht dezelfde methode, en noemt acht
voorbeelden van maatschappijen uit veelcellige individuën samengesteld:
1o De spinnen die in de eenzaamheid leven.
2o De runders met zeer losse maatschappelijke banden.
3o De bijen en de mieren, bij welke wederkeerig dienstbetoon, verdeeling van
den arbeid, aanpassing, ongelijksoortigheid, wederkeerige afhankelijkheid
worden aangetroffen.
o
De mierenplanten die aan de mieren woning en voedsel verstrekken terwijl
4
wederkeerig zij door de mieren tegen hare vijanden worden verdedigd.
5o De korstmossen vormen eene maatschappij waarin eene zwam zich met wier
tot een geheel vereenigt, dat uitziet als een gewone plant. Het wier wordt door
de zwam voor verdorring gevrijwaard en van ruw voedsel voorzien; de zwam
is niet in staat zelf dat voedsel te verwerken; het wier is met die assimilatie
gelast en verstrekt aan de zwam het verwerkte organisch voedsel waaraan deze
behoefte heeft.
o
Een entrijs aan een boom ontleend, die op den stam van een anderen boom
6
wordt ingeplant, groeit verder en vormt met den entstam een geheel.
o
De bloemen en de bijen vormen eene maatschappij van wezens die onder
7
elkander sterk verschillen: de bloemen bieden aan de bijen grondstof waarmede
honig wordt bereid, en de bijen bestuiven de bloemen en verzekeren aldus het
werk van de voortplanting.
o
De menschen vormen zeer ingewikkelde maatschappijen, gegrond op de
8
noodzakelijkheid zich tegen het gemeenschappelijk gevaar te beschermen, op
wederkeerig dienstbetoon.
Hoe die gezonde beginselen gewoonlijk worden begrepen,
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leert ons de geschiedenis: daar treft men ikzucht, oorlogen, vervolgingen,
dwingelandij, slavernij, lichamelijke en zedelijke folteringen aan.
***

Na zijne biologische uiteenzetting welke in zijne voordrachten over sociologie uit
een biologisch oogpunt breedvoerig werd volledigd, bespreekt Mac Leod het
sociologisch vraagstuk, betreffende de menschenmaatschappijen.
Hij heeft doen uitschijnen dat de sociologie een ingewikkelde wetenschap is,
steunende op een grondige kennis van talrijke andere minder ingewikkelde
wetenschappen, die opklimmend kunnen gerangschikt worden: wiskunde,
werktuigkunde, sterrekunde, physica, chemie, biologie, sociologie; iedere wetenschap
zooals we hooger zagen ontleent hulpmiddelen aan de voorafgaande wetenschappen
van de opklimmende reeks. Doch aldus werken de sociologen gewoonlijk niet; zij
houden geen rekening met wiskunde, werktuigkunde, sterrekunde, physica, chemie,
biologie. Ook verstaan zij de kunst niet om de verschillende oorzaken van elkander
te onderscheiden. De studie der natuurlijke wetenschappen leert ons hoe groot de
menigvuldigheid der oorzaken is die gelijktijdig een verschijnsel teweegbrengen.
Gewoonlijk wordt in de studie der sociologie een veel te belangrijken invloed aan
de dusgenoemde economische factoren toegekend, en andere even gewichtige factoren
worden eenvoudig over het hoofd gezien. Op den duur ontstaat de meening alsof de
sociologie geroepen was zich uitsluitend op het gebied der stoffelijke belangen te
bewegen. Er wordt gesproken, zegt Mac Leod, van de sociale wet, het sociaal
vraagstuk, alsof het ééne wet, één vraagstuk gold. Ten gevolge van de klassieke
opleiding die de sociologen ontvingen, zijn zij niet in staat de ware beteekenis te
begrijpen van hetgeen men eene wet der natuur noemt. Zij verkeeren in de meening
dat de mensch zich aan de wetten der natuur, en dus ook aan de sociale natuurwetten,
noodzakelijk moet onderwerpen; daardoor worden zij tot een ontzenuwend fatalisme
gebracht, dat zelf aan ziekelijke ontmoediging het aanzijn geeft. De studie der
natuurlijke wetenschappen leert ons daarentegen, door de ervaring, dat de kennis
van de wetten der natuur ons het middel geeft om de natuur dwars in den weg te
treden, om ze met hare eigene wapenen te overwinnen.
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De sociologie moet naar waarheid streven, en dit alleen is voldoende om de
beschuldiging te vermijden, dat de sociologie hare leerlingen van een hooger ideaal
zal afwenden.
Aan de uitdrukking strijd voor het bestaan wordt in vele gevallen de beteekenis
gegeven van eene worsteling; ze doet het denkbeeld ontstaan van een gevecht tusschen
een roofdier en zijne prooi of iets dergelijks. Die onvolkomene, eenzijdige worsteling
wordt overgebracht op het sociaal gebied, en geeft aldaar aanleiding tot
gevolgtrekkingen die op een valschen grond berusten en des te nadeeliger werken,
daar zij schijnbaar uit een natuurwetenschappelijke bron zijn gevloeid, en aldus als
het ware bekleed worden met een wetenschappelijk gezag, waarop zij geen aanspraak
hebben.
De wetenschappen waarop de sociologie steunt vestigen de aandacht op iets anders
dan strijden, en wel op vreedzame samenwerking en wederkeerig dienstbetoon. Indien
men zeggen mag dat geen levend wezen ongestraft den strijd voor het bestaan zal
ontwijken, zoo mogen wij met nog meer recht zeggen dat ieder levend wezen aan
de wet van het wederkeerig dienstbetoon zal gehoorzamen. Daarenboven is die
aldusgenoemde strijd voor het bestaan in menig geval iets anders dan een eigenlijke
strijd.
Hier geeft Mac Leod een aantal biologische voorbeelden:
De knoppen der boomen strijden tegen het gure winterweder en zijn daartoe met
schutblaadjes, met dons, met hars voorzien; die strijd wordt gevoerd tegen levenlooze
natuurkrachten, zonder een enkel levend wezen te benadeelen of te vernielen. De
woestijnplanten zijn van dikke vette bladen voorzien om den strijd tegen gebrek aan
water te voeren, of wel het wortelstelsel is sterk uitgebreid, om overal en zeer ver
het water in den grond te zoeken. De trekvogels schikken hun leven volgens de
jaargetijden. Door dien strijd voor het bestaan wordt aan geen enkel levend wezen
nadeel gebracht; de strijd wordt tegen de levenlooze natuurkrachten gevoerd.
Maar, zegt verder Mac Leod, men heeft lijvige boekdeelen geschreven over dieren
die elkander verslinden, over de woeste, bloedige tooneelen die de levende natuur
te aanschouwen geeft: men heeft ons aldus in de meening gebracht dat strijden in
echten zin eene natuurwet is.
En hier onderstreept hij wat men zoo dikwijls vaststelt: zij die trachten rijkdom
en macht te verwerven door het vertrap-
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pen der anderen, of met gevouwen armen laten begaan, vinden in die dusgenoemde
natuurwet eene verontschuldiging voor hunne handelwijze of voor hunne
onverschilligheid.
Als men dikke boekdeelen schrijft over vreedzame samenwerking en wederkeerig
dienstbetoon, dan ontvouwt men, in de studie over den strijd tegen de levenlooze
natuur, tafereelen die het gemoed afwenden van dat eeuwig verslinden en vertrappen.
Hier is er geen, strijdigheid tusschen twee beginselen; dieper, nadenken leert ons een
enkel beginsel kennen, namelijk het beginsel van den arbeid voor het zelfbehoud.
Het roofdier dat zijne prooi achtervolgt om zich voedsel aan te schaffen, de stier
die zijne horens gebruikt om den aanval van het roofdier af te weren, de boom die
zijne teedere knoppen tegen het gure winterweder beschut door middel van
ondoordringbare schubben, de woestijnplant die hare wortels diep in den grond drijft
tot dat zij het welwater bereikt heeft, de bloem die de bijen aanlokt en hare
medewerking voor de bestuiving koopt door middel van honig, de bijen die in een
hollen boomtronk raten bouwen en honig verzamelen ten behoeve van hare jongen,
de cellen die zich tot een veelcellig wezen vereenigen, de menschen die zich tot
maatschappijen verzamelen, allen arbeiden tot hun zelfbehoud of tot het behoud van
hun ras.
Vreedzame samenwerking en wederkeerig dienstbetoon hebben het ontstaan van
maatschappijen mogelijk gemaakt. De strijd tusschen de leden eener maatschappij
is een ziekteverschijnsel; wij kunnen de maatschappij gezond maken door aan hare
leden te leeren dat de arbeid voor het zelfbehoud kan volbracht worden zonder anderen
te benadeelen. De voorschriften der metaphysische zedeleer hebben een
wetenschappelijke waarheid tot grondslag; de wetenschap kan ons de kunst leeren
om die voorschriften na te leven.
Men zal bemerken uit dat overzicht, hoe rechtvaardig, hoe gezond, hoe moedig,
hoe goedhartig, hoe oprecht de gedachten van Mac Leod waren; in 1902 uitgesproken,
zijn die gedachten nog zoo frisch, zoo toepasselijk op den ziekelijken tegenwoordigen
tijd.
Mac Leod bestudeert verder de betrekkingen onder de maatschappijen. De.
menschheid bestaat uit een groot aantal maatschappijen die men volkeren noemt.
Onder die volkeren bestaat haat, naijver, verdrukking; oorlogen breken los, tolgrenzen
belemmeren de ruiling van koopwaren.
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Er wordt gemeend dat die betreurenswaardige verschijnselen zouden ophouden door
het vereenigen van alle volkeren tot één geheel, een wereldrepubliek; aldus laat men
zich leiden door de deductieve redeneering.
Zoodra de leden eener maatschappij talrijk worden, vormen zij zich tot kleinere
maatschappijen die in zekere mate zich onafhankelijk maken en als het ware
samengestelde individuën zijn; onder die nieuwe eenheden ontstaat nu wederkeerig
dienstbetoon; aldus treft men bij een boom de wortels die de maatschappij aan den
grond vestigen, en die haar water en minerale stoffen uit den grond verschaffen, de
stam en de takken die de bladen dragen en de banen bevatten tusschen de wortels en
de bladeren, de bladen die assimileeren, de bloemen en de vruchten die het voortzetten
van de soort verzekeren. Iedere boom wordt nu een samengesteld individu, vele
boomen vormen te samen een nieuwe maatschappij, een woud.
De menschen zijn ook, ieder afzonderlijk beschouwd, maatschappijen van talrijke
ongelijksoortige eenheden, en de samengestelde individuën vormen de menschelijke
maatschappijen.
De volkeren zijn groote maatschappijen: vreedzame samenwerking en wederkeerig
dienstbetoon laten zich vertalen door ruiling van koopwaren en van denkbeelden.
Onder de volkeren kunnen deze eigenschappen bevorderd worden zonder eenige
poging tot eigenlijke versmelting, en op die wijze kan eenmaal de eenheid der
menschheid tot stand komen, volgens het natuurlijk beginsel der bewerktuiging.
Daartoe moet de oplossing niet overal dezelfde zijn: hier kunnen de grenzen
verdwijnen, daar dienen zij behouden te blijven; voor ieder bijzonder geval past een
bijzondere oplossing.
Volgens Mac Leod is het onwetenschappelijk de volkeren die op een lagen trap
van beschaving staan te minachten, want het zijn veelal jonge volkeren. Het is even
onwetenschappelijk jonge en oude volkeren te willen vereenigen en op dezelfde
wijze te behandelen: dit zou alleen mogelijk zijn door verregaande centralisatie en
door verdrukking. De beginselen van den strijd voor het bestaan en van het
wederkeerig dienstbetoon loopen uit op het postulatum dat ieder volk tot den hoogsten
graad van volmaaktheid worde gebracht en dat het met zijne naburen vreedzame
betrekkingen onderhoude. De volkeren zijn onder elkander wederkeerig afhankelijk.
***
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Na zijn overzicht over den strijd voor het bestaan en het wederkeerig dienstbetoon,
bestudeert Mac Leod in zijn vlugschrift verder de navolging, de opvoeding, de
vorming en het verbruik van kapitaal, de betrekkingen tusschen oorzaken en gevolgen,
de levensvoorwaarden, de sociale verantwoordelijkheid.
Iedere daad, die in de tegenwoordigheid van andere menschen wordt begaan, vindt
navolging. Daardoor worden zeden, gebruiken, taal, van de eene generatie op de
andere overgeplant; dit verschijnsel kan vergeleken worden met de overerving van
lichamelijke eigenschappen. Het is echter geen ware overerving, daar het een
verschijnsel is van bijzonderen aard, dat een gevolg is van het maatschappelijk leven,
en zelf op de maatschappij een belangrijken invloed uitoefent.
Telkens dat geene daad nagevolgd wordt ondergaat deze eene wijziging; er ontstaat
veranderlijkheid of afwijking. Aldus worden woorden gewijzigd wanneer zij van de
eene taal in een andere overgaan. De hoogere klassen der menschenmaatschappij
worden door de volksklassen nagevolgd; de volwassenen vinden navolgers in de
kinderen; hoog beschaafde volkeren dienen tot toonbeeld voor lager beschaafde.
Zeldzamer heeft het omgekeerde plaats. De navolging kan, ten gevolge van een sterke
afwijking, zeer onvolkomen worden; men volgt een voorbeeld na, zonder daartoe de
noodige bekwaamheid te bezitten, men volgt aldus barbaarsch na: barbaarsche
navolgingen van eene taal, van een kunstwerk, van de uitwendige kenmerken eener
vreemde beschaving. Als voorbeelden noemt Mac Leod het gebruik van uitdrukkingen
zooals je suis soixante, voor ik ben zestig jaar oud, het slaan van barbaarsche munten,
het feit van Vlamingen die Franschen vergasten op eene uitvoering van Fransche
liederen.
Het zijn vooral de hoogst ontwikkelde bestanddeelen van ieder volk die zich
moeten belasten met het opzoeken van de goede voorbeelden die bij andere volkeren
kunnen gevonden worden, en die deze goede voorbeelden in het bereik der massa
moeten brengen. Op die wijze wordt het mogelijk barbaarsche nabootsing,
onvruchtbare nabootsing van uiterlijke vormen, navolging van slechte voorbeelden
te vermijden.
In de opvoeding is een te ver gedreven verdeeling van den arbeid nadeelig; de
aanpassing mag niet eenzijdig zijn, en het aanpassingsvermogen niet uitgeput. Als
de individuën onvolko-
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men ontwikkeld en onderdrukt worden, zijn de sociale gevolgen nadeelig; de
individuën worden onbekwaam om een goed gebruik-te maken van hunne politieke
rechten; als behoedmiddelen kan de tijd goed verdeeld worden, de aanpassing
veelzijdig zijn, handenarbeid en geestesarbeid vereenigd worden.
De reservestoffen door de planten in den stam, in de vruchten, in de zaden, in de
knollen verzameld, door de dieren in de weefsels gevormd en opgestapeld om daarna
geledigd te worden, zijn kapitalen. Onder de planten treft men proletariërs en
kapitalisten; Mac Leod heeft een dusdanig onderscheid afgeleid uit zijne studie over
de Bevruchting der bloemen in het Kempisch gedeelte van Vlaanderen(3): men kan
de insectenbloemige planten verdeelen in kapitalisten, die over een welgevulde
voorraadkamer beschikken, die de noodige uitgaven kunnen doen om insecten aan
te lokken en door deze dieren regelmatig kruisbevrucht worden, en proletariërs, die
reeds bloeien als het noodige kapitaal nog niet is bijeengebracht, die derhalve
grootendeels of volstrekt honig en andere lokmiddelen moeten ontberen, en bijgevolg
van de voordeelen der kruisbevruchting verstoken blijven.
De klasse der kapitalisten bestaat uit polycarpische planten, zooals boomen,
heesters, kruidachtige soorten die verscheidene malen zaad dragen, en uit een zeker
aantal monocarpische tweejarige en eenjarige soorten; onder die kruidachtige soorten
kunnen Convolvulus-soorten, Myosotis palustris, Linaria vulgaris, Valeriana-soorten,
Veronica Chamaedrys, Polygonum amphibium, Geranium Robertianum, Cardamine
pratensis genoemd worden. Onder de proletariërs treft men verreweg de meeste
eenjarige en ephemere monocarpische soorten: Cuscutasoorten, Myosotis intermedia,
Linaria minor, Valerianella-soorten, Veronica arvensis, Polygonum aviculare,
Geranium molle, Cardamine sylvatica.
Ieder sociaal verschijnsel wordt teweeggebracht door verscheidene oorzaken welke
dienen opgespoord te worden; het is niet voldoende te verklaren dat de dronkenschap
een maatschappelijke kwaal is en die kwaal rechtstreeks te bestrijden. Zoodoende
loopt men gevaar slechts een gevolg te bestrijden, en

(3) 2e deel, Bot. Jaarboek Dodonaea, 1894, 6, blzz. 119-511.
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dit is ondoeltreffend zoolang de oorzaken blijven voortbestaan. Volstrekt is het noodig
al de oorzaken van de dronkenschap op te zoeken; dan zal men gewoonlijk de ellende
ontdekken: ongeleerdheid, overdreven arbeid, werkloosheid, ziekte, huiselijk
verdriet,.... en deze oorzaken moet men eerst zoeken te verminderen of te weren.
Daarvan weer geeft Mac Leod eenige voorbeelden, getrokken uit de biologie.
De spanning van de zuurstof beïnvloedt den groei van eene plant; naarmate de
spanning toeneemt wordt eene aangroeiing waargenomen totdat een zeker maximum
of optimum wordt bereikt; daarna heeft eene aangroeiing van de kracht der oorzaak
eene vermindering van het uitwerksel voor gevolg.
De temperatuur heeft een invloed op de ademhaling; door de verhooging van de
temperatuur tot een zekere grens, wordt de ademhaling sterker. De aangroeiing van
de werkende oorzaak en van het uitwerksel gaan hand in hand.
Een voorraad rustend arbeidsvermogen wordt in levende kracht omgezet; een
kleine oorzaak kan aldus zeer groote gevolgen hebben. Het prikkelen eener zenuw,
wat een schijnbaar onbeduidende oorzaak is, voldoet om het lichaam van den mensch
in hevige beweging te brengen.
Het maatschappelijk leven levert voorbeelden van gelijken aard; Mac Leod
herinnert aan overdadig schoolwerk, aan aanleeren van vreemde talen, aan onbezonnen
en onverstandig radicalisme, aan politieke bedriegerijen, aan oppervlakkigheid, aan
onbevoegdheid; hij onderstreept de beschuldigingen tegen de Vlaamsche beweging.
Op het Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres te Brussel in 1900 hield Mac
Leod eene prachtige voordracht over de sociale verantwoordelijkheid.(4) Hij deed
uitschijnen hoe de menschen aangeboren eigenschappen vertoonen, hoe eigenschappen
door de levensvoorwaarden worden medegebracht, hoe in het onderwijs de gevoelige
periode tot opwekking van het talent wordt verwaarloosd, hoe het bestaande overschot
van stoffelijken rijkdom, vrijen tijd en intellectueele macht aan diegenen die het
broodnoodig hebben niet wordt geschonken, hoe de ellende op ondoelmatige wijze
wordt verzacht en hoe het zoeken naar middelen om die ellende te voorkomen wordt
verwaarloosd.

(4) Handelingen 4e Congres, Brussel 1900, blzz. 149-165.
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Het is in dit stuk dat men deze zoo diep gevoelde woorden aantreft die tot het
verbeteren van den mensch steeds dienen herhaald te worden: ‘Zij die over een
overschot van stoffelijken rijkdom, van vrijen tijd, of van intellectueele macht
beschikken, hebben het in hunne macht de levensvoorwaarden van hunne
medemenschen te verbeteren, in kleine of groote mate, en daarom dragen zij een
grooter of kleiner gedeelte van de maatschappelijke verantwoordelijkheid’.
De toepassing, in de praktijk, van zulke verhevene gedachten, is een uitstekende
methode om den ziekelijken toestand van de menschenmaatschappijen te verbeteren.
Ten gevolge echter van de verscheidenheid der aanpassingen ontstaat zonder ophouden
de sociale ongelijksoortigheid; en als nu eens gunstige eigenschappen een gelukkigen
invloed zouden kunnen uitoefenen, dan worden door de gewone ongunstige
levensvoorwaarden de aangeboren kiemen van de gunstige eigenschappen versmacht.
Ieder individu, ofwel door armoede of ziekte aangetast, ofwel door overdadigen
rijkdom begunstigd, is een orgaan, een werktuig in de maatschappij, en de welvaart
van ieder individu hangt af van de welvaart van de totale maatschappij. De
maatschappij en al de individuën waaruit zij bestaat, ieder afzonderlijk beschouwd,
hebben er belang bij dat al de werktuigen der maatschappij zoo volmaakt mogelijk
zouden zijn. Ongelijksoortigheid is onvermijdelijk en niet nadeelig, ongelijkheid is
nadeelig en onrechtvaardig.
En Mac Leod eindigt zijn vlugschrift met deze eenvoudige woorden: ‘de
wetenschap zegt nadeelig, de zedeleer zegt onrechtvaardig; beide reiken elkander de
hand.’
***

De biologische opvattingen van Julius Mac Leod over sociologie moeten beschouwd
worden als eene welgemeende poging om de maatschappij der menschen te verbeteren.
De maatschappij der menschen is ziek, en middelen om die ziekte te bestrijden kunnen
in de studie der natuur getroffen worden: ‘De wetenschap gaat bij de natuur te rade,
zegt Mac Leod, ten einde van haar te vernemen hoe de menschelijke maatschappijen
kunnen genezen worden; ongelukkiglijk door verkeerde opvattingen beroept men
zich op haar om de geneesmiddelen

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

1077
van de hand te wijzen. Wij zien de politieke partijen een bitteren strijd voeren tegen
elkander en daarbij allerhande sluwe en oneerlijke middelen gebruiken, waardoor
de maatschappij, in wier schoot de strijd wordt gevoerd, in verwarring wordt gebracht,
tot groot nadeel van al hare leden. De partijen, zelfs die welke het edelste programma
hebben, verliezen daarbij uit het oog dat wederkeerig dienstbetoon een der grondslagen
is van den maatschappelijken vooruitgang, en dat zij door haar geweldig strijden, de
maatschappij ziek en dientengevolge de verwezenlijking van hare idealen onmogelijk
maken’(5).
Deze opvattingen zijn deze van een rechtzinnig man, van een apostel die voor
zijne medemenschen meer gelijkheid en meer liefde heeft gedroomd, die, omdat hij
vóór zijn tijd onder de menschen verscheen en aldus veel heeft geleden, bijna altijd
heeft aangetroffen zelfzucht, zucht naar stoffelijk vermogen, zucht naar heerschappij,
zucht om, door een ellendig, oneerlijk streven, de vruchten van den arbeid van een
vlijtigen mensch te ontnemen, en bijna nooit getuige was van een vreedzaam
aanwerven van goederen, van edelmoedigheid, van wederkeerig dienstbetoon, van
vrede...
Sociaal en wetenschappelijk gesproken, verscheen Mac Leod vóór zijn tijd. Hij
leefde, in eene soort van eenzaamheid, te midden van de menschen die als individuën
van eene dwaze kudde, wel met hunne pooten of met hunne beenen vooruitgaan op
eene baan of eene weide, maar die met hun geest en hun verstand op dezelfde plaats
blijven of achteruitgaan. Aldus werden huizen, hospitalen, scholen, spoorweghallen
gebouwd, en men dacht zelf niet eens dat de vooruitgang de uitbreiding zou opleggen,
dat eens de verluchting, de electriciteit, de verwarming, de hygiëne, al die gebouwen
na zeer korten tijd zouden onbruikbaar maken.
Nieuwe straten, nieuwe steenwegen, nieuwe vaarten werden getrokken, en men
dacht zelfs niet dat deze na eenige jaren ten minste twee maal breeder zouden moeten
worden. Nieuwe fabrieken werden gebouwd en tien jaren later moeten zij afgebroken
worden omdat de uitbreiding niet voorzien was.
Mac Leod verscheen vóór zijn tijd, evenals eens Leucippes en Democrites die 500
jaren vóór Christus van atomen of onverdeelbare stofdeeltjes spraken, - Anthony van
Leeuwenhoek die

(5) Uit strijd voor het bestaan en wederkeerig dienstbetoon Handel. 5e Vl. Nat. Gen. Congres
Brugge 1901
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in 1676 de diertjes van de peperuittreksels, de microben ontdekte waardoor twee
eeuwen daarna Pasteur tot wereldberoemdheid zou stijgen, - Jean Rey die in zijne
Essays sur la recherche de la cause pour laquelle l'estain et le plomb augmentent
de poids quand on les calcine van 1630, 150 jaren vóór Lavoisier, vaststelde, dat
door de verbranding de zuurstof op de stoffen wordt verbonden, - Jan-Baptist van
Helmont, te Brussel in 1577 geboren en in 1644 overleden, die, omdat zijn standbeeld
te Brussel op de stille Graanmarkt in 1889 werd opgericht, door de meeste Brusselaars
gansch onbekend is, hij die het eerst begrip gaf van de physiologische beteekenis
van het verteren van het voedsel in de maag, hij die den eersten thermometer
vervaardigde, hij die als een reus van de proefondervindelijke wetenschap de
doctrinaire voortbrengselen der Aristoteliaansche wijsbegeerte bestreed, en daarom
door zijne tijdgenooten vervolgd en gefolterd werd, hij die voor de eerste maal de
gassen wist te behandelen, hij die de eerste physiologische proef deed op den
plantengroei, hij die naar het onmisbaar proefwerktuig in de chemische
wetenschappen, de balans, de oogen van Lavoisier gericht heeft; - Cornelis Drebbel
die in 1615 een onderzeesche boot tusschen Westminster en Greenwich in den stroom
kon verplaatsen; - Lomonossow die te St-Petersburg in 1752 een leergang inrichtte
van physische chemie, eene wetenschap welke Ostwald meent gesticht te hebben; de apotheker Peter Johannes Kasteleyn, in 1794 overleden, die zooveel heeft
bijgedragen tot den vooruitgang der chemische nijverheid, en van wien Vander Horn
in 1914 schreef: ‘Als men thans onze werkplaatsen binnentreedt, waar mannen chemie
beoefenen en beoefend hebben, die ons klein land op dat gebied groot doen zijn, dan
vergete men niet, dat Kasteleyn dezen gelukkigen toestand heeft helpen voorbereiden’,
- Jan Pieter Minkelers die in 1785 in de Universiteit te Leuven zijne les gaf in eene
zaal met koolgas verlicht; - Martinus van Marum die reeds in 1787 door de drukking
een gas zocht vloeibaar te maken; - Nicolas Leblanc die gedurende de Fransche
Omwenteling kunstmatig soda kon verkrijgen; - Joseph Priestley wiens laboratorium
en wiens huis op 14 Juli 1791 te Birmingham door de dwaze menschenmassa
geplunderd werden, hij die had vastgesteld dat de oplosbaarheid van het koolzuurgas
door de drukking wordt bevorderd, hetgeen later toeliet het spuitwaterbedrijf tot
stand te brengen; - Avogadro die in 1811 deze veronderstel-
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ling dierf uitspreken dat de moleculen van al de gassen denzelfden omvang hebben,
en wien heden het door Perrin bepaald getal 29 milliarden van milliarden moleculen
in één kubieken centimeter, onder den naam van Avogadrogetal als vereering werd
opgedragen; - William Prout die in 1815 deze stoute opvatting uitsprak, dat de
elementen uit een enkele oerstof, de waterstof, zouden samengesteld zijn, eene
veronderstelling die door Berzelius, Dumas, Stas werd bestreden en heden als gevolg
der geniale opvattingen van Antoon Lorentz opnieuw wordt bijgetreden, alleen met
dit verschil dat de oerstof uit electriciteit zou bestaan; - Wöhler die in 1827 als een
echte wetenschappelijke merkwaardigheid het aluminium in vrijen toestand verkreeg;
- Moissan die in 1892 bij eene poging om het calcium door reductie te bekomen, de
methode ontdekt om het calcium carbide te bereiden, de grondstof van de bedrijven
van het acetyleen en van een nieuwe synthetische kunstmeststof, het
calciumcyaanamide; - Mendelejeff die ter gelegenheid van zijne beroemde natuurlijke
rangschikking der elementen drie niet ontdekte stoffen beschrijft, in 1869 het ekabor,
of het scandium door Nilson en Cleve in 1879 gevonden, in 1869 ook het
eka-aluminium, of het gallium uit de handen van Lecocq de Boisbaudran in 1875
geboren, in 1872 het ekasilicium, of het Germanium in 1886 in het laboratorium van
Winkler tot het licht gebracht.....
Maar ik mag thans mijn weg niet verliezen op de ver uiteenloopende banen van
de geschiedenis der wetenschappen. Ik wilde alleen bevestigen dat Mac Leod een
baanbreker was, zooals deze voorgangers die ik daareven heb genoemd, en dat daarom
de meeste menschen de waarde van zijn intellectueelen arbeid nog niet kunnen
begrijpen. Op hem kan ook het woord van Ibsen toegepast worden: ‘de sterkste man
in de wereld is hij, die 't meest alleen staat’. Zulke sterke menschen behooren reeds
tot de toekomst.
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- c) Ad. Herckenrath aangeduid als afgevaardigde der Regeering.
15. - d) Eerste vergadering van de Jury. 146. - Verslag van de Jury.
564-566. - Bekroond: ACH. MUSSCHE. 536 en 799. - Mededeeling.
741.
BESTUUR DER ACADEMIE. Bekrachtiging der verkiezing van Bestuurder en
Onderbestuurder voor 1928. 5. - Verkiezing van het Bestuur voor 1929. 985.
BESTUURSCOMMISSIE. - J. JACOBS tot lid benoemd. 1060.
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Boeken (Aangeboden). 7, 137, 257, 394, 461, 529, 633, 677, 783, 855, 981,
1055.
Boeken (Aangekochte). 11, 139, 261, 462, 531, 635, 784, 983, 1057.
BOEKERIJ DER ACADEMIE. Jaarlijksch verslag. 146 en 147.
Boury-prijs. Ingekomen antwoorden en benoeming van de Jury. (Zie Versl. en
Meded. 1927, blz. 1050.) - 1e vergadering van de Jury. 146. - De prijs werd niet
toegekend. 536 en 799.
- Mededeeling. 740.
Bremen: Stadtbibliothek. Schenkt boeken. 529.
Brugge: Huldebetooging K. de Flou. - De Academie uitgenoodigd. De heer
JACOBS, bestuurder, als vertegenwoordiger aangewezen. 856.
Brussel: Bibliothèque de l'Université. Schenkt een boek. 635.

C
Comité du Fonds Scientifique. - Mr. Willems wijst er op dat de Academie niet
vertegenwoordigd is. 397.
COMMISSIËN bij de Academie. Bestendige en andere Commissiën.
*** I. - Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en
Letterkunde.
- Verslagen uitgebracht over de vergaderingen der Commissie. Vergadering van 15 Febr. 144. - Id. van 25 April 396. - Id. van 20
Juni. 532. - Id. van 1 Aug 678. - Id. van 17 Oct. 856. - Id. van 19
Dec. 1057
***

II. - Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde.
- Verslagen uitgebracht over de vergaderingen der Commissie. Vergadering van 15 Febr. 145. - Id. van 25 April. 397. - Id. van 20
Juni. 534. - Id. van 1 Aug. 679. - Id. van 17 Oct, 859. - Id. van 19
Dec. 1058.

***

III. - Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie.
- Verslagen uitgebracht over de vergaderingen der Commissie. Vergadering van 18 Jan. 16. - Id. van 21 Maart. 262. - Id. van 16
Mei. 462. - Id. van 10 Juli. 636. - Id. van 26 Sept. 783. - Id. van 21
Nov. 984.

***

IV. - Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het
Nederlandsch.
- Verslagen uitgebracht over de vergaderingen der Commissie. Vergadering van 18 Jan. 17. - Id. van 21 Maart. 263. - Id. van 16
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Mei. 463. - Id. van 10 Juli 636. - Id. van 26 Sept 787. - Id. van 21
Nov. 984.
V. - Commissie tot het voorstellen van candidaten. Benoeming der
Commissie. 398.
Commissie voor Toponymie en Dialectologie. Schenkt een boek. 10.
Congressen (Geschied- en Oudheidkundige) der Kempen. - De Academie
uitgenoodigd. 531.
Congressen (Wetenschappelijke Vlaamsche). De Academie uitgenoodigd. 396.
***

D
Delft: Technische Hoogeschool. Schenkt boeken. 8, 783, 1056.
Dienst (Geneeskundige) bij het leger. Een driedubbele lijst van candidaten op
verzoek van den heer Minister voorgesteld. 395

G
Gent: Afdeeling Davidfonds. Schenkt boeken. 9, 395, 784.
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Bibliotheek der Hoogeschool. Schenkt een boek. 260.
Bond der Oostvlaamsche Folkloristen. - De Academie wordt
verzocht zich te laten vertegenwoordigen op de Alfons de
Cock-hulde: de HH. IS. TEIRLINCK en O. WATTEZ worden als
vertegenwoordigers aangeduid. 786.
Dodonaea. Schenkt haar Botanisch Jaarboek. 260.
Willemsfonds. Schenkt boeken. 10, 982.

's Gravenhage: Eerste internationaal Linguistencongres. De Academie wordt
verzocht er aan deel te nemen. Prof. Dr. J. MANSION zal als afgevaardigde der
Regeering optreden. 262 en 396.
Groningen: Rijksuniversiteit. Schenkt boeken. 259. 1057.

H
Handelsbank: Tienjarig Jubelfeest. - Dr. J. VERCOULLIE vertegenwoordigt de
Academie. 862.
Hasselt: Hendrik van Veldekeherdenking. - De Academie wordt verzocht zich
te laten vertegenwoordigen. De HH. VERDEYEN en TOUSSAINT VAN BOELAERE
worden aangeduid 786, 862.

I
Intrede (Blijde) van HH. KK. HH. den Hertog en de Hertogin van Brabant
te Gent. 531.

K
Kempen. Zie op Congressen.
Kopenhagen: Kgl, Danske Videnskabernes Selskab. Schenkt boeken. 530, 982.

L
Leeuwarden: Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde.
Schenkt boeken. 260.
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Leiden: Maatschappij voor Nederlandsche Letterkunde. Schenkt ouderde
rechtstermen. 532.
- Schrijft aan de Academie over Stallaert's Glossarium van verouderde
rechtstermen. 532.
Leipzig: Sächsische Akademie der Wissenschaften. Schenkt boeken. 9, 982.
Leopoldsorde. Benoemingen en bevorderingen. 393, 981, 1055.
Letterkunde: Groote jaarlijksche prijs. Koninklijk besluit tot instelling. 15.
Leuven: Katholieke Universiteit. Schenkt boeken. 9, 530.
Lezingen in de Academie.
*** MAANDELIJKSCHE VERGADERINGEN.
- Het Wezen der Romantiek, door F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE.
18.
- Vondels Levensbeschrijving: van Brandt tot Sterck, door J.
SALSMANS S.I. 146 en 247-255.
- De weergevonden ataartafel der Sinte Catharinakerk te Hoogstraten,
door Mr. J. Muls, 264.
- De Associatie door gelijkenis, door Kan. AM. JOOS. 398 en 429-441.
- Het Laboratorium, door Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE. 464 en
494-516.
- Hier nes ander pape bi (Over Leekebiecht), door J. VAN MIERLO
jun. S.J. 537 en 567-590.
- Gezelle's prozaschriften, door AL. WALGRAVE. 637 en 938-956.
- Een en ander uit de geschiedenis van de sociale geneeskunde
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in Vlaanderen, door Prof. Dr. FRANS DAELS. 680 en 743-762.
Over Ronsard, door F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE. (Zie Versl.
en Meded. 1924, blz. 728) 763-781.
Hendrik van Veldeke herdacht, door Mr. L. WILLEMS. 788.
Pieter Heyns en de Nimfen van den Lauwerboom, door Prof. Dr.
M. SABBE. 862.
De speelman Hendrik, van Veldeke, door Dr. J. VAN MIERLO jun.
S.J. 985 en 999-1017.
Prof. Dr. J. Mac Leod als socioloog, door Prof. Dr. A.J.J.
VANDEVELDE. 1060 en 1061-1079.

***

Plechtige Vergadering.
- De Navolging van Christus, door Prof. Dr. J. VAN GINNEKEN,
buitenlandsch eerelid. 797 en 805-808.
- De Westvlaamsche Spreek- en Schrijftaal vóór 1250, door J. JACOBS,
bestuurder der Academie voor 1928. 779 en 809-853.

***

COMMISSIEVERGADERINGEN:
- COMMISSIE VOOR MIDDELNDL. TAAL- EN LETTERKUNDE.

Verslag over het voorstel Jos. SIEMIENSKI: Les Symboles graphiques dans les
éditions critiques de textes. Projet d'unification, door Dr. J. VAN MIERLO jun.
S.J. 399-407.
a) Over den datum van den Reinaert I. - b) De verhouding van Reinaert I tot
den Alexander van Jacob van Maerlant, door Mr. L. WILLEMS. 532-534.
Het Glossaire flamand-latin uit de 14de Eeuw, uitgegeven door M.
GILLIODTS-VAN SEVEREN, door J. Jacobs. 679 en 957-980.
De etymologie van Mutsaard, door Prof. Dr. J. VERCOULLIE. 857 en 863-864.
Veldeke's onafhankelijkheid tegenover Eilhart von Oberg en den
Straatsburgschen Alexander gehandhaafd, door Dr. J. VAN MIERLO jun. S.J.
857-859 en 885-937.
Een onbekende rijmkronijk van het begin der XIVe eeuw, door Dr. J. CUVELIER.
1039-1053.
Over den Reinaert, door Dr. J. VAN MIERLO jun. S.J. 1057.
- COMMISSIE VOOR NIEUWERE TAAL- EN LETTEREN.
Constant Duvillers (1803-1885). Zijn Leven en zijne Schriften (met portret),
door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS. 145 en 148-202.
Poirteriana, door J. SALSMANS S.I. 408-410 en 534.
Francesco Redi, en de zelfwording, door Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE. 397 en
411-428.
Amand de Vos: persoonlijke herinneringen, door Prof. Dr. J. PERSYN. 535, 679,
860, 1058.
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Derde bijdrage tot de bibliographische geschiedenis van het Microscoop, door
Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE. 679 en 691-735.
Nota's over de eerste Uitgave van J. Cats' ‘Ghedachten op slapeloose Nachten’,
door Dr. M. SABBE. 680 en 681-690.
Vondel in het bewogen leven van zijnen tijd. Vondels plastische kracht, door G.
SEGERS. 867-884
- COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS, BIO- EN BIBLIOGRAPHIE.
Brabantsche en Vlaamsche Strijdgedichten, door Prof. Dr. M. SABBE. 17 en
19-65.
Bijdrage tot de kennis van den toestand van het hooger onderwijs in het midden
der XVIe eeuw, door Dr. J. CUVELIER. 462 en 465-481.
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Joan Jos. Vanden Elsken (deknaam Keuremenne) 1759-1803 (met portret), door
Kan. Dr. J. MUYLDERMANS. 262 en 265-392.
‘Het laatste Oordeel’, afkomstig uit het stadhuis te Diest, door Prof. Dr. L. VAN
PUYVELDE. 263.
Vlaamsche en Brabantsche Strijdgedichten uit de 17e eeuw. De Veldtocht van
1635-36, door Prof. Dr. M. SABBE. 636 en 638-670.
Stichtelijck ende Vermackelijck Proces tusschen drij Edellieden, zijnde
Gebroeders, door Prof. Dr. M. SABBE. 984 en 986-992.
- COMMISSIE VOOR HET ONDERWIJS IN EN DOOR HET NEDERLANDSCH.
Al smedende wordt men smid, door Kan. AM. JOOS. 17 en 66-71.
Bij vier gevoelszinnen van Gezelle, door Kan. AM. JOOS. 463 en 482-493.
Het aanleeren der naamvallen in de 7e voorbereidende klasse der inrichtingen
voor Middelbaar Onderwijs, door J. JACOBS. 637 en 671-676.
De crisis van het onderwijs in België. Vak- en andere scholen, door G. SEGERS.
787 en 1018-1038.
Toelichting bij een paar regels uit Vondel's Lucifer, door Prof. Dr A. VAN
HOONACKER. 787 en 789-793.
Het gebruik van je, jij, jou, jullie in Vlaamsche tooneelstukken, door O. WATTEZ.
985 en 993-998.
Lidmaatschap der Academie. STAAT DER, ACADEMIE 1827. - Werkende en
briefwisselende leden, en buitenlandsche eereleden (Zie Jaarboek voor 1928,
blzz. 19). - Openstaande plaatsen. 398. - Voorstelling van candidaten. 464. Verkiezing. 536. - Bekrachtiging. 785.
Lund: Kg. Universitetsbiblioteket. Schenkt boeken. 394.
Lwów: Seminar für westeuropaïsche Rechtsgeschichte der Universität. Schenkt
een boek. 138.

M
MAC LEOD-HULDE. - De Academie uitgenoodigd om deel uit te maken van de
Commissie, benoemt drie vertegenwoordigers. 531-532.
Maestricht: Société historique et archéologique dans le Limbourg. Schenkt
boeken. 9.
Mechelen: Openbare stadsboeikerij. Schenkt een boek. 677.
MEDEDEELINGEN (LETTERKUNDIGE).
- Door Prof. Dr. R. VERDEYEN, over: Dictionnaire des rimes ou
Vocabulaire Liégeois-français groupant les mots d'après la
prononciation des finales, door J. HAUST. 12.
- Door Prof. Dr. MAURITS SABBE, over: De Oorlog van Mijnheer
Cobbé, door FLOR. PRIMS. 14.
- Door Prof. Dr. L. SCHARPÉ, over het werk van Prof. Dr. J. VAN DE
WIJER. 139.
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Door Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE, over het Botanisch Jaarboek,
uitgegeven door het Natuurwetenschappelijk Genootschap
Dodonoea. 143.
Door Prof. Dr. MAURITS SABBE, over Over Boeken voor kinderen,
studie ten gerieve van leerkrachten, ouders en bibliothecarissen,
door H. VAN TICHELEN. 261.
Door Prof. Dr. M. SABBE over Mededeelingen omtrent de bronnen
van den Dichter Jan-David Heemssen 1581-1644, door Dr.
FRANCINA VAN ECK. 785.

Middelburg: Zeeuwsch Genootschap
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der Wetenschappen. Schenkt boeken. 9, 1056.
Munchen: Bayerische Akademie der Wissenschaften. Schenkt boeken. 529.

N
Nijmegen: R.K. Universiteit. Schenkt boeken. 1056.

O
Oslo: VIth International Congress of Historical Sciences. De Academie
uitgenoodigd. 262.

P
Praag: Académie Tchèque des Sciences et des Arts. Schenkt boeken. 9, 982.
Prijsvragen der Academie. Zie op Wedstrijden.
Proeve over de Moderne Talen. - Aanstelling van een titelvoerenden en een wn.
voorzitter voor elke Vlaamsche provincie. 537.

R
Redactie: Schenkt boeken. 11, 138, 462.
Regeering. Schenkt boeken. 7, 137, 257, 394, 461, 529, 633, 783, 1055.
Rome: Institut historique belge. Schenkt boeken. 461.
Rotterdam: Bibliotheek en Leeszalen. Schenkt boeken. 9, 260, 635, 784, 981.

S
Salsmans-Fonds. Mededeeling. 741.
Société des Nations. Schenkt een boek. 395.
Stallaert's Glossarium van verouderde Rechtstermen. - Brief dienaangaande
van de Mij. der Nederl. Letterkunde te Leiden. 532. - Bespreking. 787. - Voorstel
der Mij. der Nederlandsche Letterkunde. 856. - Bespreking. 859, 1057.
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Stockholm: Sveriges Offentliga Bibliotek. Schenkt een boek. 138.
Strafrechtspleging (Belgische Militaire). Voorstel om het tweede deel van dit
werk uit te geven. Aanstelling van twee beoordeelaars. 860.

T
Talen (Moderne). - Zie op Proeve.
Te Deum. Op 21 Juli. 678. - Ter gelegenheid der 10e verjaring van den
Wapenstilstand op 11 November. 983. - Op 27 November. 983.
Tooneelwedstrijd (Tweejaarlijksche). 1e tijdvak: 1926-1927. Ingezonden
boeken. 12. - Eerste vergadering van de Jury. 146. (Zie ook Register op de Versl.
en Meded. 1927 op Tooneelprijskamp.) - Bekroond: PAUL DE MONT. 536 en
799. - Verslag van de Jury. 802-804. - Mededeeling. 742.

U
Uitgaven (Nieuwe) van Leden der Academie:
SALSMANS (J.) S.J.: Rechterlijke Plichtenleer. 264.
SABBE (Dr.) M.): De Muziek in Vlaanderen. 680.
VERDEYEN (Dr. R.): Colloquia et Dictionariolum septem linguarum.
787.
VAN DE WIJER (Dr. J.): De Bigraphie van de Vlaamsche
plaatsnaamkunde. 787.
Uppsala: Kungl. Universitetets Bibliographie van de Vlaamsche bliotek. Schenkt
boeken. 138.
- Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet. Schenkt boeken. 138.
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Utrecht: Historisch Genootschap. Schenkt boeken. 259.

V
Van de Ven-Herenmans-Fonds. Mededeeling. 740.
Venezuela: Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de
Venezuela. Schenkt boeken. 138, 530.
VERGADERING (JAARLIJKSCHE PLECHTIGE). Vaststelling van den dag. 18. - Id.
van het Programma. 261 en 464. - Verslag 795-801. - Telegram van Z.M. den
Koning. 678. - Gehouden lezingen. 681-711.
Verhandelingen ter uitgave aangeboden:
- Kroniek der Luiksche oorlogen, door E.H. JAN PAQUAY. (Zie Versl.
en Meded. 1925, blz. 8.) 16 en 203-246.
- Over functioneeie Asymmetrieën in het Dierenrijk, door M.C.
SCHUYTEN (Zie Versl. en Meded 1927, blz. 984.) De verhandeling
opgenomen. 72-135.
- Den grooten ende nieuwen Reinart de Voss, een nieuw
handschriftelijk Reinaert-Document, uitgegeven door IS. TEIRLINCK.
1927, blzz. 73-141 en 712-762; - 1928, blz. 256-303.
- Perkamenten Fragmenten, door Dr. D.A. STRACKE. 442-459.
- Johan de Griek, door Mej. ALBERTINE VAN LOVEN. (Zie Versl. en
Meded. 1927, 765 en 983.) 534 en 538-563.
- Een Limburgsch Minnedichter uit de 13o eeuw, door Dr. ERIK
ROOTH, te Lund (Zweden). 591-631.
- Critische Bibliographie van Jan Frans Willems, door Dr. ROB.
ROEMANS. 786, 984.
- Een paar onuitgegeven brieven over Jan Palfijn, door Prof. H. VAN
HOUTTE. 860 en 864-865.
Verontschuldigingen op de Plechtige vergadering. 797.

W
Washington: Smithsonian Institution. Schenkt een boek. 9.
WEDSTRIJDEN VOOR 1928. - VERSLAGEN DER KEURRADEN:
1o) Letterkunde: De verpersoonlijkte Dood in de Vlaamsche letterkunde
van de late Middeleeuwen en de Renaissance. Verslaggevers:
SCHARPÉ, SABBE, VERDEYEN. - Verslagen. 517-524. - Bekroond:
J.F. VANDERHEYDEN. 536 en 798.
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2o)

Folklore: Ziekte en bezwering van ziekte in het Vlaamsche
Volksgeloof in verband met de algemeene Folklore over ziekte en
bezweringspraktijk. - Verslaggevers: VERCOULLIE, JOOS, IS.
TEIRLINCK. - Verslagen. 524-527. - Bekroond: FRANS M.
OLBRECHTS. 536 en 798.

WEDSTRIJDEN voor 1929 en volgende jaren. Benoeming der Commissie voor
prijsvragen. 637. - Lijst der uitgeschreven prijsvragen. 680 en 736-742. Ingekomen prijsantwoorden voor 1929 en Benoeming der Keurraden. 1059-1060.
Weenen: Akademie der Wissen schaften. Schenkt boeken. 394, 635, 982.
Weltevreden (Java): Bataviaasch genootschap en Rechtshoogeschool. Schenkt
boeken. 9, 138, 635, 783, 981. - Zegt dank voor de gelukwenschen der Academie
ter gelegenheid van de herdenking van het 150jarig bestaan van het genootschap.
785.
Wetsontwerp op het hooger onderwijs. 264.
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II. - Personen.
B
Belle (Dr. Hermance van). Schenkt een boek. 10.
Bellefroid (Mr. J.H.P.), hoogleeraar te Nijmegen. Schenkt een boek. 462.
Benoot (E.H. Aug.). Schenkt een boek. 784.

C
Callant (Al.). Schenkt boeken. 982.
COCK (ALFONS DE). Zijne huldiging te Denderleeuw. 860.
CUVELIER (Dr. J.), briefw. lid.
- Lezing: Bijdrage tot de kennis van den toestand van het Hooger
Onderwijs in België in het midden der XVIe eeuw. 462 en 465-481.
- Lezing: Een onbekende rijmkronijk van het begin der XIVe eeuw.
1039.1053.
- Schenkt boeken. 530.

D
DAELS (Prof. Dr. Fr.), briefw. lid.
- Lezing: Een en ander uit de geschiedenis van de Sociale
Geneeskunde in Vlaanderen. 680 en 743-762.
- Schenkt een boek. 530.
Demal (Fr.). Schenkt een brief van Prudens van Duyse. 260.
Duverger (J.). Schenkt een boek. 983.

E
Eck (Dr. Francina van). Schenkt een boek. 784.
Eeckhout (Joris). Schenkt een boek. 530.
Eggen van Terlaan (E.). Schenkt boeken. 784.
Ernalsteen (Jos. A.V.). Schenkt boeken. 10, 677.
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F
FLOU (Dr. K. DE), werkend lid.
- Door de Universiteit van Leuven vereerd met het eeredoctoraat.
142.
- Huldebetooging te zijner eere. 856.
- Bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. 981.
Frenken (A.M.). Schenkt een boek. 855.

G
Gessler (Dr. J.). Schenkt boeken. 138, 635, 784.
GEZELLE (GUIDO). Zijn borstbeeld in de feestzaal der Academie geplaatst.
146.
Gielkens (Em.) Schenkt een boek. 462.
GINNEKEN (Prof. Dr. J. VAN), buitenl. eerelid.
- Lezing: De Navolging van Christus. 805-808.
GOEMANS (Dr. L.), bestendig Secretaris.
- Bedankt de HH. DE VREESE en VAN STRAELEN, voor de vlijt en
toewijding die zij hebben besteed aan het opmaken van het Register
1887-1926. 145.
- Brengt verslag uit over de wedstrijden voor 1928. 798.
- Brengt hulde aan de nagedachtenis van Mgr. Rutten, werkend lid
der Academie. 799.
Grootaers (Dr. L.) Schenkt een boek. 462.

H
Haust (Jean). Schenkt een boek. 10.
Herckenrath (Ad.). Lid van de Jury van den Beernaert-prijs. 15.
HOONACKER (Prof. Dr. A. VAN), werkend lid.
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Lezing: Toelichting bij een paar regels uit Vondel's Lucifer. 787 en
789-793.
Bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. 393.
Huldebetooging te zijner eer te Leuven. 636.

Houtte (Prof. H. van). Mededeeling over brieven Palfijn betreffende, 860. De
mededeeling opgenomen. 860 en 865-866.
Hoynck van Papendrecht (A.). Schenkt een boek. 983.

J
JACOBS (J.), werkend lid.
- Lezing: Het aanleeren der naamvallen in de 7e voorbereidende
klasse der inrichtingen voor Middelbaar Onderwijs. 637 en 671-676.
- Lezing: De Westvlaamsche Spreek- en Schrijftrant vóór 1250.
809-853.
- Lezing: Het Glossaire flamandlatin uit de 14e Eeuw, uitgegeven
door M. GILLIODTS-VAN SEVEREN. 679 en 957-980.
- Bekrachtiging zijner verkiezing tot bestuurder. 5.
- Rede bij zijn optreden als bestuurder. 6.
- Vertegenwoordiger der Academie op de Wetenschappelijke
Vlaamsche Congressen te Leuven. 396.
JOOS (Kan. AM.), werkend lid.
- Lezing: Al smedende wordt men smid. 17 en 66-71.
- Lezing: De Associatie door gelijkenis. 398 en 429-441.
- Lezing: Bij vier gevoelszinnen van Gezelle. 463 en 482-493.
- Zijn verslag over het prijsantwoord Ziekte en bezwering van ziekte....
525-526.

K
Kerchove de Denterghem (Graaf de), Gouverneur der Provincie Oost-Vlaande:en.
Schenkt een boek. 137.
KERN (Prof. Dr. H.), te Leiden. - Verkozen tot buitenlandsch eerelid. 537.
- Bekrachtiging der verkiezing. 786.
Keyser (Prof. Dr. P. de). Advies der verslaggevers over een door hem ter
opneming aangeboden studie getiteld Een vergeten Mnl. spotdicht. 144.
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Lagae, beeldhouwer. De Bestuurder wenscht hem geluk ter gelegenheid der
plaatsing in de feestzaal der Academie van het borstbeeld van Guido Gezelle.
146.
Lorentz (Prof. H.A.). Zijn afsterven op 4 Februari 1928. De Academie zendt
een brief van rouwbeklag. 143.
LATEUR (FRANK), werkend lid.
- Schenkt boeken. 1057.
Loven (Mej. Albertine van). De door haar aangeboden verhandeling over Joan
de Griek opgenomen. 534 en 538-563.
MANSION (Prof. Dr. J.), werkend lid.
- Vertegenwoordiger van de Belgische Regeering op het Eerste
Internationaal Linguistencongres. 396.
MIERLO (Dr. J. VAN) jun. S.J., briefwisselend lid.
- Lezing: Verslag over het voorstel JOSEPH SIEMIENSKR. Les Symboles
graph ques dans les éditions critiques de textes. Projet d'unification.
399-407.
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Lezing: Hier nes ander pape bi. (Over Leekebiecht). 537 en 567-590.
Lezing: Veldeke's onafhankelijkheid tegenover Eilhart von Oberg
en den Straatburgschen Alexander gehandhaafd. 857-859 en
885-937.
Lezing: De speelman Hendrik, van Veldeke. 985 en 999-1017.
Lezing: Over den Reinaert. 1057.

MULLER (Prof. Dr. J.W.), buitenlandsch eerelid. - Schenkt een boek. 260.
MULS (Mr. J.), briefw. lid.
- Lezing: De weergevonden altaartafel der Sinte Catharinakerk te
Hoogstraten. 264.
MUYLDERMANS (Kan. Dr. J.), werkend lid.
- Lezing: Constant Duvillers (1803-1885). Zijn leven en zijn schriften
(met portret). 145 en 147-202.
- Lezing: Jan-Jos. Vanden Elsken (deknaam: Keuremenne). 1759-1803
(met portret). 262 en 265-392.
- Schenkt boeken. 10, 394, 462, 530, 784, 855, 982.

O
Opdebeek (Gabriel). Schenkt boeken. 1057.
Opdebeek (Lode). Schenkt een boek. 855.
Oye (Dr. P. van). Schenkt boeken. 260, 531.

P
Paquay (Jan). De door hem aangeboden verhandeling Kroniek der Luiksche
Oorlogen, zal door de HH. WILLEMS en CUVELIER onderzocht worden. 16 en
261. - De verhandeling opgenomen. 203-246.
PERSYN (Prof. Dr. J.), werkend lid.
- Lezing: Amand de Vos: persoonlijke herinneringen. 535, 679, 860,
1058.
- Benoemd tot lid der candidaturencommissie. 398.
Petersson (Herbert). Schenkt boeken. 395.
Philippen (L.) pr. Schenkt een boek. 677.
Prims (Fl.). Schenkt boeken. 10, 983.
PUYVELDE (Prof. Dr. L. VAN), werkend lid.
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Lezing: ‘Het Laatste Oordeel’, afkomstig uit het stadhuis te Diest.
263.
Bevorderd tot officier in de Leopoldsorde. 1055.
Schenkt boeken. 784.

R
Roemans (Dr. Rob.). - Biedt ter opneming in de Verslagen en Mededeelingen
aan Critische Bibliographie van JAN-FRANS WILLEMS. Benoeming der
verslaggevers. 786. 984.
Roosbroeck (C.L. van). Schenkt boeken. 260.
Rooth (Erik). Dringt aan op spoedige opneming aan van zijn ingezonden studie
Een L mburgsche Minnedichter uit de 13e eeuw. 296. - Advies van de
verslaggevers. 463. - De verhandeling opgenomen. 591-631.
RUTTEN (Mgr.). Hulde hem gebracht op de Plechtige Vergadering, door den
Be tendigen Se cretaris. 799-801.

S
SABBE (Prof. Dr. M.), werkend lid.
- Lezing: Brabantsche en Vlaamsche strijdgedichten. 17 en 19-65.
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Lezing: Vlaamsche en Brabantsche strijdgedichten uit de 17e eeuw:
De veldtocht van 1635-1636. 636 en 638-670.
Lezing: Nota's over de eerste Uitgave van J. Cats' ghedachten op
slapeloose Nachten. 680 en 681-690.
Lezing: Pieter Heyns en de Nimfen van den Lauwerboom. 862.
Lezing: Stichtelijck ende Vermakelijck Proces tusschen drij
Edellieden, zijnde Gebroeders. 984 en 986-992.
Zijn verslag over het prijsantwoord De verpersoonlijkte Dood....
517-519.
Benoemd tot lid der candidaturencommissie. 398.
Schenkt boeken. 10, 677.

Sacré (Maurits). Schenkt boeken. 530-531.
SALSMANS (J.) S.I., werkend lid.
- Lezing: Vondels Levensbeschrijving: van Brandt tot Sterck. 146 en
247-255.
- Lezing: Poirteriana. 408-410 en 534.
SCHARPE (Prof. Dr. L.), werkend lid.
- Zijn verslag over het prijsantwoord De verpersoonlijkte dood....
517-519.
Schuyten (M.C.). De door hem ter uitgave aangeboden verhandeling: Over
functioneele Asymetrieën in het Dierenrijk opgenomen. 72-135.
SEGERS (G.), werkend lid.
- Lezing: Vondel in het bewogen leven van zijnen tijd. Vondels
plastische kracht. 867-884.
- Lezing: Vak- en andere scholen. De crisis van het onderwijs in
België. 787 en 1018-1038.
- Namens de Academie wordt hem een brief gezonden, waarin de
hoop wordt uitgesproken hem weldra in de Academie terug te zien.
637.
Siemienski (Joseph). Schenkt een boek. 10. - De HH. CUVELIER, VAN MIERLO
en WILLEMS aangesteld om er over verslag uit te brengen. 17. - Lezing van het
verslag en bespreking. 144. - Nota der verslaggevers. 397. - De nota opgenomen.
399-407.
Smolders (P.). Schenkt een boek. 983.
STERCK (Dr. J.F.M.), buitenlandsch eerelid. Schenkt boeken. 260. 394.
Stracke (Dr. A.) S.J. Biedt ter opneming aan Perkamenten Fragmenten,
Benoeming der verslaggevers. 144. - Advies der verslaggevers. 397. - De studie
opgenomen. 442-459.
Straelen (J. van). Zie De Vreese (I.), en Van Straelen (J.). 145.
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TEIRLINCK (Is.), werkend lid.
- Lezing: Den grooten ende nieuwen Reinaert de Voss, een nieuw
handschriftelijk Reinaert-Document, uitgegeven door Is. TEIRLINCK.
- (Zie Versl. en Med. 1919, blzz. 397-420 en 480).
- In de Versl. en Meded. opgenomen: 1e deel: 1927, blzz. 73-141; 2e
deel: id. blzz. 712-762; 3e deel: 1928, 256-303.
- Redevoering uitgesproken te Denderleeuw, ter gelegenheid van de
Alfons de Cock-Hulde. 860-861.
- Zijn verslag over het prijsantwoord Ziekte en bezwering van ziekte....
526-527.
- Benoemd tot lid der candidaturencommissie. 398.
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Tichelen (Hendrik van). Schenkt een boek. 10.
TOUSSAINT VAN BOELAERE (F.V.), briefwisselend lid.
- Lezing: Het Wezen der Romantiek. 18.
- Lezing: Over Ronsard. (Zie Versl. en Meded. 1924, blz. 728)
763-781.

U
Uden (J.D.H. van). Schenkt een boek. 855.

V
VANDEVELDE (Prof. Dr. A.J.J.), werkend lid.
- Lezing: Francesco Redi en de zelfwording. 397 en 411-428.
- Lezing: Het Laboratorium. 464 en 494-516.
- Lezing: Derde bijdrage tot de bibliographische geschiedenis van
het Microscoop. 679 en 691-735.
- Lezing: Prof. Dr. Julius Mac Leod, als socioloog. 1061-1079.
- Bekrachtiging zijner verkiezing tot onderbestuurder. 5.
- Vertegenwoordiger der Academie op de Wetenschappelijke
Vlaamsche Congressen te Leuven. 396.
VERCOULLIE (Prof. Dr. J.), werkend lid.
- Lezing: De etymologie van Mutsaard. 857 en 863-864.
- Zijn verslag over het prijsantwoord Ziekte en bezwering van ziekte....
524-525.
- De Academie laat zich vertegenwoordigen bij de huldiging ter
gelegenheid van zijn emeritaat. 531.
- Schenkt een boek. 394.
VERDEYEN (Prof. Dr. R.), briefwisselend lid.
- Zijn verslag over het prijsantwoord De verpersoonlijkte Dood....
521-524.
VOOYS (Prof. Dr. C.G.N. de), buitenl. eerelid. Schenkt een boek. 784.
Vreese (I. de) en Straelen (J. van). Het door hen opgemaakte Register op de
Jaarboeken en Verslagen en Mededeelingen 1887-1926 verschenen. 145.
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WALGRAVE (AL.), briefwisselend lid.
- Lezing: Gezelle's prozaschriften, 637 en 938-956.
WATTEZ (O), werkend lid.
- Lezing: Het gebruik van je, jij, jou, jullie in Vlaamsche
tooneelstukken. 985 en 993-998.
WIJER (Prof. Dr. J. VAN DE), briefw. lid.
- Verkozen tot briefwisselend lid. 536. - Bekrachtiging der verkiezing.
785.
- Schenkt boeken. 260.
Wiele (A. van de). Schenkt een boek. 138.
WILLEMS (Mr. L.), werkend lid.
- Lezing: a) Over den datum van den Reinaert I. - b) De verhouding
van Reinaert I tot den Alexander van Jacob van Maerlant: 532-534.
- Lezing: Hendrik van Veldeke herdacht. 788.
- Wijst er op dat de Academie niet vertegenwoordigd is in het Comité
du Fonds Scientifique. 397.
Wisen (Theodoor). Schenkt boeken. 394.
WOESTYNE (Prof. K. VAN DE), werkend lid.
- Bevorderd tot officier in de Leopoldsorde. 393.
- De Academie laat zich vertegenwoordigen op zijn 50jarig jubelfeest.
531.
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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.
NEGENDE TIJDVAK: 1928-1929
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
De uitgaven der Academie zijn te verkrijgen:
GENT: W. SIFFER, Sint Baafsplein, en VAN RYSSELBERGHE & ROMBAUT, Kouter,
I.
BRUSSEL: N.V. STANDAARD BOEKHANDEL, Em. Jacqmainlaan, 127.
ANTWERPEN: DE NEDERLANDSCHE BOEKHANDEL, Sint Jacobsmarkt, 50

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1928

