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Vergadering van 16 Januari 1929.
Waren aanwezig de heeren: Prof. Dr. A.J.-J. VANDEVELDE, bestuurder, Prof. Dr. J.
PERSYN, onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren Dr. L. SIMONS, IS. TEIRLINCK, FRANK LATEUR, O. WATTEZ, Prof. Dr. L.
van PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Mr. LEONARD WILLEMS, Prof. Dr. A.
VERMEYLEN, J. JACOBS, Prof. Dr. M. SABBE, J. SALSMANS S.J. en Dr. FRANS VAN
CAUWELAERT, werkende leden;
de heeren Dr. J. CUVELIER, Prof. Dr. R. VERDEYEN, Dr. J. VAN MIERLO, jun. S.J. en
Prof. Dr. J. VAN DE WIJER, briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen de heeren G. SEGHERS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS,
Kan. AM. JOOS, Prof. Dr. J. MANSION en Prof. Dr. J. VERCOULLIE, werkende leden.
***

De Bestendige Secretaris leest het verslag van de December-vergadering. Het wordt
goedgekeurd.
***

Bestuur der Academie. - Bij brieve van 22 December 1928 laat de heer Minister
van Kunsten en Wetenschappen aan de Academie een dubbel afschrift geworden
van het Koninklijk Besluit van 12 December 1928, waarbij de verkiezing wordt
goedgekeurd, van Prof. Dr. A.J.-J. VANDEVELDE, thans onderbestuurder, tot
bestuurder, en van Prof. Dr. J. PERSYN, werkend lid, tot onderbestuurder der
Koninklijke Vlaamsche Academie voor het jaar 1929.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

6
Vooraleer de bestuurstafel te verlaten betuigt de heer J. JACOBS, bestuurder voor het
jaar 1928, zijn dank aan de leden der Koninklijke Vlaamsche Academie, en uit zich
nagenoeg in de volgende bewoordingen:
HOOGGEACHTE COLLEGA'S,
Mijn bestuursjaar loopt ten einde. Ik aanzie het als een plicht Ued. uiter harte te
danken om het vertrouwen en de medewerking, welke Gij mij geschonken hebt.
Wat ik met de leden van het Bestuur verleden jaar hier heb beloofd, is grootendeels
verwezenlijkt. Dank zij de verhooging der uitgeloofde premiën zijn dit jaar talrijke
antwoorden op onze prijsvragen binnengekomen. Vele werken van beteekenis werden
voor onze bibliotheek aangekocht; enkele boeken kwamen verleden jaar van de pers,
nog meer - en daaronder zijn er hoogst belangrijke - zijn reeds gedeeltelijk afgedrukt.
Wij hebben de voorste bovenzaal van het Academisch gebouw tot een gerieflijke
werkplaats ingericht: zóó krijgen we, langzamerhand bruikbare, gezellige lokalen.
Weldra, hoop ik, zal ons allen de moed ontvallen om elders een schuilplaatsje te gaan
afbedelen. Eene zaak hebben we niet kunnen bekomen d.i. het bespoedigen van het
afdrukken onzer Verslagen; maar maatregelen werden onlangs getroffen om aan die
mistoestanden een einde te stellen.
Het is U allen wellicht bekend hoe hier ten lande, in den vreemde en vooral in
Noord-Nederland de Verslagen en Mededeelingen der Academie en hare uitgaven
gretig gelezen worden: een tastbaar bewijs dat hier degelijk werk geleverd wordt. Ik
wensch er Ued. hartelijk geluk mede.
Een woord van hartelijken dank ben ik vooral verschuldigd aan mijn wakkeren
onderbestuurder, Prof. Dr. A.J.-J. VANDEVELDE, die me altijd flink ter zijde stond,
en die door hetgeen hij elders met zooveel durf en wilskracht weet in te richten me
de geschikte man blijkt te zijn om het roer der Koninklijke Vlaamsche Academie
over te nemen. Mijn oprechte dank gaat evenzeer tot onzen minzamen secretaris, Dr.
L. GOEMANS, dien ik als een tweede Voorzienigheid der Academie aanzie. Zijn
ondervinding, zijn nauwkeurigheid, zijn dienstvaardigheid hebben me de taak van
bestuurder aanzienlijk vergemakkelijkt. Aan zijn initiatief en zijn invloed is het te
danken dat de Academie na de bange oorlogsjaren weer opfleurt, en een heerlijke
toekomst te gemoet gaat.
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Prof. Dr. VANDEVELDE, de nieuw verkozen bestuurder, neemt plaats in den
voorzitterszetel en betuigt zijn dank aan zijn collega's voor de eer die zij hem bewijzen
en het vertrouwen dat zij toonen in hem te stellen.
Hij vraagt zich echter af of hij die eer en dat vertrouwen wel verdient: is hij,
beoefenaar van de natuurwetenschap, wel de geschikte persoon om als bestuurder
op te treden in een midden van taal- en letterkundigen?
Zijn collega's, meent hij, hebben het echter zoo gewild om blijk te geven van hun
vriendschap en achting voor hem, die gedurende tien jaren trouw aan hun zijde stond,
en door zijn werklust het zijne heeft trachten bij te dragen, tot het bereiken van het
verheven doel door de Koninklijke Vlaamsche Academie steeds beoogd.
Spreker bedankt vervolgens den Z.E.H. JACOBS, zijn voorganger, die hem zoo kundig
den weg heeft voorbereid en den Bestendigen Secretaris wiens hooge verdiensten
hij reeds als onderbestuurder heeft leeren hoogschatten.
Ten slotte wenscht hij, dat het ingetreden jaar, dank zij de werkkracht harer leden,
voor de Academie moge zijn een jaar van hoogen bloei op de verscheiden gebieden
waarop zij zich beweegt. Daaraan zal hij als bestuurder zijn beste krachten wijden.
Met een woord van welkom tot den heer PERSYN, den nieuwen onderbestuurder,
verklaart hij het academisch jaar voor geopend.

Aangeboden boeken.
Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie
aangeboden:
Door de Regeering:
PIRENNE, H. ED.: Essai sur le beau. 51e afl. van Werken uitgegeven door de Faculteit
der Wijsbegeerte en Letteren der Universiteit te Gent.
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DEPT, GASTON G.: Les influences anglaise et française dans le Comté de Flandre
au début du XIIIe siècle. 59e afl. van dezelfde Reeks.
Le Musée belge, Nrs 3-4, 1928.
Bulletin bibliographique et pédagogique du Musée belge. Nr 7-10, 1928.
Door het Kon. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, te
Weltevreden:
Verslag der viering van den 150en Gedenkdag.
Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als
over geheel Nederlandts India. Anno 1682. I.
Door de Gentsche Afdeeling van het Davidsfonds:
Suske, door Richard DE WACHTER. (Nr 222 der Uitgaven).
Door den heer O. WATTEZ, werkend lid, namens den schrijver: Traité nouveau de
la langue flamande parlée et écrite a l'usage des Wallons. Par G.L. ROBYNS.
Door de Schrijvers:
J. GESSLER, Oude Volksgeneeskunde. (Uit Volkskunde, 1928).
Koloniale Aangelegenheden, door Dr. PAUL VAN OYE.
Overzicht der plantenaardrijkskunde van België, door denzelfde.

Aangekochte boeken.
Nederlandsche Volkshumor op stad en dorp, land en volk, door JOZ. CORNELISSEN.
I.
Das Volkslied im Appenzellerlande. Nach mündlicher Ueberlieferung gesammelt
von ALFRED TOBLER.
Das Volkslied im Luzerner Wiggertal und Hinterland. Aus dem Volksmunde
gesammelt und herausgegeben von A.L. GASSMANN.
Volkslieder aus dem Kanton Solothurn. Gesammelt und herausgegeben von SIGMUND
GROSIMUND.
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Volkslieder aus dem Kanton Aargou. Gesammelt von SIGMUND GROSIMUND.
Kintlerlieder der deutschen Schweiz, von GERTRUD ZURICHER.
Weihnachts- und Neujahrslieder aus der Schweiz, herausgegeben von ADÈLE
STOECKLIN.
Les chansons populaires recueillies dans la Suisse Romande, par ARTHUR ROSSAT.
Die Umwandlung in Kult, Magie und Rechtsbrauch, von EDUARD FRITZ KNUCHEL.
Volkskunde und griechisch-römisches Altertum, von OTTO WASER.
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Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
1o) Geneeskundige dienst bij het leger. - Bij brieve van 19 December 1928 verzocht
de heer Minister van Landsverdediging hem een driedubbele lijst voor te stellen van
burgerlijke geneesheeren die als ondervragers voor het Vlaamsch zouden kunnen
geroepen worden om deel uit te maken van de Jury, gelast met het afnemen van het
examen der militaire geneesheeren wat de practische Vlaamsche proef betreft.
Worden als candidaten voorgesteld de heeren Prof. Dr. FRANS DAELS,
briefwisselend lid, Dr. SANO, te Gheel, en Dr. TERLINCK, te Brussel.
2o) Uitreiking van den prijs van de ‘Société des auteurs et compositeurs
dramatiques aan’ den heer Paul De Mont. - Op Vrijdag, 21 December 1928, te 4
1/2 u. 's namiddags, werden, volgens overeenkomst, in de salons van de Academie
de afgevaardigden ontvangen van de Société des Auteurs et Compositeurs
dramatiques, nl. de heeren Besnard, Rooman en Doom, alsmede de schrijver, door
dit genootschap bekroond, heer Paul De Mont, dien Mevr. De Mont begeleidde. Het
Bestuur was vertegenwoordigd door den hr. Vandevelde, onderbestuurder en den
Bestendigen Secretaris. De heeren Vercoullie en Willems waren op de zitting
aanwezig. De hr. Jacobs, Bestuurder, door ambtsbezigheden belet, had zich laten
verontschuldigen.
De heer Vandevelde nam het woord om de heeren afgevaardigden te verwelkomen
en den heer De Mont geluk te wenschen met zijn verdienstelijk werk. De heeren
Besnard en De Mont spraken hun dank uit.
De zitting werd te 6 uur gesloten.
3o) Bestuurscommissie. - De Bestuurscommissie der Academie heeft volgens haar
reglement in het verloopen jaar
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twee zittingen gehouden nl. den 25 April en den 21 November 1928.
De verslagen dier zittingen liggen ter inzage op het bureel.
4o) Tachtigste verjaring van den heer G. Segers. - Namens het Bestuur der
Academie werd aan den heer G. SEGERS, werkend lid, een brief van gelukwensching
gezonden ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaring op 29 December jl. De heer
Segers zegde het Bestuur en de Academie van harte dank voor dit blijk van
genegenheid en belangstelling.

Mededeelingen namens commissien.
1o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis Bioen Bibliographie. - Prof. Dr.
LEO VAN PUYVELDE, voorzitter, legt verslag ter tafel over de Commissie-vergadering
in den voormiddag gehouden.
Waren aanwezig de heeren Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, voorzitter; Prof. Dr. M.
SABBE, ondervoorzitter; Dr. L. SIMONS; IS. TEIRLINCK, Mr. LEONARD WILLEMS, Dr.
L. GOEMANS, Dr. J. CUVELIER, leden; hospiteerend lid Dr. J. VAN MIERLO, S.J.
Aan de dagorde staat:
1o) Dyalogus Gilonis de VII Sacramentis: aanvulling bij de lezing over R. 2955-2962.
- Lezing door Dr. J. VAN MIERLO jun. S.J.
Dr. J. VAN MIERLO laat een werk kennen over pastoraaltheologie door den bisschop
van Kamerijk, Guiardus of Guido van Laon, overleden in 1247; hij meent in dezen
magister Gilo, den Meester Gielys, uit den Reinaert te mogen erkennen. Nu is meester
Gielys niet oorspronkelijk, maar Meester Jufroet; zoo schijnt de Reinaert vóór den
tijd van Guido te zijn ontstaan. Een plaats uit Gilo laat toe te bewijzen dat de
uitdrukking over see varen = transmarinare zooveel voor beevaarten als voor
kruistochten gebruikt werd.
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2o) Critische Bibliographie van Jan Frans Willems, door Dr. ROB. ROEMANS, ter
opneming in de Versl. en Meded. aangeboden. - De verslaggevers, Mr. L. WILLEMS
en Prof. L. VAN PUYVELDE brengen gunstig advies uit. Zij stellen voor deze
bibliographie in de Verslagen der Academie uit te geven; de schrijver zal echter
rekening moeten houden met de opmerkingen der verslaggevers.
3o) Itinerarium Belgicum 1623-1628 van DUBUISSON-AUBENAY ter uitgave
aangeboden.
Worden aangesteld als verslaggevers de heeren Dr. J. CUVELIER en Dr. L. VAN
PUYVELDE.
11o) 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: J. JACOBS, voorzitter; Prof. Dr. J. PERSYN,
ondervoorzitter; Dr. L. GOEMANS; O. WATTEZ; Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE; Prof.
Dr. L. VAN PUYVELDE, leden; Dr. J. VAN MIERLO en J. SALSMANS, hospiteerende
leden.
Aan de dagorde staat:
1o) Ingekomen stukken. - Aangeboden ter opneming in de Verslagen en
Mededeelingen, door den heer DE HAIRS: ‘Eene beknopte verhandeling over de
bewerkers van mathemathische woordenboeken (Geschiedkundige toelichting).
Worden voor de commissie aangesteld om het stuk te onderzoeken: Dr. L.
GOEMANS en Prof. VANDEVELDE, leden der Academie, waaraan zullen toegevoegd
worden Prof. CLAEYS, van de Gentsche Universiteit, en Dr. STERKENS, opziener van
het Middelbaar Onderwijs, specialisten in het vak.
2o) De overwinning van het gezond verstand op bluf en schitterschijn is op weg. Lezing door G. SEGERS.
De heer G. SEGERS afwezig zijnde, wordt de lezing tot de naaste zitting verschoven.
Daarna doet de heer secretaris, Dr. L. GOEMANS, eenige mededeelingen betreffende
het middelbaar onderwijs.
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Dagorde.
Lezing door Prof. Dr. J. Persyn, onderbestuurder der Academie voor 1929:
Beschouwingen over het werk van Dr. AMAND DE VOS, in leven werkend lid der
Academie. - De heer Bestuurder, Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, wenscht spreker
geluk en stelt voor de Levensschets van Dr. Amand de Vos, in het Jaarboek der
Academie op te nemen, wat onder handgeklap wordt aangenomen.
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Reinaerdiana
door Dr. J. van Mierlo jun. S.J.
Briefwisselend lid.
IV.
‘Dat hi ouer zee wille varen’ (2961)
Beevaart of kruistocht?
Onze eerste studiën over Reinaert I, waaruit volgde dat zelfs Reinaert Ib, nog heel
goed vóór het einde der XIIe eeuw kan tot stand gekomen zijn, hebben onzen geachten
collega in de koninklijke Vlaamsche Academie, Mr. L. Willems, aangezet, om de
redenen bekend te maken, waarom, volgens de door hem vroeger reeds meermaals
uitgedrukte meening, de Reinaert wat vroeger dan gewoonlijk in onze
literatuurgeschiedenis wordt aangenomen, later dan door mij werd betoogd, omstreeks
1240 zou geschreven zijn. Een beknopt verslag van zijn mededeeling verscheen nu
ook in de Verslagen en Mededeelingen der Academie(1), echter moeten we de
uitvoerige verhandeling nog missen. Zoo ware het wellicht beter te wachten, om over
zijne opvattingen te oordeelen, tot die ook verschenen is. Maar dat zou misschien
nog een tijdje kunnen aanloopen. Intusschen heeft hij toch zijne meening genoeg
bekend gemaakt, om haar hier te mogen bespreken. Ik ben er wel toe genoodzaakt,
om mijne dateering van ons dierenepos tegen een mogelijke opwerping te verdedigen.
Want, niet alleen biedt zijn voornaamste argument niet het geringste bezwaar tegen
mijne stelling; maar zij versterkt en bevestigt haar veeleer. Dit zou ik hier in 't kort
willen aantoonen.
Om misverstand te voorkomen, moet ik er op wijzen, dat Mr. L. Willems' stelling
in geen geval tegen de door ons verdedigde oorspronkelijkheid en dateering van het
eerste deel van den Reinaert, kan aangehaald worden. De plaats toch waaruit hij

(1) Versl. en Med. der koninkl. Vl. Academie, 1928, Juni, blz. 532-534.
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argumenteert komt voor in het tweede deel, en zou dus alleen voor dit deel kunnen
gelden. Het is immers heel goed mogelijk, dat er vóór de voltooing van Arnout's
werk door Willem een geruime tijd, een goede halve eeuw, verloopen was. Alleen
zou onze bewijsvoering de bevestiging moeten missen, die wij hadden afgeleid uit
Dr. D.A. Stracke's studiën over Willem's deel, volgens welke dit nog vóór het einde
der XIIe eeuw zou zijn tot stand gekomen. Toch wil ik ook die bevestiging niet zoo
gaarne opgeven, na al wat door Dr. Stracke daarvoor werd bijeengebracht. Dit zijn
wel elk op zichzelf geen apodictische bewijzen; doch alle samen gaan ze in één zelfde
richting, het einde der XIIe eeuw. En ze hebben toch heel wat meer en beters om 't
lijf, dan wat voor een dateering 1240-60 tot nog toe werd aangevoerd(1).
Met dien verstande vangen we hier de bespreking van Mr. L. Willems' opvatting
aan.
Het zal wel overbodig zijn, uitdrukkelijk te vermelden, dat ik het volkomen met
hem eens ben, om in den Reinaert geen parodie van Maerlant's Alexander te zien.
Zooals bekend hebben geleerden als J. te Winkel, Kloeke, J.W. Müller, G. Kalff en
anderen in den Alexander verzen ontdekt, die door den Reinaert-dichter zouden
geparodieërd zijn geworden. Zoo:
Het stont hem so, hi moestet doghen (Al. VIII, 315)
te vergelijken met:
Het stont hem soe, hi moest ghedoghen (R. 1590).
Maar zulke uitdrukking is voor een bepaalden toestand zoo natuurlijk, zoo
formule-achtig, dat Maerlant ze in hetzelfde boek nog tweemaal herhaalt (v. 251-52;
751-52); parodieerde hij soms zichzelf? En wat is er in zulk een vers dat aanleiding
tot parodie kon geven? En zoo met alle andere zoogezegd geparodieërde plaatsen,
die men soms als à plaisir uit allerlei romans in den Reinaert heeft willen zien.(2) Ze
zijn meestal weinig meer dan wat vaste, formuleachtige uitdrukkingen; andere moeten
bepaald anders

(1) Tot nog toe is niets tegen Dr. STRACKE's conclusies ingebracht geworden.
(2) b.v. G. KALFF. Geschiedenis, I, blz. 198 vlg.
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uitgelegd worden(1). Het feit zelf dat men zoo allerlei parodieën heeft meenen te
ontdekken bewijst te veel, en dus niets. En toch dienden deze parodieën voornamelijk
als bewijs, dat de Reinaert eerst na 1255, omstreeks 1260, zou ontstaan zijn(2).
Het bewijsmateriaal dat Mr. Willems hier brengt is als volgt.
Het eerste bewijs(3) is een identificatie van Deken Herman, door Reinaert vermeld:
hets IIJ iaer dat ic wart
Voer den deken Hermanne
In vullen seinde te bannen (2734-36).
Na een uitweiding over de bevoegdheden van een deken, meent M. Willems dat deze
deken Herman zou kunnen zijn: een decanus S. Pharaildis, te Gent, die in 1216 enkel
met Decanus H. wordt aangeduid; en hij vraagt zich af of die dezelfde zou zijn als
de Decanus Hermannus uit 1236 door Serrure aan Martin gesignaleerd.
Zulk een vermoedelijke identificatie vermag natuurlijk niets tegen ons betoog.
Daartegenover staat die van Dr. Stracke, S.J., waarvoor toch wel eenige argumenten
pleiten. Verder kan een Decanus H., zonder meer, evengoed zijn: Henricus, Hubertus,
Hugo, Hieronymus, enz., als Hermannus. Wel is waar vermeldde(4)

(1) b.v. In het vers: Wat cost Reinaerde scone tale (1073) ziet G. KALFF parodie van den roman
der Lorreinen: Want mi cost niet hoefsce tale (blz. 200). Zoo kan men overal parodie
ontdekken. Het vers komt overeen met het Fransch: Mes sa parole que li coste. Is onze R.
vóór het Fransch geschreven, dan parodieërde hij de Lorreinen niet; is het na het Fransch
ontstaan, dan volgde hij eenvoudig het Fransch. Zijn vers is in geen geval parodie.
(2) In mijn Geschiedenis, blz. 107, had ik ook reeds die parodieën verworpen.
(3) Mr. Willems weidt eerst nog uit over Vrouwe Alente (v. 297); maar waar hij zelf toegeeft
dat hij over die vrouw niets heeft kunnen ontdekken, zal dit wel niet als bewijsmateriaal
bedoeld zijn, doch alleen als wetenswaardige mededeeling.
(4) Uitvoerig schreef Stracke, S.J. over Deken Herman, uit den Reijnaert in Tijdschr. voor Taal
en Letteren XII (1924) blz. 267 vlg. en XIII (1925) 18 vlg. Daarin handelt hij in den breede
over de bevoegdheden van een deken, en bijzonder van een deken die in 's pauzen ban mag
doen. Hij identifieëert onzen Deken Herman met een Herman van Terrenburcht (gest. ±
1150). Deze studie schijnt Mr. L. Willems ontsnapt te zijn.
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Serrure aan Martin een Deken Herman van Gent uit 1236. Maar hij vergat zijn bronnen
aan te geven; en niemand heeft sedert dien Deken Herman nog ontdekt. Was het
wellicht ook geen interpretatie door Serrure van een Decanus H., dien hij wellicht
in een oorkonde van 1236 nog aangetroffen had?
Het tweede en voornaamste argument echter is wel het argument dat wordt afgeleid
uit volgende woorden van Koning Nobel: Reinaert wil als pelgrim vertrekken en had
den koning gevraagd, dat men hem zou geven palster ende scerp. Daarop ontbiedt
de koning zijnen hofkapelaan en legt hem op over dien peelgrijn een gheles te lezen
en hem scaerpe ende staf te geven. Belijn bedankt voor die opdracht: hij zal het niet
wagen; R. heeft immers zelf bekend dat hij is in 's pauzen ban. De koning antwoordt
dan:
Belin, wats dan?
Meester Jufroet doet ons verstaen:
Hadde een man alleene ghedaen
Also vele zonden alse alle die leuen,
Ende wildi aercheit al begheuen,
Ende te biechten gaen,
Ende penitentie daer af ontfaen
Dat hi ouer zee wille varen,
Hi mochte hem wel selue claren. (2954-2962).
Door deze woorden ‘ouer zee varen’, zou niet een beevaart, maar een kruistocht
bedoeld zijn. In het licht dan van de geschiedenis der kruistochten uit de eerste jaren
der XIIIe eeuw wordt aangetoond, dat de hier door den koning gewaagde theorie
paste omstreeks 1240. Trouwens, ook de Latijnsche vertaler, Balduinus, heeft deze
woorden van een kruistocht opgevat.
Ik moet de uiteenzetting van die toestanden voor rekening van onzen geachten collega
laten. Van belang alleen in dit verband is: dat in de eerste jaren der XIIIe eeuw zich
allerlei misdadigers bij de kruisvaarders hadden laten inlijven, om op die wijze aan
het gerecht te ontsnappen. Daardoor ook was de geestdrift voor die heilige tochten
zeer gekoeld. Herhaaldelijk werd tegen ongewenschten en vogelvrij verklaarden
opgekomen. Concilies, als dat van Tours, in 1236, en reeds in 1231, troffen
maatregelen, om zulke misbruiken te voorkomen: kruisvaarders, van zwaardere
misdaden beschuldigd, zouden eerst aan de geestelijke macht
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overgeleverd; en, werden ze inderdaad schuldig bevonden, ter beschikking van de
wereldlijke macht gesteld worden.
Op die toestanden zou de koning zinspelen, waar hij verklaart dat wie over zee
vaart zich zelf wel ‘claren’ kan.
Maar nu is het toch wel zeker, dat, in den Reinaert althans, van geen kruistocht
spraak is. Reinaert denkt alleen aan een beevaart; spreekt alleen van een beevaart.
Laten we even alle plaatsen aanhalen die hiermee in betrekking staan.
Reinaert heeft den koning voorgelogen, dat hij hem niet naar Kriekepitte
vergezellen mag, omdat hij in 's pauzen ban is; daarvan moet hij zich eerst vrij maken.
Daarom, zoo gaat hij voort:
Maerghin, als die zonne vp gaet
Willic te Roeme om aflaet.
Van Roeme willic ouer zee.
Danen ne keeric nemmermee,
Eer ic so vele hebbe ghedaen,
Coninc, dat ic met hu mach gaen enz. (2719-25)
De koning zal dan maar voorloopig met Cuwaert of een ander naar den schat gaan
zoeken; en geeft zijn volle goedkeuring aan R.'s onderneming:
Ende ic rade hu, Reynaert, dat ghi
Niet ne laet ghine vaert
Dat ghi hu van den banne claert’.
Waarop Reinaert:
So(ne) doe ic, sprac Reynaert,
Ic ga marghin te Rome waert,
Gaet na den wille mijn’ (2742-47).
Nu roept de koning zijn hof bijeen en verklaart dat hij geen klachten over Reinaert
meer wil hooren. Want hij beschouwt hem als zijn vriend. Was Reinaert roekeloos
te voren, hij wil zich beteren:
Reynaert wille maerghin vroe
Palster ende scerpe ontfaen
Ende wille te Roeme gaen,
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Ende van Rome danen wille hi ouer zee,
Ende dan commen nemmermee,
Eer hi heeft vul aflaet
Van alre zondeliker daet.’ (2792-98).
Brun en Isengrijn worden gevangen gezet. Doch R. zal zich nog verder over hen
wreken:
Hi dede datmen Brunen sneet
Van sinen rugghe een velspot af
Datmen hem teere scerpen gaf...
Hi ruunde toter coninghinnen:
‘Vrauwe, ic bem hu peelgrijn,
Hier es mijn oem Ysengrijn,
Hi heuet .IIIJ. vaste scoen.
Helpt mi dat icse an mach doen.
Ic neme hu ziele in mine plecht:
Het es peelgrins recht
Dat hi ghedincket in sine ghebeden
Al tgoet dat men hem noyt dede (2846-62).
De koningin belooft het hem; want:
ghi moetet varen
Huten lande in des Gods ghewout
Ouer berghe ende int wout
Ende terden struke ende steene (2870-73).
Hij heeft dus goede schoenen noodig. Isengrijn moet er twee afstaan; als nu ook
vrouw Hersuint die wolfinne hare schoenen moet afleggen, spot R. haar dezelfde
grimmige vertroosting toe: zij zal deel hebben in al den aflaat en al den pardoen die
hij in hare schoenen
Sal beiaghen ouer zee (2915).
's Anderendaags 's morgens verschijnt Reinaert reisvaardig, bij den koning en de
koningin:
Nu doet Reynaert gheuen, huwen knechte,
Palster ende scerpe ende laet mi gaen (2942-43)

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

19
vraagt hij. De koning doet dan den kapelaan Belijn komen en gebiedt hem:
hier es
Dese peelgrijn, leest hem een gheles
Ende gheuet hem scaerpe ende staf (2947-49).
Als dan Belijn weigert, vaart de koning tegen hem uit met de reeds vermelde theorie
van Meester Jufroet. Nog weifelt Belijn: hij zal het niet doen, indien de koning hem
niet schadeloos stelt tegen den bisschop en tegen den deken. Nu wordt de koning
woedend en Belijn haast zich dan ook de hem opgelegde taak te volbrengen, hij las
dat ghetijde van den daghe, hing hem een scaerpe om uit Bruun's vel en gaf hem
den staf in de hand:
doe was hi
Al ghereet te ziere vaert. (2986).
En zoo vertrekt Reinaert als peelgrijn (3015) met scaerpe ende palster omme den
hals (3027). Spoedig wil hij heen; want
Men sal gheene weldaet sparen.
Huwen orlof, ic wille varen.’ (3009-10)
Reinaert is nu op weg als peelgrijn (3015)
...hoe ghemackelic dat hem hinc
Scaerpe ende palster omme den hals
Ende die scoen, als ende als,
Die hi drouch an zine been
Ghebonden, so dat hi sceen
Een peelgrijn licht ghenouch (3026-31)
Verwonderd ziet zijn vrouw Hermeline hem thuis komen die ‘palster ende scerpe
drouch (3101). Ja, zegt R.: Ic bem worden peelgrijn (3105). En als hij nu Cuaert,
dien hij in zijn hol had gelokt, wil te lijf gaan, roept deze om hulp op Belijn, die
buiten wacht: Dese peelgrijn verbijt mi (3126).
R. stelt nu zijn vrouw voor te vluchten in de wildernis; deze verbaast er zich over:
had hij niet gezworen dadelijk over zee te trekken
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Nu hebdi dit lant verzworen
In te wonen nemmermee,
Eer ghi comt ouer zee.
Ende hebt palster ende scerpe ontfaen (3172-75)
Men weet hoe R.'s scerpe met Cuaert's kop aan 't hof belandde. Nog eenmaal vaart
de koning in zijn woede los tegen dien valsch peelgrijn (3410) en wij hebben alle
plaatsen aangehaald, waarin er van R.'s tocht eenig gewag wordt gemaakt.
Zooals men ziet: nergens is er hier spraak van een kruistocht, en niets laat toe te
veronderstellen dat Reinaert aan een kruistocht denkt. Hij is een peelgrijn. Hij wil
naar Rome en van daar over zee. Hij vertrekt met scaerpe ende staf, als een pelgrim;
hij ontvangt geen kruis, als een kruisvaarder.
Alleen de woorden van den koning: Dat hi ouer zee wille varen wil men van een
kruistocht verstaan. De door den koning voorgedragen theorie van Meester Jufroet
zou voor een kruistocht gelden. Maar wat zou dan het antwoord van den koning wel
beteekenen? Hoe zou hij Belijn's bezwaar daardoor hebben weggenomen, indien hij
had gezegd: ‘Wie ter kruisvaart trekt kan zich zelven ontslaan’ als Reinaert alleen
op beevaart wilde? In den samenhang en in geheel de redeneering kan het antwoord
toch maar alleen zijn: wie op beevaart naar Jeruzalem gaat, kan zichzelf wel ontslaan.
‘Maar over zee varen zou beteekenen: aan den kruistocht deelnemen.’ Het kan dit
beteekenen, ja; het beteekent dit noodzakelijk, neen. De uitdrukking zegt alleen: over
zee varen, hetzij als kruisvaarder, hetzij als pelgrim. Dat hier als pelgrim bedoeld is,
blijkt uit alles wat voorafgaat en wat volgt. En meermaals hebben wij varen
aangetroffen: Niet ne laet ghine vaert; ghi moetet varen huten lande... ouer berghe
en int wout; al ghereet te ziere vaert; ic wille varen; waar varen uitsluitend en
uitdrukkelijk gebruikt wordt van den pelgrimstocht, dien Reinaert wil ondernemen.
Men zou kunnen zeggen, dat de tocht naar Rome een pelgrimstocht was, de verdere
tocht naar Jeruzalem echter de tocht van een kruisvaarder. Dit is natuurlijk een loutere
veronderstelling, die echter weer door niets gesteund wordt, ja, zooals gezegd, tegen
geheel de redeneering indruischt. Van het kruis opnemen, ter kruisvaart gaan, wordt
nergens ook met één woord gewaagd. Reinaert wordt ook tot geen cruce signatus
gemaakt, als gebruike-
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lijk was voor wie op kruisvaart wilde gaan: hij ontvangt geen kruis; alleen scarpe
ende staf. Was inderdaad een kruistocht gemeend, dan zou dit toch wel ergens
doorschemeren. Het varen wordt overal gebezigd voor een pelgrimstocht. Wat
Reinaert over zee nog behoeft zijn alleen schoenen, als voor een pelgrim: zij zullen
hem dienen voor den pardoen, dien hij beiaghet ouer zee. Van het kruis, van wapenen,
van een uitrusting, die hij als kruisvaarder toch vooral zou noodig hebben, om dien
pardoen te verdienen, wordt nergens gewag gemaakt. Wijst ergens iets er op, dat de
verdere tocht, dien hij van Rome over zee zal ondernemen, een andere zal zijn dan
een eenzame, waartoe hij meer dan scerpe en staf en schoenen behoeft?
Nog eenmaal komt over zee voor: in de verwonderde vraag van Vrouw Hermeline:
Hadt gij niet gezworen niet meer metterwoonst in 't land te blijven, vóór gij over zee
zoudt gaan, en hebt gij daartoe niet tasch en staf ontvangen? (3172 vlg.). En duidelijk
hier ook weer alleen in verband met een pelgrimstocht.
En wat zal hij te Jeruzalem doen? Weer niets, in geheel den samenhang, dat op
een kruistocht wijst, dat laat vermoeden b.v. dat hij er strijden zal. Hij zal zijn pardoen
verdienen in de schoenen van Hersuint; er zoo lang blijven tot hij heeft vul aflaet
van alre sondeliker daet, tot hij al zijn zonden uitgeboet heeft. Weer duidelijk
veronderstelt dit een beevaart: het is iets wat afhangt van zijn wil, en niet, als in een
kruistocht, van de wisselvalligheden der oorlogskans. In de twaalfde eeuw werd er
veel gebeevaard naar de H. Plaatsen, uit boete of uit godsvrucht: velen om er in gebed
en boete hun leven te eindigen; anderen om na eenigen tijd van zulk een leven terug
te keeren. Juist in verband met Godefridus Andegavensis, dien we met Meester
Jufroet mogen vereenzelvigen, wordt verhaald, hoe deze abt aan den bisschop van
du Mans schreef over een zijner monniken, die voor straf naar Jeruzalem gebeevaard
had.(1) En men merke wel op dat dit varen over zee ook als een penitentie wordt
opgelegd:
te biechten gaen,
Ende penitentie daeraf ontfaen
Dat hi ouer zee wille varen.

(1) Aangehaald door D.A. STRACKE, Meester Jufroet in den Reinaert, Ts. Nederl. T. en Lett.
XLIII (1924) blz. 160. PL. 156. Ep. l. I, 3; III, 24, 25, 29, 30.
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Een beevaart was een gebruikelijke penitentie; maar een kruistocht? Wel te verstaan,
een penitentie bij de biecht voor de zonden opgelegd; niet een vrijwillig op zich
genomen uitboeting. Blijkbaar heeft de dichter aan een motief als
Reinaert-kruisvaarder nooit gedacht. En toch, was dit hem in den zin gekomen, hoe
hij het zou uitgewerkt, uitgebaat hebben. Maar met geen woord wordt ook maar
aangeduid, dat de verdere tocht over zee een andere zou zijn als de eerste naar Rome.
Deze is onmogelijk een kruistocht. Was de tweede dit, dan zou dit toch wel ergens
zijn gezegd geworden; dan zou in 't bijzonder dit verdere deel van Reinaert's boete
zijn geldend gemaakt; dit zou immers de voornaamste en krachtigste boete zijn
geweest, die diepst indruk moest maken. Maar nergens drukt Reinaert noch de koning
hier op. Wat Reinaert te Jeruzalem wil doen past uitsluitend bij een beevaart.
Ook is er in de woorden van den koning volstrekt niets dat aan de controversen
over het deelnemen van ongewenschten aan de kruistochten uit de eerste jaren der
XIIIe eeuw herinnert. Hij spreekt van misdadigers, die tot inkeer gekomen zijn, die
hunne zonden in een rouwmoedige biecht met een goed voornemen van bekeering
hebben afgelegd, en die dan als penitentie naar het H. Land varen: zulken kunnen,
zegt hij, volgens de leer van meester Jufroet, daardoor zelf reeds ook uit den ban
ontslaan worden. En die vaart naar Jeruzalem werd hun als boete bij de biecht
opgelegd. En de voorgedragen leer is niet de uitspraak van een concilie, maar de
meening van een meester in de theologie. Dat is toch een geheel ander geval dan van
hen die zonder biecht, zonder voornemen, eenvoudig zich bij de kruisvaarders laten
inlijven om aan het gerecht te ontsnappen, geheel een andere leer dan die van een
concilie. En zulk een vaart over zee die als penitentie wordt opgelegd is wel ook een
beevaart, geen kruistocht. Zoodat, zelfs indien men, tegen samenhang en redeneering
in, wilde staande houden, dat over see varen alleen en uitsluitend kan beteekenen:
het kruis opnemen, aan een kruistocht deelnemen, en daarom dit ook hier beteekenen
moet, er nog niet uit afgeleid kon worden, dat de koning hier op die controversen
zinspeelt. In geen geval kan de dietsche Reinaert daarvoor aangewend worden.
‘Maar de Latijnsche vertaler heeft de woorden toch wel opgevat van een
kruistocht?’ Inderdaad; en niet alleen de Latijnsche vertaler; maar ook het Fransch
spreekt hier duidelijk van een kruistocht.
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Men weet hoe het Fransche gedicht zich tamelijk eng aansluit bij het eerste deel van
onzen Reinaert Ia, bij het deel dat wij als het oorspronkelijk werk van Arnout
beschouwen. Maar de Fransche dichter heeft dan diens onvoltooide werk, dat hij
alleen kende, moeten afmaken. Hij heeft er een onbeholpen slot aan toegevoegd:
Reinaert komt er vrij door de eenvoudige verklaring dat hij berouw heeft over al zijn
misdaden, en als kruisvaarder wil vertrekken:
Or voil venir a repentance.
El non de seinte penitance
Voeil la crois prendre por aler
La merci deu outre la mer. (1387-90).
Indien hij daar sterft zal hij gered zijn. De koning is ontroerd; Grimbert steunt
Reinaert. ‘Hij zal er nog slechter van terugkomen dan hij er heen gegaan is’; werpt
nog de koning op; ‘want zoo gebeurt het gewoonlijk.’ Doch eindelijk stemt hij toe:
‘hij vertrekke, maar keere nooit terug.’ Reinaert ontvangt het kruis:
Mes conment que il en doie estre,
La crois est en l'espaule destre.
Escrepe et bordon li aportent.
Na een groet alleen aan den koning en aan de koningin, in wier gebeden hij zich
aanbeveelt en die hem een ring aan den vinger geeft, vertrekt onze pelgrim. Pas is
hij buiten bereik, op een hoogte, vóór aller oogen, of hij werpt kruis en allen anderen
rommel van zich af:
Renart a pris as meins la crois.
Si lor escrie a haute vois:
Danz rois, tenes vostre drapel!
Que dex confonde le musel
Qui m'enconbra de ceste frepe
Et del bordon et de l'escrepe (1511-16).
Zooals men ziet: hier is er duidelijk spraak van een kruistocht. Maar dan wordt ook
Reinaert tot kruisridder gemaakt: hij ontvangt het kruis op zijn rechter schouder, hij
werpt het kruis af.
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Geen twijfel mogelijk. Eigenlijk toch wel: want het gebeurde meermaals dat pelgrims,
om zich als zoodanig te onderscheiden, een of ander teeken op hun kleederen droegen:
‘Praeter baculum et peram, quodam insuper signo in capite vel super vestes
distinguebantur peregrinantes, ut discimus ex Stat. Mantuae, 1. I, c. 63, in Cod. regio
4620: Intelliguntur peregrinari... habentes habitum vel signum peregrinationis et
peregrinorum, videlicet galerum, bordonum et signum in capite et manibus, seu
eorum signum super vestes.’ (Glossarium mediae et infimae latin... Du C
nge-Henschel. i.v. peregrinatio). Toch wordt hier wel een kruistocht bedoeld: R.
neemt het kruis der kruisvaarders aan; dat blijkt nog uit dien schimp dien hij Nobel
nazendt: Salutz te m nde Coradins (Noradins). 1521. En juist: uit deze vergelijking
blijkt toch weer, dat onze dietsche dichter geen kruistocht bedoelde: een kruis wordt
door hem nergens vermeld. Zoo mag de Fransche voorstelling ons helpen beseffen
wat onze Reinaert zou geweest zijn, had de dichter aan een motief van
Reinaert-kruisvaarder gedacht. Indien hij dit motief had willen uitwerken, indien hij
zelfs het Fransch had gekend, dan ware dit toch wel ergens eenigszins onderlijnd
geworden.
In het Fransch schijnen beide motieven van beevaart en kruistocht dooreen te loopen.
Waarschijnlijk heeft de dichter een oudere bron met Reinaert-beevaarder gekend;
doch, onder den invloed der controversen over de inlijving van misdadigers, er het
nieuwe motief van Reinaert-kruisvaarder ingelascht.(1)
Zoo ook heeft de Latijnsche vertaling van onzen Reinaert door Balduinus junior een
kruistocht: op het bezwaar van Belijn antwoordt hier de koning:
Prelati dicunt: quacumque gravatus
Sorde licet quis sit, crux redimit tamen hanc:
Si cruce signatur terram transgressus ad almam
Omnia donantur sordeque liber erit. (1488-71).

(1) Men weet hoe, volgens Foulet, het Fransche Plaid in de nog bewaarde redactie geen
omwerking zou zijn van een oudere redactie, maar de oorspronkelijke, uit het jaar 1179 of
1184. Zoo moet men zelfs niet tot 1240 wachten om zinspelingen op die controversen, zoo
er al op gezinspeeld wordt, in R.-gedichten aan te treffen.
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Hier ook geen twijfel mogelijk. Maar wat bewijst dit voor de opvatting van den
dietschen dichter? Kan Balduinus het motief van een beevaart niet veranderd hebben
in dat van een kruistocht? Juist weer het feit dat hier zoo klaar op een kruistocht
gezinspeeld wordt, wijst er op, dat de Dietsche dichter geen kruistocht bedoelde: had
hij dit bedoeld, zou dit niet even klaar ten minste en duidelijk als hier zijn uitgekomen?
Voornamelijk daar anders niets bij hem tot die opvatting leiden kon. Hij wil die
woorden in verband met den geheelen samenhang opgevat zien van een beevaart.
Trouwens, geheel de voorstelling van den latijnschen dichter is verschillend. Hier
geen spraak van biecht, berouw en penitentie: het deelnemen alleen aan een kruistocht
maakt vrij van alles; hier geen beroep op het gezag van een geleerde, maar op de
uitspraak van een concilie: Prelati dicunt. En daarop zinspeelt ook Belijn in zijn
antwoord, dat mede geheel afwijkt van wat in 't Dietsch staat:
ablata tamen, rex,
Debent restitui, lex quia dicit ita;
Peccatum remanet nisi furtum restituatur,
Ablatum furtum devorat omne malum.
Ergo Reynardo, quia fur est perdoque juris,
Nil faciam, cum sic asserit esse palam,
Ergo prelatos nisi me servaveris horum
Indempnem.’ (1472-1479).
Ook dit luidt als de uitspraak van een concilie. De koning had verklaard: de prelaten
zeggen dat het kruis van alle zonden en misdrijven vrij maakt. Belijn voegt er de
voorwaarde dier bevrijding aan toe: indien het recht hersteld wordt en het gestolene
teruggegeven. Van dit alles niets in 't Dietsch. Belijn antwoordt hier eenvoudig:
Ic en doere toe crom no recht,
Van gheesteliker dinc altoes,
Ghine wilt mi quiten scadeloos
Ieghen bisscop ende ieghen den deken. (2964-68)
Het Latijn heeft den koning heel wat anders laten voorhouden, en Belijn heel wat
anders laten antwoorden. Klaarblijkelijk heeft hij het motief van 't Dietsch veranderd;
maar daarbij verliest hij dan ook den werkelijken toestand uit het oog: Reinaert was
in
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den ban, den pauselijken ban nog wel, niet omdat hij gestolen had, maar omdat hij
Isengrijn had aangeraden uit zijn klooster te ontvluchten (2717).
Wat is er gebeurd? Balduinus heeft de zonderlinge theorie die de koning aan
Meester Jufroet toeschreef niet meer begrepen. Wie was die Meester Jufroet? Wat
bedoelde hij wel? Intusschen hadden nu concilies, als dat van Tours, maatregelen
getroffen tegen vogelvrij verklaarden die aan de kruistochten wilden deelnemen.
Dezen hadden in de eerste jaren der eeuw groote moeilijkheden veroorzaakt, welke
door officieele beslissingen werden bijgelegd. Het motief dat Balduinus niet meer
begreep heeft hij dan veranderd naar aanleiding van die controversen en de uitspraken
der Kerk. Voor een onbekenden geleerde heeft hij de vereenigde kerkprelaten gezet;
voor een private meening, de uitspraak van een concilie. Wel te verstaan, indien hij
werkelijk op die controversen zinspeelt, wat niet iedereen wellicht gereedelijk zal
aannemen.
In plaats dan van tegen een vroegere dateering van onzen Reinaert te pleiten, zou
het hier behandelde motief juist kunnen bewijzen, dat ook R. Ib nog vóór die
controversen over het deelnemen aan de kruistochten van allerlei ongewenschten is
ontstaan. R Ib heeft deze blijkbaar nog niet gekend. Waren die in dien tijd tot stand
gekomen, wat een dankbaar gebruik Willem er van zou hebben gemaakt. Dat paste
immers zoo juist in R.'s geval. En hoe heerlijk: Reinaert-kruisvaarder. Had de dichter
er ooit zelfs ook maar aan gedacht, hoe hij van het begin af Reinaert er mee zou
hebben laten optreden. Wat zou deze er mee geschermd hebben!
Toen Balduinus dan aan 't vertalen ging, waren de tijden veranderd: Jufroet was
lang uit de herinnering weg. Maar die controversen, die nog wel nu en dan kwamen
opduiken, hadden intusschen plaats gegrepen en waren kerkelijk beslecht geworden.
Balduinus heeft er zich van bediend, om een motief, dat hij zelf niet meer begreep,
dat in zijn tijd niet meer begrepen werd, te veranderen, als gewoonlijk navolgers, op
onbehendige wijze.
***

Nog een andere reden noopte den vertaler tot deze wijziging. Na 1240 was een
beevaart naar het H. Land onmogelijk geworden. In 1244 was Jeruzalem voor goed
in de handen der Saracenen ge-
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vallen. Wel traden later nog tijden van verademing op. Maar voor lange jaren bleef
een bezoek aan de H. Landen onmogelijk.
En immer sedert den eersten val van Jeruzalem in 1187, of sedert Richard
Leeuwenhart zich weder naar Europa moest inschepen in 1192, viel er nog weinig
aan een beevaart naar de H. Plaatsen te denken. Na het weinig eervol verdrag van
Keizer Frederik met Sultan Malek el Kamel van Egypte in 1229 keert Jeruzalem wel
weer voor enkele jaren terug aan de christenen; tot het in 1239 op nieuw genomen,
in 1245 voor goed in de macht der Saracenen kwam(1).
In den tijd der Kruistochten nu, in de XIIe eeuw, trokken zeer velen uit boete of
door innige godsvrucht gedreven op beevaart naar de H. Plaatsen: een beevaart naar
het H. Land lag in de gebruiken van het geloovige volk. En in hunne verdragen met
de Saracenen zijn de christene vorsten er, op het einde der XIIe eeuw, steeds om
bezorgd de vrijheid van beevaart naar Jeruzalem te verzekeren.
Uit zulke toestanden blijkt dan opnieuw dat R Ib gedicht schijnt te zijn in den tijd
toen zulke beevaarten nog gebruikelijk waren en licht konden gebeuren, vóór het
einde der XIIe eeuw liefst; in alle geval ook weer vóór 1240-45, al waren die
beevaarten in de eerste jaren dier eeuw al zeer lastig, zooniet onmogelijk geworden:
vóór 1200 passen ze best. Aan een beevaart kon Balduinus niet meer denken.
***

In plaats van Meester Jufroet wil Mr. L. Willems Meester Gielijs lezen. Dit is de
lezing van R. II en van het Dyksche handschrift, tegen die van het Comburgsche.
Zoo meent Mr. Willems dien Gielijs te kunnen vereenzelvigen met een kruisvaarder,
Egidius van Leeuw, die in 1219 uit Egypte schrijft over de verovering van Damiate(2).
Over de lezing Jufroet spreekt hij niet.

(1) Zie hierover Prof. O.C. BRANDSMA. Wanneer schreef Hadewijck hare Visioenen? in Studia
catholica, II (1926) blz. 248. Zie daar ook de aanhaling uit Jacob van Vitry's Historia
Orientalis c. 51 en 52 over die beevaarten naar Jeruzalem en over het heilig leven dat daar
geleid werd door die beevaarders.
(2) Zie DELPRAT G.H.M. Johannes Aegidius van Zierikzee, bijdrage tot de geschiedenis van het
innemen van Damiate in 1219, in Bijdragen van vaderl. Geschiedenis, v. 75, Arnhem, 1847.
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Nochtans had P. Stracke reeds bewezen dat deze lezing wel de oorspronkelijke is(1).
Het steeds duidelijker blijkende gezag van het Comburgsche handschrift moet haar
ook doen verkiezen.
Daarbij komt dat Jufroet, verbastering van Godefridus, duidelijk spreekt voor den
naam van een vreemdeling: Geoffroy of zoo iets. Daaruit volgt dat de door en door
vlaamsche naam Gielijs hier niet oorspronkelijk kan zijn: Gielijs kan onmogelijk
zijn veranderd geworden tot Jufroet. Men begrijpt echter zeer goed, hoe een kopiist
dien vreemden naam Jufroet tot Gielys heeft kunnen wijzigen. Hij heeft niet meer
geweten wie die Jufroet was; maar uit den samenhang heeft hij begrepen, dat deze
een canonist of moralist, een godgeleerde, moet zijn geweest; en heeft dan den naam
van een in zijn tijd bekenden godgeleerde in de plaats gezet.
Reeds J. Fr. Willems, in zijn uitgave van den Reinaert, had, naar het voorbeeld
van Grimm, dezen Jufroet vereenzelvigd met Godefridus Andegavensis(2), een
Benedictijnenabt, die in 1132 gestorven is. D.A. Stracke heeft deze vereenzelviging
uitvoerig gestaafd(3). Die Geoffroy was een der meest gezaghebbende canonisten uit
de XIIe eeuw. Gemengd in al de belangrijke gebeurtenissen van zijn tijd, voornamelijk
in den Investituurstrijd, was hij het, die de theorie van het dubbele zwaard, de duo
gladi, de eerste wellicht heeft opgezet en verdedigd. Hij was ook bekend om zijn
praktische werken, in 't bijzonder over de biecht.
Nu heeft hij wel nooit zoo iets geleerd als de koning hem hier toeschrijft. Maar
dat moet ook niet: wel niemand heeft ooit geleerd dat een zondaar, een misdadiger,
zichzelf van een kerkelijken, een pauselijken ban kon ontslaan. Wel zou men kunnen
meenen dat hij aanleiding heeft gegeven tot zulk een leering; althans beschouwd kon
worden als voorstander van dergelijke theorie. Hij was een overtuigd contritionist:
en over de macht van het berouw ter vergeving van de zonden heeft hij enkele
uitlatingen, die verkeerd konden uitgelegd worden. Ook tegen al te streng optreden
van de geestelijke macht laat hij een waarschuwende

(1) In zijn studie Meester Jufroet in den Reinaert, Tijdschr. Nederl. Taal en Letterkunde, XLIII
(1924) blz. 158 vlg. Over dien Gielys laat ik Mr. L. Willems zelf verder handelen.
(2) Reinaert de Vos, Gent 1836, bij v. 2957.
(3) Tijdschr. Ned. T. en Lett., XLIII, 1924, blz. 145 vlg.
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stem hooren. Hij vermeldt zelfs anderen, als zijn eigen leermeester, een zekeren
Wilhelmus, die zou geleerd hebben dat zekere zonden konden vergeven worden
zonder de tusschenkomst der potestas clavium van de Kerk.
Zoo leerden nog anderen in dien tijd: Godfried Babion (gest. 1135, een Brabander,
die bisschop werd van Bath in Engeland) zegt in een zijner preeken: sunt quidam
qui dicunt se posse poenitere sine ministro Ecclesiae(1). Er zijn dus wel godgeleerden
geweest, die de noodzakelijkheid der tusschenkomst van de potestas clavium ter
vergeving aller zonden hebben geloochend. Maar noch Jufroet van Angers noch
Godfried Babion hebben zoo iets zelf voorgedragen. Jufroet verklaart uitdrukkelijk
dat geen zonden kunnen vergeven worden zonder de potestas clavium der Kerk.
Maar de dilettant-theoloog, die de koning was, kon zoo iets als wat hij voorhoudt
wel door verwarring of wanbegrip op rekening van Jufroet hebben gezet, wat op die
van diens leermeester of anderen kwam.
Toch dient wel opgemerkt, dat het in de door den koning voorgedragen theorie
niet gaat over het al of niet vergeven van zonden door de tusschenkomst der potestas
clavium. Wij hebben hier een gansch ander geval. Verondersteld wordt zelfs, dat de
zondaar met een waar berouw en een vast voornemen zijn boosheid af te leggen, is
te biechten gegaan, van zijn zonden werd vrijgesproken en als boete een over see
varen heeft ontvangen. Wat de koning beweert is eenvoudig, dat zoo iemand ook,
daardoor alleen, zich zelf wel claren kan van allen kerkelijken ban. Het gaat hier dus
niet over een vrijspraak van zonden, maar over een ontslagen-worden uit de
excommunicatie, waartoe nog steeds de tusschenkomst van de paus of van hem die
het banvonnis had uitgesproken vereischt blijft.
En toch is hier wel Geoffroy d'Angers bedoeld. Want we moeten hier niet zoeken
naar een godgeleerde, die zoo iets als de koning voorhoudt werkelijk zou onderwezen
hebben. Dat heeft wel niemand ooit gedaan: omdat het een dwaasheid is: dat men
hem selve claren kan. Het strijdt ‘tegen elke rechtsautoriteit en tegen het gezond
verstand. Elk gezag moet zichzelven uitsluitend het recht voorbehouden, om een
door haar geveld vonnis te

(1) P.L. 171, c. 484.
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wijzigen of op te heffen. En dat is juist het leuke in dit geval, dat de “geleerde” Nobel
met veel omhaal van gezag en redenen, iets beweert wat 'n oplettende toehoorder
direct als hoogst onwaarschijnlijk zal verwerpen(1)’. De koning wil zich alleen uit de
verlegenheid helpen, door een theorie op te stellen, die hij onder 't gezag van een
bekend canonist wil zien aanvaarden. Tegen het verzet van Belijn om een geestelijke
functie te voltrekken aan een gebanvloekte, doet hij beroep op het canoniek recht,
en beweert hij: dat zoo iets wel mag, als die gebanvloekte berouw heeft over zijn
misdaden, te biechten is gegaan en als penitentie naar de H. Landen wil beevaren.
Deze voorwaarden ontleent hij aan Reinaert's geval zelf, die immers berouw had
over zijn zonden, gebiecht had en naar Jeruzalem wilde vertrekken. En zooals men
voor een zuiver theologische leering beroep zou doen op het gezag van een beroemd
theoloog, als de Magister Sententiarum of de H. Thomas, zoo doet de koning hier
beroep op het gezag van een beroemd canonist. Met andere woorden; in plaats van:
canonisten leeren, of het kerkelijk recht leert, zegt hij: meester Jufroet de vermaarde
canonist, de vertegenwoordiger der canonisten, de man van het kerkelijk recht, leert
wel... zonder dat deze dit werkelijk zou geleerd hebben, als hij zoo maar, om zijn
kapelaan te beschamen, den naam en het gezag van een bekend canonist kan doen
gelden. Of nog: de koning wil zijn theorie voorstellen als geheel in den haak volgens
het kerkelijk recht. En het kerkelijk recht dat was Jufroet, de gezaghebbende canonist.
De koning kende van de vroegere canonisten juist Jufroet, die immers algemeen
bekend was geworden in de XIIe eeuw; en waar hij zich nu op 't kerkelijk recht wil
beroepen, zegt hij: Meester Jufroet.
Daarom is het hier voldoende, maar ook noodzakelijk, dat die meester Jufroet
inderdaad zulk een vermaard canonist is geweest; noodzakelijk, omdat de koning
blijkbaar uit het kerkelijk recht zijn betoog wil afleiden. Waar wij dan zien, dat hier
het gezag wordt ingeroepen van een bekend canonist, dat Jufroet van Angers inderdaad
zulk een canonist is geweest, dat de naam Jufroet naar een Romaanschen geleerde
wijst, dat geen ander canonist met dien naam in die tijden kon ontdekt worden, dat
Jufroet tegenover

(1) STRACKE o.c. blz. 149.
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Gielijs zonder twijfel oorspronkelijk is, daar mogen wij gerust aannemen, dat koning
Nobel hier wel Jufroet van Angers heeft bedoeld.
Om te besluiten: ook het tweede deel van Reinaert I, het deel van Willem, is nog
tot stand gekomen, in een tijd toen Meester Jufroet, nog als canonist bekend was en
gezag had; toen, vóór de tweede helft der XIIIe eeuw, een beevaart naar het H. Land
als penitentie in de gebruiken lag van het geloovige volk en nog licht uitvoerbaar,
nog niet onmogelijk was geworden, wat vooral treft aan het einde der XIIe eeuw;
nog vóór de controversen ontstonden over het deelnemen van ongewenschten aan
de kruistochten, d.i. vóór de eerste jaren der XIIIe eeuw.
Aan deze laatste beschouwing echter wil ik persoonlijk niet te groot belang hechten:
het was er mij hier vooral om te doen aan te toonen dat er in onzen R. nog van geen
kruistocht spraak is, dat er dus ook van geen zinspeling op die controversen kan
gewaagd worden, om onzen R. omstreeks 1240 te laten ontstaan. Indien Balduinus,
die wel het motief van een beevaart in dat van een kruistocht heeft veranderd,
inderdaad op die controversen heeft willen zinspelen, wat ik voor mij toch niet als
bewezen vermag te beschouwen, dan zou daaruit niet alleen niets tegen de in onze
vorige studiën bereikte conclusies kunnen afgeleid, maar veeleer een bevestiging
aan de hand gedaan worden.
Dit is niet de eenige plaats waar de vertaler Balduinus zijn model heeft veranderd.
Veel heeft hij niet meer begrepen. Wilde men eens al de door hem aangebrachte
wijzigingen onderzoeken, dan eerst zou duidelijk blijken, hoe veel ouder zelfs R. Ib
reeds moet heeten.

V.
Dyalogus gilonis de vii sacramentis.
Meester Jufroet, dien we met Geoffroy d'Angers hebben vereenzelvigd, stond als
beroemd canonist vooral bekend in de XIIe eeuw. Daaruit zou kunnen afgeleid worden,
dat het tweede deel van onzen Reinaert nog in die eeuw is tot stand gekomen; wat
past bij een geheele reeks andere aanwijzigingen in dezelfde richting. Toen Balduinus
de Jongere zich tot de vertaling van
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onzen R. zette, wist hij klaarblijkelijk niet meer wie die Meester Jufroet was. Hij
heeft dan zijn naam en de hem toegeschreven theorie veranderd in de uitspraak van
een concilie: praelati dicunt. Maar sommige handschriften van onzen R. hebben hier
ook niet meer Meester Jufroet, doch Meester Gielijs. Wanneer is deze verandering
kunnen gebeuren? Wanneer heeft men hier Meester Gielijs kunnen schrijven? Indien
we eens met eenige zekerheid wisten, wie die Meester Gielijs mag zijn, dan zouden
we daaruit weer mogen afleiden vóór welken tijd de redactie met Meester Jufroet,
de oorspronkelijke, zal ontstaan zijn, om welken tijd weer die Meester Geoffroy zijn
bekendheid hier had verloren, om door Meester Gielijs verdrongen te worden.
Wij meenen nu te kunnen aantoonen, wie die Meester Gielijs is geweest.
***
Onlangs werden door den geleerden en ijverigen archivaris van Antwerpen, Dr. Fl.
Prims, aanzienlijke gedeelten uitgegeven van een, wat hij noemt, compendium van
pastoraaltheologie, voor de priesters uit het Kamerijksche in de XIIIe eeuw
vervaardigd, en dat in handschriften gewoonlijk heet: Dialogus Gilonis de VII
sacramentis(1). De uitgever heeft vooral op het oog gehad het belang dat deze
verhandeling bezit voor de kennis van het godsdienstig leven te onzent in die tijden.
Dat dit werk eenige beteekenis zou kunnen bezitten voor de geschiedenis van onzen
Reinaert, zal hij wellicht niet eens hebben vermoed. En toch is, naar mijn overtuiging,
die Gilo de Meester Gielijs, op wien de koning, Nobel, volgens de redactie van R.
II en volgens het Dycksche handschrift f van R. I, zich beroept voor zijn zonderlinge
theorie over het hem selven claren van den kerkelijken ban. Daarom heb ik gemeend,
dat het de moeite zou loonen even hier op dit geschrift terug te komen, om het in
verband met die geschiedenis van onzen Reinaert te beschouwen.

(1) Het Middeleeuwsche Godsdienstleven naar een ‘compendium’ van Pastoraaltheologie voor
de priesters uit het Kamerijksche in de XIIIe eeuw. Verschenen in Collectonea Mechliniensia
III (1928). De uitgever heeft geen eigenlijk wetenschappelijke uitgave willen bezorgen; zijn
doel was oogenschijnlijk een ander.
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Het door den uitgever gebruikte handschrift is dat van de koninklijke bibliotheek te
Brussel. Daar komt die Dialogus voor in een uitvoerig handschrift, om292 om20, uit
de XVe eeuw, te midden van een reeks andere theologische werken(1). Hier heet het:
Dyalogus Gilonis de VII sacramentis et quibusdam aliis interpositis. Bij de
inhoudsopgave die voorafgaat wordt het nog genoemd: Summa septem
sacramentorum(2).
Het werk is opgevat als een dialoog tusschen GILO, den leermeester en PETRUS,
den jongen priester, die in de voornaamste verplichtingen van zijn priesterlijke
bedieningen onderricht wordt. Naar dien Gilo werd het betiteld. Wie is die Gilo?
Een gefingeerde naam? Of de naam van den schrijver zelf?
In den catalogus van Rooklooster van 1503, ter koninklijke bibliotheek, staat onder
den naam: Gilo, episcopus cameracensis, ons werk vermeld als: Dialogus de septem
sacramentis, te zamen met een dialogus de creatione mundi(3). Gilo zou dus een
bisschop van Kamerijk zijn geweest. Elders wordt het werk steeds toegeschreven
aan een bisschop van Kamerijk, met den naam Guiardus. nl. Guiardus de Laudano
of Guy de Laon. Zoo zal de schrijver zijn naam Guido, Guiardus, Guy in zijn
verhandeling Gilo hebben geschreven: is dit verwarring met Egidius, Gilles, Gilo?
Of is het soms een samenstelling uit de eerste lettergrepen van Gui(do) Lau(dunensis)?
In alle geval: in den catalogus manuscriptorum variarum bibliothecarum Belgii,
waarin de handschriften werden opgenomen die in de verscheidene bibliotheken van
België aanwezig waren(4), staat onder Guiardus episcopus cameracensis hetzelfde
werk vermeld met den titel: de officiis ecclesiasticis, waaronder het ook is

(1) Nr 1291-1311, in Catalogue van den Gheyn, III onder nummer 1623, bij de werken van den
H. Bonaventura. Dit handschrift is afkomstig van de abdij van Korssendonck. Voor de verdere
beschrijving, zie V.d. Gheyn, I. c.
(2) Incipit Tabula quantum ad principales tytulos summe septem Sacramentorum.
(3) S II, 152, f. 19 ro.
(4) Over dien catalogus heb ik gehandeld in Ons Geestelijk Erf, Een katalogus van handschriften
in Nederlandsche bibliotheken uit 1487. Zie daar de beschrijving. Het handschrift berust op
de bibliotheek te Weenen, nr 9373, het nummer der Fidei - Kommissbibliotheek, waar het
vóór den oorlog was. Wij bezitten er een photographische reproductie van.
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gegaan(1). Die catalogus werd vervaardigd in St-Martensdaal, te Leuven, in 1487;
overgenomen en aangevuld te Rooklooster omstreeks 1540. De catalogus van 1487
is verloren; die van Rooklooster bestaat nog: hierin komt die vermelding voor onder
de posten die uit den ouderen catalogus stammen. Het werk berustte nog te
Groenendaal.
Verder, zooals Dr. Prims terecht opmerkt: ‘Over de toewijzing aan Guiardus van
Laon zijn allen het eens, die zich het vraagstuk hadden aan te trekken, zoowel
FOPPENS, Bibliotheca Belgica (I, 384, uitg. 1739) als DAUNOU in de Histoire litteraire
de la France (t. XVIII, 354, 1835) als DEMANET en WAUTERS, beiden in de
Biographie nationale (op Fontaine en op Guy de Laon, 1880-1885)(2). Men kan daar
nog aan toevoegen: M. LE GLAY, in Cameracum christianum(3).
Foppens zegt, na het werk vermeld te hebben: Laudat librum Joannes Garetius
libro De vera praesenti Corporis Christi in Eucharistia; zonder echter uitdrukkelijk
te verklaren, dat Garetius, een kanunnik van St-Martensdaal, wiens werk verscheen
te Antwerpen in 1561, de verhandeling aan Guiardus toeschrijft; al mogen wij dit
toch wel uit zijn woorden besluiten(4).
Nog een tweede bewaard gebleven handschrift van het werk berust thans ter
bibliotheek van de hoogeschool te Leiden. Dit werd geschreven in 1420 te Keulen,
door een monnik Theodoricus, en kwam later in het bezit van het Collatie Huys der
Broeders van het Gemeene Leven te Gouda. Ook hierin heet het: Incipit Gilonis
tractatus: Quoniam me sepius rogasti. Het explicit luidt: Explicit summa magistri
Gilonis de administratione septem sacramentorum(5). De kopiist beschouwde dus
magister Gilo als den schrijver, niet als een gefingeerden naam.

(1) Zoo zegt FOPPENS Bibliotheca Belgica I, 384, bij de vermelding der werken van Guiardus
de Lauduno: De officiis Ecclesiasticis cujus initium: Quoniam saepe me rogasti. Het is het
incipit van onzen Dyalogus.
(2) a.c. blz. 2. In Biogr. nat. eigenlijk op GUYARD ou Guy de Laon.
(3) Lille, 1849; blz. 42, nr 1 ‘il est prouvé que ce livre est dû à... Gui de Laon. V. Hist. Acad.
Paris, III, 680’.
(4) FOPPENS schijnt zich op Garetius te beroepen om het werk toe te schrijven aan Guiardus de
Lauduno, tegen Gazaeus, die het op rekening van Godefridus de Fontanis had gezet. Hierover
verder.
(5) Zie hierover A.G. DEMANET Biogr. nat., i.v. FONTAINE (Godefroid de).
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Zoodat het werk in het begin der XVe en voorts in de XVIe eeuw althans algemeen
werd toegeschreven aan Gilo, magister Gilo, die vereenzelvigd wordt met den
bisschop van Kamerijk, Guiardus, Guido van Laon.
Deze Guiardus de Lauduno nu was bisschop van Kamerijk in de jaren 1238 tot
1247: hij stierf te Affligem, op een reis naar Antwerpen, in gezegenden ouderdom,
zegt Baudewijn van Ninove. Hij moet een groot en praktisch aangelegd bisschop
zijn geweest(1)
Mogen wij nu veilig onzen dialogus op rekening van Guiardus laten? Wij stuiten
hierbij toch op enkele bezwaren. Vooreerst worden in den loop van het werk een
paar gezaghebbende geleerden aangehaald, die eerst bij het einde van Guiardus' leven
hebben geschreven: een Gaufridus met een Summa, waarin de consecratione ecclesie
wordt verhandeld. Dr. Prims meent die te moeten vereenzelvigen met een Godefridus
van Trani, die als kardinaal in 1245 overleed en die tusschen 1234 en 1245 een
Summa super rubricis decretalium zou hebben geschreven(2). Verder citeert Gilo nog:
Summa Raymondi, capitulo de feriis in glossa; waar Raymundus van Pennafort schijnt
bedoeld te zijn, die een Summa de penitentia et matrimonio heeft samengesteld
tusschen de jaren 1234 en 1244(3). Een derde wordt aangehaald als Hugo, met de leer
dat de eed van één enkel getuige, in geval het algemeen gerucht zoo loopt, voldoende
is om te mogen aannemen, dat een man, van wien de vrouw meent dat hij overleden
is, werkelijk gestorven is, om de vrouw toe te laten opnieuw te trouwen. Die Hugo
is waarschijnlijk Hugo de St-Cher, die te Parijs doceerde toen Guiardus er kanselier
was vóór hij bisschop werd(4). Deze schrijvers toch zou Gilo nog hebben kunnen
gebruiken vóór zijn dood. Erger is, dat aan het slot Petrus voor vollediger kennis der
in 't werk behandelde zaken verwezen wordt naar de scripta fratris Thome, die geen
andere als de H. Thomas van Aquino is. Nu werd de H. Thomas eerst in 1248 priester
gewijd. In het werk

(1) Voor ons doel is het overbodig verder bij het leven en de verdiensten van dezen bisschop
stil te blijven. Vgl. Dr. FL. PRIMS, a.c., waar meer bijzonderheden over hem nog worden
meegedeeld uit het Cartularium van de O.L. Vrouwekerk te Antwerpen.
(2) Fl. PRIMS, a.c., blz. 9;
(3) Id. ibid. blz. 19.
(4) Id. Ib. blz. 27.
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zelf echter komt deze nergens voor; en zoo zou de vermelding aan het slot een
toevoegsel van een kopiist kunnen zijn. Dat kan natuurlijk niet bevreemden, nadat
Thomas de groote leeraar geworden was. Zoo zouden ook de andere namen uit glossen
van gebruikers van het werk kunnen komen; hoewel het feit juist dat in het werk zelf
geen andere dan drie geleerden uit Guyardus'tijd worden vermeld stellig ten gunste
van hem als schrijver pleit.(1)
Nog zouden eenige bijzonderheden in de leering bezwaar kunnen opleveren tegen
zoo vroege dateering: de leekenbiecht, in geval van nood wordt er zoo goed als vrij
voorgesteld, wat meer in de tweede helft der XIIIe eeuw gebeurde; de H.
Drievuldigheidszondag is reeds ingevoerd; de communie bestaat nog alleen onder
ééne gedaante: maar juist over deze zaken weten we niets bepaalds; en alles zou
omstreeks 1230-40 zoo reeds hebben kunnen bestaan. Daarbij komt dat in een werk
als dit, dat praktisch bedoeld was, rekening moest worden gehouden met de
wijzigingen in de gebruiken van de Kerk; waardoor dan de tekst ook kan veranderd
zijn geworden.(2)
Zoodat er feitelijk toch geen ernstig bewijs tegen Guiardus als schrijver van dezen
Dialogus kan worden aangevoerd; terwijl de overlevering en de algemeene geest te
zijnen voordeele pleiten.
Alleen is het werk ook wel toegeschreven geworden aan Guiardus' voorganger op
den stoel van Kamerijk: Godefridus de Fontanis.(3) Doch dat gebeurde eerst in de
XVIIe eeuw, door Gazet (Gazaeus) Histoire ecclesiastique des Pays-Bas(4).
Wij zouden hierbij niet langer moeten verwijlen, en met Dr. Prims kunnen zeggen,
dat Gazet's getuigenis zonder waarde

(1) Vóór hij bisschop werd, was Guiardus kanselier aan de Universiteit van Parijs; zoo stond hij
in betrekking met de meeste geleerden van zijn tijd.
(2) Het werk is dan ook van de grootste beteekenis voor het godsdienstig leven in onze landen.
Daarom zou het misschien wel in zijn geheel mogen uitgegeven worden, met een degelijke
studie over Guiardus, wiens werk aan de Universiteit te Parijs en als bisschop van Kamerijk
dit wel verdient. Toch zal rekening moeten gehouden worden met de wijzigingen die de
veranderde praktijk in zijn leerboek kunnen hebben aangebracht.
(3) Over hem C.M. LE GRAY Cameracum christianum, o.c. blz. 41; A.G. DEMANET Biogr.
nationale i.v. Fontaine (VII, 183).
(4) Zie DEMANET, Biogr. nationale, o.c. Reeds FOPPENS o.c. Guiardus de Lauduno.
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is(1), ware het niet dat, in plaats van Meester Gielijs, het Comburgsche handschrift
van den R. juist heeft Meester Jufroet: zou hier niet het werk van Godefridus zijn
bedoeld? Deze Godefridus Fontanus, de Fontibus, of de Condé, Condatensis, geboortig
uit Henegouwen omstreeks het midden der XIIe eeuw, studeerde te Parijs, werd
kanunnik, later aartsdiaken, eindelijk in 1219-20 bisschop van Kamerijk, en overleed
als zoodanig in 1236(2). Maar geen schrijver der middeleeuwen heeft ooit ons werk
of iets dergelijks op zijn naam gesteld. Soms wordt hij vermeld als de schrijver van
XIV Quodlibeta de variis argumentis, die echter van zijn naamgenoot, Godefroid de
Fontaine, zijn, die kanunnik van Luik, Keulen en Parijs, kanselier werd van de
universiteit van Parijs en omstreeks 1290 overleed. Onze Godefridus, de bisschop
is anders als schrijver onbekend. Gazet moet zich hebben vergist. Hij brengt ook
geen enkel bewijs. Maar zijn vergissing heeft verder de vervaardigers van Gallia
christiana (t. III, 40) in dwaling gebracht: dezen hebben twee werken aangenomen,
met gelijken inhoud, het eerste van Godefridus Fontanus, het tweede van Guiardus;
doch ook zonder eenig gezag. En de verklaring voor hun verkeerde bewering ligt
vóór de hand. Zij vermelden echter nog, dat Guiardus zijn werk zou hebben
geschreven omstreeks 1230; dus nog vóór hij bisschop werd. Waarop dit steunt blijkt
niet. Dan zijn de boven vermelde godgeleerden, in zijn werk aangehaald er later aan
toegevoegd(3).
***

Dat nu deze Gilo, of, zooals het Leidsche handschrift hem noemt, magister Gilo,
onze Meester Gielijs uit den Reinaert is, dunkt me zoo goed als zeker.
Gilo's werk werd geschreven met een uitsluitend praktisch doel: voor parochiale
priesters wil het bieden wat zij moeten weten voor de toediening der H. Sacramenten.
Het is een handboek van wat heet pastoraaltheologie; zoo goed als een studieboek
voor

(1) Gazet schijnt inderdaad zeer slordig te hebben gewerkt.
(2) Naar hem werd de stad Fontaine-Léveque genoemd.
(3) Guiardus kan al spoedig de door hem aangehaalde schrijvers hebben gekend. Of werden ze
door hem zelf in latere bewerkingen van zijn schrift ingelascht?
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de kennis van wat een priester zooal dient te weten voor de uitoefening van zijn ambt.
Zulke praktische werken zijn natuurlijk zeer verspreid geweest. Dat van Gilo in 't
bijzonder bij de priesters van het Kamerijksche, voor wie het bestemd was: des te
meer daar het kwam van hun bisschop zelf, en dus in het bisdom van kracht was. De
meeste Kamerijksche geestelijken hebben dit zeker nog in de XIIIe eeuw bijzonder
gekend, als het handboek dat hen telkens bij voorkomende gevallen voorschreef wat
ze hadden te doen. En wie den Reinaert leest, beseft ook dadelijk dat de koning hier
een theorie, een leering voordraagt; dat die Meester Gielijs dus zoo iets als een
godgeleerde moest zijn. Duidelijk is het uit de praktische godgeleerdheid dat Nobel
argumenteeren wil. Geheel zijn uiteenzetting luidt als een stelling: wie berouw heeft
over zijn zonden, wie alle boosheid wil afleggen, wie een rouwmoedige biecht spreekt
en bereid is om als penitentie een beevaart naar Jeruzalem te doen, kan zichzelf wel
van den ban ontslaan. Ja, de uitdrukking zelf over see varen, waar, in geheel den
samenhang, verwacht werd op beevaart gaan naar 't H. Land, wijst er op, dat de
dichter het antwoord van den koning in den vorm precies van een leerstuk heeft
willen geven: over see varen, vertaling van transmarinare, luidt hier als een technische
uitdrukking, die opzettelijk gekozen werd, om 't bijzondere geval van den Reinaert
in een algemeene leer op te nemen. De dichter heeft Nobel den godgeleerde willen
laten spelen. De naam van een godgeleerde wordt hier verwacht.
Nu heeft Gilo wel een eenigszins uitvoerige uiteenzetting over de
excommunicationes en over de wijze waarop die worden geheven. Eerst moet zelfs
de geexcommuniceerde van den ban zijn vrijgesproken, alvorens hij van zijn zonden
mag geabsolveerd worden. Toch voorziet hij talrijke gevallen waarin de percussores
clericorum de excommunicatio niet oploopen; of ook waarin het toegelaten is met
geexcommuniceerden om te gaan. De theorie echter die hem in den R. wordt
toegeschreven leert hij wel nergens.(1)
Maar dat moet ook niet. Wel niemand heeft zoo iets ooit

(1) Gilo handelt over de excommunicatio bij het sacrament der biecht, na de absolutio: in quibus
casibus potest verberari clericus; de excummunicatione, absolutione et participatione
excommunicati.
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geleerd. En klaarblijkelijk haalt de koning de voorwaarden van zijn theorie, hoewel
als leer voorgedragen, toch niet uit een werk van eenig godgeleerde, maar uit de
concrete omstandigheden waarin Reinaert zich bevond: deze was te biechten geweest,
had een waar berouw over zijn zonden, had alle boosheid afgelegd en wilde op
beevaart naar Jeruzalem. En zoo iemand, meent de koning, kan hem selven wel claren
van den ban. Wat de koning, wat de dichter, behoefde was alleen den naam van een
bekend theoloog, om zijn theorie als waarschijnlijk, als door het kerkelijk recht
geoorloofd, onder het gezag van zoo iemand te laten doorgaan. Het is ook klaar, dat,
welke naam hier ook moge gestaan hebben, de lezer of hoorder dadelijk begrijpen
moest wie bedoeld werd: anders was al het geestige dat de dichter op het oog had
toen hij de koning die theorie liet voordragen, er van af. Daarom was het voldoende,
maar ook noodzakelijk, dat die Meester Gielijs zoo een bekend theoloog is geweest.
En dat was die Magister Gilo alleszins te onzent. Hij was de godgeleerde, dien alle
klerken en geestelijken kenden, uit wien velen hunne praktische theologie hadden
geleerd. Wie het eerst hier Meester Gielijs schreef, heeft eenvoudig den naam gezet
van den vervaardiger van een alom gebruikt handboek voor kerkelijke, pastoreele
praktijk; en dadelijk hebben de lezers de leuke bedoeling ervan gesnapt.
***

Maar nu is Meester Gielijs in den Reinaert wel zeker niet oorspronkelijk.
Oorspronkelijk is alleen, kan alleen zijn: Meester Jufroet: om het steeds stijgende
gezag van het Comburgsche handschrift, dat Jufroet heeft; omdat Jufroet, romaansche
vorm van Godfried, de naam van een romaansch geleerde, niet de plaats heeft kunnen
innemen van het zoo Dietsche Gielijs; omdat Meester Gielijs ook immer sedert de
XIIIe eeuw te onzent genoeg is bekend gebleven om zich te kunnen handhaven. De
Reinaertdichter, Willem, zelf schreef nog Meester Jufroet. Zou hij, indien hij na
1230-47 dichtte, ook niet Meester Gielijs hebben geschreven.
Zou echter dit argument ons nog niet wat verder in 't verleden terugvoeren? Bewijst
de verandering van Jufroet tot Gielijs niet, dat die Jufroet voor den kopiïst, in zijn
tijd, een onbekende was geworden, dien deze dan maar door den naam van een om
hem heen, in zijn eigen bisdom wellicht, beroemden leermeester
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heeft vervangen? Juist zooals Balduinus de Jongere meester Jufroet niet meer kennen
zal, en wat anders, Prelati dicunt, in zijn plaats zal zetten? In al deze wijzigingen
ligt wel een brok leven van den Reinaert besloten: hij is al niet meer zeer jong geweest,
meester Jufroet was in vergetelheid geraakt, toen Gielijs vermaard werd en toen
Balduinus optrad. En zooals reeds gezegd, Balduinus heeft heel wat meer nog
gewijzigd, dat hij in zijn tijd, omstreeks 1270, niet meer begrepen heeft, omdat het
ook reeds zoo verouderd was.
En wat wij voor het gebruik van Meester Gielijs hebben aangetoond, bevestigt
ook weer, wat wij ten voordeele van de vereenzelviging van dien Jufroet met Geoffroy
d'Angers hebben uiteengezet. Wat de koning, wat de dichter behoefde, was de naam
van een beroemd kanonist. En dat was die Geoffroy alleszins in de XIIe eeuw.
***
Maar eene plaats uit dien Dialogus Gilonis stelt me nu in staat, om de bewijsvoering,
die ik in mijn laatste studie heb gebracht, af te sluiten. Ik heb daar aangetoond, dat
er in onzen Reinaert uitsluitend spraak is van een beevaart naar het H. Land: Reinaert
gewaagt alleen van een beevaart, bereidt zich alleen voor tot een beevaart, niet tot
een kruistocht; wat hij te Jerusalem zelf zal doen, veronderstelt uitsluitend een
beevaart; de redeneering van den koning heeft alleen zin en kracht, zoo hij spreekt
van een beevaart: zoo moet de uitdrukking door hem gebezigd: over see varen, een
beevaart bedoelen.
Nu zie ik tegen het gemaakte betoog geen andere opwerping, dan dat ‘over see
varen’ op zich zelf eenig en alleen van een kruistocht gebruikt wordt. Zoo iets zou
bij geen loutere bevestiging mogen blijven; maar met voorbeelden gestaafd worden.
En ik meen dat men dit zeer moeilijk zou kunnen bewijzen. Daartegenover zou ik
de bewering willen opstellen, dat over see varen zoowel een beevaart, als een
kruistocht kan bedoelen; of zelfs, absoluut gebruikt en zonder nadere bepaling, veeleer
een beevaart veronderstelt.
Gilo handelt over het vasten. Petrus ondervraagt hem:
Petrus. - Quid de peregrinis et laborantibus est agendum? Wat gedaan met
beevaarders en werklieden? Hoe moeten die vasten? En Gilo antwoordt:
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Gilo. - De peregrinis scias quod si peregrinatio commode differri(1) potest, debet
postmitti. Si vero necessitas talis interveniat quod differri non potest peregrinatio,
quia compelluntur ire ex precepto ecclesie, sicut transmarinare tempore passadii,
vel iter arripuerint quod oportet facere, a jejunio excusantur.
Dus eerst over de beevaarders: kan de beevaart uitgesteld worden, dan moet dit
gebeuren; kan ze echter niet uitgesteld worden, omdat men er door een kerkelijke
verplichting toe genoodzaakt is, als over zee te varen in den tijd van het passadium...
dan is men van het vasten verontschuldigd.
Er is hier dus spraak van beevaarten; en in dit verband wordt transmarinare-over
see varen gebruikt. Dit beteekent dus duidelijk op beevaart gaan naar het H. Land.
Dit schijnt zelfs de beteekenis te zijn van het woord waar het absoluut en zonder
nadere bepaling voorkomt. Over see varen is dus: op beevaart gaan naar Jeruzalem;
tenzij de samenhang uitwijze dat het gebruikt wordt voor een kruistocht. In onzen
R. in alle geval wijst ook zelfs de samenhang alleen op een beevaart.
Nu zal men wellicht trachten dit argument te ontzenuwen en meenen dat de
uitdrukking ook hier toch een kruistocht bedoelt. Men zal er dan op wijzen dat dit
transmarinare hier gebeurt ex praecepto ecclesiae, en dat dit een kruistocht
veronderstelt: zooals degenen die het kruis hadden aangenomen niet dadelijk
vertrokken, maar wachtten tot ze daartoe door de Kerk opgeroepen werden: die
konden dan gezegd worden te gaan ex praecepto Ecclesiae. Gewis; maar ook
beevaarten werden door de Kerk opgelegd. Beevaarten werden zeer dikwijls als straf,
als boete, voorgeschreven: peregrinationes minores, voor kleinere misdrijven;
peregrinationes majores, voor grootere. Dat waren de beevaarten naar St-Jacob in
Spanje, naar Rome en naar Jeruzalem. Van deze is er spraak bij Gilo. En ook in den
Reinaert: het over see varen wordt opgelegd als penitentie(2).

(1) FL. PRIMS o.c. blz. 20, heeft hier differre; de zin vereischt differri; dat staat ook wel in 't hs.:
er stond differre, maar de neerhaal van e werd wat dikker getrokken en een streepje erboven
gezet, als i.
(2) Dit feit alleen zou allen twijfel moeten wegnemen over de beteekenis van het woord. Het
over see varen is hier geen vrijwillige daad, als van ridders, of in casu ongewenschten, die
zich voor de kruistochten laten inlijven; het is een penitentie bij de biecht opgelegd.
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Maar het passadium of passagium is toch de overtocht van de kruisvaarders? Het
kan dat zijn; maar weer niet uitsluitend. Het woord beteekent alleen: overtocht. Ita
porro nostri appellabant peregrinationes, atque adeo ipsas Hierosolymitanas et Sacras
expeditiones(1).
Er waren bepaalde tijden voor den overtocht naar het H. Land Het passagium
vernale, omtrent de maand Maart of om Paschen, waarom het ook Passagium Martii
of Paschae genoemd wordt, was het voornaamste. Maar dat was niet alleen voor de
kruisvaarders; dat was voor allen die naar Jeruzalem trokken. Ook voor de
beevaarders. En dat is 't wat hier verondersteld wordt.
Eindelijk, zal men zeggen, peregrinatio zelf beteekent ook kruistocht. Ongetwijfeld,
al is dit gebruik lang niet zoo gewoon. Maar in onzen tekst is er spraak van beevaart,
in den eigenlijken zin van het woord. En hiermee in verband wordt transmarinare
gebruikt.
Nu zou men wel kunnen zeggen, dat ook de kruisvaarders bij die peregrini begrepen
zijn, die van het vasten ontslagen worden(2). Dat spreekt van zelf. Niet te min blijft
dat er hier gehandeld wordt over de beevaarders in 't algemeen; dat daarom dit
transmarinare geldt van alle beevaarders naar het H. Land; waarbij dan ook, maar
dit wordt toch niet uitdrukkelijk gezegd, de kruisvaarders behooren.
Zoo is ook de laatste mogelijke twijfel over de beteekenis van de uitdrukking in
den mond van den koning voor goed geheven. In den R. is er alleen en uitsluitend
spraak van een beevaart. Wellicht werd door den dichter de uitdrukking opzettelijk
gebruikt om de uiteenzetting van den koning in den vorm van een geleerde theorie
te kleeden.
Om nog eens te besluiten:
Onze Reinaert kent het motief van een kruistocht niet; hij kent alleen dat van een
beevaart.

(1) DUCANGE. G.A.L. HENSCHEL Glossarium, i.v. passagium.
(2) Zelfs wordt hier peregrini gebruikt voor allen die op reis zijn, als uit de laatste woorden
blijkt: vel iter arripuerint quod oportet facere. Zelfs indien men de plaats uit Gilo dus opvatte,
als of er spraak ware van reizigers, en niet bepaald van beevaarders, dan nog blijft dat
transmarinore hier gebruikt wordt voor alle reis over zee naar 't H. Land. Wat men tegen
ons zou moeten bewijzen is dat het alleen en uitsluitend gebruikt wordt van een kruistocht.
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Maar reeds het Fransch, in de voortzetting van Arnout's deel, heeft het motief van
een kruistocht, echter met dat van een beevaart verbonden: op zulk een wijze dat het
kruistocht-motief er schijnt aan toegevoegd, ingelascht, te zijn. Moet dit als een
uitbreiding van een oudere redactie, die alleen het beevaart-motief bevatte, beschouwd
worden? Is een redactie, die het beevaartmotief alleen verwerkt, ouder dan die welke
het kruistocht-motief in dat van de beevaart inlascht? Dan zou ook zelfs R Ib ouder
zijn dan het Fransch. Maar juist om de zinspeling op Coradins, dat men Noradins
wil lezen, wordt het Fransch nog vóór het einde der XIIe eeuw gezet(1).
Balduinus volgt gewoonlijk zijn model, onzen Reinaert, en laat dezen ook steeds
spreken van een beevaart. Maar de theorie van den koning heeft hij, zonder zelfs te
merken dat dit daar niet te pas kwam, dat dit met den geheelen samenhang en in 't
bijzonder met de geheele redeneering, in strijd was, op een kruistocht toegepast.
Indien nu Baldinus werkelijk zinspeelde op de controversen over het deelenemen
van ongewenschten aan de kruistochten- - wat, ik beken het, voor mij nog niet
uitgemaakt is - dan zou men ook daaruit wellicht mogen afleiden, dat onze Reinaert,
die deze zinspeling niet heeft, nog vóór die controversen zou zijn ontstaan. Meer
durf ik er niet uit te besluiten. 't Voornaamste voor mij was aan te toonen dat onze
Reinaert in geen geval die controversen heeft gekend, althans niet heeft bedoeld.
Meer zou kunnen afgeleid worden uit de verandering van Meester Jufroet tot Prelati
dicunt en tot Meester Gielijs: want daaruit zou volgen, dat die Meester Jufroet
omstreeks het midden der XIIIe eeuw geen bekende meer was; wat dan de
vereenzelviging met Geoffroy d'Angers zou steunen, en een aanduiding te meer zou
geven, dat onze Reinaert nog in de XIIe eeuw is tot stand gekomen.
Een aanduiding te meer, zeg ik; want dit argument, of hoe men het noemen wil.
moet beschouwd worden in verband met de vele bijzonderheden die Dr. Stracke
reeds heeft gebracht voor zoo vroege vervaardiging van onzen Reinaert, en die alle
samen toch wel indruk kunnen maken. Ook het feit dat onze Reinaert alleen

(1) L. FOULET Le roman de Renard, Paris, 1914, blz. 106.
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het motief van een beevaart heeft, niet dat van een kruistocht, wijst op zichzelf ook
in die richting.
Ik kom dan ook steeds meer tot de overtuiging, dat onze R. reeds vóór het einde
der XIIe eeuw in zijn geheel bestond. En dat is alleszins mogelijk, zelfs indien onze
theorie over Arnout's oorspronkelijkheid zou verworpen worden. Dan zou men met
Foulet kunnen aannemen, dat de Fransche branche reeds in 1179 gedicht was(1), en
dat onze Reinaert niet zoo lang daarna is bewerkt geworden; wat ik voor mij veel
waarschijnlijker acht, dan dat er al 60, 80 jaar zouden verloopen zijn.
Maar te meer men zich in de studie van den Reinaert, als in die van geheel die
vroege literatuur verdiept, te wantrouviger men gaat staan tegenover ook de beste
en sterkste redeneeringen. Dan overvalt ons soms een gevoel van moedeloosheid, of
't wel de moeite waard is zooveel tijd en inspanning aan zulke vragen te besteden.
Wat baten de, naar onze opvatting meest stringente bewijsvoeringen, waar we feiten
behoeven, die ons ontbreken? Zoo mogen de bewijzen die wij voor Arnout's
oorspronkelijkheid hebben opgebouwd, zelfs op in de R.-vorsching gezaghebbende
geleerden, een indruk verwekken van stevigheid en klem, waartegen voorloopig niets
kan ingebracht worden, waartegen ook wellicht met loutere redeneering niets in te
brengen is - want al mogen soms een paar moeilijkheden opduiken, die kunnen al
even spoedig een bevredigende oplossing krijgen - zoo mogen de argumenten voor
de vroege vervaardiging van den geheelen R. nog zoo talrijk en oogenschijnlijk zoo
toereikend zijn: steeds komt ons toch daarna de bange vraag beklemmen: hoever
dekken onze redeneeringen wel de werkelijkheid? Dan voelen wij hoe de historische
wetenschap in vele gevallen weinig meer dan conjectuur is.
Dit toch durf ik te bevestigen, dat indien wij ooit omtrent Arnout's
oorspronkelijkheid in 't ongelijk werden gesteld, Arnout en ook Willem, zoo die dan
nog moeten gescheiden worden, dich-

(1) L. FOULET o.c., Hij neemt aan dat de Fransche branche moet geschreven zijn in 1179 of
1184, omdat in v. 160 Paschen gezegd wordt dit jaar te vallen den 1n April, wat gebeurde in
1179 en in 1184, en later niet vóór 1263. Reeds anderen, Martin b.v. hadden dit argument
gebracht. Men weet dat FOULET de nog bewaarde redacties voor de oorspronkelijke houdt
en geen remaniements aanneemt; waarin hij echter door vele geleerden niet gevolgd wordt.
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ters zijn geweest, die in de middeleeuwen huns gelijke niet hebben gehad. Onze R.
staat, wat bouw, kunst en smaak betreft, oneindig boven het Fransche Plaid. Men
moet beide gelezen hebben, om eenigszins aan te voelen hoe onze R. telkens, bij
iedere episode het Fransch verre in de schaduw stelt. Onze dichters hebben steeds
den eenig oorspronkelijken vorm, waarin een episode iets beteekent en werkelijk
kunstwaarde verkrijgt. Zij hebben dan een kunstsmaak gehad, zooals wij voor die
tijden moeilijk kunnen aannemen, die hen in alles veruit tot de meerderen maakt van
hun model: die hen behoedde tegen alle overdrijving, alle onwaarschijnlijkheid, alle
nuttelooze uitweiding, alle ongemotiveerde handeling, alle onbeduidende
bijzonderheid, alle ergerlijk anthropomorphisme waardoor de dieren buiten hun eigen
sfeer van doen en voelen treden.
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Vergadering van 27 Februari 1929.
Waren aanwezig: de heeren Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE, bestuurder; Prof. Dr. J.
PERSYN, onderbestuurder; Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren IS. TEIRLINCK, FRANK LATEUR, Prof. Dr. J. MANSION, O. WATTEZ, Prof.
Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Prof. Dr. M. SABBE, Prof. Dr. A.
VAN HOONACKER, J. SALSMANS, werkende leden;
de heeren: Prof. DR. FR. DAELS, en Prof. Dr. R. VERDEYEN, briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen: de heeren Dr. L. SIMONS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS,
Kan. AM. JOOS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Mr. L. WILLEMS en Dr. FR. VAN
CAUWELAERT, werkende leden; Dr. J. VAN MIERLO jun. S.J. en Prof. Dr. J. VAN DE
WIJER, briefwisselende leden.
***

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

Aangeboden boeken.
Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie
aangeboden:
Door de Regeering:
Rapport relatif a l'exécution de la loi du 24 décembre 1903 et, des lois du 27 août
1919, du 7 août 1921 et du 3 août 1926, sur la réparation des dommages résultant
des accidents du travail pendant les années 1924-1925-1926, présenté
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aux chambres législatives par M. le Ministre de l'Industrie, du Travail et de la
Prévoyance sociale.
Universiteit te Gent. Academisch jaar 1927-1928. Plechtige opening der leergangen.
Het Parlementair Stelsel. Bijzondere Vraagstukken. Redevoering uitgesproken door
den heer Professor GEORGES VANDEN BOSSCHE, rector der Universiteit.
Commission Royale d'Histoire. La crise de la Neutralité belge de 1848. Le dossier
diplomatique, publié par A. DE RIDDER. Tome II.
Bulletin de l'Institut historique belge de Rome. Fasc. VIII.
Door de Akademie der Wissenschaften in Wien (Philosophisch-historische Klasse):
Anzeiger. 65. Jahrgang 1928. Nr 1. XXVII.
Sitzungsberichte. 208. Band, 2. und 4. Abhandlung.
Door de ‘Königl. Bibliothek in Stockholm’:
Sveriges offentliga Bibliothek Accessions-Katalog. 42. 1927.
Door den Kring voor Oudheidkunde te Mechelen:
Handelingen, 33e boekdeel. 1928.
Door den E.H.P. SOENS, bestuurder van het Hospitaal, te Audenaerde:
† E. SOENS: Het Domein der Norbertijner abdij van Ninove.
Door de Schrijvers:
DE KEYSER, PAUL. De bronnen van Joos Lambrechts ‘Nederlandsche Spellynghe’.
(Overdruk uit Revue belge de Philologie et d'Histoire).
Silhouettes d'ancêtres, par le Comte THÉODORE DE RENESSE, gouverneur de la
province de Limbourg, président du Conseil héraldique. 2e série.
EGGEN VAN TERLAN. (Prof. Dr. J.L.). Der Unterricht des internationalen
Privatrechts in Deutschland. (Sonderdruck aus ‘Blätter für internationales
Privatrecht’ 1929, Nr 1.)
Monseigneur Keesen, een groot en populair Limburger, 1841-1923, door Dr. C.
GODELAINE.

Aangekochte boeken.
JESPERSEN (Prof. Dr. O.): De ontwikkeling en de oorsprong van de taal. Naar het
Deens door Prof. Dr. H. LOGEMAN.
PERSYN (Dr. JUL.): Gedenkdagen I en II.
RUYTER (J.H. DE): Gevleugelde woorden. Verzameling van bekende citaten.
spreekwoorden en zegswijzen in verschillende talen.
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Letterkundige mededeelingen.
1. Door Prof. Dr. M. Sabbe, over Koorn en Kaf, Vlaamsche Tooneelkroniek,
door Lode Monteyne (Uitgave: Het Tooneel, Antwerpen, 1928).
Het degelijkste wat totnogtoe geschreven werd over Herman Teirlinck's Ave, over
Paul de Mont, Willem Putman, G. Walschap, Ward Schouteden's Jezabel, G. Martens'
Gouden Jubelfeest, J. Horemans' Waarheidselixir, E.W. Schmidt's Georges Fries,
C. Verschaeve's Jacob van Artevelde, en andere moderne Vlaamsche tooneelschrijvers
en -werken, is in dezen bundel vereenigd. De meeste der hier voorhanden studies
werden als tooneelrecensies geschreven in het weekblad Het Tooneel, dat de heer L.
Monteyne met zooveel gezag bestuurt, maar dit belet niet, dat ze alle het karakter
van een definitief, voor altijd vaststaande oordeel hebben. Dit is het gevolg van de
werkmethode, de groote belezenheid, den goeden smaak en de flinke tooneelkennis
van den auteur. Meer dan eens hadden wij de gelegenheid om die eigenschappen van
L. Monteyne te prijzen, nl. bij het verschijnen van zijn Kritische Bijdragen over
Tooneel en vooral van zijn zoo flink gedocumenteerde Geschiedenis van het
Vlaamsche Tooneel sedert 1830. Het nieuwe werk Koorn en Kaf, dat ik namens den
auteur aan de Academie aanbied, toont ons al die gaven in volle rijpheid. Wij nemen
deze gelegenheid te baat om den bescheiden, verdienstelijken werker geluk te
wenschen met zijn vruchtbare bedrijvigheid.

2. Door denzelfde over een reeks brochures van Dr. A. van Schevensteen.
De schrijver, Hoofdgeneesheer van het ooglijdersinstituut der stad Antwerpen,
verzocht mij aan de Academie een aantal Nederlandsche studiën te overhandigen,
die hij liet verschijnen, de eene in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde,
de andere in de Bijdragen tot de Geschiedenis of in het Antwerpsch Archievenblad.
De opzoekingen van Dr. A. VAN SCHEVENSTEEN hebben zich in den laatsten tijd
vooral gericht op het terrein van de geschiedenis der leprozenverzorging in het oude
Antwerpen. De afzonderlijke verhandelingen, die hij daarover
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heeft uitgegeven, vormen te zamen om zoo te zeggen een volledige en zeer
vertrouwbare behandeling van deze belangwekkende stof.
Wij laten hier de lijst volgen van de aangeboden brochures:
1.
De Leprozen in de Stadsrekeningen van Antwerpen tot het einde van het Oud
Regiem.
2.

De Reglementeering der Leproosdij te Antwerpen.

3.

De Rekeningen van het klooster Terzieken te Antwerpen.

4.

De Visitatie-Protocollen der Leprozen te Antwerpen.

5.

De Ondergang van het klooster Terzieken binnen Antwerpen.

6.

De Ontwikkeling van het klooster Terzieken binnen Antwerpen.

7.

8.
9.

Een Proces tusschen Terzieken en de Almoezeniers van Antwerpen nopens
de Opname eener Leproze.
De Statuten van het klooster Terzieken te Antwerpen.
De Hygiënische Maatregelen van het Magistraat van Antwerpen in de 15e
eeuw.

Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
1o) Université de Toulouse. - Gedrukte brief, in 't Latijn gesteld, waarbij de Academie
uitgenoodigd wordt een afvaardiging of ten minste een adres te willen zenden aan
de Universiteit van Toulouse, ter gelegenheid van de zevenhonderdste verjaring van
haar oprichting.
2o) New-York: American Academy of Arts and Letters. - Brief waarbij The
American Academy of Arts and Letters van New- York, die op 23 en 24 April a.s.
den 25n verjaardag van hare stichting viert, de Koninklijke Vlaamsche Academie
uitnoodigt een van hare leden op de feestviering af te vaardigen of op eene andere
wijze aan die feestviering
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deel te nemen. Het bestuur stelt voor een adres van gelukwenschen te sturen. De
Academie beaamt dit voorstel.

Mededeelingen namens commissien.
1o) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. Bij afwezigheid van den heer Prof. Dr. L. SCHARPÉ, secretaris, legt de Bestendige
Secretaris verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de HH. Prof. Dr. J. MANSION, voorzitter, IS. TEIRLINCK, Dr. L.
GOEMANS, Prof. Dr. VERCOULLIE, leden en Prof. SABBE en VERDEYEN, hospiteerende
leden.
Aan de dagorde staat:
1o) Voortzetting van STALLAERT's Glossarium der verouderde Rechtstermen. Bespreking.
De heer Bestendige Secretaris deelt de Commissie mee dat de Academie zich
aangaande deze zaak in betrekking gesteld heeft met M. STRUBBE, advocaat te Brugge.
2o) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. - Prof. Dr. M.
SABBE, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden.
Waren aanwezig de heeren: O. WATTEZ, ondervoorzitter, IS. TEIRLINCK, FRANK
LATEUR, Prof. Dr. J. PERSYN, leden, L. GOEMANS, hospiteerend lid, en Prof. Dr. M.
SABBE, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) DE GROOTE, Militaire Strafrechtspleging. - Voorstel tot uitgave van Deel II.
Bij afwezigheid van de verslaggevers word de beslissing tot de volgende zitting
verschoven.
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2o) Iets over Cornelis de Bie als navolger en plagiaris, door Dr. IRMA DE JANS, ter
opneming in de Versl. en Meded. aangeboden.
De heeren Prof. A. VERMEYLEN en Prof. M. SABBE worden als verslaggevers
aangesteld.
3o) Algemeen Taalatlas. - Brief van den Hr. Minister van Wetenschappen en Kunsten.
Zal in de volgende vergadering worden gelezen en besproken.
4o) Over Genoveva van Brabant. - Lezing door FRANK LATEUR.
De heer LATEUR leest het begin van eene uitgebreide studie over de legende van
Genoveva van Brabant en de literatuur, die zij heeft doen ontstaan en die zeer
omvangrijk is geworden, vooral sedert de Fransche bewerking van Le Cérisier in de
17e eeuw.
Spreker bepaalt den tijd van den oorsprong der legende, de 7e eeuw in het land
van Trier in het Eifel-gebergte en niet in Brabant. In de e.k. vergadering zal de heer
LATEUR zijn lezing voortzetten.

Dagorde.
I. Nieuwe uitgaven van Leden der Academie:
1o) Vondel voor ons Volk. - Zijn Werk en zijn Leven, door J. SALSMANS, S.I. 1929.
(De Vlaamsche Drukkerij, Minderbroederstraat, 44, Leuven).
2o) Peeter Heyns en de Nimfen uit den Lauwerboom. Bijdrage tot de Geschiedenis
van het Schoolwezen in de 16e eeuw, door Dr. MAURITS SABBE. Conservator
van het Museum Plantin-Moretus. (Antwerpen, Helenalei 26.)

II. Plechtige Vergadering van 1929. - De vergadering zal gehouden worden den
Zondag, 30 Juni, te 11 uur. De Bestendige Secretaris zal de noodige schikkingen
nemen.
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III. Boekerij der Academie. - De Bestendige Secretaris brengt hieronder volgend
verslag uit:
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 1928.
Aanwinsten. - Deze worden regelmatig medegedeeld in onze Verslagen en
Mededeelingen; gedurende het verloopen jaar beliepen zij 350 boeken en brochures;
en 21 tijdschriften en dagbladen. Daarvan werden 331 boeken en brochuren en 19
tijdschriften aan de Academie ten geschenke aangeboden, namelijk:
Boeken en
brochures
17

Door de Regeering

Tijdschriften
5

Door openbare besturen, letterkundige en andere 40
genootschappen, onderwijsinrichtingen enz. in
België
Door Academiën, Universiteiten, Bibliotheken
enz. uit den vreemde

187

Door buitenlandsche eereleden

4

Door werkende en briefwisselende leden

42

11

Door bijzondere personen:
a)

Uit België

33

2

b)

Uit den
vreemde

8

1

_____

_____

331

19

Werden aangekocht: 19 boeken en 2 tijdschriften.
Ruildienst. - In ruiling met haar Verslagen en Mededeelingen en haar Jaarboek
ontving de Academie: uit België 29 tijdschriften en dagbladen; uit den vreemde 10
tijdschriften.
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IV. Vondel-herdenking: Ter gelegenheid van de 250e verjaring van Vondels
overlijden.
1o) Lezing door J. Salsmans, S.J. - ‘Zuid-Nederlandsche’ gedichten van Vondel.
2o) Lezing door G. Segers. - Vondel, de opvoeder van ons volk en een lichtbaak
in onzen tijd.
Op voorstel van Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE, bestuurder, beslist de vergadering
dat beide lezingen in de Verslagen en Mededeelingen zullen opgenomen worden.
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Vondel's ‘Zuid-Nederlandsche’ Gedichten
Door J. Salsmans S.I.
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Meermaals was er in onze Academie sprake van Vondel's betrekkingen met
Vlaanderen. Ik wil geenszins al die punten opnieuw onderzoeken, doch slechts een
en ander aanvullen aangaande zijn ‘Zuid-Nederlandsche’ gedichten: ik heet zóó de
stukken die in verband staan met een persoon of een gebeurtenis van ons land.
De Dichter is van Antwerpschen oorsprong zoowel van moeders als van vaders
kant; hij is in betrekking geweest en gebleven met veel goed gekende vlaamsche
families.
Zijn taal in de eerste gedichten is nog sterk brabantsch getint; nooit heeft hij allen
Zuid-Nederlandschen invloed ontweken of zelfs willen ontwijken: in zijn Aanleiding
ter Nederduitsche Dichtkunst, dagteekenend (1650) uit de glansperiode, vindt hij
‘het plat Antwerpsch te walgelijk en niet onderscheidelijk genoeg’, maar tevens ook
‘het oud Amsterdamsch te mal. Hierom, zegt hij, moeten wij deze tongen matigen
en mengen en met kennis besnoeien... zulks dat de tonge haar eigenschap niet
verlieze.’
A priori mogen we verwachten, dat de brabantsche invloed zich, onder de eerste
gedichten, sterker zal laten gelden in Den Gulden Winkel der konstlievende
Nederlanders (1613) en De vorstelijke Warande der Dieren (1617), die feitelijk niets
anders zijn dan een reeks bijschriften bij prenten reeds vroeger te Antwerpen met
ouderen tekst verschenen.
Wij gissen ook dat in die ‘Zuid-Nederlandsche’ gedichten ter eere of op bestelling
van vlaamsche menschen gemaakt, de dichter voelde dat hij zich wat meer
‘Zuid-Nederlandsche’ vrijheid in de taal mocht gunnen, met het oog op het midden
waarvoor het gedicht bestemd was.
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Laten we dit even nagaan.
Zoo b.v. in de verzen op den burgemeester van Hasselt, Gillis van Vinckenroy,
overwinnaar of Keizer van den edelen Kruisboog’, verzen vermoedelijk op bestelling
gemaakt(1):
Nu giet de molenrijke Demer
Meer water uit zijn glazen eemer... enz.
typisch Zuid-Nederlandsch is die glazen eemer, waar de hollandsche uitgevers een
voetnoot bij zetten: ‘voor emmer’, eemer braaf rijmend met Demer. In het zelfde
stuk rijmt burgerij met het vlaamsche drij, voor drie. Dr. H.W.T. MOLLER toonde(2)
dat ook nog veel later Vondel drij gezegd en geschreven heeft. - In onze Verslagen
(1926) heeft Dr. GESSLER de meening uitgedrukt, dat het stuk gedicht is, niet in 1637,
maar in 1645 of 1646, dus na Vondel's bekeering: daartoe vind ik nog een
beweegreden in twee bizonderheden, die van wege een protestantschen dichter vrij
verwonderlijk zouden zijn: de aanroeping van, ja de bede tot St-Quintinus, Hasselts
patroon; en tweedens, de lof toegezwaaid aan de Landvoogdes Isabella, om de ‘orden
en koorde’ van St-Franciscus' Tertiarissen, die zij aannam na den dood van
Aartshertog Albert: zij eerde daardoor haar geslacht, zegt Vondel, meer dan door
haar ‘boogpees’: zij had namelijk ook den prijs van het kruisboog-schieten gewonnen;
zoowel als, te Leuven, Don Juan, de overwinnaar der Turken te Lepante; en Keizer
Karel, te Brussel: wat Vondel zorgvuldig vermeldt, wel wetende hoe toentertijd in
Vlaanderen de kruisboog in eere stond. - Niet minder eerbiedig is het gedicht op het
afsterven van Isabella (1633), de Landvoogdes voor den Spaanschen Vorst:
Godvruchtige Isabel,
Hoe pijnigde U dees hel
Des oorlogs, toen gij zocht
Hetgeen, uw leven lang,
U nooit gebeuren mocht...

(1) Zie Versl. en Meded. der K.V. Acad. 1926, blz. 499.
(2) Tijdschr. voor Ned. Taal- en Letterk. 27 Jg. blz. 137.
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Opmerkelijk is ook de bewondering waarmee de Dichter steeds de Hoogeschool van
Leuven noemt. Als Hoogleeraar Plemp aldaar een ‘Ontleding des menschelijken
lichaams’, uit het latijn vertaald, uitgeeft, krijgt hij een lofdicht, omdat die professor
de schatten der wetenschap bracht ‘uit het duister’ in de moedertaal, tot nut van zijn
‘nederduitschen landsman’. Vondel was dus voorstander van het hooger onderwijs
in en door de moedertaal: men zou bij hem beweegredenen kunnen vinden tot
volledige vernederlandsching onzer Hoogescholen..
Wanneer hij geestelijken bezingt, die te Loven - zoo zegt hij altijd - hun
academische graden wonnen, spreekt hij met geestdrift over de hechte godgeleerde
wetenschap:
Laat Loven dan den lof trompetten
Van dezen held aan God verloofd...
(Ter Inwijding van den E.H.G. van Westrenen, 1654).
Het groote leerdicht Altaargeheimenissen staat in een bizondere betrekking met
Zuid-Nederland: de Dichter had het opgedragen aan den Aartsbisschop van Mechelen,
Jacob Boonen:
O Jacob, die, de nijdigheid ten doel,
Te Mechelen van uwen hoogen stoel
Gansch Nederland met mijter, staf en wetten
Bestraalt en weidt, gewaardig mijn trompetten
Te hooren, is die klank aanhoorens waard.
Want uwe drift en gloeiende ijver paart
Godvruchtigheid en godgeleerdheid t' zamen:
Twee perlen die Aartsbisschoppen betamen.
Zoo zulk een licht mijn smetten merkt van veer,
Dat strekt mij niet tot schande, maar tot eer:
Geen wisser toets dan uw eerwaardigste oordeel.
Wie leerzaam is, trekke uit bestraffing voordeel.

Dit laatste vers is heelemaal volgens Vondel's gemoed.
De Aartsbisschop aanvaardde die opdracht en zond Vondel een schilderij ten
geschenke...: wat deze beantwoordde met een Dankoffer, aldus sluitend:
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O Licht der Nederlanden! laat
(Nu mijne nederduitsche maat
Uw oor behaagt) mij dan volstaan
Met dezen wensch, dat ik voortaan
Gerekend bij uw minste leden
Geniet de kracht van uw gebeden!

Het schijnt nu wel uitgemaakt, dat het gedicht De Drukkunst uit 1645 dagteekent.
Het was opgedragen aan den beroemden antwerpschen drukker Balthazar Moerentorf
of Moretus. Wij vestigen hier slechts de aandacht op de verzen, waarin de wijze
kultuurmensch Vondel heel scherp onderscheidt tusschen hetgeen goed is op zich
zelf, de drukkunst, en het misbruik dat men er van maken kan:
'k Verwerp al wat naar boosheid ruik,
Doch niet de kunst, om snood misbruik,
Haar andre zustren ook gemeen:
Men moet ze God ten dienst besteên,
Den mensch tot nut, tot niemands hinder...

Is Vondel omstreeks dien tijd in Zuid-Nederland geweest? Wij wenschen geenszins
die vraag opnieuw te behandelen(1): ze werd uitvoerig besproken, o.a. door onze
geleerde collega's Sabbe en Segers. Maar zeker is het dat de dichter in betrekking
stond met de familie Moretus: Anna, Vondel's dochter, logeerde te Antwerpen in
1643 bij de moeder van Balthazar Moretus(1). Marius, of van der Meeren, was ook
bevriend met de familie Moretus; er was sprake van hem geweest voor de waardigheid
van Plebaan der Kathedraal van Antwerpen, alvorens hij pastoor van het Begijnhof
te Amsterdam werd. Menig ander aanrakingspunt met den intellectueelen kring van
Antwerpen kon hier nog bij vermeld worden, dat zekerder vaststaat, dan b.v. het zoo
dikwijls vertelde ‘bezoek van Vondel aan de werkplaats van Br. Daniël Seghers S.I.’
den vermaarden bloemenschilder. Is het feit te betwijfelen, toch zijn de daarbij
hoorende verzen echt Vondeliaansch:

(1) Versl. en Meded. der K.V. Acad. 1921 en 1922.
(1) Versl. en Meded. der K.V. Acad. 1921 en 1922.
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De geest van Seghers is een bij
Waarop de Nederlanders roemen.
Zij zuigt haar honiglekkernij
En geur uit allerhande bloemen.
Een bij kwam op zijn schilderij
En geur en kleuren aangevlogen,
En riep: ‘Natuur, vergeef het mij,
Dat bloempenseel heeft mij bedrogen’.

In het stukje Antwerpen schrijft Vondel zonder aarzelen: het Scheld, voor de Schelde,
gelijk hij hoogstwaarschijnlijk altijd in zijn familie, van Antwerpen afkomstig, had
hooren zeggen:
Antwerpen liet den droom van reus en handtol varen(1)
En 't werpen van de hand aan de oevers van het Scheld.
Die Markgravin des Rijks, en Koopstad rijk van waren,
Haar beurs en zenuw steef met in- en uitheemsch geld.
Een paarle aan Flippus' kroon, en zelf de kroon der steden
Van gansch Europe, en als een lamp voor 't hoogaltaar,
Verlicht ze, met haar glans, godvruchtigheid en zeden
En kunsten, en bewaakt de landgrens in gevaar.
Hoewel de stroom en muur en burgerwacht haar sterken,
Haar sterkste burg is God, zijn Moeder en haar kerken.

Vondel geeft heel raak, als kenteekenen van Antwerpen: handel en rijkdom, kunst,
godsdienstzin en Mariadevotie: niemand zou het beter kunnen zeggen. Die verzen
op onze vlaamsche handelsstad zijn opmerkelijk flinker van inhoud en vorm dan de
begeleidende stukken op Keulen en Rome. De vergelijking ‘als een lamp voor 't
hoogaltaar’ en de uitdrukking ‘paarle aan Flippus' kroon’ laten die gedichten stellen
in Vondel's katholieken tijd: dit gelde als een bevestiging voor het jaartal 1651, dat
door sommigen betwijfeld wordt.
In het zelfde jaar 1651 heeft Vondel nog een Zuid-Nederlandsche gebeurtenis
bezongen: de dubbele bisschopswijding, namelijk van den nieuwen bisschop van
Brugge, Karel Van den Bosch (van Brussel), en van den nieuwen bisschop van
Roermond.

(1) Toespeling op de Brabo-legende, waaruit men den naam Handwerpen afleidde.
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Andreas Cruesen (van Maastricht); de plechtigheid geschiedde te Brugge op S.
Apollinarisdag (23 Juli) door bisschop Triest, van Gent, bijgestaan door Nemius,
bisschop van Antwerpen, ‘het hoofd van 't Scheld’, en door Della Torre, titelvoerend
bisschop van Ephesus en coadjutor van den aartsbisschop Phil. Rovenius, apostolisch
vicaris voor Holland. Het gedicht schijnt op aanvraag of bestelling gemaakt te zijn:
zoo is de dagteekening onderaan: ‘Te Brugge, op S. Apollinaris' dag’ goed uit te
leggen, zonder dat men veronderstellen moet dat Vondel daar in levenden lijve
aanwezig was: hij wist immers dat zijn verzen op het feest zelf in zijn naam zouden
voorgedragen worden. Om de zelfde reden begrijpt men ook dat de dichter op
voorhand S. Apollinaris aanroept en bidt om dichterlijke ingeving, ten einde door
zijn gedicht de godsdienstige feestvreugde te verhoogen:
Apollinaar...
Begunstige onze citerpenne
Ter liefde van zijn dag en feest,
Opdat we met een blijden geest
Het koorgezang der Bruggelingen
Zóó sterken, midden onder 't zingen,
Dat zelfs de weerklank van Gods lof
Verrukken mag al 't hemelsch hof.

De pas gewijde bisschop van Roermond, Andreas Cruesen (niet Cruven, zooals
sommigen drukken) werd eenige jaren later (1657) aartsbisschop van Mechelen.
Een laatste Zuid-Nederlandsch gedicht van Vondel is de Maagdenpalm aangeboden
(1658) aan zijn nichtje Anna Bruyningh, dochter van zijn zuster Catharina, bij haar
‘staatsie’ in het klooster ‘Bethlehem’ bij de Arme Klaren te Brussel. Dat klooster
lag in de wijk van het Begijnhof, niet ver van het huidige Noordstation. Het valt op
hoe dit gedicht in licht verstaanbare taal en stijl is opgesteld, niettegenstaande de
verhevenheid der gedachten: Vondel zal er voor gezorgd hebben, dat ook de
vlaamsche medezusterkens van Anna Bruyningh iets hadden aan de verzen van haren
dichterlijken oom!
En zoo meenen wij de voornaamste Zuid-Nederlandsche gedichten van Vondel
eenigszins nader bekend gemaakt te hebben: Op Gilis van Vinckenroy; Opdracht der
Altaargeheimenissen, met
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het Dankoffer; De Drukkunst; het gedichtje op Daniël Seghers, - op Antwerpen, op de dubbele bisschopswijding te Brugge, eindelijk den Maagdenpalm: acht stukken
die zeker niet onder 's Dichters slechtste zijn. Wij danken Vondel omdat hij het land
van zijn oorsprong nooit vergeten, ja zelfs met zijn gedichten vereerd heeft. Nu
echter, 250 jaar na zijn zalig afsterven, is het meer dan tijd voor het Vlaamsche Volk
zijn schuld van hoogachting en eerbied en dankbaarheid te betalen aan hem die den
Dietschen landaard zoowel vereerd als belichaamd heeft. En daarom mocht onze
Academie deze gelegenheid niet laten voorbijgaan om ook haar eeresaluut aan den
‘Dichtervorst’ aan te bieden.
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Vondel de Opvoeder van ons Volk, een Lichtbaak in onzen Tijd
Door Gustaaf Segers
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
(Bij de tweehonderdvijftigste verjaring van Vondels dood) 1679-1929.
Vondel kon van het kapitaal, dat zijne dochter Anna bezat, zuinig leven,
en begaf zich alleen in den Kerker der 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.
Dr JAN TEN BRINCK.
In het Februarinummer van het Antwerpsch tijdschrift De Vlaamsche Kunstbode van
het jaar 1879 schreef ik, naar aanleiding der tweehonderdvijftigste verjaring van
Joost Van den Vondel's dood, mijne eerste verhandeling over den grootsten van al
de dichters, die onze taal hebben verheerlijkt.
In het jaar 1887 werd de drijhonderdste verjaring van zijne geboorte te Antwerpen,
de bakermat zijner ouders, plechtig gevierd. Gezamenlijk met ons betreurd medelid
Jan Bouchery, was ik secretaris van het feestcomiteit. Aan de leerlingen der lagere
en middelbare scholen, van het Atheneum en het O.L. Vrouwencollege, gaf ik
voordrachten over het leven en de werken van den grooten dichter.
Het comiteit, waarvan de heeren Gittens en Genard voorzitters, de heeren Arthur
Cornette, Fred. de Laet, Vict. De La Montagne, Pol de Mont, Dr. C.
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J. Hansen, Peeters-Verellen, Max. Rooses, Em. Rosseels, H. Sermon, Dr. August
Snieders, Frans Van Cuyck, J. Van den Bemden en Jul. Van Herendael, werkende
leden, D. Janssen en P. Van Doeselaer, bijgevoegde leden en Lambert Van Rijswyck,
schatbewaarder waren, belastte mij officieël met het opstellen van het verslag der
feesten. Het verscheen te Antwerpen in een lijvig boekdeel, waarin ook de
verhandelingen en voordrachten werden opgenomen die ik vroeger reeds aan Joost
Van den Vondel had gewijd(1).
In het jaar 1894 deed de Koninklijke Vlaamsche Academie mij de eer aan mij tot
haar briefwisselend lid te benoemen.
De eerste voordracht, die ik in ons genootschap hield, had voor titel Joost Van den
Vondel's Persoonlijkhied. Gedurende mijn vierendertigjarig lidmaatschap als
briefwisselend en werkend lid, heb ik in onze Academie talrijke voordrachten over
den grooten man gehouden; geen, die ooit de Nederlandsche pen gehanteerd heeft,
verdiende dan ook zoozeer in de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en
Letterkunde vereerd en bestudeerd te worden als de dichter van zoo vele
Nederlandsche meesterstukken.
Wellicht heb ik al te veel gebruik, misschien misbruik gemaakt van
aanhalingen uit Vondels werk, aangezien al onze medeleden dit werk
kennen. Doch, ik verontschuldig mij: het was mijn doel Vondel vooral
aan onze studeerende jeugd te leeren kennen en liefhebben, en ik achtte
dat daartoe het doeltreffendste middel was mijnen held zelf zooveel
mogelijk te laten optreden, behalve dat deze aanhalingen niet weinig
bijdroegen om mijne voordrachten op te sieren. Ik betuig dan ook mijnen
dank aan mijne hooggeachte collega's, die mij zoo dikwijls de gelegenheid
hebben geschonken mijnen lievelingsdichter in de Koninklijke Vlaamsche
Academie te verheerlijken.
Heden wensch ik, naar aanleiding van de tweehonderdvijftigste verjaring van Vondels
dood, den grooten dichter als Opvoeder van ons Volk, als Lichtbaak in onzen Tijd te
bestudeeren.
Joost Van den Vondel was niet alleen een der grootste dichters, maar een der
grootste kunstenaars, in den verhevensten zin van het woord, van alle tijden en volken.
Zijn doel was voorzeker

(1) Joost Van den Vondel. Studiën over het leven en de werken van Nederlands grootsten Dichter,
door Gustaaf Segers, secretaris van het Vondelcomiteit, leeraar aan de Normaalschool van
den Staat te Lier-Antwerpen. Drukk. van H. en L. Kennes, opvolgers van L. Gerrits,
Gratiekapelstraat, 8.
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kunstwerk, echt kunstwerk te scheppen; maar hij wilde ook door zijn werk zijn volk
onderwijzen en stichten. Hij was geen voorstander van de leer: De Kunst om de
Kunst. Dit straalt in gansch zijn werk, zijn reuzenwerk, door: op meer dan eene plaats
zet hij daarover uitvoerig zijne opvatting uiteen.
Aldus in Berecht aan alle Kunstgenooten en begunstigers der Tooneelspelen:
‘Hier wordt u, om uwen kunstijver weder t' onsteken, en uwen geest tevens
te stichten en te verkwikken, het heilig treurtooneel, dat den hemel afbeeldt,
opgeschoven(1)’.
Verder, in hetzelfde Berecht:
‘Heilige en eerlijke voorbeelden dienen ten spiegel om deugd en
godvruchtigheid t' omhelzen; gebreken en d'ellenden, daaraan gehecht, te
schuwen. Het wit en oogmerk der wettige treurspelen is de menschen te
vermurwen door schrik en meedoogen. Scholieren en opluikende jonkheid
worden door spelen in talen, welsprekendheid, wijsheid, tucht en goede
zeden en manieren geoefend; en dit zet in de teere gemoederen en zinnen
een plooi van voeglijkheid en geschiktheid, die hun, tot in den ouderdom
toe, bijblijven en aanhangen; ja, het gebeurt bijwijlen, dat overvliegende
vernuften, door geene gemeene middelen te buigen, noch te verzetten,
door spitsvondigheden en hoogdravenden tooneelstijl(2) geraakt, en, buiten
hun eigen vermoeden, getrokken worden, gelijk eene edele luitsnaar geluid
geeft, en antwoordt, zoodra heur wedergade van dezelfde natuur en aard,
en op eenen gelijken toon en andere luit, gespannen, getokkeld wordt van
een geestige hand(3).
Zoo ook in: Tooneelschild of Pleitrede voor het Tooneelrecht. Cedo nulli (ik wijk
voor niemand)(4). Ik deel deze bladzijde mede om de belangrijkheid en den inhoud,
en ook als een staaltje van Vondels keurigen prozastijl:

(1) Klassiek letterkundig Pantheon. Lucifer van J. Van Vondel. Met inleidend schrijven
van Dr. J. Bergsma. Derde Druk. Zutphen. W.J. Thieme et Cie, blz. 5.
(2) Men verlieze niet uit het oog, dat de woorden: spitsvondigheden en hoogdravend in
V. dagen de huidige beteekenis niet hadden. Het 1e beteekende: fijne, vernuftige
vonden; het 2e verheven tooneelstijl.
(3) Id. blz. 11.
(4) Ik wijk voor niemand: is eene edele leuze, die het zelfstandig, fiere karakter van onzen dichter
uitstekend kenmerkt.
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‘Het tooneel is een verheven plat, toegesteld naar den eisch en de rolle
van de personaadjen, die, elk volgens heuren staat ingekleed, en gelijk
vermomd, door stemmen en gebaar uitbeelden, eene historie of
waarschijnende versiering of klucht, waardig tot stichtig vermaak, in het
openbaar gehoord en gezien te worden. Uit deze eenvoudige bepaling, kan
de verstandige oordeelen of de tooneelkunst zoo strafwaardig zij, als
vernuftloozen, onder schijn van hun bezwaard geweten te ontlasten, haar
uitrooken(1). Deze bepaling heeft mede eenige gemeenschap met den stoel
des redenaars, die in hooge scholen zijne wijsheid en geleerdheid den
scholieren en brave vernuften, ook door heilige en wereldsche historiën,
naar het ongestadig beloop der wereld, ontvouwt. Zij deelt mede in de
tafereelen der historieschilderkunst, bestaande uit welgeschikte
vertooningen, die, op haren rechten dag bespiegeld, naar d'afgemaalde
stof, stichten of ontstichten: en de historieschilderkunst verdiende bij
d'Ouden den naam van stomme poëzij, gelijk de poëzij den naam van
sprekende schilderij bereikte, dat eigenlijker op tooneelpoëzij slaat, die
hare sprekende personadiën regelrecht, terwijl een redenaar, personeerende,
die niet regelrecht invoert. Het onderscheid tusschen redenaar en tooneelier,
bestaat ook ten deele hierin, dat de redenaar doorgaans alleen spreekt, en,
naar den stijl der rederijkkunst, bijwijlen personeert(2), en uit den naam van
eenen anderen spreekt; hetzij uit den mond van God of eenen engel of
koning, of ambtenaar, of vrijen staat of anderszins, gepast op de leest der
stoffe, om het hart des toehoorders te roeren, en, lieflijk, buiten zijn weten,
tot des sprekers oogmerk aan te leiden. Het oogmerk des sprekers is, zoo
wij voorheen zeiden, den verwilderden aard in te toomen, en reden in te
scherpen(3), gelijk de wijze en grijze Pythagoras dit ook door de muziek
beoogde(4). Het blijspel verlicht zwaarmoedige geesten en geneest de harte-

(1) Uitrooken: uitluchten.
(2) Personeert: vervult zelf eene rol.
(3) Dat Voltaire (1694-1778) met onzen Vondel hierin overeen zou stemmen, is wel van
aard om ons te verwonderen. 't Is nochtans zoo: ‘La véritable tragédie est l'école de la
vertu,’ zegt de Fransche dichter, ‘et la seule différence qui soit entre le théatre épuré
et les livres de morale, c'est que l'instruction se trouve dans la tragédie toute en action,
c'est qu'elle y est intéressante et qu'elle se montre relevée des charmes d'un art qui ne
fut inventée autrefois que pour instruire la terre et pour bénir le ciel, et qui par cette
raison, fut appelé le langage des dieux.’ Dissertation sur la tragédie ancienne et
moderne. A son Eminence, Monseigneur le Cardinal Quirine, noble vénitien, évêque
de Brescia, bibliothecaire du Vatican.
(4) Pythagoras, een Grieksche wijze, de stichter der Italische school, wier bloeitijd tusschen
450 en 500 vóór Christus valt. Als zijn geboorteland wordt het eiland Samos opgegeven.
(De Werken van J. Van den Vondel, uitgegeven door M.J. Van Lennep. Herzien en
bijgewerkt door J.H.W. Unger, 1660-1662. Samson. Adonias. Bespiegelingen, Gent,
A. Siffer: blz. 182.
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wonden der staatsheeren en ambtenaren, door gedurige bekommeringen
en beslommeringen, tot heil der gemeente, afgeslaafd.
Geheel Vondels werk is eene voortreffelijke leerschool: de dichter vertoont er zich
als den prediker van alle burgerlijke en zedelijke deugden, der verhevenste moraal,
als den straffer en wreker der afschuwelijkste ondeugden; als daar zijn: de
schijnheiligheid, de zedeloosheid, de onrechtvaardigheid; de heillooze gevolgen
daarvan, van den omwentelingsgeest, van den opstand tegen het wettig gezag, worden
door de feiten zelf op aangrijpende wijze voorgesteld. Als werker, als stoere,
onvermoeibare werker, is Vondel een wezenlijke opvoeder van ons volk. Hij is dit
door zijn voorbeeld, door zijne levenswijze, door zijne leer.
Als men niet uit het oog verliest, dat hij in zijne jeugd een zeer gebrekkig onderricht
heeft ontvangen, als men zijn werk in oogenschouw neemt, en zijne geleerdheid
nagaat, staat men waarlijk verstomd. Ik laat hier zijn poëtisch werk ter zijde, en vestig
slechts de aandacht op de geleerdheid, welke men daarin aantreft. Om zijn poëtisch
genie is onze dichter beroemd, hoewel, vooral in het buitenland, niet in de mate, die
hem toekomt; doch aan zijne geleerdheid werd, bij mijn weten, zelfs door zijne
oprechtste bewonderaars, niet de verdiende hulde gebracht.
Nergens leest men in welke school Vondel zijn eerste onderricht heeft genoten;
waarschijnlijk lieten deze onderwijsinrichtingen veel te wenschen over. Men heeft
reden om te denken dat alle onderricht voor hem ophield, als hij nauwelijks de
kinderschoenen was ontwassen. Hij heeft dus zijne wondere kennis van de meest
uiteenloopende en ingewikkelde wetenschappen uitsluitend aan zich zelf te danken;
wat des te meer treft, wanneer men nagaat, dat hij schier zijn levenlang met financieele
en huiselijke moeilijkheden te worstelen heeft gehad, welke aan de meesten alle
werkkracht en werklust zouden hebben ontnomen. Deze werkkracht en werklust
behield Vondel tot op zijn hoogsten ouderdom; het is zelfs opvallend, dat hij na zijn
zestigste jaar het grootste en ook het beste deel van zijn reusachtig werk heeft
vervaardigd. Vondel kende de Latijnsche, Grieksche Fransche en Italiaansche talen.
Wat zijne kennis van onze taal betreft, niemand heeft hem daarin overtroffen, wellicht
zelfs geëvenaard. Ook weten wij, dat hij voor geene moeite achteruitweek om de
taal in al haren rijkdom uit den mond des volks op te vangen, om haar tot een let-
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terkundig werktuig zonder wederga te smeden. Vondels kennis van de geschiedenis,
zoowel der Oudheid als der Middeleeuwen en van zijnen tijd; van de Godenleer, de
levenswijze der verschillende volken, de Folklore en nog veel andere wetenschappen,
grenst aan het ongelooflijke. Een priester heeft mij verzekerd, dat een menschenleven
nauwelijks voldoende schijnt om de godsgeleerdheid te beheerschen, zooals Vondel
die beheerscht. En niet alleen geeft onze dichter de treffendste bewijzen van zijne
veelomvattende kennis van deze bij uitstek moeilijke wetenschap in talrijke
treurspelen, leer- en lierdichten, meesterstukken van hooge poëtische vlucht; men
vermoedt niet eens dat de studie daarvan hem moeite heeft gekost, het beste bewijs,
dat hij zich daarvoor de ongelooflijkste inspanning heeft getroost.
Door den omvang, en meer nog door het gehalte van zijn werk, geeft Joost Van
den Vondel het onwederlegbaarste bewijs van zijne werkkracht en werklust. Overlezen
wij zijne Aanleiding ter Nederduitsche Dichtkunst(1), mede een meesterstuk van
gezond oordeel, kloek verstand, en logische redeneering, van velerlei kennis, van
didaktische voordracht en voorbeeldigen prozastijl. Het ware hoogst wenschelijk,
dat dit prachtig stuk in al onze middelbare onderwijsinrichtingen met de grootste
zorg ontleed en bestudeerd werd; met onverholen vreugd deel ik mede, dat deze raad
in de: Nederduitsche Bloemlezing Dicht- en prozastukken, voorzien met
aanteekeningen, eene schets van de geschiedenis onzer letterkunde, enz. door Dr.
Jan Bols en Dr. J. Muyldermans gegeven wordt, en waarin ook de Aanleiding in haar
geheel voorkomt.
Slechts enkele regels uit dit merkwaardig opstel neem ik hier, als proeve van
Vondels studieijver en schrijftrant, over.
‘Een leergierige lette wel op de regels der kunst, gevonden uit het voorbeeld
der treffelijkste Dichteren. Hij bevlijtige zich om dagelijks, toe te nemen
in kennis van verscheiden wetenschappen, om, is het niet van alles,
volmaaktelijk, dat zwaar, ja, onmogelijk valt, ter loops van vele dingen
kennis te hebben, om zijn werk naar den eisch uit te voeren. Zoo trekt en
vergadert de honigbij haar voedsel uit alle beemden en bloemen. Het ware
raadzaam Salomons wijze spreuken, Cicero, Seneka en Plutarchus' werken
van het leven en de zeden der doorluchtige mannen, en diergelijke schriften
te lezen en te herlezen. Wie in

(1) Gedagteekend: t' Amsterdam 1650, den 25 van Grasmaand. De dichter was dus 63 jaar oud.
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den vloed dezer pennen zwemt, zal overvloeien van zinrijke gedachten en
vaste stellingen... Kennis van uitheemsche spraken vordert niet weinig,
en het overzetten uit vermaarde poëeten helpt den aankomenden poëet,
gelijk het kopieëeren van kunstige meesterstukken den schildersleerling’(1).
Niet alleen de wetenschappelijke arbeid staat bij Vondel hoog in eere; ook de handel,
de nijverheid, de handenarbeid, worden door hem geëerd en geroemd. In mijne vorige
verhandeling(2) sprak ik over twee zijner treffelijkste gedichten: Inwijding van het
Stadhuis te Amsterdam en Zeemagazijn, gebouwd op Kattenburg te Amsterdam.
Vondel hangt daarin een heerlijk tafereel op van het bedrijvig leven in de groote stad,
en spreekt er met aanstekelijke geestdrift over het torsen, sleepen, dragen en kruien,
dat men daar ziet.
In Zeemagazijn heet het:
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,(3),
En slijt haar fijne stof en wol op alle vaarten,
De kruidenier verteert een gansch Oost-indisch huis,
De zijdewinkel ruischt gelijk een volle sluis,
Van trekgetouwen en van gouden passementen.
De rentenier besteedt zijn geld op hooge renten;
De Beurs valt veel te nauw. De Wisselbank vertelt(4)
Een schat van Krezus aan 't gereede wisselgeld.
De Waag is afgemat van waren af te wegen,
En roept om arbeidsvolk tot aan den hals verlegen(5).

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

De Werken van J. Van den Vondel, 1648-1651: bl. 136 en vlg.
Vondel in het bewogen leven van zijnen tijd. Vondels plastische kracht.
Ziet aan anderen de kunst af.
Vertelt: telt uit.
De Werken van J. Van den Vondel, 1657-1660; blz. 61.
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Vondel is een vooruitziende man. Men moet op tijd zijne maatregelen nemen. Tijdens
den laatsten oorlog met Engeland ondervond men de gevolgen van de gemakzucht,
van het verwaarloozen van den vaderlandschen plicht het land in staat van verdediging
te stellen, voor dat het onmiddellijk gevaar van aangevallen te worden daar is. Meer
dan eens merkte ik op, dat, langs welke zijde men Vondel ook bestudeere, men nooit
mag nalaten de aandacht op zijne prachtige poëzie, op zijne heerlijke taal te vestigen.
Zoo zal dan ook elkeen in bewondering opgaan voor het hooger opgehangen tafereel
van bedrijvigheid en drukte; en niet minder voor dat van het overstroomde land,
insgelijks aan Zeemagazijn ontleend.
Eerst en vooral merkt de dichter op zeer snedige wijze aan wat
De mogendheid vermag van zulk een houten stad(1),
En hoe de vrije Staat beschut wordt, min door steenen
Dan door een eike stad, en afgehouwe greenen,(2)
Gemand met helden van matrozen, en een hel
Van gruwzaam grof geschut, den afgrond zelf te fel.
De dog der Britten, die bloeddorstig op kwam steken,
Vatte onzen zeeleeuw aan, wien 't scheen aan kracht t'ontbreken.
Men merkte fluks aan 't dier, hoe zulk een zeebrandsgloed
Gereeder klauwen eischte en wakkerheid en spoed.
Tot lessching van een vuur, waarvan ons kust en stranden
En wateren in 't ronde opflakkerden en brandden,
Alsof de gansche zee vol zwavel dreef en pek.
De leeuw gevoelt zijn rug verbranden binnen 't hek

(1) Een houten stad: eene vloot.
(2) Hoe de vrije Staat minder goed beschut wordt door steenen vestingen dan door schepen van
eikenhout en afgehouwen greenen. In het Wdb. der Ned. Taal komen de woorden green of
grein niet voor. Evenmin in het Waasch Idioticon bewerkt door Kan. Joos. In het
Zuid-Oostvlaandersch Idioticon door Is. Teirlinck leest men Green, m. boom. Niet bekend
in mijn dialect. Eerste deel. Tweede aflevering DAIN-GURE; blz. 517.
Het Idioticon van het Antwerpsch dialect (Stad Antwerpen en Antwerpsche Kempen, opgesteld
door P. Jozef Cornelissen en J.B. Vervliet teekent aan: GREIN, vnw. m. Deel green. Noordsch
dennenhout. Er is witte en roode grein. De timmerlie gebruiken tegenwoordig veel grein.
2de Aflevering, blz. 508. In mijne streek zegt men grein, en is het woord van elkeen bekend.
Bij Vondel is de beteekenis, afgehakte greene, greineboomen.
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Des zeetuins waar hij rustte, een poos in slaap, gevallen,
Niet denkende aan de macht van zijne houte wallen,(1)
Waarin het heil bestond van Batavier en Zeeuw,
En ongedwongen Fries, en 't volk, dat op zijn schreeuw
Nu d'oogen opsloeg, en bevroedde aan alle hoeken
Hoe 't scheepstuig in dien nood verdwaald was en te zoeken.
Men poogt vergeefs een dijk door 't lage land te slaan,
Wanneer d'oploopendheid van vader Oceaan
Met lossen toom, alree te hoog aan 't overvloeien,
De weiden overzwalpt, en stulp, en dorp en koeien,
En vee, en veld verdrinkt; de landzaat al verstijft
Ten dake uitschreit, of op een karnemelkvat drijft.
Voorzichtigheid ziet uit, brengt, zonder eens te wijken,
De zoden bij der hand, werpt dammen oh, en dijken.
Zij houdt een berg van steen en rijs en palen reed(2),
En wat de nood vereischt. Zoo schut ze ramp en leed.
Zoo slaapt ze niet te lang op 's waters schijngenade,
Terwijl d'onwijze traag geleerd wordt met zijn schade(3).

Groote waarheden op prachtige wijze uitgedrukt.
Vondel is a Self-made man. Hij verdiende waarlijk een eeereplaats in het boek
van Smiles over Self-Help, De Engelsche schrijver deelt de levensbeschrijving van
tal van groote mannen in al de vakken der menschelijke bedrijvigheid mede, die aan
hun onverdroten arbeid, aan hun onwrikbaar vertrouwen in eigen kracht alles te
danken hadden. Joost Van den Vondel ontbreekt er. Het is een niet te overschatten
geluk op zulke figuur in de geschiedenis onzer letterkunde te mogen bogen; niet
alleen omdat hij een onvergelijkbaar leeraar is van onze dierbare moedertaal, die hij,
meer dan wie ook, door zijne werken heeft opgeluisterd, maar omdat hij een opwekker
is tot onkreukbare plichtbetrachting, tot liefde tot den arbeid, waarvan de waarde op
onze dagen niet kan overschat worden. Onze dichter leert, door zijn voorbeeld en
zijne leer, aan onze studenten, aan ons volk, de diepe waarheid van de spreuk der
Ouden: Labor improbus omnia vincit(4).

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

Houten wallen: de oorlogsvloot.
Reed: gereed.
De Werken van J. Van den Vondel, 1657-1660, blz. 65.
Virgilius: Onafgebroken arbeid komt alles te boven.
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Nog om vele andere redenen is Vondel een lichtbaak, een zegen voor onze studeerende
jeugd. Met tal van zedelijke, en vaderlandsche deugden gaat hij ons voor. Het is niet
mogelijk zelfs op de voornaamste te wijzen; op een paar slechts wensch ik vluchtig
de aandacht te vestigen.
In het tafereel, aan het gedicht Zeemagazijn ontleend, heeft men kunnen
lezen welke onverdroten vreugde de dichter had bij den rijkdom, dien de
Staat, vooral de stad Amsterdam, in die dagen had bereikt. Welnu, dit
gedicht verscheen in hetzelfde jaar als Vondel onder de grievendste
financiëele rampen gebukt ging, en verplicht was tien uren daags in de
Bank van Leening te arbeiden(1).
Men mag zeggen, dat Vondel's rijkdom bestond in zijne liefde tot het werk en in de
geringheid zijner behoeften.
De werkers, die vreugde bij het werk smaakten, zelfs de nederigsten, verheerlijkte
hij.
Luister, hoe hij het matrozenvolk bezingt:
Al wat bepekt, beteerd, aangrijpen kan en vatten,
En dansen op de koorde, en klauteren als katten:
Zeespoken, die gezwind den steilen mast opvliegt,
En zijt in Thetis ‘schoot van kindsbeen opgewiegd,
Bolkvangerdragend gild(2) en blauwe toppershoeden(3)
Die koortsen haalt op 't land, en lucht schept op de vloeden,
Stuurlieden, grijs van kop, die liever rijst en zinkt
In 't bedde van de zee, dan in de pluimen stinkt,

(1) Zie ook Inwijding van het Stadhuis te Amsterdam. Vondel in het bewogen leven van
zijnen tijd. Vondels plastische kracht.
(2) Bolkvangerdragend gild: Gilde der bolkvangerdragers. Bolk: ‘Een voorheen zeldzaam en
thans geheel verouderd woord voor groote watergolf; blijkens de verscherping der zware
slagconsonnant g tot k aan een Frieschdialect ontleend’, Wdb. der Ned. Taal, III, kol. 302.
Bolkvanger: Van bolk en vangen. Het woord had voorheen ook de bet: hevige regenbui of
storm; vergel. nog bij Molema: Hij het bolk vangen’ van iemand die een nat pak heeft gehaald.
Bolkvanger is dus eigenlijk overkleed, waarmede men een bui opvangt, verg. zuid-wester
(hoed). Dikke, korte, ruwe pij van pressenning, door visschers en zeelieden bij buiig of
onstuimig weer gedragen. Thans verouderd; men zegt: Baaivanger III kol. 303. De
Bolkvangers gilde zijn dus de matrozen.
(3) Toppershoeden: puntig oploopende hoeden.
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Gij, schippers, die niet lang aan eenen oord kunt rusten,
En 't anker licht en werpt aan vergelegen kusten,
En al wat binnen 's boords, van schuim en pekel zoor(1),
Nu ommewegen zoekt, nu houdt een rechter spoor,
Verzelschapt mijne reis en voorgenomen beevaart,
Die ik geheiligd heb den lof der nutte Zeevaart(2).

De magistraten, zij die met een openbaar ambt bekleed waren, en zich door hunne
wakkerheid, toewijding, rechtschapenheid, en eerlijkheid onderscheidden, die zonder
eigenbelang hun leven aan het heil van den Staat, van de Stad wijdden, werden vooral
door onzen dichter verheerlijkt.
Onder dezen kies ik er slechts een uit: Herman Van de Poll. Deze bekleedt eene
eereplaats onder de groote gemeenteoverheden, welke in Vondels dagen zooveel tot
de grootheid en den roem van Amsterdam bijdroegen.
Hij werd den 6 October, 1559, aldaar geboren, en stierf er den 6 Juli, 1645, aldus op
zes en tachtigjarigen leeftijd.
Vondel had meer dan eene reden om den eerbiedwaardigen man hoog te achten;
waarschijnlijk had hij hem zelfs het behoud van zijn leven te danken.
‘Het duurde niet lang of zijn boek (Vondel's Palamedes) werd opgehaald’, (in beslag
genomen) en hij zelf aangeklaagd. Hadde Adriaan Paauw, Pensionnaris der stad
Amsterdam, en zoon des burgemeesters, Reinier Paauw, een der rechters van den
Advocaat, zijn zin kunnen doordrijven, Vondel ware naar den Haag gevoerd, om
daar te recht te staan voor den Fiscaal, Dat dit niet gebeurde, had hij vooral te danken
aan de voorspraak van den oud-schepen Herman van de Pol, die Vondels vriend was,
en bij verscheiden ‘regeerders’ veel vermocht. Zelfs zou de schepen Andries Bikker
den Pensionnaris Paauw op diens aanhouden

(1) Zoor: Weiland teekent bij dit woord aan: bijnw. en bijw. zoorder, zoorst. Droog, ruw, stram:
zoor vel, eene zoore huid. Van hier: zoorheid (Groot Nederduitsch Taalkundig Woordenboek.
A-Z, Nieuwe uitgave. In een deel compleet, blz. 863.
(2) De Werken van Vondel, 1621-1625, blz. 52.
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hebben toegevoegd: Als men onze burgers naar den Haag zal voeren, wat hebben
wij dan hier te doen?(1)’
Hadde Adriaan Paauw zijn zin gehad en hadde de Fiscaal over Vondel moeten
vonnissen, dan hadde onze dichter waarschijnlijk het lot van Oldenbarneveld
ondergaan, dien hij in zijn Palamedes zoozeer had verheerlijkt.
Thans werd zijn zaak op des schouts rol gebracht en beplit voor twee schepenen:
daar dezen het niet eens konden worden, brachten zij de zaak voor 't volle getal
schepenen, die Vondel ‘bij de meeste stemmen tot eene boete van drij honderd gulden
veroordeelde, ‘'t geen hij gaarne dede.’(2).
Onze dichter had, zooals hooger gezegd werd, een zeer gebrekkig onderwijs genoten;
ongetwijfeld volstond zijne oprechte liefde tot het onderwijs en de wetenschap om
hun hulde te brengen, die de belangen van beide behartigden.
Dat dit met Herman Van de Pol, Vondels vriend en beschermer, het geval was, is
te begrijpen, daar de Doorluchtige School vooral door toedoen van dezen magistraat
tot stand was gekomen, en het hem niet weinig moeite had gekost om aan den
tegenstand het hoofd te bieden, die vooral van Leiden was uitgegaan. De
Amsterdamsche regeering had reeds in 1629 tot de oprichting van dit
onderwijsgesticht besloten; het kon echter slechts den 2 Januari 1632 ingewijd worden.
Vondel vervaardigde te dezer gelegenheid een overheerlijken lierzang, die evenzeer
getuigenis aflegt van zijne warme gevoelens voor den magistraat als van zijne liefde
voor de wetenschap. Het beeld van den grijzen schepen is een echt Rembrandt-portret.

(1) ‘Herman Gysbertsz van de Pol heeft Amsterdam een lange reeks van jaren gediend, als
Commissaris van Huwelijkszaken, in 1693-1595, en 1599 als Schepen, in 1598-1600-1,
1603-4, 1625-27,’ 1634-1638 als Commissaris van Kleine Zaken in 1611-12 en 1615. Hij
behoorde tot de leden der regeering, die door Prins Maurits in 1618 afgezet werden; in 1635
kwam hij weder op het kussen. (De Werken van J. Van den Vondel, 1637-1639).
(2) Palamedes of de vermoorde Onnoozelheid. Treurspel door J. Van den Vondel, met inleiding,
varianten, aanteekeningen en woordenlijst opnieuw uitgegeven door G. Velderman, Zutphen,
W.J. Thieme et Cie, 1892. Inleiding, blz. 4.
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‘Oprechte Pol, de hemel heeft gespaard
Uw rimplig voorhoofd en besneeuwden baard,
En staatsietabberd, die stads Recht bewaart,
Om nog te tuigen
Met u, in 't ander leven, vrij van leed,
Hoe gij de bloem der jeugd te min besteedt,
De zuivre borst van heilige Angeneet,
Met lust zaagt zuigen(1).
O vrome vader, glorie van mijn luit,
Uw stemme steef dit loflijk Raadsbesluit.
Nu veegt ge nog van vreugd een kreuksken uit,
En wordt herboren
Gelijk somtijds de gure winter plag
't Ontluiken met een zomerzonnelach,
En 't hart t' ontdooien op een zoeten dag
Als 't was bevroren(2).
Mijn zwaneschacht, mijn trekkebeksken drinkt
Zich dronken in onsterfelijken inkt.
Ons wapenkroon veel heerelijker blinkt
Op d'eer der feesten(3).

In een gedichte, ter gelegenheid van het huwelijk van Joan van de Pol, zoon van
Herman van de Pol, met Duifken van Gerrven, dat dan 9 Juni 1637 werd ingezegend,
spreekt Vondel met den grootsten lof over de rechtschapenheid, de rustelooze
arbeidsliefde en de strenge plichtbetrachting van den vader van den bruidegom.
Van de Pol's belanglooze toewijding aan het heil zijner vaderstad was met ondank
beloond geworden(4). Thans was hij als een kleed in den dienst der stad versleten, en
verlangde hij niets meer dan de weinige dagen, die hij nog te leven had, ambteloos
te slijten.(5)

(1) ‘Het schoolgebouw was oorspronkelijk aan Sinte Agnes toegewijd, en de dichter onderstelt
hier, dat zij er voortdurend hare bescherming over zou uitstrekken. (De Werken van J. Van
den Vondel, 1630-1636).
(2) Treffende uitdrukking voor: Het feest maakt u, grijsaard, andermaal jong.
(3) Inwijding der Doorluchtige School t' Amsterdam. Aan den Heer HERMAN VAN DER POLL.
Raad en Schepen derzelve stede. (De Werken van Vondel 1630-1636; blz. 87.
(4) De ouders der bruid woonden in de Warmoesstraat, waar Vondel ook verbleef; het is niet
gewaagd te veronderstellen dat zij met onzen dichter bevriend waren.
(5) Zie hooger.
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Hij werd, o schande, als landverrader uitgescholden. De dichter wreekt den acht en
zeventigjarigen grijsaard op striemende wijze. Zijn gedicht is een tafereel vol geest
en leven:
Hier was 't bekende huis van onzen grijzen Pol(1),
Den degelijken man, wiens ooren altijd vol
Bedrukte klachten zijn, en dik(2) om ruste wenschen,
Wanneer hij wordt omringd van radelooze menschen:
Hetzij hij, onder dak, zoo ver van 't vollek duikt,
Hetzij hij, op zijn tijd, en pas, de straat gebruikt,
En naar het raadhuis treedt, dat lang van hem bezeten,
Van zijn oprechtigheid en onbevlekt geweten
Getuigenissen geeft, zoo lang het eere schat,
Dat iemand hebb' geleefd ter eere van zijn stad.
Van staatszucht wist hij nooit of iemand te benijden.
Wat overschot van deugd men in bedorve tijden(3),
Moet zoeken, vindt men hier nog heel en onverminkt
In hem, daar 't zweemsel zelf van Romulus in blinkt,
Zoo zeer als hij, verscheelt van strijd en broedermoorden,
Die niet een kind en kwetst met werken of met woorden,
Gemeenzaam, elk ten dienst, eenieder even na,
En wie zijn ambt verzuimt, hij slaat zijn uren ga.
De rechtbank zag hem dik, als mond van 't Recht, beladen
Met d'uitspraak van 't gerecht. De zes-en-dertig Raden,
De burgemeesters zelfs, getuigen 't, en men weet,
Hoe hij zich voor den Staat en goude vrijheid kweet;
Met wat een eer hij werd van zijnen dienst verlaten,
En weder aangezocht. Hoe schamen zich de straten,
Waarlangs 't oproerig volk hem landverrader schold,
Toen trouweloosheid meer dan eere en eeden gold.
Nu was hij, als een kleed, in dienst der stad gesleten,
En treurde zonder ga, verlangende, eens vergeten
Te slijten ambteloos het weinige overschot
Des levens, dat hem nog vergund mocht zijn van God.
Hij zat nu doof, verdoofd van al 't langdurig schreeuwen,
Dat hij als vadervoogd, en man van wees en weeuwen,
Veel jaren achtereen geduldig had gehoord(4).

(1) In de Teertuinen te Amsterdam. Het huis bevond zich in het noorden der stad, ‘een guren,
zuren hoek, waar het dagelijks met laden en lossen van afgehouwen hout en heele Noordsche
bosschen woelde.’
(2) Dik: dikwijls.
(3) Wij zullen aldra Vondel over ‘die bedorven tijden’ hooren.
(4) De Bruiloft van Joan van de Pol en Duifken van Gerwen. (De Werken van J. Van den Vondel
(1632-1639) blz. 8.
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Herman van de Pol stierf den 10 Juli 1645 op zes en tachtigjarigen ouderdom.
In zijn Lijkzang over HERMAN VAN DE POL, Raad en Oud-Schepen t' Amsterdam
brengt de dichter andermaal hulde aan de liefde tot den arbeid, aan den vromen
levenswandel van den man, die oud, doch te vroeg storf.’
Het motto Integer vitae scelerisque purus, d.i.: ‘rechtschapen van levenswandel
en vrij van schelmerij’, aan Horatius ontleend, is teekenend voor Vondels tijd.
De mensch hoor wind en water ruisen,
Tot dat hij vier paar kruisen(1)
En nog zes jaar in 't voorhoofd ploeg,
Eer 't leven hem vernoeg,
Men maait geen roem van 't lange leven,
Dat vruchtloos heengedreven,
Gelijk een waterlooze wolk,
Onnut is voor het volk.
Laat andren ruim hun voordeel meten
Bij 't krenken van 't geweten.
Het grootste voordeel spruit uit deugd,
De bron van lof en vreugde.

Deze laatste verzen kenschetsen andermaal den tijd.
Ontelbaar, men mag het zonder overdrijving zeggen, zijn de gedichten, waarin Vondel
de mannen der kunst, der wetenschap huldigt; haast geen kunstwerk kwam tot stand,
geene edele daad werd verricht of hij verheerlijkte die in opdrachten, bijschriften,
lierzangen, die uit het diepste van zijn hart opwelden, en van zijne oprechte liefde
tot de kunst tot de wetenschap, en tevens tot het openbaar welzijn, tot het volk, het
treffendst getuigenis afleggen. Ook van zijn schoon, onbaatzuchtig menschlievend
karakter. In dit opzicht is de groote man stellig een lichtbaak in onzen tijd, mag hij
als voorbeeld aangehaald worden aan allen, die door hunnen stand invloed op de
maatschappij kunnen uitoefenen; hij leert hun, dat geene opofferingen te zwaar mogen
vallen om de(2)

(1) Vier paar kruisen: acht kruiskens, heet het nog in onzen volksmond voor tachtig jaar.
(2) De Werken van J. Van den Vondel, 1645; blz. 1.
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wetenschap, de kunst te doen bloeien, aangezien de roem van den Staat en het heil
der menschheid daar ten nauwste mede is verbonden.
Twee mannen haal ik hier slechts aan, die onze dichter verheerlijkte, Huig De
Groot (Grotius) en Geeraart De Vos (Vossius); beiden waren door de innigste
vriendschap met hem verbonden. Dit is stellig een doorslaande bewijs van zijne
hooge waarde, want Grotius, zoowel als Vossius, waren in den vollen zin des woords,
lichten der wetenschap. Aan Grotius (1583-1645) den wereldberoemden schrijver
van De Jure belli et pacis (Parijs, 1625) wijdde hij verscheidene gedichten; hij droeg
hem zijn treurspel Gysbrecht van Amstel op (1637) en het antwoord, dat Grotius hem
uit Parijs zond, strekt evenzeer ter eer van den grooten rechtsgeleerde als van den
grooten dichter. Grotius schreef aan Vondel o.a. (28 Mei 1638): ‘Bij UE. zal ik niets
anders zeggen dan dat ik Amsterdam voor gelukkig houde, zoo velen daar zijn, die
dit werk (Gijsbrecht van Amstel) naar waarde kunnen schatten. De Coloneesche
Oedippus van Sophocles, de biddende vrouwen van Euripides hebben Athene nooit
grooter eere aangedaan, dan Amsterdam hiermede geniet(1). En alzoo ik vertrouw,
dat dit werk onsterfelijk is, zoo durf ik daaruit verhopen 't geen mij mijne eigen
werken niet durven toezeggen, dat mijn naam zal blijven leven in de stad, die ik ten
hoogste altijd heb geëerd’(2).
Geeraart Vossius (1577-1649) behoorde tot de vertrouwste vrienden van Vondel.
Hij is minder bekend dan Grotius. ‘In vele vakken, namelijk in de Mythologie, de
Rhetorika, Poëtiek, Grammatiek en Geschiedenis ontwikkelde hij eene zeer
verdienstelijke letterkundige werkzaamheid, en opende daarin ten deele nieuwe
banen, evenals hij den eersten waren grondslag voor de historische vorming der
Latijnsche taal legde’(3).
Vondels bijschrift op het portret van Vossius deel ik mede

(1) Grotius was een grondig godsgeleerde, een uitstekend exegeet, een scherpzinnig wijsgeer
en met de bronnen der geschiedenis vertrouwde rechtsgeleerde. Hij verbond met de talenten
van een behendig staatsman eene diepe en uitgebreide geleerdheid. Zijne metrische vertalingen
van de Grieken getuigen van een grooten dichterlijken geest; hij was een der beste nieuwe
Latijnsche dichters’. (Brockhaus VII-763.
(2) De Werken van J. Van den Vondel (1637-1639) 620.
(3) Brockhaus XV-233.
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omdat het eene zijde van het karakter der dichters toont, waardoor hij als lichtbaak
in onzen tijd dient voorgesteld te worden.
Laat zestig winters vrij dit Vossenhoofd besneeuwen;
Nog grijzer is het brein dan 't grijze haar op 't hoofd;
Dat brein heeft heugenis van meer dan vijftig eeuwen,
En al haar wetenschap in schriften afgesloofd.
Sandrart(1), beschans hem niet met boeken en met blaren,
Al wat in boeken steekt, is in zijn hoofd gevaren(2)

Wat mij vooral in dit kernig gedicht treft, en wel waard is om er in onzen ziekelijken
tijd de aandacht op te vestigen, is de toon, de opgewekte, ik zou haast zeggen, de
fiere, heldhaftige toon, die het kenmerkt. Wij leven in eenen tijd van neurasthenie,
van hypochondrie en andere leelijke kwalen met heure leelijke namen. Gemakzucht,
afkeer, zelfs afschuw van den arbeid, zenuwachtigheid, neerslachtigheid,
ontevredenheid, levensmoe heid en wat al meer, winnen met den dag veld.
Opgewektheid, levensmoed, vertrouwen in eigen kracht, wijken daar meer en meer
voor achteruit. Een aantal menschen zijn niet opgewassen tegen den minsten
tegenspoed, velen bezwijken zelfs onder den minsten tegenslag. Met kleine, zelfs
met linksche middelen willen zij er komen, zooals dit heet; ridderlijkheid komt al te
zelden voor: al te veel dient het woord om de gedachten te bewimpelen.
Ook hierin is Vondel een lichtbaak, en tevens een opvoeder. Tot op zijn hoogsten
ouderdom bleef hij jong; de grievendste rampen konden hem niet ternederslaan; daar
waait door gansch zijn werk een adem van jeugdige kracht, van zedelijke gezondheid,
van vreugd in het leven, die waarlijk aanstekelijk op ons werkt, en niet kan nalaten
den besten invloed op de levensopvatting van ons volk te weeg te brengen, indien
wij hem weten te benuttigen.
Een kostbaar veld hebben wij hier laten braak liggen.
Recht voor de vuist was Vondels leuze, wat het hem ook mochte kosten; als een
ridder zonder vaar of vrees stelt hij zich aan; zonder zelfoverschatting, zonder
eigenwaan, mocht hij van zich zelf getuigen:

(1) Sandraut, de schilder. Hij werd in 1614 in het land van Kleef geboren en vestigde zich in
Holland waar hij als portretschilder veel roem inoogsstte. Hij stierf in Duitschland in 1684.
(2) De werken van J. Van den Vondel (1639-1640. Inleiding).
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Want waarheid, dat 's al oud, vindt nergens heil noch heul:
Dies houdt men hem voor wijs, die vinger op den mond leit.
O, kon ik ook die kunst: maar wat op 's harten grond leit,
Dat welt me naar de keel; ik word te stijf geparst,
En 't werkt als nieuwe wijn, die langs de spon uitbarst...
Zoo 't onvolmaaktheid is, 't mag tot volmaaktheid dijen,
Van dees rampzalige en beroerelijke tijen,
Waarin elk grabbelt tot zijn 's naasten achterdeel
Schrijft andren toe, en schuift op hen de schuld van 't scheel(1).

Als een waardige tegenhanger van het bijschrift op het portret van zijnen vriend
Vossius, deel ik hier Vondels gedicht op zijne eigen beeldtenis mede. Zelfvertrouwen,
zelfbewustzijn, onbezweken kracht klinken u uit den mond van den jeugdigen grijsaard
toe:

Op mijne Schilderij:
Toen Govert Flinck(2) mij uitschilderde in het jaar 1653.
Ik sluit vandaag een ring van zesmaal ellef jaren,
En zie mijn hoofd besneeuwd, en tel mijn grijze haren
Ook zonder 't glazen oog, in deze schilderij,
En toch ontvonkt mijn hart in lust tot poêzij,
Terwijl ik Lucifer zijn treurrol leer volspelen,
En met den bliksem sla op hemelsche tooneelen,
Tot schrik en spiegel van de Staatszucht en den Nijd,
Wat is mijn ouderdom? Een rook, een damp, geen tijd(3)

In Vondels tijd bereikte de Nederlandsche Staat, en vooral de stad Amsterdam, het
toppunt van rijkdom en macht. Schaduwzijden ontbraken echter niet. Onze dichter,
die zoozeer opging in den roem van het land en de stad, waarin hij metterwoon was
gevestigd, wijkt er niet voor terug, op die schaduwzijden te wijzen. Niet alleen wijst
hij er op; hij wilde de wonden als met een gloeiend ijzer uitbranden. De ergste kwalen,
waar de stad en de staat aan

(1) Roskam.
(2) Govert Flinck werd in het jaar 1615 te Kleef geboren. Zijn eerste meester was Lambrecht
Jacobsz, doch het was vooral Rembrandt, die zijn talent vormde. Hij eigende zich dezes
manier gansch aan,’ Na den dood zijns meesters verwisselde hij die echter met eene meer
gladde bewerking, en volgde den trant der Italianen.
(3) J. Van Vondels Dichtwerken met aanteekeningen en toelichtingen van J. Van Vloten. Tweede
Deel, blz. III.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

80
lijden, zijn: de dolle prachtliefde, en, als gevolgen daarvan, de schromelijkste
misbruiken in de openbare besturen(1).
Men deelt ambten uit om loon, men neemt giften aan voor octrooi(2), men maakt
het recht van de vromen krom, men onderhandelt met den vijand, men luikt het oog
voor sluikerij, men besteelt het land aan vrachten en aan koopwaren. Eischt men de
boeken, dan zijn deze zoek geraakt. Zoo komt het, dat er velen bovenop komen, wier
zaken vroeger erg berooid waren’. Men ziet, dat Vondel er met den ruwen borstel
doorgaat. Hij vraagt zich af of er geene beulen te vinden zijn om de schelmen op te
hangen, geene matrozen om dit rooversras aarslings te leeren klimmen en 't lage
Waterland door een koord te doen kijken. Zijn er geen stroppen voor geld te krijgen
‘om dit kwaad af te schaffen(2).’
Het schrijnend hekeldicht klinkt ons nog in het oor als eene stem uit het graf, als
de waarschuwende stem van een der grootste en edelste geesten, die de menschheid
opgeluisterd hebben(3).
Het gedicht heeft terecht voor titel Roskam. Het werd opgedragen AAN DEN HEER
HOOFT, Drost van Muyden. Vondel spreekt daarin met den grootsten lof van Cornelis
Pieterszoon Hooft, vader van den dichter en geschiedschrijver. Hij behoorde niet tot
de overheden, welke de dichter aan de kaak stelde.
Zoo was uw vader niet, die burgervader, neen:
Van binnen was hij juist, gelijk hij buiten scheen,
'k Geloof, men had' geen gal in dezen man gevonden,
Indien, nadat de dood zijn leven had verslonden,
Zijn lijk waar opgesneên...
O spiegel van de deugd, O voorbeeld zonder vlekken,
Nooit zoopt ge 't bloed der schamele gemeent:
Noch stopte d'ooren voor haar rammelend gebeent...

(1)

't Zijn kostelijke tijen.
Een Juffrouw met haar sleep. De kinders worden groot:
Zij worden op banket en bruiloften genood.
Een nieuwe snof komt op met elke nieuwe mane.
De sluiers waaien weidsch gelijk een ruitervane.
(Roskam).

(2) Men neemt wijnpotten aan, zou men op onze dagen zeggen.
(2) Men neemt wijnpotten aan, zou men op onze dagen zeggen.
(3) In mijne voordracht: Vondel in het bewogen leven van zijnen tijd. Vondels plastische kracht,
heb ik uitvoerig over dit gedicht (Roskam) gehandeld.
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Wat liet ge uw zonen na, toen 's levens licht wou neigen?
Indien 't gemeen u roept, bezorg het als uw eigen.
Zoo was uw uiterste aêm slechts ware, klare deugd,
Daar gij, vermaarde stad, uw kroon meed' sieren meugt.
Zoo 't land uw vaders deugd zoowel had erven mogen,
Als zijn gedachtenis, z'had zwaarder ruim gewogen
Dan duizend tonnen schats, en duizend en nog bet(1):
En 'k zag de zwarighêen van onzen Staat gered.
Indien de Spanjaard zag het land van Hoofden blinken.
Hoe zou zijn fiere moed hem in de schoenen zinken(2)...

Het sonnet
Op het Overlijden
van wijlen den E.E. Heere
Cornelis Pietersz. Hooft,
Raad en Oud-Burgemeester
der wijdberoemde koopstede Amsterdam.
Zaliglijk ontslapen den eersten dag des jaars 1626, is een overheerlijk gedicht; de
verzen zijn als in marmer gehouwen:
Trek om 't Raadsheerlijk lijk geen droeve torenklok...
Het burgerlijk beklag zal deze baar geleien,
De balling, weeuw en wees beluien hier met schreien
Hun' waard, heur voogd, heur man, daar 't leven uitvertrok.
Hangt aan den wand van 't koor dien Burgemeestersrok,
Dien tabbard, wijd van baat en staatszucht afgescheien;
Dien deeglijkheid hem ging zoo onbesproken breien:
Hieraan heeft eigenbaat niet d'allerminste vlok.

HIERAAN HEEFT EIGENBAAT NIET D'ALLERMINSTE VLOK.
Dat is Vondel: dat is de hoogste lof, welken de groote dichter aan den grooten
burgemeester kon geven.
Hoe dikwijls heb ik het in mijne talrijke verhandelingen herhaald; men kan Vondel
langs verschillende zijden bestudeeren; maar als dichter dringt hij zich
onweerstaanbaar op. Hadde hij in

(1) Bet: beter.
(2) Roskam.
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eene wereldtaal geschreven, dan ware hij wereldberoemd als Shakespeare, Schiller
en Corneille.
Wij zullen hem met een dezer onsterfelijke genieên in het strijdenperk
laten treden, en stellig zullen allen tot het besluit komen dat onze taalgenoot
overwinnaar blijft.
Vondel was een geleerde, een geleerde van allereerste gehalte; maar hij was boven
alles dichter; 't was de Poëzij die hem gelukkig maakte, zijn leven lang, zelfs onder
de grievendste rampen, die hem teisterden.
Als een hartskreet klinkt het:
Maar gij, o, negental, o Mijterbergodinnen(1),
Die 's nachts niet min als daags gaat waren door mijn zinnen.
Om wie ik 't leven lieve, en zonder welke ik niet
De majesteit der zonne aanschouw als met verdriet;
En droef en eenzaam wensch in duisternis te stronkelen,
Al zit zij hoog in 't goud, betulband met karbonkelen,
Bemanteld met een kleed van vlam en purpergloed,
Waarvoor al 't Oosten knielt, en wierrookreuken voedt;
O dochters van Jupijn, indien ik uw bevelen
Ooit ijvrig heb verricht; 't zij dat ik speeltooneelen
Opstenen dede en plengde een biggeltranenvloed,
Paleizen doofde in asch, en Prinsen smoorde in bloed;
Hetzij mijn cyther schepte in heldenlof haar weelde;
't Zij ik op dunner riet een herdersvaarsken kweelde;
Uw ooren herwaarts neigt, uw dichtersstem verhoore(2)

Thans wensch ik PIERRE CORNEILLE (1606-1684) en JOOST VAN DEN VONDEL
(1587-1678) met fragmenten uit hunne meesterstukken: Cinna (1639) en Lucifer
(1654) elkaar te laten ontmoeten.

(1) De negen Muzen, die den Mijterberg, of Pindarus bewoonden.
(2) Geboorteklok van WILLEM VAN NASSAU. Eerstgeboren zoon der doorluchtige Prinsen
FREDERIK HENDRIK en AMELIA, door Gods genade. PRINSES VAN ORANJE, geboren met de
zon 25 van Mei 1626, in 's Gravenhage. (De Werken van J. Van den Vondel, 1626-1629; bl.
7.) Vondel was stellig een buitengewoon genie; doch de toekomst voorzien kon hij zoomin
als een ander sterveling. Ware dat het geval geweest, dan zou hij zich stellig gewacht hebben
de geboorte van het prinsje zoo geestdriftig te bezingen, dat hij later als Willem II vinnig
aanviel.
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Cinna, een vertrouweling van Keizer Augustus, bemint Emilie, eene dame uit een
edel Romeinsch geslacht. Haar vader werd door den Keizer eigenhandig ter dood
gebracht; Emilie verklaart dan ook, dat zij Cinna's liefde niet zal beantwoorden, dan
op voorwaarde, dat hij Augustus zal vermoorden: Cinna neemt deze voorwaarden
aan; eene samenzwering komt tot stand.
De man herinnert zich echter de weldaden, welke de Keizer hem heeft bewezen;
hij was zijn vriend, zijn vertrouwde raadsman; nog denzelfden dag riep Augustus
zijnen raad in of hij al dan niet afstand van den troon zou doen, en 't was Cinna's
raad, dien hij volgde. Doch Emilie, die hij hartstochtelijk bemint, dringt aan dat Cinna
zijne belofte nakome; hij beseft dat hij zich niet alleen aan eene ijselijke misdaad,
maar tevens aan eene snoode ondankbaarheid zou plichtig maken; de tweestrijd
brengt den man in een zieletoestand, die hem verschrikkelijk doet lijden.
‘En ces extremités quel conseil dois-je prendre?
Qu'une ame généreuse a de peine a faillir.
Quelque fruit que par là j'espère de cueillir,
La douceur de l'amour, celle de la vengeance,
La gloire d'affranchir le lieu de ma naissance,
N'ont point assez d'appats pour flatter ma raison,
S'ils les faut acquérir par une trahison,
S'il faut percer le flanc d'un prince magnanime,
Qui du peu que je suis fait une telle estime.
Qui me comble d'honneurs. qui m'accable de biens,
Qui ne prend pour règner de conseils que les miens.
O coup, o trahison, trop indigne d'un homme,
Dure, dure a jamais l'esclavage de Rome,
Périsse mon amour, périsse mon espoir,
Plutôt que de ma main parte un crime si noir!
Quoi, ne m'offre-t-il pas tout ce que je souhaite,
Et qu'au prix de son sang ma passion achète?
Pour jouir de ses dons faut-il l'assassiner?
Et faut il lui ravir ce qu'il me veut donner?
Mais je dépens de vous, o serment téméraire,
O haine d'Emélie, o souvenir d'un père,
Ma foi, mon coeur, mon bras, tout vous est engagé,
Et je ne puis plus rien que par votre congé; C'est à vous à régler ce qu'il faut que je fasse,
C'est à vous, Emilie, à lui donner sa grace;
Vos seules volontés président à son sort,
Et tiennent en mes mains et sa vie et sa mort.
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O dieux, qui comme vous la rendez adorable,
Rendez la, comme vous, à mes voeux exorable,
Et puisque de ses lois je ne puis m'affranchir,
Faites qu'a mes désirs je la puisse fléchir.
Mais voici de retour cette aimable inhumaine(1).

Dat is stellig groote kunst.
Nu, Vondel.
Lucifer is door God aan het hoofd der engelen geplaatst. Hij blinkt boven allen
uit door zijne schoonheid; hij is het volmaakste schepsel dat God schiep.
Doch dit is hem nog niet genoeg; hij wil Gode gelijk zijn ja, Hem van zijnen troon
storten, en over het heelal heerschen. Daarvoor neemt hij eene schijnreden te baat:
God heeft den mensch geschapen naar zijn beeld en gelijkenis: Lucifer aanziet dit
als eene vernedering van de engelen. Het derde deel van hen weet hij tot zijne
zienswijze over te halen; zijn hoogmoed evenaart zijne schijnheiligheid: gewaande
vernedering, doet hem vreeselijk lijden.
Hoe mag. het God van 't hart, dat hij zoo laag, zoo diep
Vernedert, dien hij tot den grootsten schepter schiep?
Een edelmoedigheid, geheiligd tot regeeren,
Voor eenen minder zich zoo zwaarlijk kan verneêren,
Van heerlijkheid ontklêen, en opstaan uit haar staat,
En stoel, dat zij vervloekte den glans en dageraad
Van haren opgang, en veel liever had gebleven
Een schaduw, zonder verf, een niet, en zonder leven:
Want niet zijn overtreft verkleening duizendwerf(2).

Lucifer munt niet alleen uit door zijnen onbegrensden hoogmoed, door zijne
ongeëvenaarde kunst van veinzen, door zijne staatszucht, zou Vondel zeggen; maar
ook door zijn helder doorzicht, zijn doordringend verstand en buitengewone sluwheid
en geestkracht. Hij weet zich blindelings te doen gehoorzamen; zelfs de hoofden als
slaven tot zijne doeleinden te doen dienen. Hij slaagt er in hen zoo ver te brengen,
dat zij hem smeeken zich aan hun hoofd in hun opstand tegen de Godheid te stellen.
Zij houden niet op hem te vleien; zij verzekeren hem, dat al de engelen zich

(1) CINNA. Acte Troisième. Scène III.
(2) LUCIFER: Vierde Bedrijf. Derde Tooneel.
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diep gekrenkt gevoelen, dat de zaak van nu af gewonnen is. Doch, Lucifer is wijzer.
Hij weet, dat het geene kleine zaak is met God den strijd aan te gaan. En hier geeft
Vondel bewijzen van zijne wondere psychologische kracht. Lucifer heeft niet
opgehouden te veinzen; hij heeft niet opgehouden de zijnen tot den strijd aan te
wakkeren; hij heeft geen oogenblik van zwakheid gekend. Maar als Rafaël, de zwakke,
de goedaardige engel, hem smeekt zich te onderwerpen, hem de vreeselijke straf
voorspelt, die hem te wachten staat, als de strijd op het punt is los te barsten, komt
de in schijn verstokte booswicht een oogenblik tot inkeer, is hij een oogenblik oprecht
tegenover zich zelf. Hij herinnert zich de weldaden die hij van God ontving, die hij
nog zal ontvangen; hij vormt zich een juist denkbeeld van de misdaad, die hij zal
begaan, van de ondankbaarheid, waaraan hij zich zal plichtig maken, van de straf,
die het gevolg kan zijn van zijnen opstand; hij weet geen raad: misschien kwam hij
nog tot inkeer; maar Michael is met zijne getrouwe legerscharen in aantocht en daagt
den Stedehouder in 't vlakke veld uit: dan neemt dezes strijdlust en hoogmoed de
overhand en is zijn val onvermijdelijk. Hooren wij deze heerlijke ontboezeming:
Of ergens schepsel zoo rampzalig zwerft als ik?
Aan d'een zij flauwe hoop, aan d'ander grooter schrik,
De zege is hachelijk, de neerlaag zwaar te mijden,
Op 't onwis tegen God en Gods banier te strijden,
Den eersten standerd op te richten tegen God,
Zijn hemelsche bazuin en openbaar gebod,
Zich op te werpen, als een hoofd van Gods rebellen,
En tegen 's hemels wet een wederwet te stellen?
Te vallen in den vloek der snoodste ondankbaarheid?
Te kwetsen de genade, en liefde en majesteit.
Des rijken Vaders, bron van alle zegeningen,
Die nog t' ontvangen staan, en wat wij reeds ontvingen?
Hoe zijn we nu zoo wijd verzeild uit onzen plicht?
Ik zwoer mijn Schepper af. Hoe kan ik voor dat licht
Mijn lasterstukken, mijn verwatenheid vermommen?
Hier baat geen deinzen; neen, wij zijn te hoog geklommen
Wat raad? wat best geraamd in dees vertwijfeldheên?
De tijd geen uitstel lijdt. Een oogenblik is geen(1)

(1) LUCIFER. Vierde Bedrijf. Derde Tooneel.
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Genoegzaamheid van tijd, indien men tijd mag noemen
Dees kortheid tusschen heil en eindeloos verdoemen,
Maar 't is te spa, en hier geen boete voor ons smet,
De hoop is uit. Wat raad? Daar hoor ik Gods trompet.

Men ziet het: daar is wel overeenkomst tusschen den zieletoestand van Cinna en dien
van Lucifer; maar ik geloof niet, dat iemand zal betwisten dat de stof bij Vondel van
wat anders verheven aard is dan bij Corneille en dat de zelfstrijd van den Stedehouder
wat anders prachtig wordt ontleed dan die van den Romeinschen verliefde.
Vondel behoort tot de onzen: zijne taal is onze taal: dit draagt er wellicht niet
weinig hoe bij dat zijn meesterstuk ons dieper raakt, dan dat van den Franschen
dichter, hoewel deze, naar mijne innige overtuiging, voor hem moet zwichten.
Ik wilde Joost Van Vondel als lichtbaak in onzen tijd, als opvoeder van ons volk
doen optreden.
Niet alleen om zijne heerlijke poëzij, om haar zelf, om zijne poëzij, waardoor hij
onze moedertaal heeft opgeluisterd en ons in onze eigen oogen heeft verheven,
waardoor hij aan onze letterkunde eene waardige plaats in de wereldliteratuur doet
innemen mag hij een zegen voor ons volk genoemd worden.
Wij leggen dan ook op den dag van de tweehonderdvijftigste verjaring van het
afsterven van den grooten Vondel, fier en dankbaar, eene kroon op zijn graf neder.
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achterplat

Aug. Beernaert-prijs
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde.
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.
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 zal geschreven hebben.
Voor verdere voorwaarden zie men Versl. en Meded. 1912, blz. 884.

Tooneelprijskamp
TOONEELPRIJSKAMP van de Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques:
TWEEDE TIJDVAK. - Op 31 December 1929 loopt dat tweede tijdvak 1928-1929
ten einde. De prijs bedraagt 5000 fr. en wordt toegekend aan den Belgischen Schrijver
die in het tweejarig tijdperk het beste Vlaamsch tooneelwerk (operateksten ingebrepen)
zal uitgegeven hebben.
Voor verdere voorwaarden zie men Versl. en Meded. 1927, blz. 1014.
Voor beide bovenstaande prijskampen dienen de mededingende werken door de
belanghebbenden in dubbel ingezonden bij den Bestendigen Secretaris der
Koninklijke Vlaamsche Academie, Koningstraat, 18, te Gent, ten laatste in de
vijf weken volgende op 31 December 1929, met de vermelding op het adres: Voor
den..... prijskamp.
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 20 Maart 1929.
Waren aanwezig de heeren: Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE, bestuurder, Prof. Dr. J.
PERSYN, onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de HH. Kan. AM. JOOS, IS. TEIRLINCK, FRANK LATEUR, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE,
Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr. J. VERCOULLIE, J. JACOBS, Prof. Dr. M. SABBE, Prof.
Dr. A. VAN HOONACKER en J. SALSMANS S.I., werkende leden;
de HH. Dr. J. CUVELIER, AL. WALGRAVE, Prof. Dr. R. VERDEYEN en Dr. J. VAN
MIERLO S.J., briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen: de heeren Dr. L. SIMONS, G. SEGERS, Kan. Dr. J.
MUYLDERMANS, Prof. Dr. J. MANSION, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Dr. FRANS VAN
CAUWELAERT, werkende leden; Prof. Dr. FRANS DAELS, briefwisselend lid.
***

De Bestendige Secretaris leest het verslag van de Februari-vergadering. Goedgekeurd.

Aangeboden boeken.
Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie
aangeboden:
Door de Regeering:
Mouvement de la population et de l'état-civil en Belgique pour les années 1911 à
1920. (Extrait du tome XXII du Bulletin de la Commission centrale de Statistique.)
Door de Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam:
Verslag van de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam, over het jaar 1927.
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De volgende academische proefschriften:
Byron en het Byronysme in de Nederlandsche Letterkunde, door T. POPMA.
Nederlanders in Amerika, door J. VAN HINTE.
Twaalf jaren ‘Vrije-hands-politiek’. De internationale verhoudingen van
1890-1902, door J.S. BARTSTRA.
Mr. M.C. van Hall als letterkundige, door E. COHÉN.
Studiën over de Wielandsage, door R.J. DONKER.
Hemingsprimur, door P.M. DEN HOED.
The blessed virgin Mary in the medieval drama of England, by J. VRIEND, S.J.
Mysticism in Blake and Wordsworth, by J. KORTELING.
Nature and the country in English poetry of the first Half of the Eighteenth Century,
by C.E. DE HAAS.
Smollett and Dickens, by F.D. WIERSTRA.
Theology in Augustan literature, by A.A. PERDECK.
Kaiser Otto III, von MENNO TER BRAAK.
Les mots italiens introduits en français au XVIe siëcle, par B.H. WIND.
Bloeddrukmetingen aan beide armen bij thoraxprocessen, door G.F. VAN BALEN.
Geneeskundige ziektestatistiek en ziektecontrole, door F.P.J. DOELEMAN.
Bloedingen in het nageboortetijdperk, door W.E. STEUR, Arts.
Bijdrage tot de tweelingenpathologie in verband met de erfelijkheidsleer, door J.J.
VERSLUYS.
Bijdrage tot de Kliniek en Therapie der spildraaistoornissen, door W.P. PLATE.
Nephrolithiasis, door A. GEESINK.
Verdere bijdrage tot het salmonella-vraagstuk, door JOHAN GOSLINGS.
Cyclische veranderingen in de tralievezels van het baarmoederslijmvlies, door
H.J.A. VAN BAZEL.
Bijdrage tot de kennis der zeldzame aarden, door J. ZERNIKE.
Over echinococcus, door R.M.S. MANGOENDIHARDJO.
Onderzoekingen betreffende de lichengroep, door C. POSTMA.
De couveuse-behandeling van praemature kinderen in de Amsterdamsche
vrouwenkliniek over de jaren 1921-1926, door D.P.R. KEIZER.
Onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op het resultaat der
sanatoriumkuur bij longtuberculose, door C.L.P.M. RIVE.
Automatische titratie langs potentiometrischen weg, door H. BIENFAIT.
Bijdrage tot de kennis van het corrosieproces van ijzer bij hooge temperatuur,
door M.F. VAN PUTTEN.
Bereiding van pyrolidinen uit pyrrolen door katalytische hydreering, door M.E.A.
DE JONG.
Over cirkelmeetkunden, door L.J. SMID.
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Metingen over de K-Absorptiekanten van Nikkel, Koper en Titaan, door C. LAKEMAN.
Bijdrage tot de kennis van conodontes en trogontherium, door A. SCHREUDER.
Onderzoekingen over electrolyse met wisselstroom, door L.M. BOERLAGE.
Meetkundige orthogonale differentiaal invarianten van analytische krommen, door
CATH. GOUWENTAK.
Rechtsverwerking of het tenietgaan van rechten door eigen toedoen van den
gerechtigde, door Mr. A. BÜCHENBACHER.
De omloopssnelheid van het geld, door M.W. HOLTROP.
Door de Commissie voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën, te 's Gravenhage:
Pieter van Dam. Beschryvinge van de Oostindische Compagnie. 1e boek, deel I,
uitgegeven door Dr. F.W. STAPEL.
Briefwisseling van Hugo Grotius, 1e deel: 1597-17 Augustus 1618, uitgegeven
door Dr. P.C. MOLHUYSEN.
Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland,
uitgegeven door Dr. H.J. SMIT. Eerste deel, 1150-1485: 1ste stuk, 1150-1435; 2de
stuk, 1435-1485.
Door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden:
Handelingen en Levensberichten harer afgestorven Medeleden, 1927-1928.
Door de Rijksuniversiteit te Groningen:
Jaarboek 1927-1928.
Observations sur l'emploi des conjonctions de subordination dans la langue du
XVIe siècle, étudié spécialement dans les deux ouvrages de Bernard Palissy, par
EDOUARD BORLÉ.
De volgende proefschriften:
De Joodsche kolonie van Jeb-Syene in de 5de eeuw vóór Christus, door C.G.
WAGENAAR.
Nux electa, door S. WARTENA.
Het Röntgensprectrum van de tweede soort, door M.J. DRUYVESTEYN.
Over porphyrie, door H.H. VAN DER Zoo DE JONG.
Hoogere multiplets in het karakteristieke Röntgenspectrum door J.H. VAN DER
TUUK.
Onderzoekingen over vergisting van glycerine, door H.R. BRAAK.
Meetkundige constructies en algebraïsche vergelijkingen, door J.A. PRINS.
Röntgenografisch structuuronderzoek van eenige organische verbindingen, door
W.G. BURGERS.
De nauwkeurige meting der coëfficienten van inwendige wrijving bij hooge
temperaturen, door R.S. DANTUMA.
Optisch-actieve komplexe zouten van kobalt en Phodium met
1-2-cyclopentyleendiamine en aethyleendiamine, door H.B. BLUMENDAL.
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Genetische Studiën am Mehlkäfer Tenebrio molitor L., von F.P. FERWERDA.
Erblichkeitsuntersuchungen an Nigella Damascena L., von H.J. TOXOPEUS.
Die Vermehrung der radialen Reihen im Cambium, von J.J. BEIJER.
De klooster- en proosdijgoederen in de provincie Groningen, door E.H.
ROELFSEMA.
Studiën over Aeschylus' Agamemnon, door W. HOVING.
Samengestelde naamwoorden in het Nederlandsch, door J.H. VAN LESSEN.
De Luxemburgsche kwestie, door J.TH. HAMSTRA.
Verslag van een experimenteel onderzoek naar het zedelijk oordeel van leerlingen
bij het middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs, door K.W. STAAL.
Abraham sacrifiant, de Theodore de Bèze et le théatre calviniste de 1550 à 1566,
par P. KEEGSTRA.
Posse et son évolution en vieux-français, par H. ZWANENBURG.
Mérimée et la couleur locale. Contribution à l'étude de la couleur locale, par J.W.
HOVENKAMP.
Die ältere deutsche Romantik und die Nationalidee, von A.D. VERSCHOOR.
Door het Historisch Genootschap te Utrecht:
Bijdragen tot de Geschiedenis der Nederlandsche Klarissen en Tertiarissen voor
de Hervorming, uitgegeven door DAVID DE KOK.
Piet Heyn en de Zilvervloot. Bescheiden uit Nederlandsche en Spaansche archieven,
bijeenverzameld en uitgegeven door S.P. L'HONORE NABER en IRENE A. WRIGHT.
Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, 49e deel.
Verslag van de Algemeene Vergadering der Leden op 11 April 1928.
Door de ‘Stadtbibliothek’ te Bremen:
Abhandlungen und Vorträge. Herausgegeben von der Bremer Wissenschaftlichen
Gesellschaft. Heft 4, Jahrgang 2. Oktober 1928.
Door de ‘Académie Tchèque des Sciences et des Arts’, te Praag:
Johannes Amos Comenius. Praag, 1928.
Door ‘The Smithsonian Institution’ te Washington:
Annual Report of the Board of Regents, 1927.
Door ‘Les Musées royaux d'art et d'histoire’ te Brussel:
Bulletin, no 2, Mars 1929.
Door Prof. Dr. J.W. MULLER, buitenlandsch eerelid te Oestgeest (Leiden):
Verdrongen Talen, door Dr. J.W. MULLER.
De Moedertaal en het Gymnasium, door denzelfde.
Door Dr. J.F.M. STERCK, buitenlandsch eerelid te Haarlem:
Cultuurhistorische Studiën. Van Rederijkerskamer tot Muiderkring, door Dr. J.F.M.
STERCK.
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Door den E.H. FLORIS PRIMS, stadsarchivaris, te Antwerpen, de volgende zijner
geschriften:
Beknopte Staathuishoudkunde, opgevat naar de organische beginselen der Rerum
Novarum en voor België bewerkt. Tweede uitgave, herzien en bijgewerkt door René
Carels.
Antverpiensia 1927. Losse bijdragen tot de Antwerpsche geschiedenis.
Antwerpsch Straatnamenboek. Lijst van al de straatnamen, oude en nieuwe, met
hun beteekenis, reden, oorsprong en veranderingen door FLORIS PRIMS en MICHEL
VERBEECK.
Geschiedenis der Zusters Maricollen te Antwerpen.
Geschiedenis van Antwerpen. I. - Jong Antwerpen.
Geschiedenis van Sint-Joriskerk te Antwerpen... met medewerking van E.H. Kam.
VAN HERCK, onderpastoor in St-Joris.
Beknopte Geschiedenis en Inventaris op de archieffondsen van den Drossaard en
van de Schepenen van het Kiel (Hoog en laag Kiel, en Beerschot) met plan en
illustratiën.
Kerkelijk Antwerpen in het laatste kwart der XIIIe eeuw.
‘De modo vivendi in ecclesia Dei’. Een tweede handschrift der ‘Theoria Metrica’.
Nog de volgende werken:
Oorkondenboek der Abdij van St-Bernaards aan de Schelde, door wijlen E.H.P.J.
GOETSCHALCKX en B. VAN DONINCK O.S.B., abt van Val-Dieu. Eerste deel
1233-1276. (Nr 1-357.)
Stadsarchief Antwerpen. Inventaris op het Archief van Gilden en Ambachten.
Refugeeliefde door P. VAN OPSTAL. Een volksroman uit het Leven der Belgische
vluchtelingen in Engeland.
Door de Schrijvers:
LODE MONTEYNE, Spiegel van het Modern Tooneel in Vlaanderen.
Opzetsteken van 't Haakstertje.

Aangekochte boeken.
Werken van Michiel de Swaen, uitgegeven door Dr.-V. CELEN, met de medewerking
van Dr. C. HUYSMANS en Prof. Dr. M. SABBE III. Het Leven en de Dood van Jesus
Christus I.
De psychologie van den Antwerpenaar, door EMM. DE BOM. Met teekeningen van
ALBERT VAN DYCK.
Archives Néerlandaises de phonétique expérimentale. Tome IV.
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Mededeelingen
door den Bestendigen Secretaris.
1o) Haarlem: Zeventigste verjaring van Dr. J.F.M. Sterck. - Brief van 15 Maart,
waarbij Dr. Sterck, buitenlandsch eerelid der Academie, hartelijk dank zegt voor de
gelukwenschen welke hem, door de Academie, ter gelegenheid van zijn 70e verjaring
werden toegestuurd.
2o) Lund: Vijfde internationaal Congres voor de Geschiedenis der Godsdiensten.
- Brief waarbij het Inrichtend Comité de Academie uitnoodigt deel te nemen aan dat
Congres dat van 27n tot 29n Augustus van dit jaar te Lund (Zweden) zal gehouden
worden.

Mededeelingen namens commissien.
1o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bioen Bibliographie. - Prof. Dr. J.
MANSION, secretaris, legt verslag ter tafel over de Commissie-vergadering in den
voormiddag gehouden.
Waren aanwezig de heeren Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, voorzitter, Prof. Dr. M.
SABBE, ondervoorzitter, Is. TEIRLINCK, Dr. L. GOEMANS en Dr. J. CUVELIER, leden.
Aan de dagorde staat:
1o) Itinerarium Belgicum 1623-1628 van DUBUISSON-AUBENAY, ter uitgave
aangeboden door den heer RENÉ GASPAR.
De heeren J. CUVELIER en LEO VAN PUYVELDE brengen advies uit over de uitgave
van dit handschrift uit de Bibliothèque Mazarine ter uitgave aangeboden. Zij geven
verslag over de gebreken van het afschrift en de verklaringen. Het Itinerarium bevat
eenige belangrijke gegevens voor de geschiedenis en de oudheidkunde van onze
streken. De voorgelegde studie zou zich daarbij moeten bepalen, en slechts de noodige
verklaringen moeten bevatten. De opmerkingen door de verslaggevers gemaakt zullen
den schrijver ter inzage medegedeeld worden.
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2o) Het werk van Adam van Noort, eersten meester van Rubens. - Lezing door Prof.
Dr. L. VAN PUYVELDE.
Spreker wijst erop dat de lijst van de werken van dezen meester tot nogtoe alleen
berust op gissingen, en grootendeels op vergissingen. Hij brengt naar voren de eenige
schilderij, waarop het monogram van den meester voorkomt, monogram dat onlangs
werd ontdekt: Christus de Kinderen zegenend (Museum, Brussel). Met behulp van
deze schilderij en van de teekeningen van Adam van Noort schetst spreker verder
den ontwikkelingsgang van den stijl van den meester.
IIo) Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch. De Bestendige Secretaris legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren Prof. Dr. J. PERSYN, voorzitter, Kan. AM. JOOS, Dr.
L. GOEMANS, Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE, Prof. Dr. J. VERCOULLIE, leden.
Aan de dagorde staat:
1o) De overwinning van het gezond verstand op bluf en schitterschijn is op weg.
- Lezing door G. SEGERS.
De Bestendige secretaris leest een opstel van den heer Segers, waarin deze herinnert,
dat hij meermaals zijne zienswijze over de programma's en leerwijzen van het
aanvankelijk onderwijs heeft ontwikkeld. Invloedrijke vreemde paedagogen houden
zich thans met deze aangelegenheden bezig. De heer Segers treedt daarover in enkele
beschouwingen en vestigt vooral de aandacht op het hooge belang van het geheugen
dat thans al te veel wordt miskend, waaraan dan ook tal van ontgoochelingen moeten
toegeschreven worden.
2o) Over vakwoorden. - Lezing door Prof. A.-J.-J. VANDEVELDE.
De heer Vandevelde vestigt de aandacht der Commissie op het belang van de kennis
der vakwoorden in het technisch onderwijs. Hij heeft twee lijsten opgesteld, een van
Nederlandsche
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boeken over techniek en een ander, zijnde een bibliographie van vakwoordenlijsten
en vakwoordenboeken in verschillende talen, waaronder 59 Nederlandsche.
De heer voorzitter bedankt den heer Vandevelde voor zijn belangrijke bijdragen
en stelt voor de twee lijsten op te nemen in de Verslagen en Mededeelingen der
Academie, wat door de Commissie eenstemmig wordt aangenomen.

Dagorde.
1o) Nieuwe uitgaven van leden der Academie. - Heynrijck van Veldeke, door Dr.
J. VAN MIERLO jun. S.J. (N.V. Standaard-Boekhandel, Brussel, - P.N. van Kampen
& Zoon, Amsterdam.)
2o) Lezing door J. Jacobs, werkend lid: Waarom van ±1216 tot ±1300 het gebruik
der Fransche taal in West-Vlaanderen zichtbaar toenam?
Op voorstel van den heer Bestuurder beslist de vergadering dat de lezing in de
Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
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Over vakwoorden
Door Prof. Dr. A.J.J. Vandevelde
Werkend lid der Kon. Vlaamsche Academie van België.
Ik begrijp niet waarom zooveel leeraren van het technisch onderwijs over de
moeilijkheden de vakwoorden te gebruiken, klagen. Wel is waar vindt men in onze
gewone woordenboeken de meeste vakwoorden niet, omdat de gewone
woordenboeken een letterkundige strekking hebben, niet eene wetenschappelijke.
Vakwoorden vindt de belanghebbende in de reeds talrijke technische boeken die
over de meest uiteenloopende onderwerpen werden geschreven; moet aldus een
technische leergang gegeven worden, dan is het zeer practisch een of verscheidene
boeken, geschreven in de taal waarin de leergang wordt gegeven, stelselmatig te
benuttigen.
Talrijke lijsten van vakwoorden hebben ook het licht gezien; maar, alhoewel zij
groote diensten bewijzen, zijn zij volgens mij minder geschikt om den leeraar te
helpen bij het geven van de lessen. Zooveel mogelijk moet de vertaling zich niet
laten gevoelen, en boeken in andere talen als deze die voor de les worden gebruikt,
moeten liever dienen als hulpmiddelen of aanvullings- en uitbreidingsmiddelen dan
als echte leidraad.
Ik zal hier uit persoonlijke ervaring bekennen, dat ik gansch mijn primair, secundair
en hooger onderwijs in het Fransch ontving, en dat ik later niet de minste moeite
ondervond bij het geven van Vlaamsche lessen in de chemie, omdat ik een goeden
raad van Julius Mac Leod had gevolgd, namelijk het standaardleerboek van Holleman
en het Chemisch Weekblad te lezen, die in het Nederlandsch zijn uitgegeven. Ik heb
aldus de Nederlandsche chemische vakwoorden aangeleerd; ook door het lezen van
Engelsche en Duitsche boeken en tijdschriften, kwam ik ook tot de kennis van de
vakwoorden in deze twee talen. Een chemicus, die meent een weinig ontwikkeld te
zijn, moet toch, in ons land vier talen kunnen begrijpen, en de noodige vakwoorden
kennen. De catalogussen der
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groote nijverheidsfirmas geven verder de woorden op in het Latijnsch, en aldus leert
het raadplegen dezer catalogussen de Latijnsche namen der ca 150.000 chemische
verbindingen.
Woordenlijsten zijn zeker volstrekt noodig, wanneer de noodige boeken ontbreken
of onvolledig zijn, en vooral voor deze bedrijven waaraan nog geen wetenschap eene
regeling heeft gebracht; dit is namelijk het geval voor zekere landbouwbedrijven,
groententeelt, hoppeteelt, enz., waar de gebruikelijke volksnamen niet kunnen
verwaarloosd worden.
Op verzoek van verscheidene leeraren van het technisch onderwijs, heb ik eene
lijst opgesteld van vakboeken in het Nederlandsch. Daarna geef ik eene reeks
vakwoorden lijsten- en boeken in verscheidene talen, welke ik sedert eenigen tijd
heb kunnen verzamelen, en waarvan een niet onbeduidend getal (59!) Nederlandsche
vakwoorden bevatten.

I. Vakboeken in het Nederlandsch.
Algemeen techniek.
DE VOOYS IS., P. Techniek en maatschappij; de beteekenis der techniek voor
de maatschappelijke evolutie in verleden en toekomst. Amsterdam (Van
Kampen).
HARTERINK G.J. en VANDER STEEN C. Uitslagen ten dienste van den plaatwerker,
van den werktuigkundigen teekenaar en van het middelbaar technisch onderwijs.
Leiden (Sijthoff).
VADER J. Practisch rekenboek en handleiding voor het onderwijs in de
stoomwerktuigkunde. Leiden (Sijthoff).
MEYER. Technische vraagbaak, een handboek met berekeningen op technisch
en bouwkundig gebied.
KLEEFSTRA, J. Leerboek der vlakke meetkunde. Wereldbibliotheek.
KLEEFSTRA, J. Leerboek der gonio- en trigonometrie. Wereldbibliotheek.
KLEEFSTRA, J. Leerboek der stereometrie, Wereldbibliotheek.
KLEEFSTRA, J. Leerboek der analytische meetkunde en de gronden der
analytische stereometrie. Wereldbibliotheek.
KLEEFSTRA, J. Leerboek der spherische trigonometrie. Wereldbibliotheek.
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KLEEFSTRA, J. Nieuwe vondsten op het gebied der wiskunde. Wereldbibliotheek.
ESCHER, B.-G. De methodes der grafische voorstelling. Wereldbibliotheek.
VAN HOOGSTRATEN, S. Techniek, uitvinding en octrooi. Wereldbibliotheek.
RONNER, L. De hedendaagsche grafische technieken. Wereldbibliotheek.
MARTIN J. en RUYFFELAERT, A. Practisch onderricht in het vakteekenen voor
ambachts-, nijverheid-, vak- en teekenscholen.
VAN ROYEN L.A. en DE VOOYS, J.-P. Leerboek der mechanische technologie.
COMELLO, G.W. en VANDER BILT, F.A. Beknopte inleiding tot de techniek van
den handel. Groningen (Wolters).
COMELLO G.W. en SMIT C. Leerboek der algebra voor handelsscholen en
litteraire-economische hoogere burgerscholen. Groningen (Wolters).
HETTEMA C. Beknopte meetkunde. Groningen (Wolters).
KLOOS, A.-W. en VRIJLANDT W. Leerboek der mechanica, 3 deelen. Groningen
(Wolters).
LUDOLPH, G.-L. en POTMA, A.-P. Algebra voor het middelbaar technisch
onderwijs. Groningen (Wolters).
LUDOLPH, G.-L. en POTMA, A.-P. Leerboek der mechanica voor het middelbaar
technisch onderwijs en voor zelfstudie, 3 deelen, Groningen (Wolters).
PEKELHARING, N.-R. en RUTGERS, K.-W. Leerboek der werktuigkunde.
Groningen (Wolters).
DIJKSTERHUIS, S.J. Val en worp, een bijdrage tot de geschiedenis van Aristoteles
tot Newton. Groningen, (Noordhoff).
VAN SOY. Weerstand van materialen. Brussel. (Standaard).

Bouwkunst.
DE CASSERES, J.-M. Stedebouw. Leiden (Sijthoff).
VAN HEUSDEN, L. Handleiding tot de burgerlijke bouwkunde, 11e druk. Leiden
(Sijthoff).
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RIEPMA, E. Leiddraad voor de kennis van bouwmaterialen, 5e druk. Leiden
(Sijthoff).
VANDEN TOGT, F.-C. Materialenkennis, 5e druk. Leiden (Sijthoff).
VOSMAER, A. IJzer en Staal. Leiden (Sijthoff).
ZWIERS, L. Bouwstoffen. Leiden (Sijthoff).
ZOETHOUT, D.-A. De schatten der aarde, hoe ze worden gewonnen, bewerkt,
gebruikt. Antwerpen (Nederl. boekhandel).
GUGEL. Geschiedenis der bouwstijlen.
HARTMANN, K. Ontwikkeling der bouwkunst, van de oudste tijden tot heden,
4 deelen.
PLASSCHAERT, B. Beknopt practisch leerboek der burgerlijke en
waterbouwkunde, 4 deelen.
SCHORTELDOEK, C. Het uitvoeren van gebouwen.
WATTJES, J. Constructie van gebouwen, 8 deelen.
WIND, F. Technisch vade-mecum voor bouw- en waterbouwkundigen.
ZWIERS, L. Beknopt leerboek der burgerlijke bouwkunst, 4 deelen.
HARTMANN K.-O. De ontwikkeling der bouwkunst. Wereldbibliotheek, 4 deelen.
DE ROUW, J.-H.-G.-P. Houtverbindingen en Steenverbanden. Wereldbibliotheek.
DE ROUW, J.-H.-G.-P. Afdekkingen van deur- en raamopeningen.
Wereldbibliotheek.
DE ROUW, J.-H.-G.-P. Deur- en raamconstructies, Wereldbibliotheek.
EVERS H. De architectuur in haar hoofdtijdperken. Amsterdam (Veen).
SCHAAD, J.-H. De bouwwetgeving. Amsterdam (Veen).
SCHELTEMA. Gids voor de bouwmaterialen. Amsterdam, (Veen).
VAN GENDT'S Bouwkalender, bewerkt door G.-J. TAK, Amsterdam (Veen).
G.-J. TAK. Indische bouwkalender. Amsterdam, (Veen).

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

99
SCHEEPHORST, F.-N. en TAK G.-J. Zwaarte van houten en ijzeren balken, 2e
druk. Amsterdam (Veen).
SCHROEDER VAN DER KOLK, J. Formules en gegevens voor de berekening van
balkbruggen en vereenvoudigde berekening van liggers volgens het stelsel
Vierendeel.3e uitgave. Amsterdam (Veen).
VANDER KLOES, J.-A. Onze bouwmaterialen, 6 deelen. Amsterdam (Veen).
VERMEULEN, F.-A.-J. Handboek tot de geschiedenis der Nederlandsche
bouwkunst.
SCHOLTEN, G.A. Bouwkundig rekenboek. Groningen (Noordhoff).
DE VRIES, D. Bouwkunde, 2 deelen. Groningen (Noordhoff).

Electriciteit.
VOSMAER, A. De electriciteit in het dagelijksch leven. Leiden (Sijthoff).
VAN CAPPELLE, P. De electriciteit, hare voortbrenging en hare toepassing in de
industrie en het maatschappelijk verkeer, 8e druk. Leiden (Sijthoff).
HARTERINK, G.-J. en VANDER STEEN, C. Practische electriciteitsleer, 2e druk.
Leiden (Sijthoff), 5 deelen.
VOSMAER, A. Electrotechniek, 3e druk. Leiden (Sijthoff).
TEN BOSCH, A. De electrotechnische school, 5 deelen. Antwerpen.
BOLDINGH, G. Electrische verlichting der woning. Wereldbibliotheek.
EMMERIK, G. Telefonie, Wereldbibliotheek.
EMMERIK, G. Telegrafie. Wereldbibliotheek.
ERLDT, TH. Storingsgids voor huistelegrafie en telefonie. Wereldbibliotheek.
TASSERON, W.-H. Electrische meetinstrumenten. Wereldbibliotheek.
TENNE, A.-N. Het radiotoestel in theorie en practijk. Wereldbibliotheek.
RAVENSTEIN, J. De draaistroommotor in de praktijk. Haarlem (Ruygrok).
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VAN LIS, P.-H.-A. Electrisch Lichtbooglasschen. Haarlem (Ruygrok).
SCHWARTZE, TH. Telephoon, microphoon en radiophoon. Amsterdam (Veen).
URBANITZKY, A. Het electrisch licht. Amsterdam (Veen).
GLASER-DE CEW, A. De magneto-electrische en dynamoelectrische machines.
Amsterdam (Veen).
URBANITZKY, A. Bliksemafleiders. Amsterdam (Veen).
HAUCK, P. De grondbeginselen der electriciteit. Amsterdam, (Veen).
TOBLER, A. De electrische klokken en electrische brandweertelegraaf.
Amsterdam (Veen).
ZACHARIAS, J. De electrische krachtverplaatsing en hare toepassing in de
praktijk. Amsterdam (Veen).
Veiligheidsvoorschriften voor electrische sterkstroominstallaties. Amsterdam,
(Veen).
Voorschriften betreffende den aanleg van bovengrondsche electrische lijnen
van zeer hooge spanning. Amsterdam, (Veen).
Veiligheidsvoorschriften voor electrische spoor-en tramwegen. Amsterdam,
(Veen).
DRUCKER R. en ISBRÜCKER. Leerboek der electrotechniek.
DRUCKER, R. De wisselstroommachines, 2e druk.
MEILINK, J. De gelijkrichters in gebruik voor het laden van stationnaire en
transportabele accumulatoren.
REINDERS, E.-J. De telefoon. Groningen (Noordhoff).
VOSMAER, A. Electro-techniek. Leiden (Sijthoff), 1916.
SCHOENTJES. Eerste beginselen der electriciteit. Gent (Hoste).
VANDE WYNKEL. Electriciteit. Gent (Vanderpoorten).

Gewapend beton.
BOON, A.-A. Gewapend beton; een handleiding voor de studie van materialen,
constructie en statische berekening ten dienste van bouwkundigen, enz., 3e druk,
Leiden, (Sijthoff).
BOON, A.-A. Gewapend-beton-bibliotheek, 6 deelen. Leiden (Sijthoff); BOON,
A.-.A Fundeeringen op staal; VERHEY, B.-A.
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Fundeeringen op palen, putten en caissons; BOON, A.-A.
Gewapend-betonkelders; MULLER, M.-J. Bruggen; SCHARROO, P.W.
Overkappingen; VISSCHER, A. Reservoirs en watertorens.
VANDER VOOREN, A.-A. Gewapend beton, 3e druk. Amsterdam (Veen).
SCHARROO, P.-W. Betonkalender. Amsterdam (Veen).
VERHEY, B.-A. Handleiding voor eenvoudige gewapend beton constructies, 2e
druk. Amsterdam (Veen).
MAGNEL, G. Praktijk der berekening van gewapend beton. Gent (Van
Rijsselberghe).

Hout.
DOORN, P. De meubel-constructeur. Leiden (Sijthoff).
DE GROOT, H.-J. Handboek voor timmerlieden, tevens ten dienst van
bouwkundigen, inrichtingen voor ambachtsonderwijs en voor eigen studie, 3e
druk. Leiden (Sijthoff).
KAPER, HZN, J. Vorm en versiering van het hout. Leiden (Sijthoff).
WYKER, H.-S. en KAPER, J. Beknopt leerboek voor den timmerman, 2e druk.
Leiden (Sijthoff).
SCHOLTEN, G. De practische timmerman.
BALKEMA, A. Vade-mecum voor den houthandelaar, timmerman, aannemer,
enz., 3e druk, Amsterdam, (Veen).
VRIESENDORP, D. Het houtkoopershandboekje, 2e druk. Amsterdam (Veen).
VANDER HOEVEN, A. Houtbewerking, handboek voor den timmerman.
VANDER KLOES, J. Handleiding voornamelijk voor zelfonderricht voor den
timmerman.

Luchtvaart.
POTTUM, W. De verovering van het luchtruim. Leiden (Sijthoff).
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Schilderkunst.
VANDER BURG, P. Handboek voor den schilder. De hout- en marmernabootsing,

5e druk. Leiden (Sijthoff).

Weefnijverheid.
ROSELAAR, S. Wat de koopman van textielnijverheid weten moet. Leiden
(Sijthoff).
SCHIFF-RÖTHENGATTER. Handleiding voor het weven. Wereldbibliotheek.
PENNING, J. De vezelstoffen der textielindustrie.
VAN PAATTEN en RUYGROK. Textielwaren voor vakscholen.
DE CALUWE. Mekaniekweverij. Gent (Vijncke).

Warmte.
BLANSJAAR, J. De centrale verwarming. Leiden (Sijthoff).
BOOTSGEZEL, J. Steenkolen, haar ontstaan en bereiding tot marktproduct en
nevenproducten. Leiden (Sijthoff).
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UNGER, F.-G. Centrale verwarming. Amsterdam (Veen).
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MEEUWIS, H.J. Technische warmteleer voor middelbaar technisch onderwijs
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CERFONTEIN, A.-C. De locomotiefstoker. Groningen (Noordhoff).
MOOLENAAR, L.-M. Ventilatie en verwarming van scholen. Groningen
(Noordhoff).
NIJS. Stoommachines. Gent (Vijncke).

Waterbouwkunde.
MAAS, C. Practische zeevaartkunde, 2 deelen. Leiden (Sijthoff).
BOLLENGIER, K. De haven van Antwerpen, 2e uitgave. Antwerpen (De Sikkel).
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BOLDERMAN M.-B.-N. en DWARS, A.-W.-C. Beknopt leerboek der
waterbouwkunde. Amsterdam (Veen).
BOLDERMAN, M.-B.-N. en DWARS, A.-W.-C. Waterbouwkundige onderwerpen.
Amsterdam, (Veen).
GROOTHOFF, A. Studiebronnen voor waterkrachten. Amsterdam (Veen).
KOLFF, B. Autonoom havenbestuur.
VANTIJEN, H.-W. Scheepsoliemotoren, samengesteld voor de
scheepswerktuigkundigen.
NOORDRAVEN en GUZELOT. Practische scheepsbouw.
VELLINGA, H. Scheepswerktuigkunde. Groningen (Noordhoff).
WALESON, J.-A. Handleiding bij het onderwijs in stoomwerktuigkunde aan de
visscherijscholen. Groningen (Noordhoff).

Werktuigkunde.
LABRIJN, P. De gids voor locomotiefmachinisten en stokers, 2e druk. Leiden
(Sijthoff).
ROMEYN, H.-A. De hedendaagsche motoren voor gas, benzine, petroleum en
spiritus, 4e druk. Leiden (Sijthoff).
SCHOLL, E.-F. De gids voor machinisten, bij poldergemalen, op fabrieken,
locomotieven en stoombooten, 9e druk. Leiden (Sijthoff).
STEPHAN, B. Verbrandingsmotoren; beschrijvend handboek voor het onderwijs
en voor zelfstudie. Leiden (Sijthoff).
VAN DEN TOGT, F.-C. Het werktuigkundig teekenen voor den metaalbewerker,
den leerling in het machinevak, het ambachtsonderwijs en voor zelfstudie.
Leiden (Sijthoff).
VAN DEN TOGT, F.-C. Handleiding voor den metaalbewerker en den leerling in
het machinevak, 5e druk. Leiden (Sijthoff).
BERNOULLI, bewerkt door WESTENDORP. Handboek voor werktuigkundige, 7e
druk. Antwerpen (Nederl. boekhandel).
VAN DUUREN. Stoomwerktuigkunde.
HARTERINK en MOCH. De locomotief.
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HARTERING, G.-J. Landketels. Wereldbibliotheek.
HARTERING, G.-J. Scheepsketels. Wereldbibliotheek.
GERLOF KALMA. Automobielen. Wereldbibliotheek.
DE JAGER, B. Eenvoudige wetenschap voor metaalbewerkers. Haarlem
(Ruygrok).
DE VRIES, J.-E. Hijsch werktuigen. Haarlem (Ruygrok).
BAWLY, I. Het nuttig effect der moderne snelloopende explosiemotoren.
Amsterdam (Veen).
MOENS, O. Vaste gasmotoren voor de klein-industrie.
TROCH. Werktuigkunde. Antwerpen.
VAN SOY. Automobielleergang. Brussel (Standaard).

Diversen.
LANDRE, T. Het bierbrouwerijbedrijf. Antwerpen (De Sikkel).
DEIJS, H.J. Van een smid tot een smid; handleiding voor den jongen
plaatbewerker. Haarlem (Ruygrok).
DE GROOT, A.-P.-J. IJzer en Staal, modelmakerij en gieterij. Haarlem (Ruygrok).
DE JAGER, B. Handboek voor alle metaalbewerkers. Haarlem (Ruygrok).
VANDER KLOES, J.-A. Algemeene voorschriften voor de uitvoering en het
onderhoud van werken, 13e druk. Amsterdam (Veen).
VAN CREVELD, I. De overeenkomst tusschen bouwheer en architect. Amsterdam
(Veen).
VANDER VEEN, H.-J. Graphische statiek; de berekening van balken, vakwerken
en kapgebinten, 4e druk. Amsterdam (Veen).
De Rechtskennis van den ingenieur, 5 deelen. Amsterdam (Veen).
WATTEEUW, H. en MATTHYS, J. Hoe moet ik mijn werk traceeren. Handboek
voor den metaalbewerker.
REINDERS, E.-J. Opzichter technicus, reken-, stel- en meetkundige opgaven.
Groningen (Noordhoff).
VOSMAER, A. Encyclopaedie van materialen en hun eigenschappen. Zaltbommel
(Wink), 1923.
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VOSMAER, A. Niet metallieke materialen. Rotterdam (Brusse), 1919.
VOSMAER, A. IJzer en Staal. Leiden (Sijthoff), 1920-1923.
HERMANS, Fr. Handboek over het hoefbeslag, 1920.

II. Vakwoordenlijsten en -boeken.
ACKERMANN, E. Dictionary of portuguese mining terms, with french, english
and german equivalents. London, The Mining Journal.
ADELINE, J. Lexique des termes d'art. Paris, Quantin.
ANONYMUS. Naembouck van allen natuurlicken en ongheschuumde vlaemsche
woorden. Ghendt, Vandenkeere, 1562. (Plantijn museum).
ANONYMUS. Index alphabétique de tous les termes concernant la science de
l'ingénieur avec leur classification décimale. Nederl. Inst. voor documentatie
1924. Technos, revue analytique mensuelle.
ANONYMUS. Lexicon novum medicum Graeco-Latinum; in hoc enim totius artis
medicae termini, in anatomia, chirurgia, pharmacia, chymia, re botanica, etc.
Lugduni Batav. 1702.
ANONYMUS. Wörterbuch, warin die Kraüter-Namen und Beynamen der Kraüter
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ANONYMUS. Onomatologia medica completa, oder Lexicon von allen
Benennungen der Kunstwörter in der Naturgeschichte. Frankfurt, 1758.
ANONYMUS. Glossarium eroticum latinae, sive theogoniae, legum et morum
nuptialium apud Romanos explanatio nova. Parisiis 1826.
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meunerie et la boulangerie, français-anglais-allemand-espagnol-italien. Paris,
(Bourse de Commerce) s.d. (Bibl. A.-J.-J.-V.)
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(Fransch, Duitsch, Engelsch, Spaansch, Nederlandsch, Italiaansch, Magyaarsch).
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ANONYMUS. Deutsch-English-Französisch-Spanisches Fachwörterbuch für dem
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BASTENAIRE-DAUDENART, F. Art de la vitrification suivi d'un vocabulaire des
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zoologie.
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(Wereldbibliotheek) 1914, 2e druk. (Bibl. Gemeentelabor. Gent).
BOSC, E. Glossaire raisonné de la magie. Paris, 1910.
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construction. Paris, Dunod.
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marine. Lorrient 1773, Vannes 1773, Paris an IX.
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BUYS, E. New and complete dictionary of terms of art. Amsterdam, 1768-1769,
(Engelsch-Nederlandsch).
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fats und oils explained. Baltimore, 1923.
CASTELLUS B. Lexicon medicum graeco-latinum. Rotterdam, 1657; Norinb.
1682.
CHABAT, P. Dictionnaire des termes employés dans la construction. Paris,
1875-1878.
CHASTEL, F.T. Petite terminologie portative, ou instruction pour employer
correctement les termes techniques des sciences, des arts et des métiers.
Francfort, Jaeger, 1797.
CHEMICAL AGE. Chemical dictionary of chemical terms. London, Benn, 1924.
CHODUSCHIN, S. Deutsch-russisches Wörterbuch in technischen und
kaufmännischen Ausdrücken.
CLOQUET, L. Lexique des termes architectoniques, 1905.
Coopman, T. Vak en kunstwoorden, Steenbakkerij, uitgave Kon. Vl. Acad.
Belgie, 1894.
CORNUBERT, R. Dictionnaire anglais-français-allemand, des mots et locutions
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CORNUBERT, R. Dictionnaire allemand-français et françaisallemand des termes
et locutions scientifiques. Chimie, physique, mathématiques, mineralogie. Paris
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COSTANTIN, J. en DUFOUR, L. In Nouvelle flore des champignons. Paris 1891,
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COUCH, J.-F. A dictionary of chemical terms. New-York, van Nostrand, 1920.
COUCH, J.-F. Some alchemical terms. Amer. Journ. pharm. 1923, 95, 150-154.
CREPIN, F. In Manuel de la flore de Belgique, Bruxelles, 1884, blz. XXVIII:
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DABOVICH. Nautisch-technisches Wörterbuch der
Marine-Deutsch-Italienisch-Französisch-Englisch. Pola 1883.
DARLING, E.-R. Inorganic chemical synonyms and other usefel chemical data.
New-York, van Nostrand, 1922.
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grecs, latins, italiens et français. Paris, Ballard, 1703; 2e uitgave 1707.
DE CARVALHO, H.-F. Vocabulario technico Portuguesingles-frances. Lisbon.
DECLERCQ, F.-S.-A. Nieuw plantkundig woordenboek voor Nederlandsch-Indië,
1909.
DEFRECHEUX. Vocabulaire de noms wallons d'animaux.
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sciences et dans l'industrie. Paris 1906.
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New-York. Technisches Wörterbuch in sechs Sprachen.
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DE VILLARS, E. Dictionnaire français latin des termes de médecine et de chirurgie
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In DORVAULT, L'officine ou répertoire général de pharmacie pratique. Paris
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A.J.-J.-V.
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GERKE, O. Botanisches Wörterbuch. Leipzig en Berlin.
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medicinisches Lexicon. Hannover, 1713.
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HEUKELS, H. Schoolflora voor Nederland. Groningen (Noordhof), 1890, blz.
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anglais, allemand. s.d.
HOYER EN KREUTER. Technisches Wörterbuch.
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ISENDAHL W. en KOLLATZ, W. Technisches Taschenwörterbuch in drei
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MARTINY, B. Wörterbuch der Milchwirtschaft aller Länder, Leipzig, 1907.
(Bibl. A.-J.-J.-V.).
MAY, A. Medizinisches Fremdwörterbuch zum Gebrauch für Laien, 1928.
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Waarom het gebruik der Fransche taal in Oudwest-Vlaanderen zoo
aanzienlijk toenam van ± 1217 tot ± 1300
Door J. Jacobs
Werkend lid der Kon. Vlaamsche Academie.
In onze studie hier in Juni 1928 (Versl. en Mededeelingen der Kon. Vl. Ac., 1928,
809), voorgedragen over de Westvlaamsche Spreek- en Schrijftaal vóór 1250 hebben
we verklaard, dat de eerste stellige sporen van een toeneming van het gebruik der
Fransche taal zichtbaar worden in de Lat. akten uit de jaren 1217 tot 1229 in de
zuidwestelijke streken; wij hebben verder gezegd, dat van 1223 tot 1250 enkele
Fransche akten opgesteld werden, dat de steden vooral uit het bisdom Tervanen,
bestuurd door rijke patriciërs, omstreeks 1250 de traditioneele Lat. akten liever door
Fransche dan door Vlaamsche akten begonnen te vervangen en eindelijk hebben we
bekend, dat tot ± 1280 de verfransching nog merkbaar toegenomen was.
Het was echter de plaats niet in een studie over de Westvlaamsche schrijf- en
spreektaal, waarin moest onderzocht worden, in hoeverre de Oudwestvlaamsche taal
tot het midden der 13de E. van de besmetting der Fransche taal vrij gebleven was, de
uiterlijke oorzaken op te sporen, welke tot het invoeren der Fransche spreek- en
schrijftaal medegewerkt hadden. Zulks zullen we heden trachten te doen.
Een feit staat vast: vóór 1214 vindt men nergens een aanwijzing van het geregeld
gebruik der Fransche taal. Waaraan is zulks te wijten? Er was een tijd (5de E. tot de
12de E.) dat binnen de Owvla.-grenzen buiten de Kelten haast enkel Germanen
(Franken, Friezen, Saksen) woonden. De weinige monniken, die in Frankrijk geboren
waren, of uit Fransche kloosters hier binnenkwamen, de ridders, die in Frankrijk de
krijgsmanskunst gingen
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leeren of deel namen aan de kruistochten, de kooplieden die naar Champagne in
karavanen reisden, vermochten met hun gebrekkige kennis van allerlei Fransche
dialecten den taaltoestand alhier geenszins te veranderen. Zelfs het feit dat de
bisschoppen van Tervanen en de graven van Vlaanderen een tweetalige bevolking
bestuurden: Walen ten zuiden der Leie, Vlamingen ten noorden, eischte in de centrale
besturen eenvoudig de aanwezigheid van Walen en Vlamingen of van tweetalige
beambten, die in hun schriftelijke betrekkingen dan nog altijd het Latijn bezigden,
en in hun gesprekken het Vlaamsch in het noorden, het Fransch in het zuiden moesten
gebruiken. En zoo mogen wij dan gerust aannemen, dat 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, in Vlaamsch-Vlaanderen schier altijd Vlaamsch gesproken hebben.
Hoe meer we de Owvla. kronieken onderzoeken, hoe meer we tot de overtuiging
komen, dat in Oudwest-Vlaanderen vóór 1214 aan geen taalstrijd gedacht werd. De
Westvlamingen vonden het maar natuurlijk en redelijk dat zij binnen hun grenzen
vóór de vierschaar, in de school, in de kerk, in het leger, op het stadhuis enkel
Westvlaamsch te hooren kregen, terwijl zij er ook niet tegen opzagen in Champagne
en in Engeland een soort Fransch, of zelfs Angelsaksisch te spreken. Zoodra echter
van die traditie afgeweken werd, en zij te hunnent verplicht werden Fransch te
spreken, te schrijven of te verstaan, b.v. in de kloosters van Andres en St-Omaars,
waar een Fransche minderheid de Fransche taal opdrong, of in het oostelijk deel van
West-Vlaanderen, waar soms het grootste deel der bevolking de leering niet verstond
van bisschoppen, die haar taal niet kenden(1), zien wij den taalstrijd losbranden en
het taalbewustzijn wakker worden in alle standen der maatschappij.
Er wordt wel eens gezegd, dat de belangrijkste factor der tweetaligheid is geweest
de invloed van de Fransche dynastie 1. op de Vlaamsche graven en gravinnen, die,
vassalen van den Franschen koning, mondelinge en schriftelijke betrekkingen hadden
met Parijs; 2. op den adel, die de voornaamheid, de taal en kultuur

(1) KERVIJN DE LETTENHOVE, Etude sur l'histoire du XIIIe siècle, blz. 93.
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van den opperleenheer hoog op prijs stelde; 3e op de steden, die graag den Graaf en
den adel naäapten. Prof. Pirenne neemt deze voorstelling niet aan voor de periode
998-1100: hij zegt (1, 162): ‘de kennis van het Fransch, ten noorden van de taalgrens
verspreid, was niet het gevolg van de politieke afhankelijkheid’. Maar hij schijnt
voor de volgende periode (1100-1214) in de positie van het graafschap Vlaanderen
tegenover de Capetingsche monarchie een factor te zien, welke de verspreiding der
Fransche taal in de hand werkte: ‘Het Fransch, schrijft hij (1, 337) verspreidde zich
natuurlijk in West-Vlaanderen, dat o.a. door zijn staatkundige afhankelijkheid aan
Frankrijk gehecht was.’ Welnu deze laatste voorstelling is glad verkeerd. De graven
van Vlaanderen waren vóór 1214 leenmannen van den Franschen vorst, doch slechts
op het papier; in feite bekommerden zij zich niemendal om de rechten en de eischen
der Kroon; ja werkten deze vaak openlijk tegen. Evenzoo hadden de adel en de steden
een onafhankelijk bestaan, en stonden dichter bij den graaf dan bij de Kroon. Prof.
Pirenne zelf bekent zulks. ‘De verdragen (1, 118), welke Robrecht I in 1103 en 1110
met Engeland sloot, toonen hoe onafhankelijk hij te werk ging’. ‘Bij den moord van
Karel den Goede (1128) moest de staatkunde des Franschen konings zwichten voor
het verzet der steden, en Lodewijk VII had de gelegenheid niet zich met Vlaanderen
te bemoeien’. (1, 220). - ‘Een tijd lang mocht Philips van den Elzas zich den meester
van het Fransche koninkrijk wanen’ (1, 221). - ‘Op het einde der 12de E. regelden de
Belgische vorsten hun houding naar hun eigen voordeel, zonder zich om hun
leenheeren te bekreunen’ (1, 224). - ‘Bij het verdrag van Boves (1185) nam de
Fransche kroon, die onder Philips I en onder Lodewijk VI voor de Vlaamsche vorsten
had moeten zwichten, haar weerwraak’ (1, 223).
Al zulke teksten bewijzen duidelijk dat de Vlaamsche graven gedurende de 12de
E. en in het begin der 13de E. zich geenszins gedroegen als vassalen der Fransche
Kroon. Zij aanzagen zich als vorsten van een onafhankelijken Staat die hun eigen
wetten, hun eigen regeeringsplannen, hun eigen kultuurwezen hadden. De graven,
evenals de adel en de steden, bekommerden zich dan eerst om een vreemde taal,
letterkunde en kultuur, wanneer deze hun eigen belangen konden dienen of in gevaar
brengen. Zoo de Vlaamschkundige Philips van den Elzas (1168-1191) met
Franschkundige princessen getrouwd, liever Fransch dan Vlaamsch sprak,
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en de Waalsche of met Walen verwante personen op letterkundige Fransche feesten
te Wijnendale uitnoodigde, deed hij zulks niet om den Franschen leenheer, zijn
geduchten tegenstrever te believen; maar om dien Vlaamschen hoogen adel, die met
de Fransche kultuur in zijn schik was, en de Fransche dichters, die zijn invloed in de
Fransche gewesten konden versterken, op zijn hand te hebben. Zoo Boudewijn VIII
en IX van Henegouwen, geboren walen en de dochters van dezen laatste, Jeanne en
Marguerite, te Parijs grootgebracht, weinig of geen Vlaamsch spraken, mag daaruit
niet besloten worden dat zij het gebruik der Fransche taal van hun hoogste bedienden
geëischt hebben om des te gemakkelijker met het bestuur van den opperleenheer te
correspondeeren, of hunnen koninklijken voogd aangenaam te zijn. Neen, al die
overheidspersonen, die in 't Fransch opgevoed waren, zagen er eenvoudig tegen op
nog Westvlaamsch bij te leeren, en het natuurlijk gevolg was, dat toen voor de eerste
maal de Westvlamingen, die rechtstreeks in aanraking moesten komen met het
grafelijk hof, om wille van den broode, ten koste van veel inspanning, zich de
Fransche taal eenigszins eigen maakten.
***

Zulkdanig waren de taaltoestanden in West-Vlaanderen, toen Boudewijn van
Constantinopel in 1205 stierf. Waarom heeft de ± 1180 ingezette verfransching zich
eerst ± 1217 geopenbaard, terwijl reeds 1204 een Fransch charter te Dowaai
verschenen was? Zijn daarbij geen belangrijke economische, sociale en staatkundige
factoren in het spel geweest? Wij meenen deze elementen gevonden te hebben in
gewichtige gebeurtenissen, welke zich vooral gedurende de twee eerste decaden der
13de E. hebben voorgedaan.
In een belangrijke, sterk gedocumenteerde studie van Dr. GASTON DEPT, docent
aan de Gentsche Hoogeschool en getiteld: Les influences anglaises et françaises
dans le comté de Flandre au début du 13e siècle, Gent 1928 vernemen wij dat in
Vlaanderen, ook in Fransch-Vlaanderen en Henegouwen, rond de jaren 1197 zich
een Engelsche partij aan 't vormen was. Deze bestond 1o uit den graaf, Boudewijn
IX, die uit de nederlaag van Philips van den Elzas in 1185 geleerd had, dat Vlaanderen,
alleen staande, buigen moest voor de macht der Kroon; maar dat een verbond met
den Engelschen vorst Richard I hem de zegepraal kon terugbrengen;
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2o uit de Vlaamsche steden, die hun meeste koopwaren in Engeland verkochten, en
aan wie Richard den vrijen omloop op zijn eiland toestond, zoolang hun prins hem
genegen was - 3o uit edellieden, barons, kasteleins, die belangrijke jaarrenten en
leenbeurzen van den Engelschen koning ontvingen op voorwaarde dat zij hun
servitium in Engeland uitdeden, of ten minste zich in Vlaanderen met hun
manschappen te zijner beschikking hielden; - 4o uit de talrijke Westvlamingen van
alle slag, welke in de tweede helft der 12de E. naar Engeland verhuisd waren, aldaar
koloniën hadden gesticht en aanzienlijken steun aan den Engelschen troon hadden
verleend. Dank zij deze algemeene samenwerking in Vlaanderen ten voordeele van
Engeland was de Engelsche partij reeds machtig in 1205. Doch zij doorstond een
hevige crisis met den dood van haar hoofd Boudewijn IX.
Philips August was er van 1203 af in gelukt dank zij ook begiftigingen een kleine
Fransche partij tegenover de Engelsche in Vlaanderen te vormen. Na het afsterven
van Boudewijn IX en gedurende het regentschap van den zwakken Philips van Namen
gingen voorname Westvla. edellieden - echter niet de steden - de Fransche partij
vergrooten. Zoo ontvingen Jean de Nesle, een waal, kastelein van Brugge, Michel
de Harnes, kastelein van Kassel, Walter van Voormezeele, Willem, kastelein van
St-Omaars, Boudewijn van Komen, Diederik van Beveren, kastelein van Diksmuide
in 1206-1208 aanzienlijke sommen van den Franschen vorst. Al zulke personen
kwamen aldus onder den invloed van den Souverein van den Graaf, en ondermijnden
noodzakelijk dezes gezag.
Wanneer dus in 1212 Ferrand van Portugal met de gravin Jeanne aan het bewind
kwam, begon hij natuurlijk deze partij tegen te werken. Nauwelijks heeft de Fransche
prins Lodewijk hem de steden Ariën en St-Omaars ontnomen, of hij geraakt in onmin
met den opperleenheer en helt reeds naar den Engelschen vorst over. Intusschen liep
de sluwe Renaud van Boulogne de handen vol Engelsch geld West-Vlaanderen af,
en trok vele edelen zelfs uit de Fransche naar de reeds sterke Engelsche partij. We
vermelden enkel uit West-Vlaanderen (er waren er ook velen uit Henegouwen en
Waalsch Vlaanderen: een bewijs dat die edelen toen weinig gaven om de sympathie
van Frankrijk, m.a.w. dat zij onafhankelijk stonden van elk andere partij) den daareven
vermelden Diederik van Beveren, Walter van Voormezeele, Willem,
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kastelein van St-Omaars; alsook Adam Keret, kastelein van Winoksbergen, en zijn
broeder Thomas Keret, Walter van Kortrijk, Ghislain, Roger en Walter van Gistel,
Daniel van Kortrijk, Hendrik en Hugo van Belle, Jan van Gravelinge, Gielis Bertaut,
heer van Oudenburg, enz. Weldra (einde 1212) bestond de Fransche partij nog slechts
uit enkele leden, die als de kasteleins van Brugge en Gent de vlucht moesten nemen.
Wanneer in 1213 Philips-August met zijn leger West-Vlaanderen binnenviel, en
Ferrand de hulp van Jan zonder Land uit Engeland tegen zijn leenheer openlijk
inroepen moest, was de Engelsche partij allermachtigst. Gansch West-Vlaanderen
staat na den onteerenden aftocht van Philips-August in 1213 aan de zijde van den
Engelschen vorst: de abdij van St-Bertinus, van de Duinen, en van Ter Doest, de 2/3
van de 43 Vlaamsche baander-heeren staan in de Engelsche partij, en worden evenals
Ferrand rijkelijk begiftigd. De Westvlaamsche steden blijven Jan zonder Land steunen,
al heeft Philips-August onder de rijkste burgers, meestal schepenen, 30 gijzelaars
genomen te Brugge, 18 te Ieperen, 20 te St-Omaars, 8 te Oudenburg. De mercatores
Rikeward van Reninghe, Gielis van Bodingham, Willem Point en Motay, Lambert
le Vilain van St-Omaars, Otterman van Damme, Walter Fillol van Gravelinge, Walter
le Méchant(1) van Ieperen doorkruisen in 1213 met een vrijgeleide het Britsche eiland.
Doch op 27 Juli 1214 heeft de verrassende nederlaag van Bouvines als een
donderslag al die inrichtingen dooreengeworpen. Het grafelijk Bestuur gaat over in
de handen van de jonge gravin Jeanne, die zich door het verdrag van Parijs in October
1214 heelemaal aan den Franschen leenheer onderwierp.
Nu zou als van zelf de vervallen Fransche partij opfleuren. Het hoofd der Engelsche
partij, graaf Ferrand, zat in het Louvre opgesloten. De Franschgezinde ballingen Jean
de Nesle en Seger van Gent kwamen triomfantelijk terug in het bezit van hun
goederen; de eerste wordt zelfs baljuw van Vlaanderen en Henegouwen.
Naar het voorbeeld van Arnold van Oudenaarde, die eerst lid van de Fransche,
later van de Engelsche partij, zich spoedig met den Franschen vorst verzoende,
kwamen de voornaamste barons als

(1) Deze oorspr. Wvla. familienamen werden te Londen en te Parijs verfranscht.
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Walter en Gielis Bertaut, Daniel van Kortrijk, Walter van Hondschoote, door den
nood gedwongen, zich rond Philips-August scharen, die hun hulde soms met
begiftigingen beloonde. Wat meer is Willem, kastelein van St-Omaars, Boudewijn
en Mellin van Meteren, Robrecht van Belle volgden in hun ijver voor 's Konings
zaak den Franschen prins Lodewijk naar Engeland op zijn veldtocht tegen Jan zonder
Land in 1215.
De talrijke edellieden te Bouvines gevangen genomen werden, o zoo laat! en tegen
zoo hooge losprijzen op vrije voetengesteld, en zij moesten andere edellieden vinden,
die voor hun trouw aan den Koning borg bleven. Wouter van Gistel geraakt vrij in
1215 en moet 1000 pond losprijs betalen. Walter van Voormezeele betaalt in 1217
nog 500 mark. De volgende edellieden stonden in voor de trouw van vrijgelaten
edellieden, en moesten zelf daarvoor een borgsom storten: Willem, kastelein van
St-Omaars 500 p., G. Bertaut 50 mark, Gilbert van Ariën 200 p., Mellin van Meteren
100 p., Arnold II, graaf van Wijnen 200 p., Adam Keret 100 p., Boudewijn van Ariën
100 p., Jacob van St-Omaars 100 p. enz. Zelfs worden vrijgemaakte edelen als borg
aanvaard voor de trouw van andere losgekomen krijgsgevangenen, hetgeen laat
onderstellen, dat zij bij voortduring blijken van sympathie en van verregaande
toegenegenheid aan den koning gaven(1).
Terzelfdertijd was natuurlijk de Engelsche partij aanzienlijk geslonken, in zooverre
dat Jan zonder Land den 13 April 1216 verklaarde voor Vlaanderen als voor een
vijand bevreesd te zijn. Zoo lang hij echter leefde, en vooral zoo lang hij tegen de
Engelsche barons te strijden had (1215-1216), betaalde hij de hem in 't gevaar trouw
gebleven Vlaamsche edelen als Boudewijn van Komen, Jan van Gravelinge, Walter
Bertaut, Robrecht van Bethune, Boudewijn van Ariën hun leenbeurzen uit. Maar zijn
opvolger, Hendrik III (1216), die zelf over geen geldmiddelen meer beschikte, schafte
stilaan het begiftigingstelsel af, al ontvingen sommige edellieden als Walter van
Belle, Adam Keret, Daniël van Kortrijk, Gerard van Gravelinge, Robrecht van
Bethune en anderen tot in 1218 nog leenbeurzen. Weldra trok hij zich het lot der
Vlaamsche edellieden niet meer aan, zoodat deze laatsten nog vóór 1225 ook de
rangen der Fransche partij gingen versterken. - Alleen de toen-

(1) DEPT, Les influences... blz. 172.
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malige Westvlaamsche steden, welke de gunst van den Engelschen vorst Hendrik
III niet ontberen konden, bleven hem genegen, betaalden hem zelfs hooge
vergunningsrechten (1224-1226); maar durfden naderhand noch actief noch openlijk
voor zijn verdediging optreden. In 1215-1216 zaten zeer talrijke Westvlaamsche
kooplieden, waarvan sommigen- dertig jaar later fiere patriciërs zullen zijn, nog in
Engeland voorzien van een vrijgeleide hun door de gunst van daar gebleven
Westvlaamsche edellieden verschaft; zulke zijn Anselm, Jan Bardoen en Jacob de
Vroede van Ieperen, Niklaas van Veurne, vele kooplieden en burgers uit Ieperen en
Damme, Bartholomeus, Simon de Grosse Rue en Guy Gerzenove van St-Omaars.
In 1224-1226 doorkruist de Vlaamsche handelsvloot ongehinderd het Kanaal en de
Engelsche wateren.
Wanneer in 1226 de twee bekende afgevaardigden van Philips-August belast met
de uitvoering van het verdrag van Melun de ridders en de burgers in Vlaanderen
trouw deden zweren aan den koning van Frankrijk, stieten zij nergens op weerstand:
de edellieden en 24 gemeenten zwoeren het verdrag te onderhouden. West-Vlaanderen
lag te pletter geslagen aan den voeten van den leenheer.
Tot hier toe hebben we de uiteenzetting gevolgd van prof. DEPT, die zijn beweringen
met bewijzen uit archiefstukken uit Londen en Parijs staaft. Wat vermeldt nu verder
de onpartijdige geschiedenis over de verhouding tusschen de graven, de edelen, de
steden en de vorsten?
De Engelsche vorsten leefden tot 1294 in vrede met de Fransche koningen. In
1274 en in 1295 dwongen zij tijdelijk de Westvla. steden voor hen partij te kiezen
door den uitvoer van de Engelsche wol te verbieden.
De Fransche koningen traden sedert 1214 als heer en meester op tegenover de
verslagen leenmannen van Vlaanderen, die als Joanna, gehuwd later met Thomas
van Savoye en als Margareta, gewikkeld in onderlinge twisten met het Huis van
Avesnes, schier altijd gedwee en inschikkelijk waren. De souvereinen bemoeiden
zich rechtstreeks met de binnenlandsche regeeringszaken der graven.
De Westvlaamsche hooge adel vroeger reeds misnoegd over de aanstelling der
scherp toeziende baljuws en later over de ge-
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durige beperking zijner voorrechten door de graven heeft zich na 1214, doch vooral
na het verdrag van Melun doodgaarne met den koning tegen den Graaf verbonden;
rond 1250 zagen nog weinig edelen in den Graaf hun natuurlijken beschermer. De
machtigste edellieden geraakten verwant met den Franschen en Waalschen adel of
waren dien met hart en ziel toegedaan.
Met het verval der ridderschap staken in het begin der 13de E. de steden, die over
machtige hulpbronnen beschikten, het hoofd op. De Fransche koning, zoomin als de
graven kon ze missen; maar de steden eischten voorrechten, en wie hun economische
belangen tegenwerkte, voelde hun tegenstand. De Westvlaamsche steden werden
zoowat overal tot 1280 bestuurd door de hooge burgerij bestaande: 1e uit patriciërs
of rijk geworden kooplieden, eigenaars van de stadsgronden, en 2e uit de handelsgilden
of nog werkzame kooplieden, die, zonder betaald te zijn, het gezag waarnamen, en
in hunne steden allerlei nuttige instellingen aanbrachten. Naarmate hun welstand
toenam, begonnen zij op maatschappelijk gebied zich door hun zeden, hun kleeding,
hun woning te onderscheiden van het gewone volk of de ambachtslieden, die uitgebuit
en verdrukt uit alle ambten gesloten werden. Vandaar wrijvingen en woelingen, die
in 1225 zich reeds vertoonen in de rijke steden van Waalsch-Vlaanderen, doch in
1280 duidelijk aan het licht traden te Brugge en te Ieperen, alwaar tijdens een periode
van ongewonen bloei de ambachtslieden tegen de hoogmoedige patriciërs in de
straten vochten. De ambachtslieden riepen de hulp in van graaf Gwijde van Dampierre,
die gretig ingreep te zijnen bate, de patriciërs dwarsboomde, doch een oogenblik
door zijn zelfzuchtige politiek het volk ontstemde. Deze onrustige toestand duurt
voort onder de regeering van Philips den Stoute (1270-1285) en in het begin der
regeering van Philips den Schoone (1285-). Intusschen sloten de patriciërs zich immer
dichter aan bij hun voogd en beschermer, den Franschen koning, die om de groeiende
territoriale macht van Gwijde te betoomen, den steun der patriciërs noodig had. Hij
zendt rewaards, die, vernederend genoeg! de regeeringsdaden van den Graaf nagaan,
wijzigen of zelfs nietig verklaren. In het begin van 1296 haalt de Fransche koning
om Edward van Engeland te dwarsboomen zich door tyrannische maatregelen een
oogenblik den haat der patriciërs op het lijf, maar den 7 April 1296 is alles weer goed
gemaakt, zoodat van 1296 af in West-Vlaanderen ten gevolge van den verbitterden
strijd tusschen den Franschen koning
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en den Vlaamschen graaf zich de reeds lang latent bestaande politieke partijen
duidelijk in de steden afteekenen: de patriciërs of leliaards, aanhangers van den
koning, en de neeringen of klauwaards, partijgangers van den Graaf. Deze laatsten
bewerkten te Groeninge met de zonen en vrienden van Gwijde de overwinning op
den koning en de patriciërs, die in West-Vlaanderen sedertdien op vele plaatsen op
den achtergrond gedrongen werden.
Laten we thans deze historische gegevens samenvatten, en met het oog op de
taaltoestanden nader bespreken. Voor 1214 is West-Vlaanderen zelfstandig, lijk al
wat er woont. De graven gaan huns weegs: dreigt gevaar uit het zuiden, dan zoeken
zij een bondgenoot in het oosten of nog liever in Engeland. - De adel, langen tijd de
steun en de vriend der graven, staat ± 1205 wel eenigszins alleen: het is hem
onverschillig wie hij dienen zal; hij zoekt geldelijken steun voor dienstbetoon bij
den meest biedende, 't zij den Engelschen, 't zij den Franschen vorst, 't zij den
Vlaamschen graaf. - De stedelijke bevolking, in 1205-1214 in West-Vlaanderen zeker
nog eensgezind, zoekt met de hulp van den haar toegenegen graaf verbetering van
haar economischen toestand; neemt dienst in het Engelsch leger of maakt propaganda
ten gunste van den Engelschen vorst in en buiten diens land.
Na 1214 zijn de graven en gravinnen gewillige werktuigen in de handen van den
opperleenheer, die hun zijn te loor gegane rechten betwist, en ze wel eens brutaal
ontrukt. En wanneer 's Graven aangegroeid grondgebied (± 1280) voor hem gevaar
oplevert, tracht hij den leenman met de hulp van den adel en de patriciërs te
onderdrukken. - De adel betaald en gesteund in zijn eischen door de Fransche Kroon
werkt voortdurend ten voordeele van den zuiderschen leenheer. - In de altijd machtiger
wordende Westvlaamsche steden (1240-1280) zien de α ιστοι hun verregaande
eischen niet meer ingewilligd door den verbitterden Graaf; zij willen overigens
oppermachtig in hun stad regeeren; zoeken en bekomen steun in Frankrijk tegen den
knevelenden Graaf, en houden tot omstreeks 1280 overal de opgewonden
ambachtslieden, die den Graaf veelal genegen blijven, in bedwang.
De invloed, welke die toestanden op het taalgebruik op den duur moesten
uitoefenen, laat zich eenigszins raden. Voor 1214, tijd van politieke onafhankelijkheid
en zelfstandigheid gebruiken de geboren Westvlamingen in West-Vlaanderen haast
zonder er
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op na te denken hun voorvaderlijke Vlaamsche taal. De laatste graven en gravin,
geboren walen of te Parijs opgevoed, gebruiken onbedacht de Fransche taal, en
eischen, dank zij hun meerderheidspositie, de kennis dier taal van hun onmiddellijke
onderhoorigen. - De hooge adel, in West-Vlaanderen geboren, spreekt gewoon weg
zijn Westvlaamsche moedertaal; alleen die edelen, die langen tijd in Frankrijk of in
Engeland vertoefd hadden, spraken in Vlaanderen slechts hun gebrekkig Fransch,
als zij tegenover Vlaamschonkundige oversten stonden. - De stedelingen, die in de
eerste plaats zaken wilden maken, hadden noch den tijd, noch de goesting om naast
de eigene, nationale taal- en letterkunde een vreemde te huldigen; zij die in
Champagne of in Engeland verbleven hadden, spraken op den vreemde een Fransch
of Engelsch dialect, maar niet in West-Vlaanderen, waar niemand hen verstond;
trouwens Fransche scholen bestonden daar niet, en Fransche boeken waren een
prachtartikel. Dit alles is zeer natuurlijk, en het verklaart hetgeen we hier vroeger
betoogd hebben, dat in gansch West-Vlaanderen vóór 1214 geen enkel Fransch
officieel stuk, of zelfs geen spoor van een blijvenden Franschen invloed te vinden
is.
Na 1214 zijn de oogen van sommige Westvlamingen bepaald naar het
oppermachtige Frankrijk gericht, dat een gunstige gelegenheid schijnt af te wachten
om het Vlaamsche leen in te lijven. De gravinnen, en vooral de overgeloopen
edellieden, de vrijgemaakte krijgsgevangenen doen hun uiterste best om den Franschen
vorst tastbare bewijzen van sympathie te geven; de edelen gaan en keeren in de
Waalsche en Fransche gouwen; zij geraken, blijkens de geslachtsboomen, verwant
aan den Franschen adel, komen gereedelijk onder den invloed der Fransche litteraire
expansie. Geen wonder dat - toen in alle landen van westelijk Europa het Latijn als
officieele taal uitgediend scheen te hebben - de Lat. taal hunner oorkonden omstreeks
1217 een Fransche kleur krijgt, dat van 1224 af door graven en edellieden soms een
Fransche akte opgesteld werd. - De steden (St-Omaars en Ariën gelegen in
Noord-Artezië, dat door een Franschen prins bestuurd werd, uitgezonderd) bezitten
in de jaren 1220-1235 nog te weinig rasechte patriciërs: deze zeilden toen nog naar
Engeland of reisden in karavaan naar het zuiden op zoek naar den rijkdom, dien zij
eenmaal tot in hun taal zullen uitstallen; vandaar tot ± 1250 gemis van Fransche
gemeentelijke akten, verslagen en rekeningen.
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Na 1250 wordt door de graven, doch ook door den hoogeren adel, die door zijn
veelvuldigen omgang met den Waalschen en Franschen adel, en met het Fransche
hof de vreemde taal wat beter had aangeleerd, het Fransch ook in openbare akten
veel meer gebruikt dan het Vlaamsch tot op het einde der 13de E. Aldus zien wij
Hendrik van Beveren, heer van Diksmuide in 1224, Gwijde en Willem van
Winoksbergen in 1231 en 1247, Adame van Tiembronne [Wauters, Table 4, 436
(1245)], Herbert en Robert van Bethune [Wauters 4,10; 4, 505 (1247)], Walter Canin
[CAB. 144 (1255)], Jan van Gistel [inv. 1, 3 (1258)], Jan Speket, baljuw van
Winoksbergen [CAB. 167 (1268)], ridder Soihier van Belle [CSNF. 135 (1285); inv.
1, 20 (1287)], Cristiaen de Brabandere, baljuw van Veurne [CSNF. 174 (1292)],
Roger van Gistel [inv. 1,41 (1295)] nu en dan Fransche akten opstellen. Men
vergelijke overigens WAUTERS' Table chronologique, dl. 4, 5, 6, waarin talrijke
Fransche oorkonden uit de periode 1250-1300 vermeld worden.
In de westelijke steden nl. die van het Bisdom Tervanen, waarin niet enkel 'n
Fransche prins, maar van 1212 af ook Fransche bisschoppen in 's konings dienst
waren(1), moet omstreeks 1250 het gebruik van het Fransch in officieele stukken
eenigszins in zwang gekomen zijn. De schatrijke patriciërs beginnen omstreeks dit
tijdstip overal te roeren; zij willen als de adel groot zijn, groot doen; zij spreken als
gelijken met de grooten der aarde: zij bluffen als de trotsche Iepersche geslachten in
1247 te Rome met hun bevolking van 200.000 zielen, die door de geestelijkheid al
te streng behandeld wordt(2); diezelfden sturen in 1252 een klacht naar den Paus over
de aanmatiging der geestelijken in zake openbaar onderwijs; zij bouwen in 1253
voor de hooge burgerij drie hoogere scholen of colleges, waarvoor ze blijkens het
leerprogramma toen nog geen meesters in de Fransche taal konden vinden(3); zij
verbieden in 1258 nog grondvergunningen aan de kerken te schenken en ontnemen
het kapittel van St-Maartens het recht offergiften te aanvaarden(4). De rijke poorters
der steden Ariën, Burburg, Gravelinge, Ieperen, Kassel, Meesen, Poperinge, Veurne

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

HANS VAN WERVEKE, Het Bisdom Terwaan, blz. 53.
YPRIANA 3, 405-406.
Ibidem 2, 289.
Ibidem 3, 359.
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hadden opgemerkt dat het Fransch het Latijn verving aan het hof van den Graaf, aan
het Engelsch hof, doch vooral aan het hof van den schitterenden, aanbeden Franschen
vorst; zij trachtten volgens de nieuwste, laatste mode ook Fransch te schrijven, of
beter het te doen schrijven; want zij hadden door het aanleeren van wat Fransch
patois op hun handelstochten de kennis der Fransche schrijftaal niet opgedaan; alleen
hun Vlaamsche moedertaal hadden ze niet afgeleerd. En zoo durfden die verwaande
aristocraten in 1246 soms hun geslachtsnaam al eens verfranschen; een weinig later
(1255) laten zij reeds een Fransche akte opstellen, wellicht opdat het gewone volk
noch van zijn recht, noch van hun geknoei kennis nemen zou. Omstreeks 1280 kent
hun trots geen palen meer: schier al de schepenen van Ieperen laten hun namen in 't
Fransch vertalen(1); hun stadsrekeningen zijn Fransch in 1277, en blijven Fransch van
1280 af. Evenzoo treffen we te Burburg, te Veurne schier alleen Fransche
schepenenakten tot ± 1290. Ja in de democratische stad Brugge, die tegenover hare
inwoners en Vlaamschkundige buitenstaanders haast altijd de Vlaamsche taal
gebruikte, schreven 78 aanzienlijke burgers in 1298 onder een Fransche akte een
Fransche handteekening, en 9 onder hen gebruikten een Franschen zegel(2).
Het feit dat de hooge adel en sommige patriciërs hun superioriteit zochten in het
gebruik der Fransche taal, bewijst dat al de overigen enkel het Westvlaamsch spraken
en schreven. En feitelijk is het Reglementontwerp door de lakenwevers in 1262 den
Brugschen burgemeester en schepenen ter goedkeuring voorgelegd in zuiver Brugsch
gesteld(3), evenals de akte, waarin het volk in 1280 bij den Graaf het gedrag van het
Brugsche magistraat aankloeg(4).
Uit het voorgaande blijkt: 1e dat de historische feiten bevestigen hetgeen we vroeger
op grond van taalfeiten hebben vooruitgezet; 2e - en dat is hier van groot belang dat het gebruik der Fransche taal van 1214 tot ± 1300 slechts betrekkelijk is
toegenomen. Inderdaad enkel in hetgeen de graven en hun klerken, de hoogere en
soms de lagere adel, de machtige patriciërs uit de westelijke ste-

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

Cartulaire de la Prévoté de St-Martin, blz. 230-255 (1284-1293).
Inventaire des archives de Bruges 1, 59
Inventaire des archives de l'ancienne Ecole Bogaerde 1, 153.
Coutumes de la ville de Bruges 1, 232.
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den hebben geschreven - en dit alleen is ons soms uit die periode bewaard gebleven
- treffen we een met de jaren toenemend gebruik van de Fransche taal in plaats van
de Latijnsche. De overige bevolking sprak en schreef overal (lijk ook de grooten het
vóór 1214 immer gedaan hebben) reeds lang vóór 1214 zuiver-Westvlaamsch, en
bleef dat gebruiken al langer hoe beter gedurende de 13de E., zoodanig zelfs dat de
adel en de patriciërs, eenmaal door de macht der neeringen aangegrepen (1280) of
verslagen (1302) opnieuw aan hun Vlaamsche moedertaal de voorkeur begonnen te
geven(1). Trouwens in 1292(2) vaardigen de patriciërs van Veurne reeds Vlaamsche
akten uit; evenals het bestuur van het Oost-Iepersche Ambacht(3) en de rijke poorters
van Ieperen in 1303(4). Dezen volgden hierin het voorbeeld van hetgeen het bestuur
van Torhout, het Brugsche Vrije, Watervliet, Biervliet sedert zestig jaar hadden
gedaan.

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

Mr. L. WILLEMS, Handelingen van het tweede Vlaamsch Philologencongres, blz. 98-130.
Chronicon et Cartularium abbatiae Sti Nicolai Furnensis, blz. 145 en 243 (1301).
Vaderlandsch Museum 5, 292.
Cartulaire de la Prévoté de St-Martin à Ypres, blz. 263.
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achterplat

Aug. Beernaert-prijs
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde.
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.
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 zal geschreven hebben.
Voor verdere voorwaarden zie men Versl. en Meded. 1912, blz. 884.

Tooneelprijskamp
TOONEELPRIJSKAMP van de Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques:
TWEEDE TIJDVAK. - Op 31 December 1929 loopt dat tweede tijdvak 1928-1929
ten einde. De prijs bedraagt 5000 fr. en wordt toegekend aan den Belgischen Schrijver
die in het tweejarig tijdperk het beste Vlaamsch tooneelwerk (operateksten ingebrepen)
zal uitgegeven hebben.
Voor verdere voorwaarden zie men Versl. en Meded. 1927, blz. 1014.
Voor beide bovenstaande prijskampen dienen de mededingende werken door de
belanghebbenden in dubbel ingezonden bij den Bestendigen Secretaris der
Koninklijke Vlaamsche Academie, Koningstraat, 18, te Gent, ten laatste in de
vijf weken volgende op 31 December 1929, met de vermelding op het adres: Voor
den..... prijskamp.
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.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

133

Vergadering van 24 April 1929.
Waren aanwezig: de HH. Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, bestuurder, Prof. Dr. J.
PERSYN, onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren 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, J. JACOBS, Prof. Dr. M. SABBE, J. SALSMANS, S.J., werkende
leden;
de heeren Dr. J. VAN MIERLO S.J., F.V. TOUSSAINT van Boelaere, Prof. Dr. R.
VERDEYEN en Prof. Dr. J. VAN DE WIJER, briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen: de heeren Dr. L. SIMONS, G. SEGERS, Kan. Dr. J.
MUYLDERMANS, Prof. Dr. A VAN HOONACKER en Dr. FRANS VAN CAUWELAERT,
werkende leden, Prof. Dr. FRANS DAELS, Dr. J. CUVELIER, en AL. WALGRAVE,
briefwisselende leden.
***
De Bestendige Secretaris leest het verslag over de Maartvergadering; het wordt
goedgekeurd.
***

Leopoldsorde. - De heer Voorzitter deelt aan de vergadering mede dat Prof. Dr. H.
LOGEMAN bevorderd werd tot commandeur in de Leopoldsorde; op zijn voorstel
beslist de Academie een brief van gelukwensching aan haar buitenlandsch eerelid te
zenden.
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Aangeboden boeken.
Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie
aangeboden:
Door de Regeering:
Académie Royale de Langue et de Littérature française. Mémoires, Tome III:
JOSEPH HANSE, Charles de Coster.
Annuaire de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique. 1929. 95e année.
Académie royale de Belgique. Classe des Beaux-Arts. - De la parenté d'inspiration
des artistes flamands du XVIIe et du XVIIIe siècle. Laurent Delvaux et ses élèves, par
MARGUERITE DEVIGNE. Mémoires. Coll. in 4o, 2e série. Tome II, fasc. I.
Door het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte, te
Rotterdam:
Nieuwe Verhandelingen. Tweede Reeks: 10e deel, 1e stuk: F.E.O. SCHEFFER,
Natuurwetenschappelijk onderzoek van schilderijen. (Noot betreffend de voordracht
over dit onderwerp.). - K.H. DE HAAS, Een meetkundige Reconstructie van het
oorspronkelijke formaat van Rembrands Nachtwacht.
Door de ‘Bayerische Akademie der Wissenschaften’, te München:
Abhandlungen. XXXIII. Band: Untersuchungen an Griechischen Theatern, von
HEINRICH BULLE.
Door het ‘Institut psychoneurologique Ukranien d'Etat’ te Kharcov:
Institut psychoneurologique ukranien. 5 années (1921-1926).
Door den heer Gouverneur der Provincie Oost-Vlaanderen:
Bijvoegsel van het Bestuurlijk Memoriaal deel CCXXIII, 1928. Officieele
Processen-Verbaal der Zittingen van den Privincieraad. 1e buitengewone, gewone
en 2e buitengewone zittijd van 1928.
Door de Bibliotheek der Hoogeschool van Gent:
Aanwinsten van het jaar 1928.
Door de Gentsche afdeeling van het Davidsfonds:
Eikenborn. Naar het Duitsch van Barones ANNA VON KRANE, door ANNA VAN
DER HALLEN. (Nr 223 der Uitgaven.)
Door Dr. L. Goemans, bestendig secretaris der Academie:
Instructions relatives à l'enseignement des mathématiques dans les Athénées
royaux.
Enseignement moyen du degré supérieur. Langues anciennes. Instructions
méthodologiques.
Enseignement moyen. L'enseignement des langues en général et l'enseignement
de la première langue.
Algemeene Onderrichtingen voor het onderwijzend Personeel der Middelbare
Scholen en der Koninklijke Athenaea.
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Door Prof. Dr. M. SABBE, werkend lid, vanwege den schrijver, E.H. PRIMS, archivaris
der stad Antwerpen:
Antwerpiensia 1928. (Tweede reeks.) Losse bijdragen tot de Antwerpsche
Geschiedenis.
De Antwerpsche Polder in de Middeleeuwen, 1119-1375. (Santvliet, Lillo,
Berendrecht, Stabroeck, Hoevenen, Wilmarsdonck, Austruweel). Onuitgegeven
Oorkonden verzameld door Wijlen P.J. GOETSCHALCKX. Bezorgd door FLORIS PRIMS.
De Uitgaven van den Amman van Brussel in 1286.

Aangekochte boeken.
De Kroniek van Godevaert van Haecht over de troebelen van 1565 tot 1574 te
Antwerpen en elders. Ingeleid en toegelicht door ROB. VAN ROOSBROECK, I.
Vanden Levene Ons Heren. Inleiding met kritiese kommentaar en uitgave van alle
teksten, door Dr. W.H. BEUKEN.
Dr. A. DE METS, Iconographie médicale anversoise.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Plechtige Vergadering 1929. - Brief van 1 April waarbij Prof. Dr. PRINSEN,
buitenlandsch Eerelid, aan de Academie bericht, dat hij aanvaardt op de Plechtige
Vergadering van dit jaar als spreker op te treden.
2o) New York: Roerich Museum. - Brief van 6 April, waarbij de Voorzitter van
het Roerich Museum er zijn spijt over uitspreekt, dat de Kon. Vlaamsche Academie
in de onmogelijkheid was aanwezig te zijn op de legging van den eersten steen van
het nieuwe museumgebouw op 24 Maart jl. Hij spreekt tevens zijn dank uit voor de
hartelijke wenschen die de Academie bij die gelegenheid aan het Roerich Museum
toestuurde en belooft het verslag over de feesten aan de Academie te laten geworden.

Mededeelingen namens commissien.
1o) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche taal- en letterkunde. - De
heer Prof. Dr. L.
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SCHARPÉ, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren: Prof. Dr. J. MANSION, voorzitter, Kan. AM. JOOS, IS.
TEIRLINCK, Dr. L. GOEMANS, Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr. L. WILLEMS, leden en
Prof. Dr. L. SCHARPÉ, lid-secretaris; alsook de heeren VAN MIERLO, SABBE en
VERDEYEN, hospiteerende leden.
Aan de dagorde staat:
1o) Lexicographische Sprokkelingen: 15. Mnl. Buedeke. 16. Mnl. Gemanc. - Lezing
door Mr. L. WILLEMS.
In Gentsche archiefteksten komt het woord buedeke voor (niet bucdecke, of budecke,
zooals vroeger is gedrukt geworden). Een kostbare stof, uit Bagdad, hiet baldekyn;
ze werd ook wel gebruikt voor het beleggen van houtwerk: vandaar = troonhemel;
naast baldekyn, de vorm boudekyn; en in de 16e eeuw boudeken = lijfrok; dan daaruit,
boude, bouwe; naast boudeke, de vorm budeke; het buedeke uit de Gentsche
rekeningen op te vatten als ‘baldakijn’. M. Willems wijst dit aan door bewijsplaatsen;
kap van een fierter.
Prof. MANSION wijst er op dat buedeke niet de ‘normale’ ontwikkeling kan zijn
uit boudeke.
(Gemanc, of ghemange heeft aanleiding gegeven tot veel geschrijf: desondanks valt
te betwijfelen dat ‘gemanc’ zou overeenstemmen met Eng. among, dat alleen bijwoord
is; terwijl gemanc = gemeenschap, mengeling, vleeschelijke omgang, voorraad,
samenscholing; - gemengd, vereenigd, samengesteld, samengaande, overeenkomstig
met; en voorts als bijwoord ondereen, dooreen, gezamenlijk, geheel en al, en eens:
tusschen beteekent.
In enkele gevallen blijft het twijfelachtig of Verdam's verklaring heelemaal juist
is; in het stuk ‘van 't Meisken metten sconen vlechten’ moet ‘gemanc’, haar tanden
wit met ivoor gemanc, als overeenkomstig, similis, wit als ivoor verklaard.
Uit de beteekenis ‘geheel en al’ heeft die van ‘overal’ zich ontwikkeld; en waar
Verdam gemanc als stopwoord soms meent te moeten opvatten, dient het eenvoudig
als overal opgevat
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te worden. - Na opmerkingen van Prof. VERCOULLIE over mogelijke etymologie,
bedankt de voorzitter den spreker en stelt voor de opneming van zijn bijdrage in de
Verslagen en mededeelingen. - Aangenomen.
IIo) Bestendige Commissie voor nieuwere taal- en letterkunde. - Prof. Dr. M.
SABBE, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden.
Waren aanwezig de heeren: O. WATTEZ, ondervoorzitter, Is. TEIRLINCK, FRANK
LATEUR, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. J. PERSYN, leden,
Prof. Dr. VANDEVELDE en E.P. SALSMANS, S.J., hospiteerende leden en Prof. Dr.
M. SABBE, lid-secretaris,
Aan de dagorde staat:
1o) DE GROOTE, Militaire Strafrechtspleging. - Voorstel tot uitgave van Deel II.
De bespreking van dit voorstel wordt uitgesteld wegens afwezigheid der
verslaggevers.
2o) Iets over Cornelis de Bie als navolger en plagiaris, door Dr. IRMA DE JANS,
ter opneming in de Versl. en Meded. aangeboden.
De heeren A. VERMEYLEN en M. SABBE brengen gunstig advies uit over deze
bijdrage, die in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
3o) Algemeen Taalatlas. - Brief van den Hr. Minister van Wetenschappen en
Kunsten.
De bespreking van dit punt wordt uitgesteld tot de volgende vergadering.
4o) Over Genoveva van Brabant. (Vervolg.) - Lezing door FRANK LATEUR.
In dit gedeelte van zijn belangrijke lezing handelt spreker over de vele
tooneelbewerkingen van de geschiedenis van Genoveva. Over de voornaamste dier
werken geeft hij critische beschou-
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wingen in verband met de aesthetische stroomingen van den tijd hunner verschijning.
- Verder wordt gewag gemaakt van de verhalende gedichten, die aan Genoveva
werden gewijd.
Spreker is ook de streek, waar de Genoveva-legende thuis hoort, gaan bezoeken.
Hij vertelt alles wat hij daar in verband met zijn onderwerp heeft gevonden.
5o) 4e Bijdrage tot de geschiedenis van het Microscoop. - Lezing door Prof. Dr.
VANDEVELDE, bestuurder der Academie.
Deze vierde en laatste bijdrage van Prof. Dr. VANDEVELDE over dit onderwerp
zal in de Verslagen en Mededeelingen opgenomen worden.

Dagorde.
Lezing door Prof. Dr. R. Verdeyen. briefwisselend lid: De Nederlandsche
Dasypodius. - Op voorstel van den Bestuurder beslist de vergadering dat de lezing
van den heer VERDEYEN in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

139

Iets over Cornelis de Bie als navolger en plagiaris
door Dr. Irma de Jans.
Aan den Lierschen rederijker Cornelis De Bie (1627-±1711) werd in alle eenigszins
uitgebreide werken over Nederlandsche letterkunde eene tamelijk ruime plaats
toegekend; niet zoozeer veronderstel ik, om het eigenlijke kunstgehalte van zijne
geschriften, dan wel om hun aantal, hunne verscheidenheid, en hunne waarde als
spiegel van een, helaas ver van schitterenden, tijd. Maar de schrijvers van die
uitgebreide studies hebben het werk van De Bie slechts oppervlakkig gekend, en zoo
komt het dat er nog wel 't een en ander over hem valt aan te stippen, dat bij kan
dragen tot eene betere kennis onzer zeventiendeeuwsche Zuid-Nederlandsche
letterkunde(1).
Zooals men weet bracht Cornelis De Bie, zoon van een niet onverdienstelijk
schilder, geheel zijn leven door in zijn geboortestadje Lier, waar hij ook begraven
ligt in de St-Gommaruskerk. Notaris van beroep, driemaal werkzaam als lid van het
Liersche magistraat en tevens lid van de Rederijkerskamer ‘Den Groyenden Boom’,
heeft De Bie ongetwijfeld een wel gevuld leven gehad. Van geen enkel onzer
zeventiendeeuwsche schrijvers zijn zooveel werken tot ons gekomen. Ongelukkiglijk
haalt de kwaliteit het niet bij de kwantiteit. Behalve dan voor enkele goede
kluchtspelen,

(1) Toen ik mij enkele jaren geleden met het werk van De Bie bezighield, had Dr. L. Van Boeckel
reeds eene monografie over hem geschreven, waaraan echter eene zeer beperkte publiciteit
was gegeven; ze was verschenen in het tijdschrift Lyrana, en ik raakte er eerst mee bekend
toen mijne eigen studie zeer ver gevorderd was. Niettegenstaande de verdienste en degelijkheid
van Dr. Van Boeckels werk, en afgezien van het feit dat ik het, wat de beoordeeling van De
Bie's spelen betreft, lang niet altijd met hem eens was, bleef er over De Bie nog genoeg te
zeggen om het voortzetten mijner studie te rechtvaardigen. Tengevolge van verschillende
omstandigheden gaf ik echter tot nu toe niets daarvan uit.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

140
voor hier en daar een fragment poëzie waar gang in zit, hebben de werken van De
Bie weinig zuiver letterkundige waarde. Wel treffen ze door hunne zeldzame
verscheidenheid. Buiten een werk over schilders, beeldhouwers, plaatsnijders en
architecten, en verschillende geschriften van didactisch en moraliseerend karakter,
waarin vers en proza met elkander afwisselen, schreef De Bie een groot aantal
tooneelwerken, die ook weer van zeer verschillenden aard zijn. 't Is als
kluchtspeldichter dat hij voor ons het meeste belang heeft. In dat genre is hij, alles
wel beschouwd, het best geslaagd; daarenboven hebben zijne komische stukken meer
waarde dan de andere voor den folklorist en den taalgeleerde.
Het ligt natuurlijk niet in mijne bedoeling het werk van De Bie hier uitvoerig te
bespreken. Slechts op een paar punten zou ik gaarne de aandacht vestigen: namelijk
op de verhouding van De Bie's geschriften tot buitenlandsche werken, bijzonderlijk
tot het Spaansche tooneel, en zijne bekendheid met Noord-Nederlandsche schrijvers;
verder op het plagiaat door hem ten koste van landgenooten gepleegd.
Zeker treft men bij geen enkel onzer zeventiendeeuwsche rederijkers zoo'n
veelzijdigheid en zooveel verschillende invloeden aan als bij De Bie. Zelfs in zijn
tooneelwerk alleen is groote verscheidenheid. Met zijne godsdienstige stukken, die
we gerust mysterie- en heiligenspelen mogen noemen, volgt hij de oude
middeleeuwsche traditie; ook de meeste zijner kluchten zijn stukken in den ouden
trant; als vertaler van enkele Spaansche spelen slaat hij eene meer moderne richting
in; tegen 't einde van zijne loopbaan toonen een paar stukken sporen van klassieken
invloed, en zelfs van geringen Franschen invloed, waarschijnlijk onrechtstreeks
ondergaan. Zijne uitgebreide kennis van vreemde schrijvers blijkt overigens uit
talrijke aanhalingen in zijn prozawerk.
Het bijzonderste punt dat in 't klare dient gebracht te worden, is de kwestie van
De Bie's verhouding tot het Spaansche tooneel. De beweging destijds door te Winkel
geuit(1): ‘...ik twijfel niet of bij nader onderzoek zouden bijna alle [stukken] in het
Spaansch kunnen weërgevonden worden’, is sterk overdreven, en berust eigenlijk
op niets. Te Winkel heeft zich laten misleiden door gelijk-

(1) Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Lett. 1881: De invloed der Spaansche Letterkunde
op de Nederlandsche in de 17e eeuw.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

141
luidende titels. Zoo is bijvoorbeeld zijne bewering dat De Bie's Spel van den Verloren
Sone Osias (Antwerpen 1689) eene vertaling is van Lope de Vega's El hijo prodigo
geheel uit de lucht gegrepen; die twee stukken hebben hoegenaamd niets met elkander
gemeen. Evengoed, zelfs met meer reden, had hij De Bie's spel eene vertaling van
Miranda's Comedia Prodiga kunnen noemen(1).
Dezelfde overeenkomst in de titels heeft te Winkel ertoe gebracht(2) Het
lichtveerdigh Pleuntjen en Gys Snuffeleer oft d'occasie maeckt den dief (Antwerpen,
z. j.) te houden voor eene vertaling van Antonio Moreto's La ocasion hace el ladron,
dat zelf eene navolging is van tirso de Molina's Villana de Vallecas. Ook hier zijn
de stukken geheel verschillend(3). Er bestaat nog een ander Spaansch werk met
denzelfden titel, geschreven door Juan

(1) LUIS DE MIRANDA - Comedia Prodiga - 1554 - heruitgegeven te Sevilla, 1868.
Ik heb Het Spel van den verloren Sone Osias daarmee vergeleken. Ik geloof niet dat er
rechtstreeksche invloed is geweest, al gelijkt de wijze waarop het onderwerp behandeld is
in beide stukken op elkaar. Miranda maakt van den verloren zoon een Spaansch jonker, die
't verkregen deel van zijn erfgoed met lichtekooien verteert, bestolen wordt door boosdoeners,
en eindelijk, zooals in den Bijbel als zwijnenhoeder zijn kost moet winnen, tot hij weer
huiswaarts keert. Hetzelfde gebeurt bij De Bie. Maar die uitbreiding van den bijbeltekst door
het toevoegen van passende personages vindt men bij vele andere schrijvers, als bijvoorbeeld
ook bij Grapheus en Macropedius. Het is overigens niet onmogelijk dat De Bie Miranda's
spel heeft gekend. Bij beiden verlangt de zoon de wereld door te reizen, wordt in slecht
gezelschap bestolen en daarna aan de deur gegooid; bij beiden is er eene scène in een bordeel.
Maar dat alles is natuurlijk geen bewijs van navolging. Eene eigenaardige overeenkomst is
echter deze: bij beiden geeft de vader den zoon, buiten eene som gouds, eenen wisselbrief
van drieduizend ducaten. In de Comedia Prodiga heet het:
‘Aqui, hijo, llevarás,
En ora dos mil ducados,
Y en esta cédula librádos
Al pié de tres mil y mas.’ (bl. 34).

Bij De Bie: ‘Daer is een sack met gout van negenhondert kroonen
...Siet daer een wissel-brief van dry duysent ducaten’ (bl. 15).
Maar zelfs deze zonderlinge overeenstemming bewijst niets met zekerheid. Behalve waar
beide auteurs den bijbeltekst volgen, is de dialoog verschillend.
(2) t.a.p.
(3) Men zie de samenvatting van het Spaansche stuk in: A.F. VON SCHACK. Geschichte der
dramatischen Literatur und Kunst in Spanien. Bd. II,295.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

142
de Matos Fragoso. Het is me niet gelukt een exemplaar of eene samenvatting daarvan
in handen te krijgen. Maar waarom naar een Spaanschen oorsprong zoeken, daar
waar het eene door en door Vlaamsch getinte klucht geldt, met als titel een
spreekwoord dat in 't Nederlandsch even bekend is als in het Spaansch? Evenmin
vind ik het noodig, met Te Winkel een Spaansch origineel te vermoeden(1) voor de
Cluchte van den Jaloursen dief (Antwerpen 1674), alleen omdat daarin enkele
eigennamen op zijn Spaansch worden opgedischt; welke bewijskracht heeft zulks in
een tijd, waarin onze Liersche Cornelis zelve zich zoo gaarne Cornelio noemde?
Met zekerheid weten we slechts van vijf stukken dat De Bie ze uit het Spaansch
heeft overgenomen - het woord ‘vertaald’ past hier niet al te wel. Zelf vermeldt hij
hun vreemden oorsprong slechts voor drie van die vijf spelen. Dat zijn:
1o De Vermakelijcke klucht van Roeland den klapper oft hablader Roelando
(Antwerpen 1673 en 1702), reeds in 1652 opgevoerd, en waarvan De Bie zelf
zegt: ‘uyt Lopo de Vega Carpio... uyt het Spaens vertaelt’. Wij weten(2) dat het
stuk niet van Lope de Vega is, alhoewel toenmaals in zijne werken opgenomen;
het is een ‘entremes’ van Cervantes;
o
Armoede van den Graeve Florellus (Antwerpen 1671), waarvan het heet
2
‘...uyt Lope de Vega ghenoemt La Pobreza de Reynaldos’; en eindelijk
3o Alphonsus en Thebasile (Antwerpen 1673), reeds in 1659 vertoond. De
woorden ‘...dat ick my onbequaem vond' om de doorslepen aerdicheyt en
Spaense vernuftheyt... te beschrijven...’, die in de opdracht van dit stuk
voorkomen, vormen de eenige aanduiding dat we hier niet met oorspronkelijk
werk te doen hebben. Door Worp werd het stuk dan ook onder de vertalingen
uit het Spaansch gerangschikt(3). De heer Van Boeckel toonde aan(4), dat De Bie
hier eene bewerking geeft van Lope's El gallardo catalan(5).

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

t.a.p.
TE WINKEL, t.a.p.
Geschiedenis van Drama en Tooneel in Nederland - II, 128.
CORNELIS DE BIE, overdruk uit ‘Lyrana’, bl. 76, 77. J.A. Van Praag, die in 1922 te Amsterdam

een werk uitgaf La Comedia espagnole aux Pays-Bas au 17e et 18e s., schijnt de studie van
Dr. Van Boeckel niet te hebben gekend.
(5) In de Obras de Lope de Vega, Madrid 1898, VIII, komt dit stuk voor onder den titel El catalan
valoroso.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

143

Voor de twee andere werken repte De Bie geen woord over zijne Spaansche
bronnen. Het zijn:
o
Gheweldighe heerschappije vanden onrechtveerdighen Boris (Antwerpen
4
1675), opgevoerd in 1672, dat door Te Winkel(1) als eene navolging van Lope's
El gran duque de Moscovia werd herkend; en
o
Cluchtighe Behendigheyt van twee Borssesnyers... ghenoemt den Verdraeyden
5
Advocaet (Antwerpen 1673), reeds in 1659 vertoond. Daarvan ontdekte ikzelve
het origineel in een ‘entremes’ van Lope de Vega, Entremes del letrado
genoemd(2).
Bovendien is het mogelijk dat een verloren gegaan stuk Bly-eindigh treurspel van
de Gravinne Nympha en Carel hertogh van Calabrien, ghenoemt Wraaklustighe
liefde, ‘van den jare 1679’, nagevolgd is naar Titso de Molina's La Condesa
Bandolera(3), waarin gelijknamige personages voorkomen; maar het is eveneens
mogelijk dat beide schrijvers onafhankelijk eene der geschiedenissen van de
Belleforest hebben bewerkt, temeer daar De Bie de historie van ‘de gravinne Nympha’
in zijn Faems Weergalm der Nederduytsche Poesie vertelt(4).
Indien we nu daaraan toevoegen, dat in de Kluchtwyse Comedie van den
Rampsalighen Minnaer (Antwerpen 1707) Spaansche motieven verwerkt zijn, dan
hebben we alles opgenoemd wat met zekerheid op bewuste navolging van Spaansche
stukken bij de Bie wijst. Als we bedenken dat niet minder dan zevenentwintig
tooneelwerken van dien schrijver (ernstige en komische tezamen gerekend) tot ons
zijn gekomen, vormen de spelen die duidelijk sporen dragen van Spaansche afkomst
eene bijna onbeduidende minderheid. Dat Spaansche invloed merkbaar zou zijn was
bijna onvermijdelijk, aangezien De Bie het Spaansch goed machtig was, waarschijnlijk
met leden van de Spaansche bezetting in aanraking kwam(5), en ook in andere
richtingen neiging toont, de letterkundige modes van zijn tijd min of meer te volgen,
zij het dan ook

(1) t.a.p.
(2) L. DE VEGA, Obras Sueltas, Madrid 1776-79, dl. XVIII.
(3) Zie inhoudsopgave in A.F. VON SCHACK, Gesch. der dram. Lit. und Kunst in Spanien, II,
602.
(4) Uitgegeven Mechelen 1670; bl. 117-118.
(5) Volgens Dr. Van Boeckel (t.a.p. bl. 72) heeft men onder De Bie's notarieele acten ook stukken
teruggevonden in de Spaansche taal opgesteld.
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met eenige vertraging in vergelijking met meer ontwikkelde letterkundige middens.
Zoo valt te bemerken dat alle ‘Spaansche’ stukken dagteekenen van vóór 1680, de
meeste zelfs van vóór 1675; slechts tweemaal keerde De Bie daarna naar dit genre
terug(1). Zijne latere ernstige spelen zijn mysterie- en heiligenspelen, zijne latere
kluchten en ‘klucht-wyse comedies’ vertoonen eerder sporen van Franschen invloed,
terwijl het gruwelstuk Wraak van de verkrachte kuysheydt (Brussel 1706), reeds in
1688 opgevoerd, dat de ‘Hollandsche hooghdragentheydt’ - van een Jan Vos,
ongetwijfeld - naar de kroon steekt, de Engelsche bloed-tragedies van den tijd te
binnen roept(2).
Veel belangrijker echter dan het aantal uit het Spaansch genomen stukken is de
wijze waarop ze door De Bie in het Nederlandsch zijn overgebracht; 't is juist wanneer
we dàt nagaan dat we zien hoe gering de Spaansche invloed op hem eigenlljk geweest
is.
Niet een enkel der zoogenaamd Spaansche stukken werd letterlijk, of zelfs tamelijk
nauwkeurig vertaald; en, wat meer is - en véél meer - geen enkel dezer stukken heeft
maar in 't minst den geest van het Spaansch origineel bewaard. Wil men dien geest
in onze letterkunde vinden, dat men dan de spelen leze van Jonker Frederico Cornelio
de Coninck (1606-1649) - daar zal men hem in aantreffen, niet echter bij De Bie(3).
De Spaansche stukken

(1) Toen hij eene tweede uitgaaf van de Klucht van Roelandt den Klapper bezorgde, in 1702;
toen hij in de Comedie van den Rampsalighen Minnaer, in 1707 te Antwerpen gedrukt,
Spaansche motieven te pas bracht, die hij overigens reeds in Alphonsus en Thebasile (1673)
had benuttigd.
(2) Worp veronderstelt dat De Bie zijn onderwerp uit een Franschen romaan haalde - Gesch. v.
Drama en Tooneel, 1904-08, II, 110.
(3) JONKER F.C. DE CONINCK werd, volgens mij, door de letterkundige kritiek stiefmoederlijk
behandeld. Terwijl overal veel aandacht wordt geschonken aan G. Van Nieuwelandt, de
vertegenwoordiger der klassieke richting ten onzent, wordt de Coninck veel oppervlakkiger
beoordeeld. Nochtans lijkt mij zijn werk. als uiting van eene richting, ook wel eene
beschouwing waard. Zijne pogingen om de Spaansche comedia in ons land ingang te doen
vinden schijnen mij van bijna even veel belang toe als Van Nieuwelandt's navolging van het
klassieke drama. Daarbij komt dat, mijns inziens, wat den vorm betreft, de Conincks werk
niet voor dat van den ander moet onderdoen. Worp (II bl. 109) houdt de stukken van de
Coninck voor vertalingen uit het Spaansch; maar zoolang men geen bepaald origineel kan
aanduiden, is deze hypothese gewaagd. De kluchtige gedeelten zijn ongetwijfeld
niet-Spaansch; wat hunne pittige volkstaal betreft, komen ze, volgens mij, op plaatsen althans,
dichter bij het goede Hollandsche genre dan menig ander Zuid-Nederlandsch werk, en moeten
ze in levendigheid niet onderdoen voor passages van Willem Ogier. Voor de ernstige deelen
is vertaling of navolging niet uitgesloten; doch ook bij Van Nieuwelandt zijn gansche
gedeelten vertaald (Worp II, 107), zoodat dit ook weer geene reden is om de Conincks werks
te veronachtzamen.
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van dezen laatste hebben, buiten enkele namen, en min of meer uitgebreide brokken
tekst, niets van hun oorspronkelijk model bewaard. Wat een afgrond ligt er niet
tusschen de fraaie, beeldrijke, weelderige en toch statige taal van een Lope de Vega,
zijne welluidende verzen, de ridderlijke verheven gevoelens zijner helden, en de
armoedige, dikwijls grove spreekwijze, de futlooze alexandrijnen, de ordinaire
gewaarwordingen der personages van De Bie. Al heeft de laatste niet altijd de mooiste
Spaansche stukken ter navolging gekozen(1), toch ligt er steeds een ontzaglijke afstand
tusschen de oorspronkelijke ‘comedias’ of ‘entremeses’ en hunne Vlaamsche
bewerkingen. De verdeeling, de versvorm, de uitdrukkingen, alles wordt door De
Bie veranderd. Hier en daar worden wel gansche gedeelten min of meer trouw
vertaald; maar ook worden geheele tooneelen weggelaten, of een paar zinnen van
Lope tot scènes uitgewerkt. Maar hoe De Bie ook te werk gaat, van het Spaansche
karakter der stukken blijft niets over; ze zijn door en door Vlaamsch geworden.
Met enkele voorbeelden, die ik opzettelijk zoo kort mogelijk zal houden, wil ik
hier mijne bewering aangaande de waarde van De Bie's navolgingen staven.
Het allereerste zijner tooneelwerken is tevens eene zoogenaamde vertaling uit het
Spaansch. Het is De Vermakelijke klucht van Roelandt den klapper. Daarvan bestaan
twee uitgaven. De eerste heb ik ongelukkiglijk in geen onzer bibliotheken gevonden.
Te Leuven was er vroeger een exemplaar van; thans heeft men er nog een te Leiden(2).
De tweede uitgave, naar 't schijnt eene berijming van de eerste, heb ik met het
Spaansche entremes van Cervantes Los dos Habladores vergeleken(3). Het geraamte
der beide

(1) De vertalers, zoowel in Noord- als in Zuid-Nederland, hebben doorgaans stukken gekozen,
die we nu als van minder kunstwaarde aanzien.
(2) Dr. Van Boeckel vergeleek ze met eene Duitsche vertaling van het origineel, en vond De
Bie's vertaling niet al te getrouw (bl. 75) Hij treedt overigens niet in bijzonderheden.
(3) In: L.F. DE MORATIN, Origines del teatro español. Dit is het eerste deel van EUGENIO DE
OCHAO's Tesoro del Teatro español. Parijs 1838.
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stukken is, behalve voor enkele wijzigingen, vereischt door het verschil tusschen
Spaansche en Nederlandsche rechtstoestanden, hetzelfde; doch, door verschil in de
details is het entremes, dat over 't algemeen geestig is en fijn, onder de handen van
De Bie eene grove Vlaamsche klucht geworden, geschikt voor een publiek dat niet
vatbaar was voor geestige gezegden, maar alleen lachen kon met ruwe kwinkslagen
en vechtpartijen. De ‘twee klappers’ zijn een Spaansche niet-waard, Ronald (Roelandt
bij De Bie), en de vrouw van den edelman Sarmiento; de eerste wordt door Sarmiento
gehuwd om de laatste van hare praatzucht te genezen. Inderdaad, tegen Ronald is
zelfs des edelmans echtgenoote niet opgewassen, zoodat ze eindelijk in zwijm valt
van spijt dat ze niet aan 't woord kan geraken. Het eigenaardige nu in het ‘entremes’
is de door niets te stuiten woordenvloed van Ronald, en de bijzondere wijze waarop
zijne deelen met elkaar verband houden; want telkens vindt Ronald in den klank of
in de beteekenis van een woord een overgang tot eene andere gedachte, en praat
aldus door 't dolle heen, doch steeds met een zekeren uiterlijken samenhang. Nu, de
woordenvloed is er ook bij De Bie, maar het verband zijner deelen is heel dikwijls
verloren gegaan, wat natuurlijk schaadt aan het karakter van 's babbelaars gepraat.
Zoo kunnen we bijvoorbeeld de volgende passages vergelijken:
ROLDAN ...porque tiene lengua à Roma va: y he estado en Roma y en la
Mancha, en Transilvania y en la Puebla de Montalvan: Montalvan era un
castillo, de donde era señor Reinaldos: Reinaldos era uno de los doce pares
de Francia, y de los que comian con el emperador Carlomagno en la mesa
redonda; porque no era cuadrada, ni ochavada: en Valladolid hay una
placetilla que Ilaman el Ochavo: un ochavo es la mitad de un cuarto: un
cuarto se compone de cuarto veces un maravedi: el maravedi
ROELANDT. - Die eene tonge heeft gaet vry en vranck nae Roomen
Daer ick oock heb geweest, en gesont weer gecomen
Maer in Luylacker lant daer was ick al te wel
SERMIENTO. - Had gij in 't tabbegat dry mylen door de hel
Oock eens geweest, gy had daer seker moeten blyven.
ROEL. - Neen daer en was ick noot daer sitten de quay wijven
Door 't wenschen van de mans, die meester willen syn
Gelyck het veel tijts gaet door huystwist dat fenyn
Des houwelijckx wort genoemt, ick was oock in Betanien
Te Salamanca in 't Moorenlant, Gallicien, Transsilvanien
En in Oostindiën, en oock in Montelban,
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antiguo basta tanto como agora un escudo: dos maneras hay de escudos,
enz.(1)
Somma Sommarum, 'k heb geweest by alle man
Tot boven 't Pieren lant, daer woonen d'Antipoden,
Oock in Aegypten daer s' aenbidden valse Goden:
Maer Montelban dat is eenen seer grooten bras
Daer Reynaert (sic) bontgenot van Vranckryck heer van was:
De bontgenoten met den Coninck Carel aen de ronde tafel saten
En hadden dat geluck dat sy oock met hem aten:
'k Segh Ront, om dat soo was, maer viercantich niet
Gelyckmen noch de selve binnen Vranckryck siet...
Maer te Valiadolit is een Mert die wort
Viercantigh geheeten, die ick oock heb gesien
Acht is de helft van sesthien, sesthien guldens
Placht te wesen eenen souverain, eenen stuyver acht
Negenmannekens syn enz.(2)

Ik geef gaarne toe dat ook in het Spaansch dit alles niet van de hoogste geestigheid
is, maar de woordketen is in elk geval handig aaneengesmeed; de eene schakel volgt
ononderbroken op de andere. Bij De Bie daarentegen zijn er inlasschingen die Roelant
verplichten terug te komen op een reeds te voren uitgesproken woord, en dat vernietigt
geheel het door Cervantes verkegen effect. Laat nu zelfs het rijm daaraan voor een
deel schuld zijn: het is dan toch slechts voor een deel. Heel die passage over het
Luilekkerland en de hel heeft De Bie er voor zijn pleizier bijgevoegd, en ze breekt
den samenhang. Hij is zelf te veel een ‘klapper’ om zich niet te laten gaan waar het
hem goed dunkt. Men vergelijke slechts even de volgende regels omtrent het verliezen:

(1) Origines del Teatro español, bl. 502.
(2) Klucht van Roelandt den Klapper, Antwerpen 1702, bl. 16 en 17.
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SARMIENTO ...téngase que. me lleva perdido.
ROLDAN. - Perdido dijo usted y dijo muy bien, porque el perder no es
ganar: hay siete maneras de perder: perder al juego, perder la hacienda, el
trato, perder la honra, perder el juicio, perder por descuido uno sortija ó
un lienzo, perder...
SARM. - Acabe con el diablo(1).
ROEL. - Seven manieren van verliesen sijn te vinden...
Te weten die verliest door 't sterven syne vrinden
Verliesen syn goet, verliesen syn eer, verliesen syn bloet
Verliesen syn vel, verliesen 't verstant, verliesen
Syn spel, verliesen syn lant, verliesen den schat
Verliesen den bal, verliesen syn gat, verliesen 't al,
Eyndelyck verliesen syn wijf tot meerder vreught
Van hunne mans wanneer sy niet en deught(2)

Hier is onze ‘Hablador Cornelio’ in zijn rechte element. En was hij nu nog maar
overal zoo levendig, en dus min of meer pleizierig. Maar dat is geenszins het geval.
Zijne uitweidingen zijn meestal in den trant der eerst aangehaalde, langdradig en
zouteloos. Ziehier wat hij maakt van eene andere passage, waar Roelant met de
praatlustige dame spreekt:
ROLDAN. - Declinacion dijo vuestra merced y dijo muy bien; porque los
nombres se declinan, los verbos se conjugan; y los que se casan se llaman
de este nombre; y los casados son obligados à quererse, amarse y
estimarse,(3), enz.
ROEL. - Gy hebt terstont daer van de declinatie geseyt
't Is waer datmen moet alle namen declineren
Gelyck de meesters aen ons in de scholen leeren...
De dichten worden geconjugeert, te veel geabrevieert
Te vet niet gelardeert, te plomp gegouverneert
Te sot en dul gebrideert(4).

Hier draaft Roeland nog meer door dan Ronald, en op minder geschikte wijze.
Een voorbeeld van 't verloren gaan eener fijnere beteekenis:

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

t.a.p., bl. 502.
t.a.p. bl., 17.
Origines, bl. 503.
bl. 24.
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‘la mas alta cosa del mundo es la quietud, porque nadie la alcanza: la mas baja es la
malicia, porque todos caen en ella’(1) wordt bij De Bie eenvoudig:
‘De hoogste [zaak] is de rust, de leeghste is de wraeck’. Het gebeurt hem elders
nog, alhoewel zeer zelden, den Spaanschen tekst aldus te verkorten; maar steeds tot
nadeel van de Vlaamsche wedergave.
Bij dit alles komt dan, dat in De Bie's stuk Sarmiento zelf veel te veel spreekt,
zoodat het verschil met den prater van de klucht te klein wordt; en ook, dat deze
Sarmiento, een edelman, praat als een kruier, terwijl de Spaansche Ronald, alhoewel
slechts een vagebond, nooit ruw wordt. Vergroving van 't geheele stuk, toevoeging
van eene kloppartij aan het einde, en van moralisatie, hebben de klucht van den
Klapper een Vlaamsch karakter gegeven. Dat is misschien, in zekeren zin, eene
verdienste; maar het is tevens een bewijs dat men den Spaanschen invloed op De
Bie niet moet overschatten.
Ik zou nog tal van voorbeelden uit deze klucht kunnen aanhalen, maar heb me nu
lang genoeg opgehouden bij deze vergelijking van De Bie's eerste Spaansche stuk
met zijn origineel(2). Daar hij in zijne andere navolgingen op dezelfde wijze te werk
gaat, zal het niet meer noodig zijn daaraan evenveel ruimte te wijden.
Eene tweede uit het Spaansch nagevolgde klucht, waarvan De Bie echter vergat
het origineel te vermelden, en die men tot nu toe voor oorspronkelijk werk heeft
gehouden, is Den verdraeyden Advocaet (de meer volledige titel werd hooger reeds
gegeven). Dit stuk werd opgevoerd met een naar 't Spaansch bewerkt ernstig spel
Alphonsus en Thebasile oft Herstelde Onnooselheydt, in 1659, ter eere van den vrede
der Pyreneeën. Bij het doorlezen van enkele ‘entremeses’ van Lope de Vega ontdekte
ik dat De Bie in zijne klucht het Entremes del letrado(3) heeft nagevolgd. De inhoud
ervan heeft hij met slechts geringe veranderingen overgenomen; maar hij heeft er
een bijmotief aan toegevoegd en aldus het stuk uitgebreid. Woordelijk heeft hij niet
veel vertaald.

(1) t.a.p. bl. 503.
(2) Het lijkt me tamelijk zonderling dat J.A. Van Praag, in zijn reeds vermeld werk met geen
enkel woord aanduidt, hoezeer ‘vertaling’ en origineel hier verschillen.
(3) LOPE DE VEGA, Obras sueltras, Madrid 1776-79. Tomo XVIII.
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Als vertaling - alhoewel dan vrije vertaling - is deze klucht vooral eigenaardig omdat
in beide stukken dieventaal voorkomt, en het opvallend is dat slechts twee Vlaamsche
uitdrukkingen met de Spaansche overeenkomen: zoo noemen de dieven den cipier
in het Spaansche ‘herrador de las piernas’ en in 't Nederlandsch ‘den smit van het
ghebeent’ - iets dergelijks dus; terwijl bij Lope zoowel als bij De Bie de galg ‘finibus
terrae’ is. Voorts zijn alle uitdrukkingen verschillend. Staan we hier voor werkelijke
Vlaamsche dieventaal, of heeft De Bie zijne verbeelding laten werken? Een bijzonder
onderzoek zou noodig zijn om deze kwestie op te helderen(1).
Den verdraeyden Advocaet moet dus worden toegevoegd aan de door Worp
gegeven lijsten(2) van uit het Spaansch vertaalde stukken, en ook aan de aanvulling
ervan in het werk van den heer Van Praag: La Comedia espagnole aux Pays-Bas au
17e et 18e s. (Amsterdam 1922).
De andere Spaansche stukken van De Bie zijn van ernstigen aard. Overal echter
volgde hij dezelfde methode: zeer vrije navolging; overal staat de Nederlandsche
bewerking ver beneden het origineel. Een vluchtige vergelijking zelfs doet dit
voldoende blijken.
In zijn eerste naar 't Spaansch gevolgde ernstige spel, Alphonsus en Thebasile,
heeft De Bie de uiterlijke verdeeling in drie deelen behouden; het metrum is natuurlijk
anders, daar De Bie Alexandrijnen gebruikt. Hij schijnt zijn best gedaan te hebben
om de

(1) Ziehier eene passage uit De Bie's klucht: ...‘de voskens... dat is 't ghemeene ghelt, haer hollen
is de bors daer sy syn in ghestelt, voorts dient oock gheweten dat ick 't behanghsel segh in
plaets van eene keten en met bellen te spelen sijn cnoppen te draeyen en mantels te stelen,
het breeckeyser den smit ick noem,... de spit sijn d'ysers van een kelder gat, stucke vlees syn
onse medematen in de stadt, de leer noeme ick een schael, het huys een hooghe sael en het
mes dat is het stael...’ enz., uitg. Antwerpen 1673, bl. 78.
Het spijt me dat ik nergens de Spaensche Paso de los ladrones (1560) heb kunnen vinden;
daarin komt volgens de Moratin (Origines, bl. 90) ook Spaansche dieventaal voor. Een
ervaren dief ‘...da alguna noticia de la nomenclatura germanesca usada entre los de su
ejercicio.’ Het ware niet oninteressant geweest, deze ‘nomenclatura’ met die van Lope's
dieven te vergelijken. Ik veronderstel overigens dat Spaansche dieventaal in een aantal andere
werken moet voorkomen, aangezien boosdoeners geene zeldzame personages zijn in de
Spaansche letterkunde.
(2) Gesch. van Drama en Toon. - II bl. 127 en volgende.
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sierlijke taal der Spaansche comedia na te bootsen, maar is hierin niet overal geslaagd.
Niet zelden maken de als verheven bedoelde woorden een niet-gewild komisch effekt;
zoo bijvoorbeeld wanneer Alphonsus van den keizer zegt:
‘O wreeden Duytsen Stier, die myn Euroop comt haelen’(1), of wanneer op de
woorden:
‘Siel boyster, schoone blom, ó voester van mijn hert.
O luyster deser Eeuw' Gheneester van mijn smert’, dit slot volgt:
‘Ick gaen, ick wil, ick sal mijn lijden openbaren’(2), en dergelijke meer. Na de
opgeschroefde taal van sommige passages doet het ons des te pijnlijker aan, eene
der edelvrouwen van het stuk haren knecht te hooren uitschelden voor ‘botten kluts,
botten baviaen, viesen robbe-cnol’(3) enz., en haar te hooren dreigen, hem ‘soo een
clinck’(4) te geven. Men kon zich onmogelijk verder van den Spaanschen trant
verwijderen.
De volgende ‘vertaalde’ comedia is Armoede van den Graeve Florellus. Dit stuk
is tamelijk trouw nagevolgd; toch heeft De Bie enkele wijzigingen aan de stof van
het spel toegebracht, en enkele namen veranderd. De drie ‘jornadas’ zijn zes ‘handels’
geworden. De karakterteekening beteekent niet veel in 't origineel, en is er bij De
Bie natuurlijk niet op verbeterd. Bij plaatsen kunnen de verzen goed door den beugel;
de taal draagt natuurlijk De Bie's eigen stempel. Hoe zou Lope hebben opgekeken
indien hij de volgende fijne toespraak van een edelman tot een ander, op de planken
had hooren weerklinken, door toedoen van een schrijver, die aan zijn werk toevoegde:
‘vertaelt uyt Lope de Vega’?(5)
Florellus ‘Vervloekte Esel-cop, ghy moght een bastaart zyn Gheteelt in een bordeel,
oft van een morsich swyn Gheworpen in het cot, daer 't stinckt om af te spouwen’.

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

Antwerpen 1673, bl. 49.
bl. 5.
bl. 26, 27.
bl. 13.
In zijn werk zegt J.A.V. Praag: ‘Nous avons pu comparer la comédie néerlandaise avec
l'original et nous nous sommes rendu compte de l'exactitude avec laquelle De Bie l'a imité
(bl. 62). Nu, zoo'n nauwkeurigeid is er hoegenaamd niet, al heeft De Bie hier zijn origineel
trouwer nagevolgd dan elders.
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Wat het laatste met zekerheid als Spaansch herkende stuk betreft, De Gheweldighe
Heerschappije van den onrechtveerdighen Boris, ook hier is De Bie op zijne gewone
wijze te werk gegaan. In El gran duque de Moscovia vinden we uitstekende
karakterteekening; het stuk zit goed in elkaar en de taal is over 't algemeen mooi,
sober en toch verheven. In de Gheweldighe Heerschappije niets van dien aard; heel
het eerste deel van de tweede ‘jornada’ is weggelaten, en dat is juist een der schoone
brokken uit het werk. Elders heeft De Bie er tooneelen aan toegevoegd, die van zijn
gebrek aan goeden smaak getuigen. Zoo bijvoorbeeld treedt de vrouw van Lambertus,
een hoveling die zijn zoon heeft laten dooden om 't leven te redden van den
troonopvolger Demetrius, bij Lope niet meer op na den moord van den knaap, en we
vernemen later dat ze is omgekomen. De Bie echter heeft het noodig geoordeeld haar
onmiddellijk na den dood van haar kind op het tooneel te doen verschijnen; zij is het
tenslotte die haar echtgenoot troost over het verlies van hun zoon. 't Is alles hoogst
onnatuurlijk, stuitend voor ons gevoel, en toont een volledig gebrek aan
psychologische kennis. De Bie laschte in zijne bewerking ook een komisch
tusschenspel in. Edele gevoelens en daden heeft hij gebannen. Bij Lope pleegt Boris
zelfmoord, nadat hij op 't einde zijne plaats aan den rechtmatigen heerscher Demetrius
heeft moeten inruimen. Zelfs legt de Spaansche schrijver den laatste nog woorden
als deze in den mond:
‘Ah, barbâro, Que en fin lo fuiste tanto, Que quisiste morir en esta furia
Por quitarme la gloria que tuviera De perdonarte, pues perdón te diera!’(1)
Voor zulke gezochte fijnheden waren den Lierschen notaris en zijn publiek niet
vatbaar. Bij De Bie laat Demetrius Boris aan 't einde van 't stuk eenvoudig ophangen
- wat misschien wel natuurlijker is, en meer op zijn Russisch, maar slechter past in
't kader van een verheven, vooral van een Spaansch tooneelstuk.
Ik zou zoo nog talrijke voorbeelden kunnen aanhalen van de wijze waarop De Bie
zijne Spaansche modellen behandelde, om

(1) L. de Vega, Obras publicadas por la real Academia de España. Tome VI, bl. 641.
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niet te zeggen mishandelde. Maar de gegeven aanhalingen zullen wel voldoende zijn
om den lezer ervan te overtuigen dat De Bie er niet in geslaagd is het peil zijner
rederijkkersstukken tot dat van de Spaansche comedies op te drijven, en dat men bij
hem van Spaanschen invloed alleen kan spreken, voor zoover het uiterlijkheden
betreft. Den geest van het Spaansche tooneel heeft hij niet gevat, en dat, lijkt me,
ware toch het voornaamste geweest.
Dit alles belet echter niet, dat reeds het feit alleen dat hij uit het Spaansch vertaald
heeft eene eigenaardigheid is in het werk van De Bie. Buiten hem en Claude de
Grieck zijn er, naar mijn weten, geene vertegenwoordigers van het Spaansche genre
bij ons in de tweede helft der zeventiende eeuw. Trouwens, het hoogste punt van den
bloei van het Spaansche theater was in Spanje zelf toen reeds voorbij.
Onder de Spanjaarden waren het overigens niet alleen tooneelschrijvers waarmee
De Bie bekend was. Buiten ‘de onuytsprekelycke schoon comedien en tragedien’(1)
van Lope de Vega, en de geschiedenis van Sigismundus van Polen, door Calderon
in zijn beroemd stuk ‘La vida es sueño verwerkt(2), vermeldt hij en vertelt uit de
Novelas exemplares van Cervantes(3), spreekt van ‘Don Quixotto’(4), citeert ‘de
Spaensche droomen of Seven Gesichten’ van Francisco de Quevedo(5) en de Gusman
d'Alfarache(6). Men vindt bij hem tal van citaten in het Spaansch; buiten deze echter
ook Fransche, en zelfs Italiaansche. Want De Bie kende ook andere dan Spaansche
schrijvers. Van die der Oudheid wil ik niet reppen; zijn werk krioelt van aanhalingen
daaruit, maar dat heeft niets verwonderlijks bij een oud-student in de wijsbegeerte
en oud-leerling der Paters Predikheeren. Maar uit de Fransche letterkunde vermeldt
hij de ‘Amadis van Gaule’(7) en de ‘tragedische historiën’ van ‘Franchois la belle
Forest’(8); uit

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

Vermeld in Faems Weergalm der Nederduytsche Poezie, Mechelen 167, bl. 132.
id. bl. 12-13.
id. bl. 102.
id. bl. 105.
id. bl. 117.
Spiegel vande verdrayde Werelt, Antwerpen 1708, bl. 41.
Faems Weergalm, bl. 106.
id. bl. 117.
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de Italiaansche, de ‘Roelando (sic) Furioso’(1), en verschillende, maar op één na
Latijnsche citaten van Petrarca(2).
Dit alles toont De Bie's groote belezenheid. Toch blijft de Spaansche invloed, al
is hij dan nog zoo oppervlakkig, de belangrijkste vreemde invloed in het werk van
De Bie. Tegen 't einde zijner loopbaan nochtans heeft hij zich ook, maar zeer lichtelijk,
door andere richtingen laten beïnvloeden. Sporen van klassicisme, bijvoorbeeld,
vinden we in zijne klucht-wijse comedie van de Mahometaansche Slavinne Sultana
Bacherach (Antwerpen 1698), waarin hij een motief uit de Pseudolus verwerkt
heeft(3); maar afgezien van gegevens als het tekoopstellen van eene vreemde slavin,
is de klucht inheemsch gekleurd. Nochtans zijn hier de drie eenheden toegepast, iets
dat De Bie elders nergens doet. De verdeeling daarentegen is weer niet klassiek, want
er zijn in dit stuk tien ‘uytcomen’. Een ander spoor van klacissisme is het voorkomen
van stychomythie in enkele stukken, bijvoorbeeld in De heylighe Cecilia (Antwerpen
1671); Maar ze is bij De Bie uiterst zeldzaam. In de Bie's allerlaatste kluchtspel: De
Klucht-wyse comedie van de ontmaskerde Liefde (Antwerpen 1708) vinden we enkele
Fransche blijspelmotieven, als het zenden van eenen verkleeden knecht die als
aanbidder fungeert, het ruilen van kleederen tusschen meid en meesteres. Er is
trouwens in dit stuk sprake van eenen wijnhandelaar uit Parijs. Maar dat het stuk in
Amsterdam speelt (iets dat De Bie echter doorgaans schijnt te vergeten), zou op
Hollandschen invloed kunnen wijzen; De Bie zou aldus de Fransche motieven uit
de tweede hand kunnen hebben. Het zal daarbij wel niet enkel toeval zijn, dat beide
laatstgenoemde komische spelen niet meer eenvoudig ‘klucht’, maar ‘klucht-wyse
comedie’ heeten.
Volledigheidshalve herhaal ik hier, wat ik hooger reeds zegde: dat Amurath en
Theocrina aan de Engelsche bloedtragedies herinnert, maar ingegeven werd door de
kijkstukken van Jan Vos.
Al deze sporen van vreemden invloed beletten niet, dat De

(1) id. bl. 106.
(2) o.a. in Faems Weergalm, bl. 160, 162; een Italiaansch citaat, op bl. 159.
(3) Reeds vermeld door WORP, Geschiedenis v. Drama en Tooneel, II, 113-14.
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Bie's werk een door en door Vlaamsch karakter draagt, tengevolge van de wijze
waarop elke stof wordt behandeld.
Een ander punt dat een zeker belang voor ons heeft, is het feit dat De Bie bekend
was met het werk van verschillende Noord-Nederlandsche schrijvers. Verscheidene
aanhalingen, evenals niet erkende navolging in geschriften van De Bie leveren een
bewijs te meer, dat op de politieke scheiding tusschen Noord en Zuid geene volledige
geestelijke scheiding gevolgd was.
Reeds meermaals heeft men gewezen op de literaire betrekkingen die bleven
voortbestaan tusschen de Spaansche en de afgescheiden provinciën. Dat Cats bij ons
zeer populair was is een algemeen bekend feit, en men weet dat ook Vondel hier
bewonderaars had. Wat echter minder de aandacht heeft getrokken - althans, ik vond
het nergens uitdrukkelijk vermeld - is, dat men bij ons ook den invloed aantreft van
een paar Hollandsche dichters, wier werken door hun vorm verder van den
Vlaamschen aard stonden dan die van Vondel of Cats. Om dit aan te toonen moet ik
mij echter even van mijn onderwerp verwijderen, en terugkeeren tot de eerste helft
der zeventiende eeuw.
Ik ben het heelemaal niet eens met de bewering van Kalff, dat men in de
ontwikkeling der zeventiendeeuwsche Zuid-Nederlandsche letterkunde geene dalende
lijn kan opmerken(1). Wel is het waar dat men in de eerste helft der eeuw geene dichters
aantreft als Michiel de Swaen of de dichter der Menschwording; maar het letterkundig
leven is toch, dunkt me, intenser en eigenaardiger dan in latere jaren. In eene stad
als Antwerpen is namelijk het tooneel alsdan nog in vollen fleur. De geringe sporen
die de Renaissance bij ons aan bijzondere literaire vormen heeft nagelaten, treffen
we vooral aan in het begin der eeuw; laten keeren de schrijvers meer uitsluitend terug
tot den ouderen trant, of houden zich aan algemeen gebruikte versvormen, als het
Alexandrijn. Het is ook gedurende de eerste helft der eeuw dat we bij ons twee
voorbeelden aantreffen van navolging van Hooft en van Huygens, twee dichters die
later bijna geheel vergeten schijnen, en wier schrijftrant minder dan dien van Cats
of dien van Vondel met ons nationaal karakter overeenstemde.

(1) Gesch. der Ned. lett. V bl. 421. Om tot deze gevolgtrekking te geraken rekende hij overigens
het werk van Ogier tot de tweede helft der eeuw, wanneer toch het grootste deel der Zeven
Hoofdzonden vóór 1650 het licht zag.
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De Antwerpenaar Joannes Ysermans (± 1590-na 1631), factor van ‘De Olijftack’ in
wiens werk we het nieuwe naast het oude aantreffen, heeft ongetwijfeld aan Hoofts
Granida gedacht toen hij de volgende verzen neerschreef:(1)
‘Aura soeten coelen wint
In u heb ick behaeghen,
Om dat ghy my jonstich dint
Als ick verhidt in 't jaghen,
Soeckende het speur
Van myn lief die veur
Loopt duycken in de haghen.
Schept ghy Nymphkens u ghenucht
In myn droeve quellagi?
Dat ghy altyt voor my vlucht
En berght u in 't bosschagi?
Daer hem in onthout
Menich sater stout
Belust naer ons vryagi?
Vreest ghy niet ghy domme maeght
Dat sy u daer verwachten?
Keert eer ghy 't te laet beclaeght
Sy mochten u vercrachten,
En u nemen soo,
(Lief al ded' ghy 't noo)
Daer wy soo lang naer trachten(2).

.....
Ook in een ander gedicht ‘ghesonghen in de Pastorale van Grisella’(3) doet hij ons
aan Hoofts pastorale denken:
Het heeft een huys besneden knecht
Aen my gheleyt syn sinnen
Maer al schynt hy eenvoudich slecht
Wie siet syn hert van binnen.

(1) In: Triumphus Cupidinis (1628) bl. 95 en volgende.
(2) Deze verzen roepen, zoowel voor wat de gedachte als hare uitdrukking betreft, duidelijk het
eerste lied van Daifilo te binnen (Granida - uitg. Zwolsche herdrukken - bl. 8).
(3) bl. 99 en volgende.
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Ist soo nochtans dat hy my mint
En meynt van goeden herten
Soo ist wel reden dat hy vint
Vernoeghing tot syn smerte.
Vernoeghing neen, vernoeghing ja
Vernoeghing boven maten
Maer als hy syn vernoeghing ha
Dan mocht hy my verlaten
De herders clachten syn maer schyn
Gheveyst is al hun weenen
Soo langh de meyskens weyg'rich syn
Soo langhe syt recht meenen(1)
enz.

Het lijdt geen twijfel dat we hier te doen hebben met reminiscencies van de twee
eerste liederen uit Granida.
In 1643 verscheen te Brussel een zeer eigenaardig werk: de Spieghel der Eygen
kennisse van Willem van der Borght, of Guillelmus à Castro, de leider van de
Brusselsche kamer ‘Het Mariëncransken’, die eene poging deed om in zijne stad een
vaste schouwburg te stichten, maar daarin niet slaagde. Kalff kende den Spieghel
der Eygen kennisse niet. Te Winkel vermeldde het werk, maar wat hij erover gezegd
heeft toont aan dat hij het slechts vluchtig had ingekeken. Nochtans hebben we hier
met een karakteristiek werk te doen; de stijl ervan is bij ons uiterst zeldzaam. Van
der Borght maakte deel uit van die groep Brusselsche Rederijkers die, als de
humanisten van elders, aan hunne moedertaal de

(1) Wie denkt hierbij niet aan Dorilea's:
‘Vryage? neen vryage jae,
Vryage sonder meenen
Van hondert Harders (ist niet schae?)
Vindtm'er ghetrouw niet eenen.
.....
Niet langher als het weygheren duyrt,
Niet langher duyrt het minnen.’
(Granida - uitg. Zwolsche Herdrukken - bl. 7).
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zuiverheid van het Latijn wilden geven(1). Maar 't is niet alleen de zuiverheid der taal
die ons treft in den Spieghel. In het eerste deel treedt bewuste navolging van Huygens
duidelijk aan den dag(2). Woordkoppelingen in Huygens' trant, zooals die zich in den
Spieghel voordoen, heb ik nergens anders in onze letterkunde aangetroffen. Ook wat
den inhoud betreft is Van der Borghts werk met gedichten als Costelick Mal verwant;
voor het grootste deel bestaat het uit een hekelen van alle gekheden der mode(3). De
verstrant is die van Huygens' Voorhout:
‘Daer soo quam vlughs aen-gereden
Naer de Vrijdaghs-merckt ('t scheen vroegh)
Eenen die de Hofsche zeden
Langh' begrimt hadd' aen de ploegh;
Mits sijn heughnis hem quam tooghen,
Als de leden waren mat,
Voor sijn le'ghe sinnens-ooghen
All' het mallen van de stadt.
Hy gheseten op zijn kerre
Riep, beooghende 't ghemuert':
O ick sie u nu van verre,
Die mijn dofheyt hebt gheschuert

(1) Wat STECHER doet spreken van ‘le mouvement flamingant.’ In zijne Histoire de la litt. néerl.
en Belgique, bl. 260, heet het: ‘Le mouvement flamingant était principalement soutenu à
Bruxelles par une société d'avocats, d'artistes et d'imprimeurs, appartenant à l'élite des cinq
chambres de rhétorique.’
(2) Ik merkte zulks op toen ik voor enkele jaren den Spieghel der Eygenkenisse las. Toen had,
voor zoover ik weet, nog niemand daarop gewezen. Sindsdien heeft Prof. De Keyser, in de
inleiding tot zijne uitgave van drie kluchten van Cl. de Grieck vluchtig op dien invloed van
Huygens gezinspeeld, daar waar hij zegt: ‘Als dichter heeft hij (d.i. Van der Borght) meer
gemeen met Constantijn Huyghens, wiens kernachtige poëtiek hij zeer bewonderde en
blijkbaar navolgde.’ Meer bijzonderheden geeft hij er echter niet over.
(3) Te Winckel gaf een verkeerd idee van het werk wanneer hij zegde dat in den Spieghel
‘verschillende verhalen, elegiën en hekeldichten... voorkomen.’ (Ontwikkelingsgang II, uitg.
1924, bl. 64). Al naar gelang hun inhoud heeten de verschillende deelen van het werk ‘elegia’
of ‘satyra’; maar het zijn geen afzonderlijke gedichten; ze vormen samen een doorloopend
geheel.
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En myn botticheyt herslepen,
Wacht nu uyt mijn boeren-lip,
Duysend wel-besinde nepen,
Op uw' zeeren menich knip
enz.

Datgene echter waarin best van al den invloed van Huygens aan het licht treedt zijn
de, bij ons elders niet gekende, woordkoppelingen. Enkele der meest treffende
voorbeelden ervan wil ik hier laten volgen. Zoo lezen we:
‘Hier veracht hy 't boomen-vellen
Om een rondt-om-bedder-dack
Op de woeste zee te stellen.’(1)
Verder:
‘...'k sal my wagen
Aen dees kennis-spieghel-glas(2)
Huygens spreekt in den aanvang van 't Costelick Mal van een ‘overlintte voet’; Van
der Borght heeft het over een ‘overleerden voet’(3); met schouder-laken(4) bedoelt hy
een mantel, terwijl de kraag om-gorrend lyne-laken(5) heet. De liefde wordt
verstanden-lichte-doover(6) genoemd; er is sprake van een peerden-buycken-mijder(7),
en zoo meer.
Met Huygens heeft Vander Borght nog gemeen het gebruik van infinitieven
voorafgegaan van hun object:
‘'t Leden-roeren, 't beenen-swieren,
't Mantel-passen...
...

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

Spieghel der Eygenkennisse, Brussel, 1643, bl. 28.
bl. 37.
bl. 46.
bl. 43.
bl. 42.
bl. 116.
bl. 60.
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't Been-uyt-steken, 't lippen-trecken,
't Handen-kussen met den mondt,
't Hoofden-blooten(1) enz.
en het gebruik van op bijzondere wijze gevormde epitheta, als:
Heel verettert in de sonden
Van den Zielen-quetser-va' er, (Adam)
Van den eersten Appel-eter
Den bedorver van den aerdt
Duchtens-gever, qualen-meter
Die de straffen heeft ghebaert(2)
en
‘...den al-begryper,
Wysen al-belacher-knecht,
Den beredent Zeden-nyper(3)
en andere uitdrukkingen van denzelfden aard(4).
Voorts treffen we in den Spieghel vele herhalingen en opsommingen aan, zooals
men die trouwens ook bij Cats ontmoet; toch roepen ze hier bepaald Huygens eerder
dan Cats te binnen. Kortheidshalve onthoud ik mij echter van verdere aanhalingen.
Het is meer dan tijd om tot ons eigenlijk onderwerp terug te keeren, en na te gaan in
hoeverre De Bie den invloed van Hollandsche dichters heeft ondergaan.
Welnu, zijn werk levert het bewijs dat ook in de tweede helft der eeuw de literaire
betrekkingen tusschen Noord en Zuid niet geheel afgebroken waren. Jan Vos schreef
een lofdicht op De Bie's Gulden Cabinet van de edel vry schilderconst,(5) en 't zal wel
diens ‘hoogh-drayentheidt’ geweest zijn die De Bie wilde nadoen in zijn Amurath
en Theocrina(6) Hij citeert verzen van den-

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

bl. 50.
bl. 53.
bl. 48.
Men vergelijke bv. met de wijze waarop Huygens in zijn Voorhout de zon toespreekt:
‘..Jaren-passer,.. Dampen-trecker, Somer-brengher, Dach-verlengher’ enz. (C. Huygeus Gedichten - Groningen 1892 - Deel I, bl. 225).
(5) Aldaar bl. 190, uitg. Antwerpen, 1662.
(6) ‘volgens de maniere der Hollantsche hoogh-drayentheidt’ - voorrede van Echos Weder-klanck,
Brussel 1706.
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zelfden ‘ervaren en hoogh-draevende Rijm-schrijver en weert belaurierde poeet’ in
Den Wegh der deughden(1). Elders haalt hij verzen aan van Cats en Vondel, citeert
Huygens en Jan van Veen(2) Volgens Te Winkel noemt hij ook Zacharias Heynsz in
Faems Weer-galm der Nederduytsche poesie, maar ik heb dergelijk citaat niet
aangetroffen; alleen eenige Latijnsche woorden van Maria Heyns(3).
‘Den hoogh-vlieghenden ende gheleerden Cats’,(4) ‘den wysen Cats’(5) en diens
‘wercken over het houwelyck’ en ‘den Trou-rinck’(6) schynt hij best te kennen en
meest te waardeeren. Hij haalt dikwijls verzen van hem aan(6). Dat hij Vondel minder
bekend achtte blijkt uit de wijze waarop hij hem aan zijne lezers voorstelt daar waar
hij verzen van hem aanhaalt: ‘den gheleerden ende vermaerden Poeët wonende tot
Amstelredam in Hollant(7), of ‘den hoochgheleerden Joos Van Vondel uytghemunt
Poeët van Hollant’, enz.(8). In zijn Spiegel vande verdrayde werelt (Antwerpen 1708),
vertelt hij een voorval uit Vondels leven en citeert de verzen die Vondel erop maakte(9);
in den Wegh der Deughden spreekt hij over Palamedes(10).
Niet altijd echter noemt De Bie zijne bronnen; volgens de mode van zijn tijd neemt
hij zijn gading waar hij ze vinden kan, zonder te zeggen waar hij zijne inspiratie, of
zelfs zijne woorden, heeft gehaald. Tamelijk veel verzen in het Gulden Cabinet(11)
en elders(12) zijn in Catsiaanschen trant. Maar Vondel heeft hij bepaald bestolen. Zoo
volgt hij diens ‘Vertroostinge aan Gerard

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

bl. 261, 264-5, uitgegeven te Antwerpen 1697.
id. bl. 242.
bl. 56; uitgegeven te Mechelen, 1670.
Gulden Cabinet, bl. 70.
id. bl. 417.
id. bl. 70, 73, 325, 333, enz.
id. bl. 70, 73, 325, 333, enz.
id. bl. 125.
Gulden Cabinet, bl. 286. Faems Weergalm, bl. 17.
Spiegel vande verdrayde Werelt, opdracht en bl. 213.
bl. 41.
bl. 240, 258, 326, enz.
Echos Wederclanck, bl. 131; en op andere plaatsen.
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Vossius’ na in een lijkdicht op den schilder Bonaventura Peeters(1) en in een ander
gedicht(2). Het eerste begint aldus:
‘Wat treurt ghy Vrinden vol verdriet,
Staeckt uwen druck en wilt u wanghen drooghen,
Vaeght af de tranen van u ooghen
En gunt ghy uwen vrint den hemel niet’

en het tweede:
‘Wie maeckt u kermen soo luyt ruchtich
En 't hert soo swaer bedroeft en suchtich
Dat 't schier beswyckt in al 't verdriet
Gunt ghy u Kint den Hemel niet?’

verzen die ongetwijfeld door de volgende van Vondel werden ingegeven:
‘Wat treurt ghy, hooghgeleerde Vos,
En fronst het voorhooft van Verdriet?
Beny uw soon den hemel niet.
De hemel trekt. Ay, laat hem los.

Elders worden we herinnerd aan Vondels ‘Roomsche Lier’, wat het rythme betreft(3),
en aan ‘Kinderlijck’ door metrum of woorden. We vinden:
‘Want niet een onnoosel kintjen
Sterft, of 't wordt een cherubintjen’
...
Boven springhtmen, boven blincktmen
Boven singhtmen, boven drincktmen
Met een vry en gerust ghemoet
Over-vloet van alle goed.’(4)

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

Gulden Cabinet, bl. 173.
Faems Weergalm, bl. 77.
Faems Weergalm, bl. 33.
id. bl. 78. Men herinnert zich de strofe van Vondel:
‘En ick blinck er, en ick drinck' er
't Geen de schincker alles goets
Schenckt de zielen die daer krielen,
Dertel van veel overvloets.’
(Kinderlyck - Vondel's Werken - uitg. Vennootsch. Lett. en Kunst. Amsterdam; Dl. I bl. 304).
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terwijl een ander gedicht den verstrant van ‘Kinderlyck’ heeft:
‘Wilt eens mercken al de wercken
Van de sondaers, die in 't quaet
Met veel schrossen en veel brossen
Leven in veel overdaet,
enz.’(1)

Al deze verzen komen uit Faems Weergalm; in de ‘Aenleydinghe’ van dit werk
schreef De Bie eenvoudig Vondels ‘Aenleidinghe ter Nederduytsche Dichtkunst’
na(2), maar ongelukkiglijk niet getrouw genoeg om niet hier en daar onzin te maken
van Vondels woorden.
Het dramatisch werk van Vondel kent De Bie eveneens. We hebben reeds gezien
dat hij Palamedes vermeldde. Zijne bekendheid met Vondels Gebroeders blijkt uit
de volgende verzen:
‘Som-wylen mach den Vaer syn kinders wel beproeven
En weygeren 't gen sy hoeven
Tot nood-druft, maer hy daelt tot hun eer 't word te spad'
Met hemelsche genad'’(3)

die de weergave zijn van Davids woorden:
‘Die vader mach zomwijl zijn kinderen beproeven
En weigeren een poos 't geen zij tot noodruft hoeven,
Maar let eens op het eind; eer dat het wordt te spa
Daalt hij van boven nëer met hemelsche gena’(4)

De beroemde Rei van Klarissen uit ‘Gysbrecht van Aemstel’ heeft De Bie door 't
hoofd gespeeld toen hij, eveneens den kindermoord van Herodes behandelde, de
volgende verzen neerschreef in De Verlichte Waerheydt van Godts Vleesch-gheworden
Woordt inde gheboorte Christ (Antwerpen 1700 - reeds in 1679 opgevoerd):
‘Siet wat de blinde staet - sucht brouwt’

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

Gulden Cabinet, bl. 298.
Te Winkel deed dit reeds opmerken, Ontwikkelingsgang II uitg. 1910, bl. 294.
Faems Weergalm, bl. 63.
Gebroeders, 1e bedrijf.
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en verder:
‘...och wat pijn
Moest dit toch voor de moeders syn.
Hier in het Westen, daer in 't Oosten.
Wie sal de droeve moeders troosten,
Die sien dat d'een met d'ander sterft...’(1)

Wat eigenaardiger is, is dat De Bie hoogstwaarschijnlijk ook minder beroemde
Hollandsche werken heeft gekend. Want het lijkt me bijna onmogelijk dat twee,
alhoewel zeer korte, toch nauwe overeenstemmingen met passages uit Hollandsche
kluchten op louter toeval zouden berusten. In De Bie's Klucht van het bedriegelyck
mal (1710) komt een Waalsch bedelaar voor, die niet alleen een dergelijk personage
uit de Hollandsche klucht van Claes Cloet(2) te binnen roept, maar die ook, op een
gegeven oogenblik, ongeveer dezelfde woorden gebruikt. Bij De Bie zegt hij: ‘Je
n'appele point frippon, je me heet Jaco Pamar. Je suis Walon moy, mon Pere de
Valencien baliau(3); terwijl het in Claes Cloet luidt: ‘Je ne m'appelle point Froebedor(4)
je me hiete Jean Ficfac... Je suis Walon moy, mon peer bin te Valencien de le
stoepwack’(3). Die overeenstemming, vooral wat de plaats van herkomst en het beroep
(min of meer, natuurlijk) van den vader betreft, komt me op zijn minst verdacht voor.
In De Bie's Cluchte van een mislukt overspel (Antwerpen 1675) noemt een van
de vrijers zijn geliefde: ‘Mijn hert, myn siel, myn milt en heel inghewandt... myn
smodder-muyltjen, myn Engeltjen, myn schaepken’ en zegt verder ‘...o ghy moey,
jent, dick en vet, bol blont, grijs, grouw en blou meysken’(5), woorden die wonder
sterk gelijken op die uit Starters Jan Soetekau(6): ‘Myn hart, myn troost, myn siel,
myn lijf, myn ingewangt,,
Hoe staat het leven al? myn engeltje, myn eigen schaepje?

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

bl. 124.
Van C. Biestkens. In 1618 opgevoerd.
bl. 52.

VAN MOERKERKEN. - Het Nederlandsch kluchtspel in de 17e eeuw, bl. 91.
(3) bl. 52.
(5) bl. 117-118.
(6) Reeds in 1608 werd deze klucht te Amsterdam opgevoerd.
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En verder: ‘...die moye, dicke, vette, bolle, gryse, grawe, bonte, blawe meyd.’(1)
Zulke overeenkomsten kunnen toch moeilijk toevallig zijn. Ze verdienen te worden
aangestipt omdat ze aantoonen dat ook werken van minder belangrijke Hollandsche
schrijvers bij ons niet onbekend waren, al vinden we hun spoor eerst eene halve eeuw
na hun verschijnen terug.
Men ziet dus dat De Bie zeer belezen was. Hij heeft zich ook in ruime mate aan
letterdiefstal schuldig gemaakt. Daarom is het des te zonderlinger hem op
verschillende plaatsen te hooren jammeren over een dergelijk misdrijf op hemzelve
gepleegd.
Niet alleen bij de Hollanders is hij te leen gegaan. Op de meest onbeschaamde wijze
heeft hij zich de woorden van sommige zijner landgenooten toegeeigend, daarbij
echter degenen uitkiezend, die er niets meer tegen konden inbrengen, aangezien ze
niet meer in leven waren toen De Bie ze bestal. Richard Verstegen, Jonker F.C. de
Coninck en Willem Ogier hebben - onwetens - het hunne tot De Bie's werk
bijgedragen. Verstegens Scherpsinnighe Characteren (1619), een werk in den trant
van Huygens' later verschenen Zedeprinten(2), heeft hij nageschreven in verschillende
gedichten van denzelfden aard, en hier en daar in zijne tooneelstukken. In Faems
Weergalm bv. heeft hij van Verstegens werk gebruik gemaakt voor zijne korte
gedichten: Copelersse(3), Grafmaker(4), en in mindere mate voor zijn Dief(5), Bedelaer(6),

(1) VAN MOERKERKE. - Ned. kluchtsp., bl. 81.
(2) KALFF (Geschiedenis V, bl. 379) vermoedt dat Huygens Verstegens werk gekend heeft,
omdat hij gedeeltelijk dezelfde typen tot onderwerp heeft gekozen, en omdat de aanvang ‘hij
is’, die stereotiep is bij Huygens, ook bij Verstegen veel voorkomt. M.i. is het niet noodig
daarom aan te nemen, dat De Scherpsinnighe Characteren Huygens beïnvloed hebben.
Immers, de behandelde typen: Prins, Hoveling, Soldaat, enz., schijnen eigenaardig genoeg
om door beiden afzonderlijk te zijn gekozen; terwijl de aanvang ‘hij is’ zóó natuurlijk is, dat
hij niet noodzakelijk is nageschreven. De schetsen zelf zijn geheel verschillend.
(3) bl. 224.
(4) bl. 228.
(5) bl. 221.
(6) bl. 283.
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Hoerderij(1), Dronkenschap(2). Ziehier ter vergelijking, wat we bij beide schrijvers
over den ‘Grafmaeker’ vinden:
‘De sieckte is syn hope / en den luyer syn ‘...syn hop' de sieckte is
versekeringhe.
Nimmermeer en wort hy te werck ghestelt En syn versekeringh den Luyer
van de gene die syn werck van doen
hebben / en gheene menschen can hy met
syn werck gherieven soo lang als sy
leven...’
...
Hy niemant met syn werck gerieven can
in 't leven
En die hem heeft van doen sal hem noot
werreck geven.’
enz.(3)

enz.(4)

In het komisch tusschenspel van Den Heyligen Ridder Gommarus (Antwerpen 1670),
later omgewerkt tot eene afzonderlijke klucht: Klucht van Jan Goet-hals en Griet
sijn wijf (Antwerpen, circa 1716) heeft hij eveneens geput uit de vermeerderde uitgaaf
der Scherpsinnighe Characteren, die in 1622 te Antwerpen verschenen was. Als
voorbeeld haal ik hier aan de beschrijving van ‘een qaet wijf’, zooals die door beide
schrijvers gegeven wordt:
‘Een quaet wijf is een domestique sepent
/ sy is den rebel van de natuer en den
vyand van de reden / sy verslijt meysens
ghelijck bessemen, te weten alle veerthien
daghen een. / Sy is het hertsweer van
haren man ende de ruine van haeren
eyghen lof.’(5).

‘...wat sey den man van sulcken
domesticq serpent... de rebel van de
natuer en vyant vande reen, die seven
meysens op een maent wort quyt, om dat
se alle daghen becans ghelijck bessemen
een verslijt... sy is het hertseer van haren
man en ruin van haer eere’(6).

In het komisch tusschenspel van De Gheweldighe Heerschappije van... Boris, dat
veel overeenkomst vertoont met het vorige, vinden we nogmaals woorden van
Verstegen:
‘Eenen cock is den Medecynmeester van ‘Den Cock wel is den besten Medecijn
den hongher, den diender vanden smaeck van honghers Appetijt... den dienaer van
(1)
(2)
(4)
(3)
(6)
(5)

bl. 223.
bl. 227.
Faems Weergalm bl. 228.
Scherps. Char. 1622 - bl. 132.
Den h. Ridder Gomm, bl. 65.
Scherps. Char., bl. 34.
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ende den schuldenaer vande gulsigheydt’ den smaeck... jae 't is den schuldenaer
enz.(7).
van eenen gulsigaert’ enz.(8).
In het reeds vermelde spel van Den Heyligen ridder Gommarus is De Bie ook bij
F.C. de Coninck te leen gegaan. In de Tragy-

(7) Scherps. Char. bl. 104.
(8) Gherv. Heersch, bl. 66.
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comedie van den laatste vinden we staaltjes van precieuse taal, die De Bie zeker
bijzonder fraai heeft gevonden, vermits hij ze ongeveer copieert. We lezen:
‘Sal dan mijn hop' met hop' geen hop' van ‘Sal dan mijn hop' geen hop' van beternis
u verwerven?
verwerven,
Sal mijn misluckte hop' wanhopich
moeten sterven?

Sal myn misluckte hop' wanhopigh
moeten sterven,

Helas ick vreese, want ick voele dat de
vrees

Ick vrees, helaas, ick vrees, mits ick voel
dat de vrees

Myn hop' vernieticht in mijn afgematte Myn hop' verdedight (sic) in myn
vlees'(1)
af-gematte vlees.’(2).
Verder vinden we bij de Coninck eene passage die aldus begint:
‘Ach wat een heeten brant doorkerft myn hert van binnen
Ach wat een gloeyend sweert door-snydt myn siel en sinnen?’(3) en bij De Bie
aldus:
‘Wat scherp geslepen sweirt deur-kerft mijn hert van binnen?’(4).
In het komische gedeelte van hetzelfde stuk heeft De Bie dan maar gedeelten
overgenomen uit het tusschenspel der Tragycomedie; zij vormen zelfs de beste
brokken uit De Bie's klucht. Ik geef slechts een der meest treffende voorbeelden:
‘Maer seker meester een goede vrouw is
gout waert, toch sy syn soo dun gesaeyt
men can hem soo licht verkijcken /
daerom recht uyt geseyt, een quaed' wijf
soud my niet ghelijcken / Een wijf op den
wilden boucht te nemen dat is groote
sotternij / Want 't is met de vrouw aleven
als met de briefkens inde lotterij / Men
legt geld in op hop' om naer een grooten
prijs te taelen / Maer toch men sou veur
eenen prijs wel duysent briefkens moeten
halen / Die een goedt wijf cryght die
schiet den papegaey af.’(5)

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

‘Om de waerheyt te seggen een goed wijf
is gout waert, maer sy sijn soo dun
gesaeyt, men can hun licht verkijcken.’
‘...Een boos wijf en sou my niet gelijcken,
en daerom een te nemen diemen niet en
kent is sotternij, want het gaet met de
vrouwen als met de lotterij, daermen
cleyn gelt geeft om eenen grooten prijs
te haelen, doch men sal wel naer hondert
briefkens talen, eerder op een briefken
wat goets sou syn, die dan een quaet wijf
cryght is in groote pijn.’(6)

Den Heyl. Ridd. Gomm., bl. 79.
Tragycomedie, uitgegeven, Antwerpen, 1635, E4.
Tragycomedie F6.
Den Heyl. Ridd. Gomm., bl. 80.
Den Heyl. Ridd. Gomm., bl. 42.
Tragyc., L2 keerzijde.
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Er zijn nog talrijke andere passages of uitdrukkingen die naar de Coninck gecopieerd
zijn, wel niet alle zoo woordelijk als de voorgaande, maar toch voldoende getrouw
om als plagiaat te worden bestempeld. In den lateren tekst zijn de meeste overnamen
uit de Conincks tusschenspel weggelaten.
Ook voor Alphonsus en Thebasile (1673, reeds 1659 vertoond), hetwelk, zooals we
zagen, eene bewerking is van eene comedia van Lope, is De Bie 't een en ander bij
de Coninck gaan halen, weer in de Tragycomedie. De passages die het meest
overeenstemmen zijn de volgende:
‘Ick leef deurdien hy leeft in 't leven van Ick leef in hem alleen, hoe can ick hem
mijnleven,
begheven
Gewickelt om myn siel: hoe can ick hem Ick leef in hem die leeft in 't leven van
begheven?
mijn leven.
Ick leef deur hem alleen, mijn leven is
niet mijn,

Den druck spruyt uyt de min, sijn leven
dat is mijn.

Ick ben mijn leven quyt, mijn leven dat Mijn leven en mijn siel dat is te samen
is sijn’(1)
sijn.’(2)
Er zijn nog verscheidene andere reminiscencies uit de Tragycomedie in hetzelfde
stuk van De Bie.
Willem Ogier is de derde Vlaamsche dichter met wiens veeren De Bie gepronkt
heeft. In de Klucht van het bedriegelyck Mal, waarin ook reminiscencies uit Claes
Cloet voorhanden zijn, is een geheel tooneel bijna woordelijk uit Ogier's
Hooveerdicheyt afgeschreven. Een kort uittreksel uit beide teksten is voldoende om
dit aan te toonen. In beide gevallen hebben we een gesprek tusschen een bedrogen
meisje en haar ontrouwe minnaar.
BEYKEN. - ‘K'en geloof u niet meer; gij
seyt gy sout het kint doen voest'ren / En
myn kinderbed'uyt doen, geven suycker
en kruyt, en al 't behoef / En g'en taelt
naer my niet eens al had ick 't kint by de
meeste sloef / Vande Weirelt, hy sou ten
minsten m'altemet een troostigh Woort
verleenen / ó Heer wat heb ick bestaen,
my dunckt dat de stee-

PEERIJN. - Ja dat gy kenden mynen noot
gy sout my beter koesteren / En u jongh
kint doch voesteren, en geven syn behoef
/ Al had ick het by den grootsten sloef
van de Werelt, / Hij sou ten minsten my
een troostigh woord verleenen. / Och wat
heb ick bestaen, my dunckt de steenen
my besien, / En tegen 't hooft schier
springen als ick kom op de straat /

(2) Alph. en Theb, bl. 38.
(1) Tragycomedie, B3.
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nen / My besien, och dat alle Dochters
hun spiegelden aan my.

Och Dochters... siet dat gy u noyt
verleyden laat / En spiegelt u aan my...

FRANC. 's Hebben dien spiegel langh
NEEL. - Sy spiegelen hun genoegh maer
gehadt, maer sy setten hem aen d'een zij sy settent aen d'een sy. / Wat is u kint een
/ Verr'uyter oogh, Wat is u kint, meysken meyskens, oft een knechtien.
oft knechtien.
BEY. Siet t'is eenen schoonen soon, t'is
een oprechtien naer de Vader.’(1)

PEERIJN. - Siet 't is eenen seun / Een
oprechtien naer syn Vaer.’(2)

Zoo gaat het voort het geheele tooneel door, behalve dat de overeenstemming
soms wat minder woordelijk is, en alles bij Ogier, over het algemeen, meer
natuurgetrouw dan bij De Bie.
Wij hebben thans voldoende gezien hoezeer De Bie met andere schrijvers bekend
was, en zelfs hoezeer hij sommigen heeft geplagiëerd. Er zijn in zijn werk nog
verscheidene andere plaatsen waarvan de stijl mij denken doet, dat ze niet door
hemzelve werden opgesteld. Hij is er echter zelden in geslaagd degenen die hij
bewonderde of navolgde te evenaren. De eenige onder zijne talrijke werken die de
vergetelheid waarin ze geraakt zijn niet ten volle verdienen zijn enkele zijner kluchten.
Zelfs hier is er veel kaf onder het koren; maar wanneer men bedenkt in welke treurige
dagen van oorlog en ellende ze werden geschreven, is men er nog over verwonderd
dàt ze ooit zijn ontstaan. Met het werk van de beste Hollandsche kluchtspeldichters
is dat van De Bie natuurlijk niet te vergelijken; maar àl wat in 't Noorden werd
voortgebracht stond ook niet op het hoogste kunstpeil, en als schildering van ons
volksleven en weergave van de volkstaal zijn de kluchten van De Bie niet van belang
ontbloot. Hij heeft overigens de verdienste - Worp wees daarop ook - niet altijd en
eeuwig het thema der vrijagies, der scheldende wijven en der bedrogen echtgenooten
ten tooneele te voeren. De Cluchte van Lauw Scheurbier (Antwerpen 1689) heeft tot
onderwerp hoe eene vrouw, in de kleeren van haren man gestoken, dezen als soldaat
doet inlijven en ten oorlog trekken. In Hans Holblock (Brussel 1702) gaat het over
een candidaat-‘geusen-predicant’, die wel benoemd zou willen worden, maar
onmogelijk het antwoord kan vinden op de vraag: hoe de vader van de jonge kinderen
van Zebedeus heette. In De bedroge Gierigheyt

(2) Bedr. Mal., bl. 24.
(1) Hooveerd., uitg. Amsterdam, 1682, bl. 15.
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(Antwerpen 1694) behandelt De Bie de geschiedenis van een vader die door zijne
gierige kinderen slecht behandeld wordt en hun daarom slechts eene kist vol steenen
als erfenis nalaat. In deze klucht doen enkele vondsten ter bezuiniging, door de
aartsgierige hoofdpersonen gedaan, even aan Molière denken. Het stuk heeft trouwens
een zeer bitteren ondertoon - het is daarbij gedeeltelijk eene toespeling op de
behandeling die De Bie moest ondergaan vanwege een zijner zoons. We vinden er
het grondmotief uit King Lear in terug: dat van de kinderen die elk op hunne beurt
den vader onderdak verleenen, en zich dan tegenover hem hoogst onvriendelijk
gedragen. Maar de lichtende schijn eener Cordeliafiguur ontbreekt.
Zeer eigenaardig is ook de Kluchte van den Subtylen Smidt, in De Heylighe Cecilia
(1671). We vinden hier een smid die met eene heks gehuwd is; deze brengt in den
loop van het stuk allerlei toovermiddelen te pas, zoodat de kijklustige toeschouwers
hunne oogen rijkelijk den kost konden geven aan de gedaanteverwisselingen en
verschijningen die hun werden opgedischt. Door al die versierselen werd het eigenlijke
onderwerp op den achtergrond gedrongen; het is: het ontdekken der muziek. De Bie
verwerkt hier eene legendarische overlevering, volgens dewelke de muziek zou
ontstaan zijn uit het hameren op een aanbeeld. Het is dus een onderwerp dat uitstekend
past in een tusschenspel voor De H. Cecilia. Voor den folklorist heeft deze klucht
ongetwijfeld belang, aangezien er in de tooverijen allerlei zeventiendeeuwsch bijgeloof
aan den dag treedt.
Eigenaardigst van al is misschien wel de Klucht van den Nieuw-gesinden doctoor...
Quinten-Quack, 1706 (Brussel), waarin het hoofdmotief is: de dolle praatjes van een
kwakzalver en zijn knecht, op de markt.
Een groot kunstenaar is De Bie niet geweest; om zijne absolute waarde neemt zijn
werk geene eerste-rangs plaats in. Maar voor wie belang stelt in ons volksleven van
de 17e eeuw, en in de letterkunde van dat tijdperk, zal hij altijd eene figuur zijn, die
niet met onverschilligheid mag worden voorbijgegaan.
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Over Genoveva van Brabant
Door Frank Lateur
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Eens dat ik het plan had opgevat eene reeks oude volksboekjes te herwerken en uit
te geven, sprak het vanzelf dat de legende van Genoveva een der eerste in aanmerking
komen zou. Ik begon dus met zooveel mogelijk de oudste uitgaven - de zoogenaamde
‘Blauwboekjes’ en ook de latere, door Snoeck e.a. uitgegeven, op te zoeken en te
verzamelen. Ik wilde vooreerst de teksten van al die verschillende uitgaven
vergelijken, om er een definitieve tekst voor mijne uitgaaf uit samen te stellen.
Onder het zoeken en snuffelen, vergaren en verzamelen, en naar gelang mijn
voorraad aangroeide, ging ik al meer belang stellen in het onderwerp, - ik wilde er
àlles over weten.
Nu ik mijn materiaal volledig bij elkaar had, werd mijne nieuwsgierigheid
getrokken naar 't geen over de legende van Genoveva geschreven was. Gelijk het
gaat in zulke gevallen, had ik onder het zoeken, dingen gevonden en ontdekt, waar
ik niet naar zocht, en ging mijn speuren nu in andere richting, strekte over een veel
wijder veld... het zoeken werd een genot op zich zelf, en nu was het mij te doen om
de vreugde bij elke nieuwe vondst. Uit mijne opzoekingen namelijk bleek dat het
verhaal van Genoveva's lotgevallen speelt in 't begin der VIIIe eeuw. Die ontdekking
zette mij aan het onderwerp nog meer uit te diepen, en mijn verhaal zooveel mogelijk
in dit tijdstip te situeeren. Dit bracht er mij toe opzoekingen te beginnen van
kultuurhistorischen aard. Nu moest ik ondervinden dat er alle mogelijke documenten
voorhanden zijn die strekken tot aan de vroege middeleeuwen, maar weinig of niets
uit den Merovingischen tijd. Dit ontmoedigde mij niet, integendeel, het was een
prikkel te meer, het zette mij aan om, 't geen de geleerden noemen: hard te werken.
Tot nu nog was het me enkel te doen om de zakelijke oplossing van het geval, 't is
te zeggen: om alle anachronismen te vermijden in 't geen de beschrijving en
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de handeling betreft, - personen en gebeurtenissen te plaatsen in 't begin der jaren
700.
Bij 't eerste zicht schijnt zulks nog al eenvoudig, maar onder 't bewerken doken
de moeilijkheden op bij elken regel, en eindelijk bleek het dat, om het verhaal in dien
tijd te situeeren, er heel de kultuurgeschiedenis bij te pas moest komen. Denk maar
even: het eerste gedeelte der legende speelt in Brabant - hoe zag de streek er uit te
dien tijde? Welke was de positie van een landgraaf? Zijne woonst? Bij de eerste
opvatting denkt men aan een burcht, een versterkt slot, gelijk de romantiek er bij
duizenden heeft beschreven... bij nader inzicht komt men tot de ontdekking dat er in
de jaren 700 hier te lande heel weinig steenen gebouwen waren, en dat de woonst
van den hertog van Brabant een samenstel moest zijn van houten gebouwen, het
grafelijk slot niets dan een soort hofstede, en de hertog zelf iets als een heereboer,
midden zijne onderhoorige laten of lijfeigenen. Hoe leefden die menschen? Hoe
waren ze gekleed? welke waren hunne gereedschappen? Hoe was het toen gesteld
met den landbouw? welke vruchten werden er gekweekt? En nu voor Genoveva zelf:
hoe geschiedde de opleiding van zulk een edelkind? De stand van kloosters, paters,
priesters, kerken?... De vragen rezen van alle kanten uit den grond op - ik stond tot
over de ooren in 't onbekende; - van elk voorwerp, elke bijzonderheid die in 't verhaal
te pas komt, moet men nazoeken: of het ding te dien tijde reeds gekend was of bestond,
in gebruik was, hoe het er uit zag, hoe en op welke manier men het zich aanschafte,
waar het vandaan kwam, uit welke streek en langs welke wegen... En waar die
documenten te vinden? Dat was nu nog enkel voor den materieelen kant - daarbij
komt dan nog het historische complex der omgeving - de Merovingische koningen
en hofhouding - de zedelijke en psychologische toestand der personen, waarop de
bouw van het verhaal gesteund zijn moet om de consequentie in de gebeurtenis te
handhaven; voeg er nog bij: de keus van den stijl die moet aanpassen om er het
archaïsche der atmosfeer in te houden, en het zoeken naar woorden om dingen te
zeggen die in 't Nederlandsch nooit een naam hebben gehad. Verder geraakt men op
zijpaden en bijzonderheden die op zich zelf eene studie vragen zonder einde: ik denk
aan de opleiding van de kleine gravin Genoveva in het ouderlijke huis... en later in
de kloosterschool. Al die moeilijkheden samen hadden voor gevolg dat de eigenlijke
legende - gelijk ze in het volksboekje
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voorkomt, er zoo goed als vergeten bij gerocht, - dat ik me - uit louter liefhebberij
geheel had laten afleiden, om mij in te werken in het kultuurhistorische geval. Het
herschrijven van de legende in vorm van eenvoudig volksboekje was geheel op het
achterplan geschoven, en in mijne verbeelding kreeg het ontwerp veel breeder
afmetingen, het opzet om het heele verhaal kultuurhistorisch in te kleeden en in dien
zin te bewerken.
Vooreerst zette ik mij aan 't studeeren van vakboeken, en zocht in alle mogelijke
historische romans en geschiedenissen welke mij iets konden leeren over dit tijdperk.
Alzoo had ik een 500 boekdeelen bij elkaar die handelden over dit onderwerp.
Ik zou er mij nooit zoo diep in ondergedompeld hebben, en het opzet zou misschien
wel tot een vroom besluit gebleven zijn, maar toen kwam de oorlog. Vier jaar volledig
afgezonderd van de wereld, alle maatschappelijke betrekkingen stopgezet, zonder
iets dat in den naasten tijd eene uitkomst vermoeden liet... Dit waren inderdaad
zooveel gunstige factoren die aanzetten moesten om een werk van grooten omvang
te ondernemen en met alle geduld uit te voeren. Het zich inwerken in het onbekende
van een tijdstip uit het verre verleden, was dan nog het beste middel om de leelijkheid
van den tegenwoordigen tijd te vergeten, met al 't geen er op de wereld gebeurde.
***
Nu komen we tot ons onderwerp terug, om na te gaan: hoe de ‘Wetenschap’ er over
denkt, en wat de geleerden er over verkondigen.
‘Wat is er van Genoveva te gelooven?’ luidt de eerste vraag.
‘Alles!’ beweren sommigen.
‘Niets!’ de anderen.
Dit wil zeggen: over 't algemeen wordt het verhaal van Genoveva gerangschikt
onder de legenden. Enkelen integendeel houden staan dat hier kwestie is van eene
ware gebeurtenis, of ten minste eene gebeurtenis met historischen ondergrond, met
bijgedichte bijzonderheden.
Vandaar strijd en twist onder de twee partijen - een geschikte gelegenheid voor
vakgeleerden om voor of tegen te zijn, spitsvondigheden te verkoopen, driftig te
polemiseeren... om gelijk te halen, en de eigen meening te doen zegepralen - terwijl
de waarheid misschien in 't midden ligt en de kampers langs beide zijden
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een deel van 't gelijk hebben. Maar geleerden zoowel als gewone menschen moeten
iets hebben om zich mede bezig te houden - een been om aan te knagen, anders is
de aardigheid er van af, en verliest de zaak aan belang.
Toen ik alle mogelijke uitgaven van het volksboekje bij elkaar had, bracht het
vergelijken van den tekst mij weinig verder. Bij 't een waren de hoofdstukken anders
ingedeeld, de gebeurtenissen in verschillende volgorde verteld, het ‘wonderbare’
meer of minder aangedikt, maar de geschiedenis zelf - de handelende personen en
hun karakter bleken in alle boekjes dezelfde - alle 't een van 't ander afgeschreven,
met enkele varianten in den vorm. Het lag dus voor de hand dat ik zou gaan zoeken
vooreerst naar den oorsprong, en ook naar de ontwikkeling der legende.
De titel zelf: Genoveva van Brabant geeft er aanleiding toe den onervaren zoeker
op een dwaalspoor te brengen en den verkeerden weg te wijzen. Men denkt met eene
Brabantsche sage of legende te doen te hebben, - maar langs dien kant was niets te
vinden - met Brabant heeft de legende niets te maken, men moet den anderen weg
op, naar 't Land van Trier en den Eifel. Het verhaal behoort feitelijk tot de reeks
‘Maria-legenden’ die voor onderwerp hebben: eene verdrukte echtgenoote, die hare
deugd bewaart, die bij mirakel gered wordt en in hare eer hersteld - een verhaal met
vrome strekking, waaruit blijken moet dat de onschuld zegepraalt en de standvastige
deugd beloond wordt.
De opbloei der belangstelling in nationale volksliteratuur dagteekent uit de tweede
helft der XVIIIe eeuw, - valt samen met 't ontstaan van het romantisme in Duitschland.
Volksliederen, volksboeken, legenden, oude gebruiken, folklore - alle dingen van
dien aard worden opgezocht en verzameld. Tieck, Schlegel, Görres, Simrock, de
gebroeders Grimm zijn de voormannen die er zich aanspannen om het ‘oude’ op te
diepen en in eere te brengen.
Alzoo gebeurde het dat de legende der paltsgravin Genoveva in aanmerking kwam
als eene der volmaakste, natuurlijkste en meest afgeronde verhalen in den volkstrant,
op zijn geheel in aandoenlijk onschuldigen toon gehouden en kinderlijk eenvoudig
verteld.
De oudst gekende grondvorm der legende is in 't Latijn gesteld en luidt als volgt:
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‘Ten tijde van aartsbisschop Hildulf van Trier, leefde paltsgraaf Siegfried met zijne
vrome gemalin Genoveva, eene dochter des hertogs van Brabant, in de Triersche
gouw. Toen Siegfried een veldtocht tegen de heidenen ondernemen moest, beval hij
de zorg zijner gade aan zijn vriend Golo en de H. Maagd Maria. Golo echter in liefde
tot zijne meesteres ontstoken, vervolgde haar met overspelige voorstellen, welke de
paltsgravin echter met Maria's bijstand krachtdadig afwees. Toen Siegfrieds terugkeer
nu aanbrak, besloot Golo, op raadgeving van een oud wijf, zijne veiligheid door eene
belastering van Genoveva te redden. En inderdaad schonk de paltsgraaf geloof aan
de verklaring, dat de gravin met den kok een kind gekregen had, en gaf bevel moeder
en zoontje te dooden. De dienstknechten daarmede belast, kregen medelijden met
de onschuldige en lieten haar in leven, mits de verzekering, het woud waarin zij ter
dood gevoerd was, niet te verlaten. De door Golo bedongene kenteekenen van den
voltrokken moord, tong en oogen, ontnamen de dienstknechten van een hond. Alzoo
verbleef Genoveva met haar kind, dat door eene hertekoe gevoed werd, eenzaam in
de wildernis en rekte haar kommervol leven met kruiden, zes jaren en drie maanden
lang. Tegen het eind van dien tijd richtte Siegfried een groot feest in en voerde zijne
gasten op Driekoningendag ter jacht. Bij 't vervolgen eener hertekoe kwam hij bij
de krocht van Genoveva en herkende uit hare redenen en aan een litteeken en den
trouwring, zijne verstootene echtgenoote. Vol vreugde trokken de wedervereenigden
naar huis nadat Siegfried op de begeerte zijner gemalin het bouwen eener kapel
beloofde op de plaats waar zij zoolang verbleven had.
Golo echter werd gevierendeeld. In de aan Maria toegewijde kapel van
Frauenkirchen werd Genoveva na haar spoedig afsterven bijgezet, en op haar grafstede
geschiedden zooveel wonderen, dat de toenmalige Paus er een aflaatprivilegie aan
verleende.’
De grondkern der legende wijst duidelijk op eene Marialegende, in verband
gebracht met het oprichten der kapel aan O.L.V. toegewijd. Maar gelijk hooger
gezegd, ging de neiging der romantiekers toen voornamelijk naar de oudheid, zij
verwaarloosden 't geen voor de hand lag en gingen den oorsprong der legende zoeken
bij de oude sagen en mythen.
Jacob Grimm vooreerst doelde op de gelijkenis der Genovevageschiedenis met
de vele legenden waarin eveneens de onschuldige koningin aan wilde dieren
overgeleverd wordt, de moordknechten
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door medelijden getroffen, de opgelegde kenteekenen hunner wandaad meebrengen
moeten, en van een hond of geit hart en tong uitrukken. Hetzelfde thema komt voor
in de Wilkina-sage, ook in den roman van Bertha met den grooten voet, bij Tristan
van Gottfried van Strassburg. Grimm ging nog verder: in 't verhaal van Siegfried en
Genoveva zocht hij den samenhang met den mythischen Siegfried en zijne vergetene
eerste minares Brunhilde. Al te ver gezocht inderdaad, voor zoo weinig overeenkomst!
Simrock gewaagt van een verwantschap met de Sisela-sage, als zijnde van
denzelfden mythischen oorsprong, en afkomstig van het Duitsche volkslied.
Van der Hagen zoekt het verband van beide samen met de voorgeschiedenis der
mannelijke zwanensage.
Müllenhoff en Zacher vergelijken de Genoveva-legende met de Diederiks- of
Wilkina-sage. Gelijkenis met het novellen-motief zoeken Müllenhoff en Zacher
eveneens in de geschiedenis van koning Offa, welke aan de romans van de Geduldige
Helena, de koningsdochter van Frankrijk, Mai en Beaflor, het sprookje van 't
Meisje-zonder-Handen, denken doet. Deze stof herhaalt zich ook nog in: Hirlanda,
Crescentia, Florentia, Euryanthe, Sibilia, Osanna, Hildegard, Griseldis, Oktaviaan,
Melusina, Magelona, Sint-Barbara, eene sagenreeks zonder einde, alle met
verschillende varianten hetzelfde thema eener lijdende echtgenoote ontwikkelend.
Een doodgewoon onderwerp dat niets met de mythenwereld te maken heeft. En toch
blijven de geleerde navorschers van dien tijd er aan vasthouden. De gewaagdste
spitsvondigheden acht men niet te sterk: Müllenhoff, Zacher, Simrock halen er de
Wolfdiederikssage bij, - Siegfried wordt vereenzelvigd met Wotan, Genoveva met
Frouwa. Men wijst op de verhouding tusschen Odin, Mitodin en Freya. Alhoewel
die godin hier met een tweeden echtgenoot samenleeft en hare trouw allerminst
bewaart voor den afwezigen gemaal, zij niet in ellende leeft noch belasterd wordt
gelijk het met Genoveva het geval is, - niettegenstaande dit gebrek aan gelijkenis,
neemt Simrock die verklaring voor eigen rekening over.
Terwijl de vakgeleerden alzoo in mythische gissingen verdiept zitten, beproeven
anderen het langs meer objectieve paden, en speuren den oorsprong der legende na
langs historischen kant. Burgholzer o.a. bestudeert het onderscheid tusschen den
Latijnschen tekst der legende en dien van het Duitsche volksboek. Aldus
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komt hij tot de ontdekking dat de Maria-legende eerst in de XVe eeuw opgedoken
is, en gelooft aan het Latijnsche opstel eene Fransche versie te mogen onderstellen.
Als tijdstip der gebeurtenis houdt hij zich aan 't midden der VIIIe eeuw, verplaatst
echter den tweeden stichter van Laach, paltsgraaf Siegfried tot dien datum. Daarna
komen Hansen en Hontheim bewijzen dat dit tijdstip niet klopt met de geschiedenis
en het bestaan van Hildulf. Voor hem is de legende een roman waarvan hoogstens
heel weinig historische waarheid kan tot grondslag gediend hebben. Als men de
plaats, het grafteeken, de kerk onderzoekt, komen die dingen nergens met de legende
overeen, en Hansen besluit met de onderstelling dat een monnik van 't Laacher
klooster de legende wel zal gedicht hebben.
Wegeler beweert op zijne beurt dat de legende wèl degelijk op historischen
grondslag berust, doch hij ook vergeet de bewijzen aan te brengen.
Eindelijk komt pater Sauerborn met een heel boek opdagen: ‘Geschichte der
Pfälzgräfin Genoveva und der kapelle Frauenkirchen’. Sauerborn is er nu een van
de partij die tegen klippen en bergen de historische echtheid der legende wil doen
doorgaan. Zijne ‘critische’ geschiedenis van Genoveva is echter niets anders dan
eene rijke verzameling van materiaal. Wie kan er beweringen ernstig opnemen, b.v.
alsdat Genoveva de dochter zijn zou van Karel Marteel? om maar één voorbeeld aan
te halen. In het eerste deel van zijn boek geeft hij de Latijnsche aanteekeningen van
Thomas Kupp, den laatsten abt van Laach. Deze Kupp steunde zijne beweringen op
de ‘Diatriba de S. Genovefa’ van zijn kloostergenoot pater Gerardus Gussenhoven,
die tegen de verdachtmaking der legende door Brouwer, te keer ging. In het tweede
deel van zijn boek lezen wij de vertaling van het Latijnsche origineel, met uitvoerig
commentaar van zijne hand. Het derde deel eindelijk heeft zijne waarde door de
opsomming der oorkonden handelend over het ontstaan der kapel van Frauenkirchen.
Op zijne beurt onderzoekt Zacher ook den historischen oorsprong der legende, en
stelt onomstootbaar vast dat Siegfried en Genoveva geen zuiver historische
persoonlijkheden zijn. Volgens hem is de tijdsbepaling ‘temporibus beati Hildulfi’
gansch waardeloos, dewijl deze Triersche bisschop zeker nooit bestaan heeft. Wel
wordt er omstreeks 710 een paltsgraaf Siegfried een paar keeren oorkondig vermeld,
doch over zijne levensgeschiedenis, zijn
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huwelijk is niets bekend. Latere versies lieten dezen graaf deelnemen aan de oorlogen
van Karel Marteel tegen Abderrhaman; - dien veldtocht als zijnde tegen de heidenen
gevoerd, kan men inderdaad laten gelden, er het bestaan van Hildulfus aan
vastknoopen, om er een historischen schijn aan te geven. Maar dan wordt er weer
tegen ingebracht: dat ten tijde van Karel Marteel, het ridder- en feodaalwezen nog
niet zoo ontwikkeld waren, gelijk de legende het laat voorkomen.
Evenmin als deze Siegfried de held der legende zou kunnen zijn, is het mogelijk
dat Paltsgraaf Siegfried van Ballenstädt, de tweede stichter van Laach, tusschen de
XIe en XIIe eeuw, daarvoor in aanmerking komen kan. Hij evenwel heeft een
kruistocht meegemaakt, maar zijne vrouw Gertruud, stierf vele jaren na hem.
Als het niet klopt om met de personennamen tot een vergelijk te komen, tracht
men eene aanduiding te vinden in het localiseeren der gebeurtenissen.
De Latijnsche handschriften brengen de legende in verband met de stichting der
kapel te Frauenkirchen, welke nu nog bestaat. Zij is gelegen te Maifelde tusschen
Ochtendung en Niedermendig, op een uur afstand van 't klooster te Laach. Gedeelten
van den huidigen bouw behooren tot de XIIe, of beter tot de XIIIe eeuw. Wegeler en
Sauerborn stellen de wijding vast op 1256, door den aartsbisschop Hillin - doch
zonder vaste oorkondige bewijzen. En bovendien blijkt hier wel eene vergissing,
namelijk alsdat Frauenkirchen zou verward zijn geworden met de kloosterkerk van
Laach, welke inderdaad in 1256 door Hillin ingewijd werd. De kapel van
Frauenkirchen draagt geen bijzonder kenteeken eener Genoveva-vereering. Geen
altaar is haar toegewijd. Een beeldhouwwerk aan den Sacramentstoren ter linkerzijde
van het hoofdaltaar, waarop de Siegfriedsjacht en het weervinden zijner echtgenoote
verbeeld is, dagteekent van de XVIIIe eeuw. De graftombe in de kerk aanwezig
waarop twee beelden een edelpaar voorstellend, wijst niet bepaald op Siegfried en
Genoveva. Opzoekingen naar het graf der paltsgravin, leverden niets op. Het
grafteeken is ten ander van veel later tijd. Alzoo is er aan de kapel zelf niets waaraan
men de echtheid der stichting uit afleiden kan. Frauenkirchen wordt voor 't eerst
oorkondig vermeld in 1319, bij 't sluiten van den vrede tusschen Hermann von Keulen
en de stad Keulen. Verder is de vergunning van een aflaatbrief aan de kapel bekend
uit 1325. In 't jaar 1327 vernemen wij de eerste schenking aan de
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kapel gedaan. In 1439 een tweede; in 1449 bekomt de kapel een nieuw aflaatprivilie;
in 1459 komt er een broederschap tot stand en wordt door Paus Pius II, met aflaten
begunstigd. Rond dien tijd was de kapel reeds zoo vermogend geworden dat zij in
strijd kwam met het kapittel van Ochtendung. In 1461 wordt er een priester aangesteld.
In 1488 is de kapel in staat grond te verhuren...
Neemt men in aanmerking, samen met deze oorkonde, eene mededeeling uit 1497,
dat er in de XVe eeuw eene processie bestond van Mayen naar Frauenkirchen, dan
moet de sterke opbloei dezer kapel in 't oog vallen. Een opbloei welke slechts hierdoor
kan verklaard worden dat de kerk, aan O.L.V. toegewijd, rond die jaren door een
mirakel vermaard werd. Bedenkt men nu dat de Maria-legende van paltsgravin
Genoveva de wonderbare stichting der kapel behelst, - bedenkt men dat 't slot der
Latijnsche redactie gewaagt van mirakelen en verleende aflaten, dan kan men 't
vermoeden niet verdrijven of de opbloei der kerk moet in nauwen samenhang staan
met de opkomst der legende van Genoveva. En de legende zelf schijnt wel rond dien
tijd voor 't eerst opgedoken te zijn. Ware de legende in 't begin der XIIIe eeuw bekend
geweest, dan zou de vlijtige Cäsarius von Heisterbach ze zeker in zijn ‘Catalogus
Miraculorum’ opgenomen hebben, naast andere sagen uit de Laacher streek die er
in voorkomen.
Verders wijzen de handschriften geenszins naar vroegere documenten. De oudste
oorkonde dagteekent van 1448, en vermeldt als slot: dat de aanteekening door Petrus
protonotaris van Siegfried, zelf gedaan werd. Maar tegen de echtheid van dit
handschrift als zijnde uit den Merovingischen tijd, getuigt alleen reeds de titel van
‘Protonotaris’ die eerst in 840 in het Karolingische tijdperk opkomt, en vroeger
slechts in pauzelijke akten gebruikt werd. Uit dit alles mag men opmaken dat de
legende eerst rond het midden der XIIIe eeuw tot het begin der XVe kan gelocaliseerd
worden, of misschien rond dien tijd gedicht werd. Wie kan nu de aanlegger dezer
localiseering of de uitvinder er van zijn? De wieg der oudste handschriften is het
Laacher klooster, en de monniken alleen konden er belang bij hebben dat de kapel
te Frauenkirchen vermaard werd, daar zij er den dienst onderhielden, en de
vermaardheid der kapel hun klooster voordeelen bijbrengen moest.
Simrock had reeds de meening verkondigd dat een Laachener monnik de legende
zou ‘gedicht’ hebben, naar 't gegeven van een
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Duitsch volkslied. Hansen is er eveneens van overuigd en steunt zich hierop omdat
zonder meer Laach in de legende vermeld wordt. Wegeler ook komt tot hetzelfde
besluit: dat een geleerde pater van dit klooster dit verhaal ‘met gelegene benuttiging
der plaats’ opgesteld hebben zou.
Daar nu het voorhandene betoog der mythische oorkomst van de legende zeer
twijfelachtig bleek, van een anderen kant geen geschiedkundige bewijzen konden
bijgebracht worden, won het vermoeden van langerhand veld dat de legende door
een Laachener monnik ‘uitgevonden’ was. Görres echter kan niet aannemen dat de
sage niets dan bloote fictie zijn zou. Hij houdt het er voor dat het verhaal eene
Maria-legende is, waar het toeval der aanwezigheid van het grafmonument met
figuren van een edelpaar dat op Siegfried en Genoveva wijzen kon, machtig moet
bijgedragen hebben tot verspreiding der legende, - doch niet tenzij nadat de legende
reeds bestond. Wat er ook van zijn moge, nu hoeft er nagezocht: hoe de monnik de
fabel heeft kunnen opbouwen.
De geschiedenis van paltsgraaf Lodewijk IIe deed hem het eerste motief aan de
hand. Toen deze graaf zich te velde bevond, werd hem de trouw zijner gemalin,
Maria van Brabant, zonder eenigen grond, verdachtig gemaakt; hij ijlt naar
Donauwörth en doorsteekt haar in 1256. Berouw brengt hem er toe het klooster te
Fürstenfeld te stichten. De gebeurtenis verwekte zulkdanig opzien, dat de sage er
onmiddellijk de opsmukking aan toebracht, zoodat na korten tijd, de ware toedracht
er in 't geheel niet meer uit te herkennen was. Deze aanleiding tot het stichten van
een klooster kon de monnik nu toch niet zonder eenige wijziging gebruiken. En het
verlangen zijn verhaal nog meer op te smukken, bracht hem op het thema der
onschuldig verdachte, schijnbaar vermoorde, later weer in eer herstelde vrouw. Dit
onderwerp was bekend: het kwam voor in de sage van twee gemalinnen van Karel
den Groote, Hildegard en Sybilla; vlijtige kloosterlingen hadden het in de XIIe en
XIIIe eeuw aan het keizerpaar Heinrich en Kunnigunde vastgeknoopt; alzoo ook is
de legende van Idda von Tokkenburg onstaan, welke met 't klooster Fischingen in
verband staat, alsook de verwante sage van Jutta von Braunsburg met 't klooster
Weingarten. Alzoo hadden enkele dezer sagen en verhalen in de XIIIe en XIVe eeuw
zeer bekend en verspreid, een legendarisch slot gekregen. Dat een monnik uit 't
klooster te Laach met deze stof bekend was, lijdt geen twijfel; dit legen-
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darisch uitbuiten van geschiedenis en sage bewijst hoe vaak monniken zich met zulke
vertellingen bezighielden.
Hier kon de monnik nu alle onderdeelen voor zijne legende verzamelen. En wel
met inzicht stelde hij het tijdstip zijner geschiedenis onder 't bestuur van een bisschop
wiens leven zoo weinig juist te bepalen is als dat van Hildulfus van Trier.
Waar haalde hij echter de namen zijner helden vandaan? Daar kwam vooreerst
Siegfried in aanmerking, de tweede stichter van zijn klooster. Het kan uit een gevoel
van dankbaarheid en vereering opgevat worden vanwege den monnik om den
weldoener in dit wonderbaar verhaal te vereeuwigen. Hij moet zelfs een veldtocht
tegen de heidenen meegemaakt hebben gelijk de held der legende; en daar zijne
echtgenoote uit Brabant oorkomstig was, liet de monnik Siegfrieds gemalin uit
Brabant komen, 't geen zooveel te beter meeviel, daar de historische Siegfried van
grootmoederskant ginder bezittingen had geërfd.
Moeilijker was de keus voor den naam Genoveva te verklaren, die nergens in eene
heerschende familie van dien tijd voorkomt. Maar, volgens Mabillon blijkt het, dat
de eeredienst der heilige van Parijs toen reeds verspreid was buiten Frankrijk en dat
er in de abdij van Andenne zelfs een altaar aan de heilige Genoveva was toegewijd.
In 't Laacher klooster kon die Genoveva dus geen onbekende zijn. Nu dient nog
opgemerkt dat er in Mayen een toren bestaat waarin Golo zou gevangen gezeten
hebben; in Hochstein eene rotsspelonk waarin, volgens de overlevering, Genoveva
hare eerste schuilplaats zou gevonden hebben, - een jachtgebied dat Golobosch heet,
en bij Thür, op eene weide met name Bierling, komt Golo ter plaats zijner
terechtstelling 's nachts spoken. Dit alles bewijst het fijne inzicht van den dichter die
door 't aanwenden van plaatsnamen uit de nabijheid van zijn klooster en de kapel,
zijne vertelling bij 't volk aan geloofwaardigheid wil doen winnen.
Onderstelt men nu een ontwerper der legende, dan moet men nagaan het tijdstip
waarop zij zou ontstaan zijn. De eerste aflaatbrief voor Frauenkirchen is van 2 April
1325, - de monnik laat dien datum samenvallen met Genoveva's sterfdag, - dus moet
de legende na 1325 geschreven zijn, want het feit der aflaatvergunning wordt aan
het slot der legende vermeld. Een bewijs dat het heele opzet van het verhaal bedoeld
werd om den toeloop tot de kapel van Frauenkirchen te bewerken.
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Nu blijft er nog het onderzoek der handschriften. Daarover geeft Sauerborn uitvoerig
bescheid. Hij kent zes handschriften, - en het oorspronkelijke moet aanvangen met:
‘Temporibus beati Hildulfi’ en eindigen met het nawoord van den protonotaris Peter.
Daarna volgen drie soorten handschriften, waarbij de eene den aanvang van het
oorspronkelijke behouden hebben, waaronder het afschrift van den alumnus te Laach
Johan van Andernach, en waarvan Thomas Krupp beweert dat het ‘zuiver is en vrij
van bijvoegsels en feilen, en van eene hand geschreven in 't jaar 1500.’ Volgt de
opsomming der eerste en tweede handschriftensoort die dan verder uitgepluisd,
besproken en critisch onderzocht worden. Zij zijn echter alle in denzelfden
eenvoudigen, ongekunstelden trant geschreven, zonder uitwijding of bijkomstigheden.
Eindelijk is er een derde soort, waarvan één enkel handschrift bestaat 't welk berust
in de stadsbibliotheek van Trier. De auteur is een zekere Matthias Emichius van
Boppard, later wijbisschop te Mainz en stierf in 1480. Deze redactie brengt niets
nieuws, maar de eenvoud is er verloren geraakt, alle bijzonderheden opgesmukt en
uitgelengd; er zijn zelfs aanhalingen uit classieke auteurs bij te pas gebracht, nl. uit
Ovidius en Vergilius.
Van toen voort volgen de bewerkingen der legende de een op de andere, onder de
verschillendste vormen. Dr. Bernhard Seuffert somt ze alle op in zijne studie over
de Legende von der Pfälzgräfin Genovefa. De bijzonderste zijn:
1) Erycius Puteanus, Spaansche historiograaf en professor te Leuven in 1618.
2) Albertus Miraeus.
3) De Augustijnerpater Michael Hoyer, 1641.
4) De Jezuïet Gumppenberg, 1657.
5) Tolner, 1700.
6) Bessel en Hahn, 1732.
7) Hontheim, 1751.
De Bollandisten hebben de paltsgravin Genoveva geene uitvoerige bespreking
gewijd, vermelden haar (1695) even met betrek op 2 April, daar zij niet heiligverklaard
werd.
Deze opgave is bijlange niet volledig, bewijst echter hoe levendig de legende, bzl.
in de XVIIe eeuw opgang miek. Het blijkt ook dat de jezuïeten in 't bijzonder aan de
verspreiding hebben
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medegeholpen. Geen van al deze bewerkingen in 't Latijn gesteld, is kunnen tot het
volk doordringen, - dat moest in de taal van het volk geschieden. Cerisiers was de
man die door eene bewerking der legende in de Fransche taal, niet alleen in Frankrijk,
maar over gansch Europa de legende volksgemeen heeft gemaakt.
Réné de Cerisiers leefde in 't begin van 1600, was jezuïet en schrijver van een
aantal stichtelijke boeken. Maar 't meest gekende is zijn: L'innocence Reconnue, ou
Vie de Sainte Geneviève de Brabant, Paris. De goedkeuring is van 1634, en de eerste
gedagteekende druk van 1632, te Mons in de drukkerij van Jean Havard. Van dit
boekje zijn 21 uitgaven bekend, zonder de vertalingen mede te rekenen. Ditzelfde
boekje is ook nog samen verschenen met de geschiedenis van Jeanne d'Arc, en
Hirlande, onder den titel: ‘Les Trois Etats de l'innocence, affligée dans Jeanne d'Arc,
reconnue dans Géneviève de Brabant, couronnée dans Hirlande, duchesse de
Bretagne’. Paris 1640. Daarvan zijn 8 verschillende drukken bekend, alle uit de XVIIe
eeuw.
In eene voorrede beroept de Cerisiers zich op Rader en Puteanus, die de
waarachtigheid der hoofdtrekken zijner geschiedenis moesten waarborgen, - en hij
verklaart dat er in heel zijne vertelling niets voorkomt ‘qui ne soit aussi véritable que
divertissant.’
Om te beginnen verzint hij reeds eene lange jeugdgeschiedenis van Genoveva:
hare ouders, hare geboorte, stil leven, hare godsvrucht en ingekeerdheid.
Cerisiers vergeet niet te schelden op de veroveringspolitiek van den koning der
Mooren, - hij doelt hiermede vooreerst op ‘den veldtocht tegen de heidenen’, en wel
op den oorlog van Karel Marteel tegen Abderrhaman. Daardoor wordt de legende
eigenlijk in een vastbepaald tijdstip gesteld. Zijne tamelijk nauwkeurige beschrijving
van den veldslag haalt Cerisiers bij Paulus Aemilius Veronensis: ‘De Rebus gestis
Francorum’. Daar zijn inderdaad alle bijzonderheden welke de pater aanhaalt, te
vinden, tot zelfs de aanspraak van Karel Marteel tot het leger, is dezelfde als bij de
Cerisiers. De verhouding tusschen Siegfried en Genoveva wordt hier sentimenteeler
dan in de vroegere redakties het geval was. Genoveva houdt Siegfried tegen en laat
hem eerst vertrekken wanneer God zijn wil te kennen geeft. Uit het leger zendt
Siegfried haar, met den ‘collier de la Genette’ dien hij als loon voor zijne dapperheid
verworven heeft, een smachtenden brief, dien zij in
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denzelfden verteederden toon beantwoordt. Het eerste liefdevoorstel van Golo brengt
de Cerisiers voorzichtiger aan. Genoveva laat Golo haar portret zien, dat hij
bewondert, met de verklaring: ‘pour moy, j'estime assez d'avoir des yeux pour prendre
son coeur.’ Genoveva snapt deze hoofsche spreuk, wil toch niet laten blijken dat zij
er belang in stelt, om zich niet als ‘trop fine’ voor te doen, waarop Golo meent zich
duidelijker te moeten uitspreken. Hier ook wordt voor 't eerst den kok, waartegen
verdachtmaking moet geschieden, tot een levend figuur uitgewerkt. De herhaalde
aanzoeken van Golo om zijn slachtoffer zijne liefde op te dringen, tijdens de opsluiting
in den kerker, zijn eveneens wijdloopig beschreven. Hetzelfde geschiedt met den
terugkeer van Siegfried, en de verdere verwikkeling der gebeurtenissen, o.a. het
vergiftigen van den kok, en het tooneel met de heks, - waarop de paltsgraaf Golo
bevel geeft Genoveva en het kind te dooden. De dienstmeid van het oorspronkelijke
verhaal wordt hier het dochtertje der baker, verwittigt Genoveva van 't geen haar te
wachten staat, waarop deze een brief schrijft aan Siegfried om hem te verzekeren
dat zij vrij is van alle schuld, - de brief welke later moet te pas komen - verbergt het
meisje in hare kamer. Het tooneel met de moordenaars in het bosch is ook uitvoerig
beschreven. De redding geschiedt gelijk in de oorspronkelijke redaktie. Het verblijf
in de wildernis levert de Cerisiers rijk materiaal voor beschouwingen en alle slag
wonderbare gebeurtenissen: buiten het geval met de ree, brengt een engel een
kruisbeeld uit den hemel dat haar overal opvolgt, haar aanspreekt en zegent. Alle
dieren van het woud zijn Genoveva tam en onderdanig, een wolf bezorgt Benoni
eene schaapsvacht, doch krijgt daarvoor eene strafpreek van Genoveva omdat hij ten
haren gunste anderen bestolen heeft.
Het zevende jaar wordt Genoveva ziek, dan onthult zij haren zoon het geheim
zijner afkomst, opdat hij na haar afsterven de woonplaats van zijn vader opzoeken
zou. Doch de Maagd Maria en de engelen komen haar troosten, en zij geneest.
Tusschen het met vele zedelijke beschouwingen opgesmukte verhaal van het
verblijf in het woud, heeft Cerisiers het leven van Siegfried aan 't hof ingevlochten,
terwijl de vertelling bij elk nieuw hoofdstuk om de beurt afwisselt en de dubbele
draad parallel loopt. Deze synchronistische techniek is met veel talent aangewend
en onderbreekt op gelukkige wijze de eentonigheid van het zevenjarig verblijf in het
woud.
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De paltsgraaf waarvan na zijne terugkomst, in het oorspronkelijke verhaal niets
verteld wordt, krijgt bij Cerisiers kwade droomen: een draak valt zijne gemalin aan,
't geen door Golo uitgelegd wordt als zijnde in verband met de verleiding door den
kok; Siegfried ontdekt Genoveva's brief, waarop Golo te zeggen weet: dat de schuldige
altijd beweert onschuldig te zijn. Toch vindt hij het geraadzaam en tijd nu aan vluchten
te denken. Eindelijk komt de ontknooping doordat de heks, welke te Strassburg op
den brandstapel moet, bekent op Golo's aandringen Siegfried bedrogen te hebben.
Nu is de graaf overtuigd van de onschuld zijner gemalin. Om zich op Golo te wreken,
laat hij hem op een feest uitnoodigen en zet hem gevangen. Met dit feest motiveert
de Cerisiers dan de groote jachtpartij welke de ontknooping van het verhaal
meebrengen moet. Bij de ontdekking van Genoveva is Golo niet aanwezig, - de ring
en het litteeken laat de Cerisiers achterwege, - den ring heeft Genoveva namelijk in
het water geworpen, en nu brengen twee visschers een visch waarin den ring gevonden
wordt. De Cerisiers lengt hier het slot merkelijk uit: Genoveva verlaat hare krocht
en komt op het kasteel terug - alle dieren van het woud treuren, - de ree volgt den
stoet, - eerst na de blijde intrede op het kasteel, wordt Golo terechtgesteld. Genoveva's
dood eindelijk is door eene verschijning der hemelsche koningin omringd van engelen,
voorspeld. Nu volgt een roerend afscheid, en na haar afsterven blijkt het dat Genoveva
heel haar leven een haren hemd heeft gedragen, 't geen de overtuiging oplevert van
hare heiligheid. De ree sterft op het graf. Siegfried is ontroostbaar, en eens op jacht
voert een hert hem naar de krocht van Genoveva. Nu vat hij 't plan op daar eene kerk
te bouwen, en er als kluizenaar zijn leven te eindigen. Benoni volgt hem, en Siegfrieds
broeder neemt het graafschap over.
Uit dit vluchtig overzicht kunnen wij opmaken dat de Cerisiers de legende in de
bijzonderheden heeft uitgebreid, zonder dat het motief zelf eenigszins erbij gewonnen
heeft of verrijkt werd. Deze toevoegsels wijzen meestal op de zeden der hoofsche
ridderschap, - welke ten ander niet overeenstemmen met de zeden der VIIIe eeuw.
Het godsdienstige element treedt nu ook sterk naar voor - een aantal mirakelen worden
er ingeweven. Er is bovendien een te veel aan bijzonderheden, elke toestand wordt
in 't breede uitgesponnen, belemmert den gang van het verhaal. Het lijkt wel of de
Cerisiers zijne wetenschap wil ten toon spreiden, - hij
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tracht dit vooral door 't aanbrengen van gelijkenissen. Verder komt hij overal
persoonlijk tusschen, spreekt zijn lezer voortdurend aan, 't zij om hem zijn afschuw
mede te deelen voor het kwaad, of zedelijke vermaningen te geven. Langs alle kanten
is er eene vermoeiende langdradigheid, overlading, waaronder den eenvoud der
oorspronkelijke legende stikken moet. Dit alles echter paste in den geest van den
tijd, en een bewijs dat het verhaal in den smaak viel, leveren de ontelbare nieuwe
drukken van het boek. De abbé Richard bezorgde vooreerst eene verbeterde uitgaaf,
welke naderhand gediend heeft voor al de volgende fransche volksboeken tot op
heden toe.
Daarnaast kwam de legende door Fransche vertalingen der oude Latijnsche
handschriften in haren oorspronkelijken vorm eveneens als volksboek in omloop.
Verder werd de stof verwerkt tot verschillende romans, en ook tot volksliederen. In
1669 reeds verscheen te Parijs een drama ‘Géneviève de Brabant’ door een onbekend
gebleven auteur; een jaar later eene tragedie in vijf bedrijven van Francois d'Aure,
curé de Minière. Hierdoor drong de legende nog meer door in het volk dan door het
verhaal, en werd zoodanig geliefd, dat al meer dichters er toe aangezet werden de
stof te verwerken, bzl. in vorm van melodrama en volkspantomine.
De bijval van de Cerisiers boek bleef niet beperkt tot Frankrijk alleen, maar breidde
zich uit door vertalingen in ander Landen. Al gauw en vooreerst gebeurde dit in
Nederland. De eerste Vlaamsche vertaling draagt den wijdschen titel: De Heilige
Nederlandsche Susanna ofte het Leven van de Heilige Princesse Genoveva
Huysvrauwe van den doorluchtigen palatijn Sifridius. Een leven vol van Godvruchtige
onderwijzinghen, ende wonderbare teecken van de Goddelijke voorsichtigheit nutbaer
voor menschen van allen state. Ghemaeckt in de Fransche spraeke door den E.P.
Renatus de Cerisiers ende in de Nederduytsche vertaelt door den E.P. Carolus van
Houcke, beyde priesters der Societeit Jesu. Ghedruct tot Ypre, bij Philips de Lobel,
in den gulden Bybel, 1645.
Van het boek zijn vijf uitgaven bekend, dat in den loop der XVIIIe eeuw hier te
lande het volksboek bij uitnemendheid mag genoemd worden.
Naar eene dier uitgaven - namelijk deze van P.C. Hoffers te Rotterdam - is het
Duitsche volksboek gemaakt, letterlijk vertaald - verscheen te München in 1813. In
deze stelling wordt de
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schildering van Genoveva's jeugd merkelijk ingekort, en wel zoodanig dat, hier gelijk
in heel het verder verhaal, het familieleven naar voren treedt in plaats van de Cerisiers
godsvruchtige overlading. Genoveva wordt weer de schoone, deugdzame dochter
welke den graaf Siegfried hartelijk liefheeft en uit liefde trouwt. Later ook doet zij
zich voor in den huiselijken kring op Siegfriedburg, tusschen Rijn en Mosel, als eene
oprechte huisvrouw, aan 't spinrokken, zingend en bezig, zonder zweem van
mystiekerij. Bij de liefdeverklaring komen geene hoofsche verbloemingen te pas en in 't verder verloop der gebeurtenissen wordt alles weer in zijn eenvoudigen vorm
gebracht, zonder nuttelooze uitwijdingen. Genoveva's verblijf in het woud sluit aan
in het verhaal zonder onderbreking doorloopend, tot waar Genoveva ziek wordt. De
vereenzaamde gravin zoekt haren troost in de talrijke bijbelspreuken, en daaraan,
evenals in het weglaten van al het bovennatuurlijke, bespeurt men den Protestantschen
geest in de bewerking der legende. Aan het wonderbare zelf wordt gezocht eene
natuurlijke verklaring te geven. Het tam zijn der hertekoe komt hierdoor omdat zij
haar jong door een wolf geroofd is; in plaats van het mirakuleuze kruisbeeld, bindt
Genoveva twee stokjes tot een kruis samen; de kleine knaap trekt de schuwe
wouddieren aan door voeder uit te strooien. Genoveva ontrukt den wolf het geroofde
schaap door een slag met een tak. In 't lang en in 't breed wordt de natuur beschreven
waar tegenover het kind voortdurend in bewondering staat. Aan zijne opvoeding en
ontwikkeling wordt dezelfde belangstelling gewijd als aan het familieleven te huis,
in het begin van het verhaal. Het woudverblijf sluit af met Genoveva's ziekte. Dan
eerst keert de schrijver van het volksboek weer tot Siegfried die bij zijne thuiskomst
reeds berouw gevoelt, en door zijn knecht berispt wordt om zoo overhaastig gehandeld
te hebben. In het verder verloop en in de ontknooping ook, is al het wonderbare van
kant gelaten. Siegfried gaat op jacht om verstrooiing te vinden voor zijn verdriet,
waarop de ontdekking geschiedt, - hier weer met den ring als kenteeken. Bij den
terugkeer moet het kind over alles wat het voor 't eerst ziet, uitleg bekomen. De twee
moordenaars treden op als pelgrims. De ouders van Genoveva worden ontboden om
het feest der intrede te helpen vieren. Golo wordt tot levenslange opsluiting
begenadigd. Na Genoveva's dood bouwt Siegfried eene kapel en een klooster.
Van dit volksboek getuigt Schotel in zijne ‘Vaderlandsche
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volksboeken’: Alle schrijvers die van dit gulden boeksken gewaagden, zijn
eenstemmig in zijn lof. Zij noemen het een ‘onovertreffelijk tafereel met het fijnste
penseel naar het leven geschilderd,’ een juweelken, ‘eene schoone roos onder de
schoonste blommekens’, ‘eene der schoonste, zooniet het schoonste volksboek,
waardig door de beschaafdste standen gelezen te worden’. En Bernard Seuffert stelt
hier de vraag: ‘Zou deze meesterlijke bewerking van de Cérisiers' boek, niet de hand
van een bedreven schrijver verraden? Mag men deze knappe omzetting van al het
wonderbare in natuurlijke gebeurtenissen den volksgeest toeschrijvan? deze vaste
techniek onderstellen, de heele schildering van Genoveva's verblijf samenvatten met
het dramatisch spannende harer zware ziekte besluiten? En is dit teruggrijpen naar
de inleiding door de uitnoodiging der ouders van Genoveva aan het slot niet het
bewijs dat eene behendige pen hier werkzaam was? Het geval is anders moeilijk te
verklaren. Hier is de heele legende van het kleurbonte gewaad der mystiek weder
ontdaan en in de atmosfeer van 't gemoedelijke familieleven der eenvoudige
natuurlijkheid en kinderlijke vroomheid teruggebracht. Hier is eene geslotene
vertelling geschapen, wier afgerondheid de redactie van het Duitsche volksboek nog
overtreft, en dankt zijn ontstaan heel zeker aan een geoefenden volksschrijver.’ De
kenteekenen waarin het van het Duitsche volksboek verschilt, zijn de volgende: het
Nederlandsche volksboek behoudt de jeugdjaren van Genoveva in Brabant, het
Duitsche niet. Daar wordt Dragones dadelijk doorsteken, hier in de gevangenis
vergiftigd. Daar heeft Siegfried zijn trouwen raadsman Wolf, hier staat hij alleen.
Daar wordt al het bovennatuurlijke verwijderd, hier slechts beperkt en verzacht. Daar
wordt Golo tot levenslange opsluiting veroordeeld, hier ter dood gebracht. Daar viert
Genoveva het wederzien met hare ouders, hier niet. En eindelijk blijft Siegfried in
het Nederlandsche volksboek de graaf, in 't Duitsche wordt hij kluizenaar.
Hierop volgen nu weer een aantal hoogduitsche volksboeken die alle van de
Nederduitsche overlevering afstammen... Het verspreiden der Nederlandsche traditie
werd buitengewoon bevorderd doordat Christoph von Schmid zijn Genoveva-verhaal
er naar opstelde. Niet enkel omdat zijne bewerking zoo dikwijls herdrukt werd, maar
veeleer omdat zij den grondslag vormde van een ander volksboek, een tooneelspel,
en talrijke verhalen. Schmid's bewerking werd later ook in 't Fransch vertaald en
diende voor eene
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Italiaansche kinderoperette. Buiten Schmid's bewerking om werd den Nederlandschen
tekst ook nog in 't Fransch en in 't Spaansch overgezet, en keerde eindelijk over
Duitschland naar Holland en Vlaanderen terug. Alzoo ontmoeten de twee bewerkingen
zich weer in het Duitsche poppenspel dat hier in de Nederlanden werd opgevoerd,
en waarvan geen Nederlandsche tekst gedrukt bekend is.
Heel vroeg reeds ontstaat in Vlaanderen eene dramatische bewerking: ‘De heilige
Genoveva ofte Herstelde Onnooselheyd, Blijeindig Treurspel (vertoont te Ghent
1716) uitgegeven te Ghent bij Corn. Meyer.’
Het is niet aan te nemen, beweert Seuffert, dat deze tragedie uit de bekende
Fransche treurspelen zou ontstaan zijn; zij zal zich wel zelfstandig ontwikkeld hebben
uit de vertaling van Houcke. Of het drama uit het poppenspel voortkomt, ofwel
omgekeerd, valt moeilijk uit te maken.
De eerste Duitsche vertaling van de Cesisiers bewerking verscheen in 1647 vertaald
door den jezuïet Michaël Staudacher, van eene merkwaardige inleiding voorzien,
waarin hij verklaart ‘gekürzt und verlängert, auch “umgeschnitten” te hebben.’ Voor
de waarachtigheid der geschiedenis beroept Staudacher zich op de Cerisiers.
Daarop volgen er nog een aantal andere. De oudstbekendste druk van het eigenlijke
volksboek dateert uit 't midden der XVIIIe eeuw, te Keulen bij Christiaen Everaerts.
Daarnaar heeft Simrock zijne bewerking gemaakt, gekend onder den naam zijner
‘wieder hergestellten Deutschen Volksbücher’. Ook de door Marbach uitgegevene
‘Geschichte von der Heiligen Pfalzgräfin Gevoveva’ biedt eene zeer zuivere redactie,
in volle overeenkomst met die van Martinus von Cochem. Dan is er nog die van
Osterwald, en die van Reutlingen. De bewerking van G. Schwab is er eene heel vrije.
Eveneens verschenen in Duitschland een aantal bewerkingen der legende voor het
tooneel. Ook als muziekdrama en poppenspel genoot de legende in Duitschland eene
zekere vermaardheid. (Doch daarover later).
Alzoo drong de legende van Genoveva door in alle klassen en standen der Duitsche
bevolking, - en we zullen zien dat kunstdichters en volksdichters onder elkaar
wedijverden, maar dat de volksdichters het ver boven de kunstdichters haalden. Heine
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onder ander schat het volksboek boven het gedicht van Tieck. Het volksboek ook
bleef alleen bestaan, werd van oud en jong gegeerd, als een levend eigendom aan
den bodem ontsprongen.
De stof der legende drong verder door tot Italië, ook onder vorm van volksboek,
melodrama en operette. Ook in Spanje is het boek onder die verschillende vormen
bekend.
Reeds in 1645 verscheen eene uitgaaf van de Cerisiers vertaling in Engeland door
John van den Kerchove. Eene andere in 1654.
In Bohemen eveneens zijn er uitgaven bekend in 1767, 1789, en 1805.
Verder is de legende over heel Europa verspreid, en is zelfs, met de Duitsche
landverhuizers naar Amerika gegaan. De oorzaak van die algemeene verspreiding
zou volgens Seuffert beweert, te zoeken zijn in de ‘allgewalt des Jesuïetenordens’,
- en inderdaad: een jezuïet bewerkte de stof der legende welke in het volk doordrong,
jezuïeten eveneens beijverden zich door vertalingen om de legende te verspreiden.
En terugkeerend tot haren oorsprong treft men weer een monnik aan - uit het Laacher
klooster die de legende zou hebben uitgevonden, of ten minste hare eerste gestalte
gegeven. Beschouwt men nu de uitloopers der legende, weeral is het een monnik die
het volksboek opstelt. En Seuffert neemt dit aan als een bewijs, hoe men datgene
niet alleen volksliteratuur noemen mag, wat het volk door lange traditie van geslacht
tot geslacht afsleep tot het een vasten vorm gekregen had, ook zelfs niet datgene wat
de man uit het volk, wiens naam niemand opmerkte, niemand kende, zong, maar ook
de vele voortbrengselen van schrijvers, welke niet tot de volksklas behoorden, maar
die met het volk bekend waren, met hun volk medevoelden, en met de volksliteratuur
om zeggens vereenzelvigd zijn.
De legende van Genoveva heeft buiten het volksboek om, door alle tijden heen,
daarenboven stof gegeven aan dichters en componisten. In Duitschland vooral werd
de legende onder verschillende vormen in de dichtkunst en voor het tooneel verwerkt.
Bruno Golz heeft een heel boek geschreven over dit onderwerp, getiteld: ‘Genoveva
in der Deutschen Dichtung’. In dit chronologisch overzicht vangt hij aan met de
Genoveva-drama's.
Het eerste vermeld is eene opvoering van het tooneelspel: Hertog Siegfried en
Genoveva, te Willisau, canton Luzern, in
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1597. In 1630 werd in het college der jezuïeten te Praag een stuk opgevoerd: De H.
Genoveva. In 1650 eveneens bij de jezuïeten te Neyhaus in Bohemen. En zoo gaat
het opsommen door...
De opvoeringen waarvan hier kwestie zijn vooral jezuïetendrama's, naar de
bewerking van Cerisiers verhaal in tooneelvorm gebracht in de vertaling van
Staudacher. Het stuk werd nu eens in 't Latijn, dan weer in 't Duitsch opgevoerd, naar
gelang van de omstandigheden. De bewerker van het drama was meestal de leeraar
der klas van poëzie of rhetorica, en bleef onbekend. Deze bewerkingen gerochten
ook heel zelden gedrukt, zijn meest in handschrift bewaard, of enkel als programma's
bekend gebleven.
Dan zijn er ook nog de drama's der zoogenaamde ‘Wanderbühnen’ of rondreizende
tooneeltroepen, waarvan opvoeringen bekend zijn, doch van de drama's zelf nog
minder is overgebleven dan van de jezuïeten-drama's. Op die wijze werd de
Genovevalegende zeer vroeg verspreid in Frankrijk, Italië, Spanje en bijzonderlijk
in Nederland en Vlaanderen. Fransche bewerkingen zijn ons overgebleven uit 1669
tot 1675, - in de andere Landen eveneens.
Voor Vlaanderen moet vooral vermeld worden de bewerking van A.F. Wouthers
‘De Heylige Genoveva,’ uit 1644. Het stuk van Wouthers is heel veel opgevoerd
geworden, en er bestaat zelfs eene vertaling van in het Duitsch, die berust in de
bibliotheek van Gotha. Het is ook bewezen dat Vlaamsche tooneelspelers het stuk
van Wouthers naar Hamburg zijn gaan opvoeren.
In 't oorspronkelijk Duitsch zijn slechts twee bewerkingen gekend: eene
muziekopera en een treurspel in verzen.
Van de bewerkingen in stijve alexandrijnen gesteld, komen we, midden de XVIIIe
eeuw, in de periode van ‘Sturm und Drang’.
De Genoveva-legende leverde eene uitstekend geschikte stof om volgens de
heerschende geestesgesteltenis bewerkt te worden: met waarheid en naar de natuur.
Karl Martin Plümicke was de eerste die er zich aan waagde, in 1741, onder den titel
‘Siegfried en Genovefa’. Het stuk schijnt echter weinig bijval gekend te hebben, en
is nooit gedrukt geworden.
Daarna komt Maler Muller met zijn stuk: ‘Golo und Genovefa’ dat aansluit en
heelemaal in de stemming is van zijn tijd, behoort tot de hoogdravende ridderstukken,
- eene mengeling van overbruischend geweld en drift, met weemoedige vertee-
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dering, waarin de ijzeren vuist van Götz zoowel als de dweepende Werther hun
invloed hebben doen gelden.
Müller heeft de Genoveva-legende op veel verschillende manieren verwerkt, en
er om zeggens zijn heele leven mede bezig geweest. Het eigenlijke drama heeft hij
gemaakt tusschen 1775 en 1781. Het verscheen slechts in 1811. Het is eene heel vrije
bewerking, die evenveel heeft van het Nederlandsche volksboek als van de Duitsche
sage. Maar met een aantal heel nieuwe personagen, en daarin heeft hij van 't goede
te veel gegeven, omdat de bijgevoegde rollen niets met de handeling te maken hebben.
Daardoor ook krijgt het werk een heel ander karakter - de eenvoud is er uit weg, de
eenheid in de samenstelling eveneens, en het is er hem vooral om te doen effect te
bekomen met schrille kleuren en bruischende lyriek, plastische levensvolheid, waar
Shakespeare en Goethe hun invloed laten gelden. Onder ander opzichten heeft het
drama uitstekende hoedanigheden, en levert eene schoone getuigenis van
uitbeeldingskracht.
De bewerking van Tieck verscheen onder den titel: ‘Leben und Tod der heiligen
Genoveva, ein Trauerspiel.’
Müllers stuk was geschreven in Rome, een zijner vrienden bracht het handschrift
mede naar Duitschland en gaf het Tieck te lezen; hij schonk het maar weinig aandacht
en het gerocht vergeten. Rond dien tijd echter waren de volksboeken in aanzien
gekomen bij de romantiekers, en Tieck zelf verkeerde toen in zijne romantieke
periode. In 1787 waren zijne ‘Volksmärchen’ verschenen. In 1798 viel hem het
volksboekje van Genoveva in handen en dit bracht zijne fantasie in werking. In
Sternbald wordt Genoveva's g schiedenis verteld, en dit bracht er hem eindelijk toe
de stof der Genoveva-legende aan te pakken. Zijn drama verwierf een buitengewonen
bijval en werd geprezen als het hoofdproduct der romantiek.
Het onderscheid tusschen Tieck's drama en dat van Müller is reeds te vinden in
den titel: Leven en dood der Heilige Genoveva. Müller had de heilige in eene gewone
vrouw herschapen en enkel haar leven, geenszins haren dood uitgebeeld.
De proloog van Tieck's stuk speelt in eene kapel, waar de heilige Bonifacius met
eene voorzegging aanvangt, - in tegenstelling met Müller die met wapengekletter
inzet. Golo wordt ons voorgesteld als een fijne, wereldsche mijnheer, die zingt en
muziek maakt, schilderen, dichten en dansen kan. Verder in de handeling
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ontmoet men vele aanknoopingspunten met Müllers bewerking, doch 't meest sluit
hij zich aan bij de redactie van het volksboek. Hier ook echter, evenals bij Müller,
is sterke invloed van Goethe en ook van Shakespeare te bespeuren, - doch het mag
hier ook herhaald dat de invloed van den tijdgeest buiten Goethe en Shakespeare
om, voor een groot deel moet in aanmerking genomen worden, zoodat men niet alles
rechtstreeks als navolging beschouwen mag, en liever besluiten dat Tieck over 't
algemeen zijn eigen gemoedstoestand op zijne personagen heeft overgebracht.
Eene heel persoonlijke opvatting in het stuk van Tieck is de geheime neiging welke
Genoveva gevoelt voor Golo, die hier voorgesteld wordt als een schitterende, jonge
ridder, naast Siegfried die ouder is en ruw. Deze neiging durft Genoveva zich zelf
niet bekennen, doch tracht er een geestelijken vorm aan te geven, - dit is in elk geval
een fijne vondst van Tieck, die psychologisch belangrijk is en op zich zelf te verklaren
valt. Dramatisch ook wint het geval aldus aan diepte, omdat Genoveva's verder lijden
niet meer de tragische schuld ontbeert, en de deelname van den toeschouwer er door
wordt gewekt. Doch jammer heeft Tieck dat zielemotief niet verder uitgewerkt,
Genoveva veel meer als eene Heilige behandeld, die van alle aardsche gevoel ontheven
is. Het lag ook in den aard en gesteltenis van Tieck en in samenhang met de romantiek,
om het mystieke element sterker te doen uitkomen - hij voegt dus bij de vele wonderen
er nog nieuwe aan toe: visioenen en verschijningen - de dood doet hij in persoon
optreden, enz. - de slotscène der stervende Genoveva is zoogoed als eene paraphrase
in bewoording van den mystieker Jakob Böhme. Hieruit blijkt ten duidelijkste den
omgang van Tieck met Tauler en Schleiermacher, met Novalis en Wachenroder,
alsook zijn dweepen met Calderon. Met opzet zoekt hij lyrische uitwerksels. Hij zelf
verklaart dat ‘het heele stuk door proloog en epiloog in eene poëtische omlijsting als
door een droom ingesloten en verder weer vervluchtigd moest worden, om op geen
andere werkelijkheid tenzij de dichterlijke, door de fantasie verrechtveerdigde,
aanspraak te maken’. Om dit uitwerksel te bereiken moest de dichter muziek en
schilderkunst er bij te pas brengen.
We worden hier herinnerd aan de onnatuur der Italiaansche opera, waar Genoveva
soms de rol vervult eener diva die met hare geschoolde stem wondertoeren te
verrichten krijgt. Met de bedoeling van het schilderachtige wordt hier gestreefd naar
het wazige
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het droomerige in de natuur: om den weemoed der herfstnevels, de dampen van den
zomeravond aanschouwelijk te maken. Doch hier vervalt de muziek meestal in ijdelen
klinkklank en 't schilderachtige verwatert in kleurloosheid en mist. Tieck trachtte
niet alleen in zijn godsdienstig gedicht lyriek en dramatische elementen te versmelten,
hij wilde er ook nog het epische aan toevoegen: de heilige Bonifacius moet hier deze
rol vervullen. Maar de uitkomst is dat het een dubbelslachtig product wordt 't welk
door zijne snelle tooneelwisseling een bont karakter krijgt, en de eenheid van den
bouw er geheel in verloren geraakt. Hij laat de indeeling van bedrijven weg - het
eene tooneel volgt het andere op in slaafsche navolging van het volksboek. We missen
er ook de scherpe karakterteekening van Müller, en buiten eenige verrukkelijke
schoonheden van taal, goedgeslaagde schilderingen van weemoed en gevoel, is
nergens een duidelijk omlijnd figuur of toestand, - en alles vergaat in eene nevelige
wolk van wierook...
Eene merkwaardige bijzonderheid: Tieck's drama werd nooit opgevoerd, - en toch
had het in boekvorm een overgrooten bijval, verwekte geweldige aanvallen bij de
rationalisten, en uitbundige bewondering bij de romantiekers.
Daarop volgde: ‘Genovefa Pfalzgräfin am Rein’, van Anton Crenzin (1810).
Genovefa, van Jos. Anton Schuster, Weenen, 1809.
Deze twee stukken zijn nooit in druk verschenen, zijn onder de ridderromans te
rangschikken, maar reiken niet hooger dan het gewone volkstheater.
Ernest Raupach heeft hoogere bedoelingen met zijn treurspel ‘Genoveva’ en kan
als het tegenovergestelde van Tieck's stuk beschouwd worden. In tegenstelling met
Tieck, bekommert Raupach zich heel weinig om de legende, en men zou zich mogen
afvragen waarom zijn drama den naam van Genoveva draagt. 't Zelfde geldt voor de
personen en de karakters. Genoveva bijzonderlijk ziet er heel anders uit dan wij haar
uit de legende kennen. Na 't afreizen van haren gemaal voert zij een vrij en
ongebonden leven, doet niets dan jagen. De verwikkelingen en 't verder verloop der
gebeurtenissen zijn anders en nieuw. Als een knappe dramaturg had Raupert ingezien
wat er met de stof der legende aan te vangen was: Genoveva moest op den
achtergrond, ofwel moest haar lijden 't gevolg zijn van hare schuld. Hij verkoos het
laatste - maar aldus opgevat ging de karakteristiek geheel en al verloren, - daarbij
blijkt het heele samenstel louter oppervlakkig
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maakwerk. In plaats van gelijk Tieck begonnen was, de tragieke schuld te leggen in
eene aardsche neiging tot Golo, geeft hij ons eene Genoveva met wereldschen zin,
die de verleiding eerder zoekt dan ze te vluchten, maar op 't oogenblik dat Golo haar
- en met reden - eene liefdeverklaring doet, toont zij zich ineens de voorname dame,
die eenvoudig tegenover den ‘knecht’ in hare voornaamheid gekrenkt is. Met den
knecht heeft zij enkel omgegaan uit tijdverdrijf. Dit is niets anders dan jacht op
theatraal effect: rhetoriek met de noodige dosis schrik, aandoening, pikante tooneeltjes
zonder eenige diepte.
In Müllers Golo en Genoveva is de ‘Sturm und Drang’ te herkennen, in Tiecks
Leven en Dood van de H. Genoveva, de romantiek; in Raupachs Genoveva het
Duitsche rationalismus. In Hebbels ‘Genoveva’ integendeel komt het pessimisme
en de innerlijke tweespalt van onzen tijd te voorschijn.
Hebbel houdt zich met zijn drama slechts aan de groote trekken der legende met
daarbij: herinneringen aan Müller, Tieck, Raupach. Hij ook vindt alleen het
dramatische element in het karakter van Golo. Deze vecht tegen het noodlot waarin
de toestanden hem hebben geplaatst, - doch eens zoover dat hij zijne liefde verklaard
heeft, is hij genoodzaakt verder te gaan - tot de uiterste consequentie zijn verraad
door te voeren. Hij ondervindt te laat dat Genoveva geene gewone vrouw is, maar
eene heilige, doch dan is het kwaad reeds gebeurd. Alles zit hier zoo vast
ineengeschakeld dat er geen weerkeeren of herstellen mogelijk is, en uit de schuldige
liefde wordt de haat geboren.
Hier is Golo geen dweeper, geen renaissanceheld, geen übermensch, maar
eenvoudig een tobber, die te veel nadenkt en ontleedt en zich zelf kwelt, - een figuur
in volle diepte uitgebeeld. Genoveva integendeel mist alle persoonlijkheid, is eene
heilige zonder meer, passief tegenover de gebeurtenissen. Tusschen Golo en Genoveva
staat Siegfried - eene ondankbare rol - en Hebbel heeft er van gemaakt wat er van te
maken viel. Hij stelt Siegfried namelijk voor als de schuldige: 1) omdat hij zijne
vrouw overlaat aan een hartstochtelijken jongeling; 2) omdat hij aan Genoveva's
onschuld durft te twijfelen. Hij ook moet nu als zijne straf ondervinden: niet geweten
te hebben dat Genoveva eene heilige was. Hebbels drama is in hooge mate
teneerdrukkend, en mocht, wellicht om die reden, weinig bijval genieten.
Waar Hebbel zijn dramtisch element enkel in Golo vinden
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kan, zoekt Otto Ludwig het in 't karakter van Genoveva. Daarom echter, als hij haar
in 't middenpunt der handeling stelt, ziet hij zich verplicht tot het aannemen van eene
tragische schuld. Hij zoekt die schuld in ‘vrouwelijke trots’. Hare zelfbewuste sterkte
verblindt haar, zij kent geen gevaar en wil dus ook geen verweer. Zonder het te weten
drijft zij een spel met Golo en met zich zelf. Eerst met de liefdeverklaring van Golo
valt haar de blinddoek weg, en wordt zij bewust van hare schuld. De verschrikkingen
van het woud brengen haar tot inkeer.
Ludwigs drama is echter onuitgewerkt gebleven, is enkel onder vorm van plan en
schetsen bewaard.
Al 't geen daar achter komt, is van mindere hoedanigheid. 't Geen Kulemann,
Anton, Kayser, Wichmann, Lachmann geleverd hebben is eenvoudig namaaksel,
compilatie, ofwel dramatiseeren van het volksboek. Het gedicht van Frans Wichmann
kan best een libretto heeten voor eene opera, lijkt eerder eene onvrijwillige parodie.
Het tooneelspel van Lachmann munt uit door oorspronkelijkheid van opvatting,
bijzonderlijk voor 't geen de figuur van Siegfried betreft, doch voor de rest blijft het
niet meer dan gewoon maakwerk, zonder gevoel of diepte.
Het stuk van Dingelstedt ‘Genoveva, grosses romantisches Ritterschauspiel mit
Gesang und Tanz, in 5 Aufzugen - is eene travestie, - bz. tegen Tieck gericht - en
bedoeld eigenlijk als vastenavondspel.
Daarmede kunnen wij het overzicht der bewerkingen van de Genoveva-legende
sluiten. Er blijven nu nog enkel de muzikale composities, want de toondichters hebben
zich altijd heel sterk door de stof der legende aangetrokken gevoeld.
De jezuïeten-drama's van de XVIIe en de XVIIIe eeuw werden reeds door muziek
opgeluisterd. Niemand minder dan Joseph Haydn staat aan de spits met zijne
compositie voor het poppenspel dat in 1777 te Esterhaz werd opgevoerd.
In 1790 verscheen een melodrama met muziek van L. Junker.
In 1830 schreef Anselm Hüttenbrenner, een vriend van Beethoven en Schubert,
eene ouverture op Tiecks Genoveva.
In 1841 werd te Berlijn eene romantische opera opgevoerd ‘Golo en Genoveva’
met muziek van Huth, op tekst van A. Görner, naar het drama van Tieck.
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In 1847 componeerde W. Ambros eene ouverture op Tiecks gedicht.
Zulk een romantisch onderwerp moest heel zeker Schumann bijzonder aantrekken.
Hebbels Genoveva had op hem een zulkdanigen indruk gemaakt, dat hij den Dresdener
dichter Robert Reinich verzocht hem een tekst te leveren. Die tekst voldeed hem
echter niet, en hij wendde zich dan rechtstreeks tot Hebbel - deze beloofde, doch
leverde niet. Dan ging hij het zelf aan een tekstboek te maken, naar 't werk van Hebbel
en Tieck. Bruno Golz die het bespreekt, is van oordeel: ‘De sterkste Schumann
vereerder moet toegeven dat dit tekstboek volkomen mislukt is, en wel omdat hij
zijne stof voornamelijk bij Hebbel gehaald had in plaats van bij Tieck. Schumann
scheen vooral op krachtig effect uit te zijn, wilde alles: ‘Duitsch, Kuisch en Rein’ dit echter met heel grove bijzonderheden gemengd, - met 't gevolg dat Schumanns
muziek, bij dien mislukten tekst, heelemaal ondramatisch geworden was. Listz die
in Weimar eene opvoering er van dirigeerde, sprak zijn oordeel uit over het werk,
als volgt: ‘Geneviève est musicalement la soeur de Fidelio, mais le pistolet de Leonore
lui manque.’ - daarmede bedoelend dat haar het dramatisch element ontbrak.
Het stuk werd dan ook heel weinig opgevoerd.
In 1874 werd in Nürnberg eene opera ‘Genoveva’ opgevoerd van Bernard Scholz.
Het is eigenlijk eene omwerking van Tiecks gedicht, dat goed gelukt heeten mag.
In het boek van Bruno Golz komt verder een heel merkwaardig artikel voor over het
volksschouwspel met betrek op de Genoveva-legende, gelijk het vroeger, en nu nog,
bijzonderlijk in Steiermark en de Beiersche Alpenstreken nog veel opgevoerd wordt.
De tekst voor dit volkstooneel leverde Schlossar, en is eene bewerking naar den
grondtekst van Jacob Schlagbauer uit 1828, - eene woordgetrouwe dramatiseering
van het Duitsche volksboek. Op andere plaatsen in Duitschland zijn opvoeringen
bekend, ook in Tyrol, Zwitserland en Schlesiën. Hetzelfde mogen wij zeggen voor
Vlaanderen waar het stuk van Genoveva nog geregeld en met grooten bijval opgevoerd
wordt, bijzonderlijk door rondreizende troepen, en in de kermistent op de jaarmarkten,
en niet minder bij onze tooneelmaatschappijen op den buiten.
Voor het poppenspel ook leverde de legende eene dankbare
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stof. Onder de merkwaardigste stukken gewaagt Bruno Golz van Jos. Karl von
Pauersbach die voor het marionettentheater van vorst Esterhazy een Genovevastuk
heeft geschreven waarop Jos. Haydn muziek componeerde, in 1777. In het jagershuis
te Tabarz in Thüringen werd een Genoveva-drama met poppen gespeeld, waarvan
het scenarium bewaard is, door Schikaneder vervaardigd. Verder zijn er ontelbaar
andere bekend, waar tot heden toe, o.a. in München - het Schmittsche
marionetten-theater - het Genoveva-stuk wordt opgevoerd.
Volledigheidshalve kunnen wij nog vermelden: een Kindertooneelstuk ‘Genoveva’
bewerkt door Ernst Siewert. Naar het Duitsche volksboek, doch met betrek tot een
kleuterpubliek, werd de liefde van Golo tot Genoveva weggelaten, en de ontrouwe
Golo áls heerschzuchtige booswicht voorgesteld.
Dan zijn er ook nog de dichters die bij Genoveva stof tot inspiratie gevonden hebben
- en niet enkel de volksdichters. De eerste onder de kunstdichters is Müller geweest
met zijne ballade: ‘Die Keusche Genovefa im Thurm’.
Karl Simrock schreef twee Genoveva-gedichten. De katholieke priester Johannes
Weissbrodt dichtte een omvangrijk epos ‘Genoveva’ te Münster in 1859.
Daarmede is nu alles gezegd wat er over het onderwerp te vernemen valt. Jammer
dat de bronnen die ik heb kunnen bemachtigen alle van tamelijk ouden datum zijn,
- en ik niets uit lateren tijd heb kunnen ontdekken.
Het boek van Seuffert: ‘Die Legende von der Pfalzgräfin Genovefa’ is van 1877.
Ersch und Grüber ‘Encyclopedie’ van 1853.
F. Brüll: ‘Die Maifelder Genovefa’ van 1897.
Sauerborn: ‘Geschichte der Pfalzgräfin Genovefa’ van 1856.
Het boek van Bruno Golz: ‘Pfalzgräfin Genovefa in der Deutschen Dichtung’ van
1897.
Toch heb ik het daarbij niet willen laten: ten deele om de topografie der streek,
als document voor mijne bewerking der legende, en ook uit nieuwsgierigheid om
het land van Genoveva eens te bezoeken, ben ik er heengetrokken. Van Andernach
uit naar het Laacher-meer, en de benediktijner-abdij van Maria-Laach loont het reeds
de moeite om de schoonheid van het land-
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schap. In het klooster zelf echter is over Genoveva niets belangrijks te vernemen
tenzij voor den philoloog die zou willen de eerste handschriften welke den grondtekst
der legende bevatten, gaan bestudeeren. Heel in de buurt echter wordt men reeds
gewaar in het Land van Genoveva te zijn. Niet ver van Mayen ligt de Hochsimmer,
een heuvel waar het heet dat de burcht van Siegfried moet gestaan hebben; bij Mayen
zelf hebt ge de Genoveva-burg - de oude ruïne van een middeleeuwsch slot. Te
Niedermendig, in de volcanische landstreek van den Eifel zijn de groeven waar men
ten tijde der Romeinen reeds de voortreffelijkste molensteenen haalde; daar is nu de
vermaarde inrichting der Genovevabronnen, die een bijzonder tafelwater leveren,
benevens eene bekende heelkundige badinrichting. Met als eenige referentie dat ik
belang stelde in Genoveva, viel mij dadelijk de hartelijkste ontvangst te beurt, en
moest ik heel de prachtige inrichting bezichtigen. Het bleek algauw dat die inrichting
nog iets meer van Genoveva had dan den naam der firma, want tot mijne verrassing
mocht ik in de bureaux een volledig Genoveva-archief inkijken, - met niet alleen
alles wat in boekvorm over het onderwerp bestaat, maar ook een exemplaar der
gedichten, de drama's, tooneelspelen, de muziek, en al wat in graphische en beeldende
kunst ooit over de Genoveva-legende door artisten werd voortgebracht, - een echt
Genoveva-museum!
In de kerk van Kruft - een dorp in de buurt - kan men bemerken dat Genoveva er
als eene locale heilige wordt vereerd: er zijn tafereelen uit de legende in de
brandvensters aangebracht. In eene opene, eenzame en onbewoonde vlakte eindelijk
ontwaart men de kapel van Frauenkirchen - een klein kerkgebouw in renaissancestijl
hersteld. Er was geen mensch omtrent, en ik heb er op mijn duizend gemakken foto's
kunnen nemen van de graftombe met de steenen figuren die Siegfried en Genoveva
moeten verbeelden, maar die van veel later tijd zijn - hoogstens uit de XIIIe eeuw of
de XIVe. Van het groote bas-relief Siegfrieds jacht voorstellend - van nog veel lateren
tijd, en nog enkele bijzonderheden meer.
Op ontdekkingstochten van dien aard heeft men de tegenkomsten meestal aan het
toeval te danken, - ik meende dat er verder niets meer te vernemen viel, toen ik aan
het venster der herberg bij de kapel, een stel zichtkaarten ontwaarde. Dit zijn voor
den toerist documenten van belang, welke men slechts ter
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plaats bemachtigen kan. Een gesprek met de waardin valt in zulke omstandigheden
ook niet te versmaden, want daar vernam ik onder ander al het merkwaardige over
de streek: namelijk de Genoveva-krocht, de Golo-toren te Mayen, het Golo-bosch
en de Bierling te Thür waar Golo des nachts komt spoken... Dit alles is wel het sterkste
bewijs dat Genoveva in de streek nog zoo populair is als voor tweehonderd jaar en
vroeger. Zij vertelde mij verder over den toeloop naar de kapel - een soort bedevaart
of ommegang den eersten Zondag van Meimaand, zoodat de kapel van Frauenkirchen
nu nog een toevluchtsoord gebleven is voor menschen die door de tusschenkomst
der heilige Genoveva, hulp van den Hemel inroepen.
Als besluit van ons gesprek zegde de waardin mij: ‘Menheer, als gij over
Sint-Genoveva meer wilt vernemen, ga dan bij Pfarrer Rausch te Thür, die weet er
alles van. Hij houdt zich zijn heele leven lang daarmede bezig!’ Dàt was mij eene
kostelijke aanwijzing, en klonk in mijn ooren. Een half uur later belde ik aan in de
pastorij te Thür. De meid die opendeed, vroeg ik den heer Pfarrer te spreken. Een
oude, grijze priester ontving mij in de spreekkamer en bekeek mij met eenig
wantrouwen. (Het was in 1919 en Thür ligt in het bezette gebied!) Ik zegde hem
gekomen te zijn om over Genoveva te spreken, - dat ik een groot boek aan 't schrijven
was - eene kulturhistorische bewerking der legende... Ik verwachtte dat dit woord
bij den Genoveva-specialist ineens alle wantrouwen zou doen verdwijnen, maar tot
mijn groote verwondering, kreeg ik het tegenovergestelde uitwerksel. Hij scheen wel
in twijfel of hij me zou te woord staan.
- Legende? Bij Genoveva is er geen kwestie van legende! antwoordde hij tamelijk
bitsig.
Zonder het te weten had ik met dit woord ‘Legende’ mijn spel verbeurd, blijkbaar
miek dit op den Genoveva-historicus het uitwerksel van eene persoonlijke belediging.
Ik wist mijn flater echter gauw te herstellen, en wel met 't gevolg dat Pfarrer Rausch
mij tot zijn studeervertrek toeliet, en wij gemoedelijk neerzaten om te praten over 't
geen hij noemde: zijn levens-onderwerp.
Pastoor Rausch is er nu een van het soort gelijk ik hierboven aanhaalde, die 't geval
van Genoveva rangschikken onder de ware gebeurtenissen en beschouwen als historie.
Hij heeft er inderdaad zijn heele leven aan gewijd om opzoekingen te doen, en wel
met den ijver van een vakgeleerde. Hij miek ten ander op mij den in-
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druk van een ernstig en goed onderlegd wetenschappelijk man - hoegenaamd geen
dweeper, iemand die werkt met methode en overtuigd is dat hij de zaak bij 't goede
eind heeft. 't Geen hij mij mededeelde over de uitslagen der opgravingen van
Siegfriedburg, en 't geen hij nog voornemens was te doen, mag inderdaad merkwaardig
heeten. In het philologisch gedeelte bleek hij al even beslagen, en volkomen op de
hoogte van het onderwerp; - hier ook had hij veel belangrijke dingen ontdekt. Hij
toonde mij dan een lijvig handschrift voor een boek dat hij over Genoveva wilde
uitgeven. Maar op mijne vraag - die hem naïef moet geschenen hebben - of hij nu
gauw met de uitgaaf zou klaarkomen (ik meende namelijk uit zijn boek voordeel te
kunnen trekken voor het mijne!) liet hij meewarig en moedeloos het hoofd op de
borst zinken, schudde ontkennend en mompelde iets van: ‘Nicht Zeitgemäss!...’ De
man scheen inderdaad zoo ontmoedigd, teneergeslagen, gedemoraliseerd door die
bezetting van zijne streek door vreemde troepen, en dat gold voor hem dat er
voorloopig van niets meer kwestie kon zijn, - ook niet van zijn levenswerk - zoolang
er een vreemde soldaat op Duitschen bodem verbleef. (Ik heb ten ander in Thür zelf,
en ook in de heele Eifelstreek, geen enkelen soldaat kunnen ontwaren!) Arme man!
Ik had den moed niet te gewagen over de Duitsche bezetting die wij vier jaar lang
onderstaan hadden, en in bedenkelijker voorwaarden! Om hem met woorden te
troosten of eene betere toekomst voor te spiegelen, hielp niet. Hij voelde zich te oud
om nog iets te kunnen verwezenlijken. Ik ben echter vertrokken met de overtuiging
dat Pastoor Rausch er deugd aan gehad heeft iemand te ontmoeten in zijne
eenzaamheid, om over zijn lievelingsonderwerp te kunnen spreken.
Sedert heb ik van hem niets meer vernomen, heb hem ook niet geschreven, omdat
bij mij altijd het plan nog bestaat den Genoveva-profeet in zijn Land te gaan opzoeken,
om te vernemen hoe het met zijne groote publicatie gesteld is. Dat God hem ten
minste het leven verleene om zijn boek uitgegeven te zien, ten bate van wie er belang
in stellen. Ik verlang er naar.
En hiermede heb ik over Genoveva alles gezegd wat ik er over weet.
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Vierde bijdrage tot de Bibliographische Geschiedenis van het
Microscoop
Door Prof. Dr. Alb. J.-J. Van De Velde
Werkend Lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
In mijne vierde bijdrage(1), de laatste, heb ik de bibliographie vereenigd tusschen
1750 en 1800, aldus gedurende het tijdperk beginnende na de werken van Lieberkühn
en eindigende met deze van George Adams zoon. Na de Fransche omwenteling,
gedurende de oorlogen van Napoleon, valt het geestesleven in de onwerkzaamheid;
na dit tijdperk van slaap ontwikkelt zich opnieuw de wetenschap om aanleiding te
geven tot de hedendaagsche ontdekkingen.

D. Bibliographie tot George Adams.
Plaucus.
Over Plaucus zocht ik te vergeefs. Alleen heb ik de Nova Acta Lipsiae 1757, Suppl.
8, blz. 104, deze inlichting gevonden:
Fabii Columnae Lyncei Φυιοβαςανος, cui accessit vita Fabii, et Lynceorum
notitia, adnotationesque in υιοβασανον, Jano Plauco Ariminensi auctore,
et in Senensi Academia anatomes professore publico. Florentiae 1744,
typis Petri Cajetani Viviani.

(1) Zie Verslagen en Mededeelingen Kon. Vlaamsche Academie, 1927, 575-611; 1927,
1157-1196; 1928, 691-735. Evenals voor de 3 eerste bijdragen werden in de 4e bijdrage de
figuren op de kosten van het Universitair Vermogen der Unversiteit Gent uitgevoerd.
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Plaucus zou aldus leeraar geweest zijn in de Academie van Sienna. In het referaat
wordt vermeld dat de benamingen microscoop en telescoop van Caesius zijn.

Mann James en Ayscough James.
Over Mann en Ayscough vond ik in de biobliographie bijna niets; van hen bestaat
niets in de bibliotheken van Gent en van Brussel. De catalogus van Sotheran,
Bibliotheca chemico-mathematica 1921, blz. 564 vermeldt het volgende:
Mann James and James Ayscough, opricians: Description of the Compound
(commonly call'd the Reflecting or Double) Microscope, with great
Improvements: Description of the solar, or Camera-obscura Microscope,
ca 1750, 8o.
The chief impovements claimed are an improved objective with an
increased magnifying power, and a morable stage. The microscope also
contained a parabolic condenser for dark-ground illumination, for which
it is claimed that this microscope was the first to use it ‘underneath the
middle of the stage’.
Het British Museum bezit een ander werk:
Mann James optician and Ayscough James. The description of a Pocket
Microscope, with the apparatus thereto belonging... as made by J.M. and
J.A. London 1750?, 8o (Brit. Mus. 8715 aaa 39).
Van James Mann, zegt Harting (III, blz. 150): ‘De werktuiglijke inrigting der
mikroskopen van James Mann komt in de hoofdzaak met die van Jones overeen. Wat
hun optisch vermogen betreft, zoo schijnen zij voor den tijd, waarin zij gemaakt
werden, zeer goed te zijn geweest.’

Hill John (1716? †1775).
Een vlijtige geleerde, die eerst in een apotheek te Westminster werkte; in 1738 werd
hij apotheker te Londen en kreeg later een diploma van geneeskunde van de
Universiteit van St-Andrews. Hij heeft zeer veel geschreven, zoowel over letterkunde
als over wetenschappen. Over micrographie vind ik zijne uitgebreide bibliographie:
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Essays in natural history and philosophy, containing a series of discoveries
by the assistance of microscopes, London 1752 in 8o, Nederlandsche
vertaling te Haarlem in 1753 in 8o, The book of nature or the history of
insects, Engelsche vertaling van Jan Swammerdam, London 1758 in fo;
Hillii enucleata observatio microscopica decima et sexta, Petropoli 1760
in 4; Construction of timber from its early growth, explained by the
Microscope and proved from experiments, London 1770, 2e uitgave,
London 1774; A decade of curious insects, shewn in their natural size, and
as they appear enlarged before the lucernal microscope, London 1773.
Hill vervaardigde lenzen uit robijn en granaat, die de glazen lenzen bleken te
overtreffen.
[1751 Hill] A history of the materia medica. Containing Descriptions of
all the substances used in Medicine; their Origin, their characters when in
Perfection, the Signs of their Decay, their Chymical Analysis, and an
Account of their Virtues, and of the several Preparations from them now
used in the Shops. By John Hill, M.D. Member of the Royal Academy of
Sciences at Bourdeaux. London: Printed for T. Longman, C. Hitch and L.
Hawes, in Paster-noster Row; A Millar, opposite Catharine-Street in the
Strand; and J. and J. Rivington, in St-Paul's Church-yard. MDCCLI. (Bibl.
Univ. Gent 181 A4, 8 + 895 blzz., index, 24.4 × 20 cm.).
Niets over micrographie.
Hill (John Quack M.D., Self styled Sir John), Essays in Natural History
and Philosophy, containing a series of Discoveries by the assistance of
microscopes, 1752 (Brit. Mus. 440 f. 19).
In den Catalogus van Sotheran Bibliotheca chemico-mathematica (1921, blz 468)
vindt men onder nr 9286: ‘Dr Johnson in his conversation with George III justly
ridiculed a statement of the author, that hat could get great magnifications by looking
at the same object simultaneously through two microscopes.’
[1757 Hill] Eden: or a compleat body of gardening. Containing plain and
familiar directions for raising the several useful products of a garden,
fruits, roots, and herbage; From the practice of the most successful
gardeners, and the result of a long experience. Together with the culture
of all kinds of flowers, according tot the methods of the English, French,
and Dutch florists. And the knowledge of curious plants, after the system
of Linnaeus. With figures and descriptions of the flowers and plants proper
for a garden. Including the care and culture of the pleasure-garden. The
business of the seminary for every week in the year. Catalogues and
accurate descriptions of the fruits
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as they come into season; and new and practical directions for the
management of fruit-trees. With the best methods of culture for the severat
Articles of the Kitchen-garden: and the compleat Management of the
ground for raising them, in the natural and artificial Manner. Compiled
and digested from the papers of the late celebrated Mr. Hale. By the authors
of the Compleat body of Husbandry. And comprehending the art of
constructing a garden for use and pleasure; The best methods of Keeping
it in order: and the most perfect accounts of its several products. London:
Printed for T. Osborne, in Gray's Inn; T. Trye, near Gray's Inn Gate
Holborn; S. Crowder and Co on London Bridge; and H. Woodgate, at the
Golden Ball in Pater-noster-Row. MDCCLVII. (Bibl. Univ. Gent HN88,
titelplaat, dedication, preface, contents, 712 blz., index, 40.8 × 25.4 cm.).
De opdracht aan de Earl of Bute is geteekend John Hill 5 november 1757. Niets over
microscoop.
[1766 Hill] Die Art und Weise durch eine regelmàssige Ordnung der Cultur
oder Wartung, gefullte Blumen aus einfachen zu ziehen. Von D.J. Hill.
Aus dem Englischen ùbersetzt und mit Kupfern erlàutert. Nùrnberg, im
Verlag bey Johann Michael Seligmanns seel. Erben. 1766 (Bibl. Univ.
Gent HN923, 48 blzz., 8 platen, 22.1 × 13.8 cm.).
[1773 Hill]. Le sommeil des plantes, et la cause du mouvement de la
sensitive, expliqués par M.J. Hill; dans une lettre à M. de Linné, Professeur
de Botanique, à Upsal. Ouvrage traduit de l'Anglais. Par M.***. A Genève.
Et se trouve à Paris, chez J.-P. Costard, Libraire, rue St-Jean-de-Beauvais.
MDCCLXXIII. (Bibl. Univ. Gent HN974, XII+52 blz., 19.5 × 10.8 cm.).
Het British Museum bezit over Hill John M.D., calling himself Sir John Hill, de
volgende werken:
The construction of Timber from its early growth, explained by the
microscope and proved from experiments. London 1770, 8o.
A Decade of curious Insects... shewn in their natural size; and as they
appear enlarg'd before the lucernal microscope...with their history,
characters.. and places of abode; on ten quarto plates (coloured), and their
explanations. London 1773, 4o.
Hillii enucleata observatio microscopica decima et sexta. J.T. Kleinii...
Dubia circa plantarum marinarum fabricam, 1760, 4o.

Magny Alexis.
Over Magny vond ik alleen eene inlichting in La France Litteraire; Harting noemt
hem niet. Van hem bezitten de Bibliotheken van Gent en van Brussel niets.
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In La France Litteraire van Querard treft men aan: ‘Magny Alexis, du diocèse
d'Amiens, ingénieur physicien: Mémoire sur le rachitis ou la maladie de la colonne
vertébrale à laquelle les enfants sont sujets 1780 in 8. Mémoire sur un microscope
1753 in 12. Mémoire qui a remporté le prix d'encouragement proposé par l'Académie
des sciences 1777.’

John Dollond (1706 †1761).
Engelsche opticus, die de refracting telescopes verbeterde, en daarover eene
mededeeling deed in de Philosophical Transactions van 1753; hij vervaardigde voor
deze maal achromatische objectieven. Van hem bevatten de Philosophical
Transactions: Account in refrangibility of light, Improvement in reflecting telescopes,
Aberration in the object glasses of refracting telescopes.
Het Britisch Museum bezit van John Dollond: Some account of the discovery made
by J.D. which led to the grand improvement of refracting telescopes 1789; Description
of the approved achromatic telescope made by P. and J.D. 1800?; Directions pour
l'usage de l'octant de Hadley perfectionné 1790?; Lettera di L. Selva sul rivrotato da
lui fatto del flintglass pei telescopi accromatici del signor Dollond di Londra 1771.

Peter Dollond (1730 †1820).
Zoon van John, werkte met zijn vader tot het verbeteren van optische toestellen;
buiten eenige verhandelingen in de Philosophical Transactions, heeft hij een boek
over refracting telescopes in 1789 uitgegeven. Het British Museum bezit van hem
Some account of the discovery made by J. Dollond which led to the grand
improvement of refracting telescopes, London 1789; Description of a binnacle
compass, 1812; Description of the girometer 1811; Description of the approved
achromatic telescope 1800?; Directions pour l'usage de l'octant de Hadley 1790?
Op menige plaatsen spreekt Harting (III, 78, 81, 112, 148, 150, 165, 176, 325,
363, 417) van Dollond, die verscheidene verbeteringen aan het microscoop toebracht:
de voorwerptafel werd voorzien van twee schroeven waarmede die tafel in
verschillende richtingen kon bewogen worden; voor de eerste maal schijnt
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het Huygensche oculair gebruikt te worden; achromatische lenzen werden verbeterd
en meer en meer gebruikt; aan het zonmicroscoop werd een objectief gebracht,
bestaande uit twee plano-convexe lenzen; eene bijzondere inrichting veroorloofde
het licht al de intensiteittrappen te doen doorloopen; de verdeelingen van zijne glazen
micrometers waren 0,007 mm. groot.
[1765 Dollond]. An Account of an Improvement made by Mr. Peter
Dollond in his New Telescopes; In a Letter te James Short, M.A.F.R.S.
with a Letter of Mr. Short's to the Rev. Thomas Birch, D.D. Secret. R.S.
Phil. Trans., vol. 55 for the Jear 1765, London 1766, 54-56.

Francis Watkins.
Ik kon tot nu toe over Watkins, die volgens de bibliographie een opticus was, in de
biographie niets vinden; Harting noemt hem niet.
[1754 Watkins]. L'exercise du microscope, contenant un Abregé de tout
ce qui a été ecrit par les meilleurs Autheurs touchant les objects les plus
curieux: Avec Les Precautions qu'on doit prendre pour faire les
Observations avec Succes. Auquel est ajouté La Description d'un
Microscope, qu'on peut appeler universel, d'autant qu'on y trouve les
Proprietez de toutes les differentes sortes qui ayent encore parues. Construit
sur un nouveau Plan, par François Watkins. A Londres: Imprimé pour
François Watkins, Opticien, à Charing Cross. 1754. (Kon. Bibl. Brussel
V39382, 8+97 blz., 3 platen, 16.2 × 9.7 cm.).
Na de beschrijving van het eenvoudig microscoop dat op een voetstuk wordt gedragen,
en van het materiaal dat in micrographische waarnemingen wordt gebruikt, van het
zonnemicroscoop, worden de vergrootingen met de glazen verkregen besproken;
schr. herinnert dat Leeuwenhoek de grootte der voorwerpen door vergelijking met
zandkorreltjes bepaalde, dat Jurin dunne metalen draden benuttigde. Door het gebruik
van 1, 2, 3, 4, 5, 6 of 7 glazen met respectievelijke brandpuntafstanden van 1/20,
1/10, 3/20, 1/4, 2/3, 1/2, 3/4 duim, zijn de vergrootingen in diameter 160, 80, 53, 32,
20, 16, 11; de vergrootingen worden ook gegeven in oppervlakte en in volume
(solidité!) Eindelijk worden een aantal microscopische voorwerpen, uitvoerig
beschreven.
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Ellis John (1710? †1776).
Eerst handelaar, studeerde Ellis de natuurwetenschappen en werd in 1754 fellow of
the Royal Society. Hij overleed te Londen op 15 October 1776.
Het watermicroscoop van Ellis diende vooral voor waarnemingen op levende
waterdieren: het voetstuk draagt een ringvormige voorwerptafel, waarin eene vlakke
glazen schijf of een hol glas kan worden geplaatst; de lenzenarm is beweegbaar, en
de lenzen worden door een terugkaatsenden spiegel verlicht.
[1755 Ellis]. An essay towards a natural history of the coralines, and other
Marine Productions of the like kind, commonly found on the Coasts of
Great Britain and Ireland. To which is added The Description of a large
Marine Polype taken near the North Pole, by the Whale-fishers, in the
Summer 1753. By John Ellis, F.R.S. London: Printed for the Author; And
Sold by A. Millar, in the Strand; J. and J. Rivington, in St-Paul's
Church-Yard; and R. and J. Dodsby, in Pall-Mall. MDCCLV. (Kon. Bibl.
Brussel, V43421, XVII + 103 blzz., 38 platen, 25.8 × 19.4 cm.).
Het oorspronkelijk boek wordt door den schrijver opgedragen aan de princes-weduwe
van Wallis, uit London 15 dec. 1754. Voor de andere bijzonderheden, zie 1756 Ellis.
[1756 Ellis]. Essai sur l'histoire naturelle des corallines, et d'autres
productions marines du même Genre, qu'on trouve communement sur les
cotes de la Grande Bretagne et d'Irlande; Auquel on a joint une description
d'un grand polype de mer, Pris auprès du Pole Arctique, par des Pêcheurs
de Baleine, pendant l'Eté de 1753. Par Jean Ellis, Membre de la Société
Royale. Traduit de l'Anglais. A La Haye, chez Pierre De Hondt,
MDCCLVI. (Kon. Bibl. Brussel V4342, XVI+125 blz., 39 platen, 26 ×
20 cm., Bibl. Univ. Gent HN209).
Het boek wordt door den uitgever aan de koningin van Zweden, van uit Den Haag
20 maart 1756 opgedragen. De microscopische waarnemingen worden met het
microscoop van Cuff gedaan waarvan de beschrijving op het einde, met behulp van
eene plaat, wordt gegeven. Ook werden de microscopen van Wilson gebruikt. In het
exemplaar van de Bibliotheek der Universiteit Gent zijn de platen, die op kunstige
wijze geëtst zijn, sierlijk gekleurd, in den tekst verspreid.
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[1769 Ellis]. Observations on a particular Manner of Encrease in the
Animalcula of vegetable Infusions, with the Discovery of an indissoluble
salt arising from Hempseed put into water till it becomes putrid. By John
Ellis, Esq; F.R.S. Phil. Trans., Vol. 59 for the year 1769, London 1770,
138-152, 1 plaat.
Beschrijving van infusoriën, met het microscoop van Wilson bestudeerd. Ellis sluit
zich bij de meening van Needhain aan dat de zwammen tot de planten behooren.
[1786 Ellis]. The natural history of many curious and uncommon
Zoophytes, collected from various parts of the globe By the late John Ellis,
Esq. F.R.S. Soc. Reg. Upsal. soc. Author of the natural History of English
Co allines, and other works. Systematically arranged and described. By
the late Daniel Solander, M.D.F.R.S. &. With sixty-two plates en graven
by principal artists. London: Printed for Benjamin White and sun, at
Horace's head, fleetstreet; and Peter Elmsly, in the Strand. MDCCLXXXVI.
(Kon. Bibl. Brussel II 28810, XII + 208 blzz., 63 platen, 28.2 × 22.4 cm.
Het boek wordt aan den voorzitter van de Royal Society Joseph Banks door de dochter
van den schrijver Martha Watt opgedragen, en bevat eene lijst der mededeelingen
door John Ellis in de Royal Society gepubliceerd. Philosophical Transactions, vol.
48, blz. 115, 305, 504, 627; vol. 49, blz. 449, 806; vol. 50, blz. 189, 280, 441, 845;
vol. 51, blz. 206, 504, 929; vol. 52, blz. 357, 661; vol. 53, blz. 419; vol. 56, blz. 189,
193, 204; vol. 57, blz. 404, 428; vol. 58, blz. 75; vol. 59, blz. 138; vol. 60, blz. 518,
524; vol. 66, blz. 1. De mededeeling in vol. 59, blz. 138 bespreekt de diertjes van
plantenuittreksels.
Het boek bevat ook het verslag van den voorzitter van de Royal Society betreffende
het teekenen van de eerepenning Godfrey Copley aan John Ellis op 30 november
1768.

Leonard Euler (1707 †1783).
Wiskundige geboren te Bazel op 15 april 1707 en overleden op 7 september 1783.
Hij werd in 1733 hoogleeraar te Petersburg, daarna in 1741 te Berlijn, daarna in 1766
opnieuw te Petersburg. Hij heeft buiten de wiskunde ook de natuurkunde, de anatomie,
de chemie et de plantkunde bestudeerd, en liet een aantal werken en verhandelingen
verschijnen. Euler was de eerste die het nut
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van vereenigde lenzen aantoonde en die de achromatisatie der objectieflenzen
voorstelde. In een werk verschenen in 1750 geeft hij verbeteringen aan over het
verlichten van ondoorschijnende voorwerpen in het onderzoek met den tooverlantaarn
en met het zonnemicroscoop. Daartoe raadt hij aan, zegt Harting (III, blz. 322), bij
den tooverlantaarn twee elliptische holle spiegels te gebruiken, in dier voege vóór
het voorwerp geplaatst, dat de lamp zich in het eene brandpunt van elken spiegel
bevindt, terwijl het voorwerp in het andere geplaatst is. Bij het zonnemicroscoop
stelt hij voor eene lens zoodanig in eene schuinsche richting voor en ter zijde van
het voorwerp te brengen, dat de door eenen spiegel opgevangen zonnestralen op het
voorwerp geconcentreerd worden.
De Dioptrica van L. Euler werd in 1911 door Emiel Cherbuliez te Leipzig en
Berlijn bij den uitgever Teubner opnieuw in het licht gebracht.
Emendatio laternae magicae ac microscopii solaris, auct. L. Eulero. Novi
commentarii Academiae Scientiarum imperialis Petropolitanae, III ad
annum 1750 et 1751 (blz. 363; Ref. Nova acta Lipsiae 1759, 28, blz. 321.
De novo microscopiorum genere ex sex lentibus composito. Nori
commentarii Acad. Petrop. 1768, XII, blz. 195.
In dit stuk, zegt Harting (III, blz. 153) toont Euler de voordeelen aan van een uit zes
lenzen samengesteld microscoop, en berekent hunne krommingen, openingen en
onderlinge afstanden voor microscopen, die den diameter 600, 2000 en 4000 maal
zouden vergrooten.
[1756 Euler]. Extrait d'une lettre de M. Euler, écrite à M. du Hamel le 3
fevrier 1756. Mem. Acad. Royale 1756, Paris 1762, 214-216.
Betreft het verbeteren van de oogbrillen; schr. meent het noodig dat het vereenigen
van glazen goede uitslagen leveren kan.
[1757 Euler]. Regles générales pour la construction des telescopes et des
microscopes de quelque nombre de verres qu'ils soient composés. Acad.
Berlin 1757, Berlin 1759, 283-322.
Berekening der afstanden en der openingen der lenzen voor microscopen met 1 tot
5 lenzen.
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[1757 Euler]. Recherches sur les lunettes à trois verres qui représentent
les objets renversés. Hist. Acad. Berlin 1757, Berlin 1759, 323-372.
[1761 Euler]. Détermination du champ apparent que découvrent tant les
télescopes que les microscopes. Hist. Acad. Berlin 1761, Berlin 1768,
191-200.
Berekening van de afmetingen van het gezichtsveld en bepaling van de plaats van
het oog bij dioptrische toestellen met een bepaald aantal glazen.
[1761 Euler]. Règles générales pour la construction des télescopes et des
microscopes. Hist. Acad. Berlin 1761, Berlin 1768, 201-211.
[1761 Euler]. Sur la perfection des lunettes astronomiques, qui représentent
les objets renversés. Hist. Acad. Berlin 1761, Berlin 1768, 212-230.
[1761 Euler]. Recherches sur des lentilles objectives faites d'eau et de
verre, qui représentent les objets distinctement et sans aucune confusion
des couleurs. Hist. Acad. Berlin 1761. Berlin 1768, 231-264.
[1764 Euler]. Recherches sur les microscopes simples et à trois verres, et
les moyens de les perfectionner. Hist. Acad. Berlin, 1764. Berlin 1766,
105-143.
Wiskundige studie betreffende de krommingen, de openingen en de onderlinge
afstanden der lenzen van het objectief der samengestelde microscopen.
[1765 Euler]. Précis d'une théorie générale de la dioptrique. Mem. Acad.
Royale Sciences 1765. Paris 1768, 555-575.
Wiskundige verhandeling zonder beschrijving van microscopen.
[1769 Euler I].. Dioptricae pars prima continens librum primum, de
explicatione principiorum, ex quibus constructio tam telescopiorum quam
microscopiorum est petenda. Auctore Leonhardo Eulero Acad. Scient.
Borussiae directore vicennali et socio Acad. Petrop. Parisin. et Lond.
Petropoli Impensis Academiae Imperialis Scientiarum 1769. (Bibl. Univ.
Gent Ma 320, 337 blz., 2 platen, 26.6 × 20.5 cm.).
Mathematische studie van de vergrooting der beelden door enkelvoudige en
veelvoudige lenzen. Hoofdstuk VII bespreekt het vervaardigen, mathematisch
bestudeerd, van de optische toestellen.
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[1770 Euler II]. Dioptricae pars secunda, continens librum secundum, de
constructione telescopiorum dioptricorum cum appendice de constructione
telescopiorum catoptrico-dioptricorum. Auctore Leonhardo Eulero Acad.
Scient. Borussiae directore vicennali et Socio Acad. Petrop. Parisin. et
Lond. Petropoli Impensis Academiae Imperialis Scientiarum 1770. (Bibl.
Univ. Gent Ma 320, 592 blz., 3 platen, 26.6 × 20.5 cm.).
Handelt uitsluitelijk over de mathematische vervaardiging van telescopen.

Ledermueller Martin Frobenius (1719 †1769).
Geboren te Nuremberg op 20 Aug. 1719 overleed hij in dezelfde stad op 16 Mei
1769. Van 1749 af legde hij zich toe op de studie der natuurwetenschappen. Zijne
werken, in het Duitsch uitgegeven, kregen Fransche en Nederlandsche vertalingen.
Versuch nu einer gründlichen Vertheidigung derer Saamenthiergen; nebst
einer kurzen Beschreibung derer Leeuwenhoeckischen Mikroskopien.
Nürnberg 1758 in 4. (Brit. Mus. 778 f. 28).
Mikroskopische Gemüths- und Augen-Ergötzung: bestehend in ein Hundert
in Kupfertafeln (in Kupfer gebracht von G.P. Nussbiegel), sammt deren
Erklärung. Beyreuth 1761 in 4. (Brit. Mus. 445 c 5.; Nürnberg 1763 in 4,
Brit. Mus. 41 b 2 (1).)
Nachlese seiner mikroskopischen Gemüths- und Augen-Ergötzung; verlegt
von A.W. Winterschmidt, Nuremberg 1762 in 4 (Brit. Mus. 41 b 2 (2).
Physikalisch eines phosphorescirenden und faserichten Steins... Nebst...
Kupfertafeln. Gravirt und verlegt von A.L. Wirsing Nürnberg 1764 in 4.
(Brit. Mus. T 955 (14).
Physikalisch-mikroskopische Zergliederung des Korns oder Rokens; nebst
der Beobachtung seines Wachsthums. Nürnberg 1764 fol. (Brit. Mus. 452
g 15 (1), 43 i 13 (1) en 43 i 13 (2).
Physikalisch-mikroskopische Zergliederung und Vorstellung einer sehr
kleinen Winterknospe des Hippocastani seu Esculi, oder des wilden
Rosskastanienbaums. Nürnberg 1764 fol. (Brit. Mus. 452 g 15 (2).
Versuch bey angebender Frühlings-Zeit, die Vergrösserungs Werckzeuge
zum nützlich... Zeitvertreib anzuwenden. Essai d'employer les Instruments
microscopiques dans la saison du printems... traduit de l'Allemand par I.L.
Harrepeter. Nuremberg 1864 fol. (Brit. Mus. 41 K 13.)
Abgenöthigte Verthedigung als ein Anhang seiner mikroskopischen
Gemüths- und Augen-Ergötzung;... nebst einer Beylage... A.W.
Winterschmidts, welche die Abbildung einer... Stubenfliege enthält.
Nürnberg, 1765 in 4. (Brit. Mus. 41 b 2 (3).
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Phisicalisch-mikroskopische Vorstellung und Zergliederung einer
angeblichen Rokenpflanze, das Standten, Stek-oder Gerstenkorn insgemein
genannt. Nürnberg 1765 fol. (Brit. Mus. 452 g 15 (3).
Physicalisch-mikroskopische Abhandlung vom Asbest, Amiant, Steinoder
Erdflachs und einiger anderer mit demselben verwandter Fossilien.
Nürnberg 1775 in 4. (Brit. Mus. 33 b 3, en B 354 (8).
[1764 Ledermuller I]. Amusement microscopique tant pour l'esprit, que
pour les yeux; contenant cinquante estampes dessinées d'après nature et
enluminées, avec leurs explications par Monsieur Martin Frobene
Ledermuller, Conseiller de Justice et Inspecteur du Cabinet de Curiosités
naturelles de S.A.S. Monseigneur le Marggrave regnant de
Brandenbourg-Coulmbac; de l'Academie Imperiale des Naturalistes, et de
la Société Teutonique d'Altorf. Se grave et se vend a Nuremberg, chés
Adam Wolfgang Winterschmidt. Imprimé chés De Lanoy 1764. (Kon.
Bibl. Brussel V 3938, titelplaat in kleuren, 6 + 126 + 4 blzz., 50 platen,
24.7 × 19.1 cm.).
De prachtige titelplaat, geteekend door Joh. Justin. Preissler et geëtst door A.W.
Winterschmidt wordt aldus in zijn voorrede

Titelplaat van [1764 Ledermuller].

door den schrijver beschreven: onder de alwijze Voorzienigheid, zit de Natuur op
den aardbol dat met hetzelfde gemak den olifant
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en den vlinder voortbrengt; de Kunst ontsluiert de Natuur om haar te doen kennen.
Op den achtergrond is de Tempel van de ontsterfelijkheid: boven de deur bevindt
zich Minerva en rond Minerva de borstbeelden van Leeuwenhoec, Lieberkühn en
Schwammerdan, drie beroemde natuuronderzoekers op het gebied der micrographie;
verder draagt nog de plaat al het materiaal waarmede microscopische waarnemingen
kunnen gedaan worden, en microscopen, namelijk het microscoop van Delius, het
zonmicroscoop en het handmicroscoop.
De platen verbeelden de meest uiteenloopende voorwerpen: weefsels van den
kikvorsch, schimmels zouten, zand, schelpen, haren, merg, vlinders, schubben, vezels,
mos, urine, azijnaaltjes, bloemen, vloo, haarluis, bladluizen, cochenille,
vischschubben, meelmijten, kamfer, bieslurf, opperhuid der bladen, infusorieën,
zwammen, bloed.
[1766 Ledermuller II]. Deuxième cinquantaine des amusemens
microscopiques. De Monsieur Martin Frobene Ledermuller, Conseiller de
Justice et Inspecteur du Cabinet de Curiosités naturelles de S.A.S.
Monseigneur le Marggrave regnant de Brandebourg-Coulmbac; Associé
de l'Academie Impériale des Naturalistes, et de la Société Teutonique
d'Altorf. Chés Adam Wolfgang Winterschmidt, Graveur et Marchand
d'Estampes à Nuremberg 1766. (Kon. Bibl. Brussel V3988, 140 blzz., 50
platen, 24.7 × 19.1 cm.).
De platen verbeelden zenuwen, wandluizen, vliegenvleugels, kant, spinneweb,
opperhuid, insectenoogen, aluin, visschenschubben, karpelhom, karpeleieren,
dennenzaden, poliepen, sublimaat, wieren, slakken, bloemendeelen, bloed, vlinders,
waterdiertjes en infusorieën, muggen, paling, dierentong, koffie, zilvernitraat, enz.
Plaat 70 geeft de figuren van microscopen.
[1768 Ledermuller III]. Troisième cinquantaine des amusemens
microscopiques de Monsieur Martin Frobéne Ledermuller, Conseiller de
Justice et Inspecteur du Cabinet de curiosités naturelles de S.A.S.
Monseigneur le Marggrave regnant de Brandebourg-Coulmbac; associé
de l'Academie imperiale des Naturalistes, et de la Société teutonique
d'Altorf. Contenant en meme tems, une fidele methode de faire un usage
adroit, aisé et fidele de toutes sortes de Microscopes; en forme de lettres
avec un supplement et une addition. Chés Adam Wolfgang Winterschmidt,
Graveur et Marchand en tailles douces a Nuremberg. 1768. (Kon. Bibl.
Brussel V3938, 6 + 120 + 24 blzz., 52 platen, 24.7 × 19.1 cm.).
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De waarnemingen zijn nu onder den vorm van brieven opgesteld. Schrijver geeft
met de noodige schetsen inlichtingen over het microscoop van Cuff, het
zonnemicroscoop, het microscoop van Wilson en Kulpeper, het samengesteld
microscoop en verscheidene toebehoorten, het microscoop van Lieberkuhn.
De microscopische waarnemingen hebben betrekking op de volgende voorwerpen:
stroo, zaden, diertjes, weefsels, koffie, stengels, haren, insecten, vruchten, goud,
hout, merg, bloemen, zouten.
Een bijvoegsel van 24 blzz., waarin het microscoop van Milchmeyer wordt
beschreven en het onderzoek van de vlieg wordt gedaan, draagt als titelblad:
Réponse de Martin Frobéne Ledermuller à quelques objections et doutes
a lui faits par Monsieur le Baron de Gleichen; laquelle servira de
supplement aux amusemens microscopiques; avec une addition de
l'entrepreneur de l'ouvrage de Adam Wolfgang Winterschmidt, accompagné
d'une observation exacte de la façon d'une mouche de chambre, qui avait
plusieurs petits insectes sur elle, très soigneusement dessinée d'après nature,
par la Lentille microscopique nro 5, 1768.
[1776 Ledermuller I]. Mikroskoopische Vermaaklykheden, zo voor de oogen als
voor den geest, Behelzende de afbeeldingen van veelerley Voorwerpen, zo van
Dierlyke Lighaamen, als van Planten en Delfstoffen, Die op geheel of gedeeltelyk
ten nauwkeurigste onderzogt, en in Sterke Vergrooting met hunne Natuurlyke kleuren
afgebeeld als ook omstandig beschreeven zyn, Door Wylen den Heer Mart. Frob.
Ledermuller, In zyn Ed. Leven Raad van Justitie en Opziender van het Kabinet van
Natuurlyke Zeldzaamheden, van Zyne Doorl. Hoogheid, den regeerenden Markgraave
van Brandenburg Culmbach. Lid van de Keizerlyke Akademie der
Natuuronderzoekeren en van het Duitsch Genootschap van Altorf. Thans aanmerkelyk
vermeerderd door Adam Wolfgang Winterschmidt, Mr. Tekenaar. Konst- en
Musiekverkooper te Neuremburg. Eerste Deel. In 't Nederduitsch vertaald en
uitgegeven; Te Amsterdam, By de Erven van F. Houttuyn. 1776. (Kon. Bibl. Brussel
II 93215, 27.4 × 21 cm., bericht + 78 blzz., 50 gekleurde platen).
In het bericht van den uitgever worden genoemd de onvergelijkelijke Leeuwenhoek
die door zijne glazen meer zag dan anderen, Lieberkühn die in schranderheid van
waarnemingen zijne tijdgenooten overtrof, Baker die het microscoop gemakkelijk
heeft gemaakt. Ledermüller heeft nu de microscopische voorwerpen met de natuurlijke
kleur terug gegeven. ‘Het werk van deezen Heer niet zeer algemeen bekend zijnde
in ons land, zegt
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de uitgever, hebben wij ondernomen hetzelve stukswyze, met eene Nederduitsche
vertaaling, die echter doorgaans een weinig bekort, en somtyds ook, naar den eisch,
eenigermaate veranderd is, aan 't licht te geeven.’ Aldus werd de Nederlandsche
wetenschappelijke litteratuur eens te meer met een machtige uitgave verrijkt.
De microscopische beschrijvingen, die door de gekleurde platen duidelijk worden
gemaakt, hebben betrekking op de volgende onderwerpen: de bloedvaten in het
darmscheil van den kikvorsch, de schimmel van roode druiven en nooten, de vorming
van zout kristallen, schelpjes in zeezand, menschenhaar, vleugels van vlinders, de
gesteldheid van de spons, linnendraden, mossen, kristalvorming in urine, de aaltjes
van azijn en stijfsel, de kalsvoetplant of Arum, de organen der vermenigvuldiging
bij de planten, de voortteeling van de vloo, de haarluis, zijde, plant- en bladluizen,
kurk, het cocheniljediertje dat op de nopalplant zijn voedsel zoekt, de wormen van
gomlak, het Poolsche Grein (Coccus polonicus) dat evenals de cochenilje een roode
kleur afzondert, de meelmijten, waterdiertjes, visschenschubben, kamfer, de angel
en de zuigtromp van een honigbij, bladen, de zoutdeeltjes in den wijn, de nijpers van
den mierenleeuw, de bloedlichaampjes. In het 1e deel worden geen microscopen en
geen daartoe behoorende werktuigen beschreven.
De aaltjes schrijft schr. aan bedorven koren toe, waaruit de eieren zich daarna
gemakkelijk in zuurdeeg, stijfsel en azijn vermenigvuldigen, vooral als de stof oud
en zuur is. De meelmijten worden beschreven als zoo doorschijnend als glas, met
zes pooten, twee heldere oogen, kaken als een nijptang, veel haar op het lichaam.
De beschrijving der bewegingen der meelmijten en het verplaatsen, door deze diertjes,
van meelbrokjes die soms grooter zijn als hun lichaam, geeft den schrijver aanleiding
tot het verhaal van Voltaire over Sirius of Micromegas, op reis met een geleerden
Saturniet.
[1776 Ledermuller II]. Mikroskoopische Vermaaklykheden, zo voor..... (zooals 1o
deel)... te Neuremburg. Tweede deel. In 't Nederduitsch vertaald en uitgegeven; Te
Amsterdam, By de Erven van F. Houttuyn 1776. (Kon. Bibl. Brussel II 93215, 27.4
× 21 cm., 88 blzz., 50 gekleurde platen LI tot C).
Het tweede gedeelte bevat de microscopische beschrijving van: de gezichtszenuw
van de kalf, de weekluis, de wiek van een vlieg, een endje Brabantsche kant met een
spinneweb vergeleken,

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

218
de zweetgaatjes van de menschenhuid, het oog van een kever, zoutkristallen,
visschenschubben, de hom der visschen, de weegluis, zaden van boomen, vleugels
van insecten, de polypen van het zoetwater, woekerende insecten, mosplanten,
slakken, water. diertjes, stuifmeel, bloed, de muggenwormpjes, bloedzuigers, zeezand,
distels, kalfs- en ossentongen, koffie.

Een endje Brabantsche kant met een Spinneweb vergeleken. (Uit 1776 Ledermuller II, plaat 54).

Op de volgende wijze maakt Ledermuller de vergelijking tusschen de Brabantsche
kant en een spinneweb: ‘Dit heeft my verpligt op twee voorwerpen op deeze Plaat
te brengen, waar van het eerste een meesterstuk der Schoone Sexe, het andere een
dagelijks werk vertoont van een der haatelijkste Insekten. Die werkstukken tegen
malkander over stellende, kan men zonder onbillykheid niet nalaaten den voorrang
te geeven aan dat van de Spinnekop. Deeze onvermoeide spinster en weefster heeft
nooit Leermeester gehad; zij heeft noch Tekening. noch Patroon, Spinnewiel, Spelden
noch Klossen noodig tot haaren arbeid, en nogtans gaat zij daar in alle anderen, ten
opzigt van de konst, schikking en stevigheid, te boven.’
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Meer dan eens is men toch verplicht den mensch te plaatsen ver beneden de groene
planten die kunnen assimileeren, ver beneden de microben die met zulke groot
werkzaamheid den organischen afval tot voedsel voor de groene planten verwerken.
Ledermuller nu brengt den mensch, ja zelfs de vlijtige kantwerkster, ver beneden de
spinnekop, die hij een der haatelijkste insecten noemt.
Op drie platen worden microscopische toestellen geteekend (LXVII, LXX en
LXXXVI). Op plaat LXVII treft men het beweegbaar vergrootglas door Trembley
gebruikt, vöör een glas met water gebracht om allerlei waterdiertjes te bestudeeren;
het toestel bestaat uit eene lens door 4 nooten beweegbaar gemaakt.

Vergrootglas van Trembley. Armpolypen van het zoetwater.
(Uit 1776 Ledermuller II, plaat 67).

De plaat LXX helpt tot de beschrijving van verscheidene microscoopdoosjes en
handmicroscopen. Met toestel a kan men op een klein tafeltje, onder het glas,
penningen, waterslijk op een horlogieglas, kevers, luizen, planten, enz. beschouwen;
het vergrootglas heeft een brandpunt van anderhalf duim, of van een duim.
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Het microscoop doosje b bestaat uit een blikken cylinder, met eene lens van een 1/2
tot 3/4 duim brandpuntsafstand; van onder schuift de cylinder op een houten stop
met een voetje, en de stop wordt met laken of fluweel bekleed om goed te sluiten.

Microscoopdoosjes en handmicroscopen.
(Uit 1776 Ledermuller II, plaat 70).

Een glaasje met een lens bedekt (toestel c) werd door den glazenslijper Maijer van
Dresden vervaardigd. Een vergrootglas d, in zwart hoorn gedragen, dient om
waterdiertjes te onderzoeken, en men moet slechts daarvoor met den vinger het toestel
tegen het glas, waarin het water zich bevindt, houden.
Het handmicroscoop e of passermicroscoop werd reeds door Mayen(2) beschreven.
Aan een der armen f wordt het vergrootglas in zijn dopje gedragen; aan den anderen
arm kan men een nijptangetje, een pannetje, een naaldje vast maken, om de noodige

(2) In de Nederlandsche uitgave wordt de zelfde glazenslijper eens Maijer van Dresden en Mayen
genoemd; de Fransche vertaling spreekt tweemaal van Meyen de Dresde.
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voorwerpen te onderzoeken; doch om het pannetje te kunnen gebruiken moet men
het microscoop horizontaal houden.
[1776 Ledermuller III]. Mikroskoopische Vermaaklykheden, zo voor...
(zooals 1o deel)... te Neuremburg. Derde deel. In 't Nederduitsch vertaald
en uitgegeven: Te Amsterdam, By de Erven van F. Houttuyn. 1776. (Kon.
Bibl. Brussel II 93215, 27.4 × 21 cm., 80 blzz., 50 gekleurde platen.)
De beschrijving der 50 platen wordt onder den vorm van brieven gebracht, waarvan
de namen der bestemmelingen en de dagteekening gewoonlijk ontbreken. De volgende
voorwerpen, buiten microscopen en aanverwante toestellen, worden beschreven:
snede van een strooitje, zaadhuisje van wilde kaasjesbladen (Malva), watervlooijen,
top van een ossetong, de koffieboomluizen en de kieming der koffieboonen, doorsnede
van het riet, haar van dieren en insecten, mos op een peereboomblad, de koornvorm,
rupsen en vlinders, haardons op vruchten, haarballen uit de spijsbuis van veedieren,
vliegen, geslagen goud en gouddraden, hout, blad van de roggeplant, haakjes van
planten, merg, stuifmeel, zouten.
Een zestien platen hebben betrekking op microscopen en toestellen die in de
micrographie worden benuttigd. Als benoodigheden noemt schrijver ‘de
voorwerpschuifjes, enkelden voor de zouten en vloeibare stoffen, de dubbelden
samengesteld uit dubbele glaasjes, voor de levende voorwerpen, tangetjes, haair
penseeltjes, penneschaftjes, verder lancetjes, messen, schaartjes, spelden, naalden,
horlogieglaasjes, capillaire en gewone pijpjes.’
Plaat I geeft de beschrijving van het Zonnemicroscoop van J. Cuff te Londen, met
en benevens de donkere kamer. Het toestel is samengesteld uit een vergulde plaat,
5 duimen hoog op 5 duim breed, en een buitenspiegel die draaibaar is. In het midden
van de plaat is eene schijf met een groote lens.
‘Letter a vertoont hetzelfde van vooren, zo als het vastgemaakt is aan 't plankje b,
b, b met de 4 schroeven c. De gaten d die in dit plankje zijn, dienen om 't zelve te
kunnen vast maken aan een vensterluik, zoals dit in fig. 2, met letter a is aangewezen.
De spiegel heeft de lengte van ruim 7 en de breedte van 2 duimen: de buis met het
stuk dat men aan 't end van dezelve doet, is 7 ½ duim lang en 5 kwartier duims dik.
Zo dat men het gemakkelyk by zich kan dragen.
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Het werktuig heeft in het midden verborgen een fyn getand rad e, welk den spiegel
vertikaal doet draaien, door middel van een schroefknopje g; zonder ophouden moet
derzelver sleutel h behandelen, die door een bosje i passeert, en door middel van de
penk en het klaauwiertje 1, aan de zyde van den spiegel gehecht. Dus kan men
denzelven steilder of vlakker zetten, naar dat de standplaats van de zon vereischt. In
het midden van de schyf e is een groote lens of verhevenrond gesleepen glas geplaatst
dat een weinig vergroot; gelyk dit met een sterretje op de 2e plaat wordt

Zonnemicroscoop van Cuff
(Uit 1776 Ledermuller III, plaat I).

aangewezen. Dit glas brengt de zonnestralen, die het van spiegel f ontvangt, en tevens
het vergroote voorwerp, door m, n heen, tot op den muur; wanneer, namelyk, het
hand-mikroskoop aan de buis geschroefd is, en het schuifje met voorwerpen behoorlyk
daar in gestoken. Om het brandpunt te verlengen, gebruikt men aan het einde van de
cylindrische buis een ander end pyps o, dat beter zich vertoont op de 2e plaat alwaar
ik het op zich zelf heb doen afbeelden, met de plaets p, daar het moet aangestoken
worden. Dit end pyps heeft aan 't eene end eene vaarschroef dat gaat in de
moerschroef, die er in het achterste gedeelte van het micros-
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coop van Wilson r is. Het zelve dus aan de buis m gevoegd zynde, zoo is het
zonnemicroscoop in orde. Alsdan steekt men het schuifje s, met de voorwerpen,
tusschen de plaatsjes van het microscoop, en draait het microscoop voor of
achterwaarts tot dat het voorwerp duidelyk op den muur zich vertoont.’
In fig. 2, soort van raampje c op een hollen standerd d met een schroefpen e
vastgezet of bewogen.
Op de 2e plaat vertoont schr. ‘het zonne-mikroskoop van agteren en van ter zijde,
benevens twee donkere kamers, met vertooningen

Dondere kamers en Zonnemiscroscoop
(Uit 1776 Ledermuller III, plaat 2).

der gezigtkunde’. Het zonnemicroscoopstel zonder plankje, bestaat uit een vergulde
koperen plaat met schroeven, tandrad en verhevenronde glas. De spiegel kan vertikaal
bewogen worden door een tandschroef.’
Op de 5e plaat treft men het zakmikroskoop van Wilson en Kulpeper aldus
beschreven: ‘naar 't model van 't zelve heeft Jan Michiel Steiner, Orlogiemaaker en
gezigtglazen slyper te Zurich, zijn algemeene mikroskoop vervaardigd. Dit instrument
bestaat uit een holle Cylinderbuis in welke de vergrootende lens vast zit;
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het vergrootglaasje is in een dopje waarvan men er 5 of 6, genummerd 5 tot 00 kan
hebben. Onmiddelijk achter het vergrootglaasje is een spiraalvormig veer van
koperdraad om het voorwerpschuifje tegen te houden. Aan het achterste einde van
het microscoop komt het verhevenronde glas, dat er meet en schroefring in vastgezet
wordt.’
Plaat 6 vertoont het zakmicroscoop van Wilson op een voet gehecht om een
onderzoek te doen met terugkaatsende lichtstralen, door een onderstaanden spiegel
in de microscoopbuis gevoerd, waardoor het praeparaat verlicht wordt. Verder treft
men ook op de plaat het passermicroscoop met een staalen springveer en eene schroef
om den afstand tusschen het vergrootglas en het praeparaat te regelen. Door middel
van een ivooren knop kan men een koperdraad tot ringetjes vormen, waarmede de
glaasjes in de voorwerpschuifjes worden vastgemaakt.

Algemeen microscoop met zijne onderdeelen.
(Uit 1776 Ledermuller III, plaat 11)

Op plaat 11 geeft Ledermuller de volledige beschrijving van een algemeen
microscoop dat den vorm heeft van het passermicroscoop; men bemerkt het maatstokje
van een Parijschen
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Het algemeen microscoop op een koffertje.
(Uit 1776 Ledermuller III, plaat 1a).

Het passer microscoop tot ontleedkundige waarnemingen gesteld.
(Uit 1776 Ledermuller III, plaat 13).
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duim, op een koperen plaatje geëtst. Op plaat 12 bevindt zich hetzelfde microscoop
op een koffertje waarin al de benoodigheden vereenigd zijn. Het praeparaat wordt
met een spiegel verlicht. Op plaat 13 is het passermicroscoop tot ontleedkundige
waarnemingen gesteld, op zulke wijze dat het materiaal, een dier b.v. op het
onderzoekingsplankje wordt vastgemaakt, terwijl het te onderzoeken gedeelte zich
voor eene opening bevindt tegenover de vergrootglazen.
Het samengestelde microscoop van plaat 14 bestaat uit een cylindrische buis met
twee glazen, die van onder gevat is in een

Samengesteld microscoop.
(Uit 1776 Ledermuller III, plaat 14).

dubbelen koperen ring door middel van een steel aan een der armen van den passer
vastgemaakt.
Op plaat 15 wordt een toestel met lamp voor waarnemingen met kunstmatig licht
verbeeld. De vlam van een wiekje uit een oliebakje wordt door een glazen bol met
water gevuld, versterkt.
Op de platen 21 en 22 treft men teekenkasjes om met het zonnemicroscoop te
gebruiken, die niets anders zijn dan kleine projecteerapparaten.
Het ontleedkundig microscoop tafeltje van Lieberkuhn, aan
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Lamp voor onderzoek met kunstmatig licht.
(Uit 1776 Ledermuller III, plaat 15).

Microscooptafeltje van Musschenbroek.
(Uit 1776 Ledemuller III, plaat 25).
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de twee kanten gezien, bevindt zich op platen 23 en 24; het toestel draagt de noodige
haakjes om levend materiaal vast te maken, en het gedeelte dat dient microscopisch
onderzocht te worden komt voor eene opening in het tafeltje, waartegen dan het
vergrootglas wordt aangebracht. Een ander model van dit microscoop is het
ontleedkundig tafeltje van plaat 25 met de leedjes van Musschenbroek om de
vergrootglazen gemakkelijk beweegbaar te maken.

Werktuig van Koehlreuter, glazen bol van Hartsoeker en Guericke, microscoop van Leeuwenhoek.
(Uit 1776 Ledermuller III, plaat 31).

De platen 31 en 32 geven de beelden terug van de glazen vergrootbolletjes van
Hartsoeker en Guericke, het microscoopstelletje in het Collegium experimentale van
Sturm beschreven, de microscopen van Leeuwenhoek, het werktuig van Koehlreuter
waarin de praeparaten tusschen twee schijven worden gebracht, het werktuig van
Musschenbroek met knietjes en pijpjes in metaal, het klein algemeen microscoop
van Delius van Erlangen, en het werktuig van Lieberkühn, tot een anatomisch
microscoop door Ledermüller hervormd.
Met eene zinspeeling op den naam van Leeuwenhoek wordt
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van den vermaarden micrograaph gezeid, (blz. 47): ‘Leeuwenhoek niettemin is dezen
hoek te boven gekomen, en heeft dus, of door slijpen, enkelde vergrootglaasjes
vervaardigd, die nog hedendaags veele samengestelde mikroskoopen beschaamen.’
Al de platen, de zelfde als in de Fransche vertaling, zijn met groote zorgen in kleur
uitgevoerd. Op eenige treft men onderaan den naam van den teekenaar: ‘A.W.
Winterschmidt sculps: et excud:’.
Het boek van Ledermüller is vooral van beschrijvenden aard: het doet de toestellen
kennen en bestudeert veel microscopisch

Toestellen van Musschenbroek, Lieberkuhn en Delius.
(Uit 1776 Ledermuller III, plaat 32).

materiaal; de beschrijving is, wel is waar, van den tijd, nog al langdradig, maar altijd
zeer duidelijk. Alleen in brief nr 19 leest men de ‘beantwoording van eenige
tegenwerpingen’ waarin de schrijver zich zeer geestdriftig voor het onderzoek der
natuur vertoont, en alles terugbrengt tot de wijsheid van een almachtigen Schepper.
In zijn 19e brief bespreekt Ledermuller twee onderwerpen, het eerste dat men de
gestaltewisseling der insecten niet kan nemen voor een bewijs van de opstanding der
dooden, aangezien
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de rups in deze verandering niet sterft, het tweede dat alhoewel onvergelijke geesten
zooals Bacon, Descartes, Newton, Leibnitz, Wolf in de moderne tijden de schoonste
vruchten van het verstand tot rijpheid hebben gebracht, dat daarom de verdiensten
van de groote mannen van de oudheid, deze welke Seneka viri alti spiritus noemt,
Aristoteles, Archimedes, Euclides, Plinius, niet dienen verminderd te worden. Op
het einde van zijne weerleggingen verzendt schrijver zijn briefwisselaar naar den
kristen Philosooph van Formey over de buitenspoorigheid van het ongeloof.
[1776 Ledermuller IV]. Mikroskoopische Vermaaklykheden, zo voor... (zooals 1e
deel)... te Neuremburg. Vierde Deel. In 't Nederduitsch vertaald en uitgegeven: Te
Amsterdam, By de Erven van F. Houttuyn. 1776. (Kon. Bibl. Brussel II 93215, 27.4
× 21 cm., 58 blz. +register, 23 gekleurde platen).
Het vierde deel der Nederlandsche uitgave bevat 7 hoofdstukken: 1e over steenen
met 6 tabellen; 2e over asbest met 6 tabellen; 3e over sluipwespen met 2 platen; 4e
over eene beantwoording van ‘eenige tegenwerpingen en aanmerkingen die door den
heer Baron van Gleichen op het werk van Ledermüller gemaakt waren, waarin de
anatomie van de gewone vlieg wordt

Het microscopisch werktuig van Milchmeyer.
(Uit 1776 Ledermuller IV, plaat 1).

besproken’; 5e de verklaring van het microscopisch werktuig van Milchmeyer van
Frankfort a/M., met eene plaat, welk werktuig
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vooral bestaat uit een passer-microscoop, op een doosje rechtstaande, en met een
stel van 6 vergrootglaasjes voorzien; 6e de afbeelding van eene kamervlieg met
aanmerkingen van den kunstenaar Adam Wolfgang Winterschmidt, waarin namelijk
gewezen wordt op de zeer vlugge vermenigvuldiging, vermits de eieren reeds na 20
uren aan vleeschwormpjes aanleiding geven, - eindelijk 7e de beschrijving van het
algemeen mikroskoop van Burucker,

Microscoop van Burucker.
(Uit 1776 Ledermuller IV, plaat 4).

instrumentmaker te Neuremberg, met 8 platen. Op het einde komt een alphabetisch
register voor de 4 boekdeelen, diende voor den tekst en voor de platen.
De toestellen die op de 8 platen worden voorgesteld zijn zonnemicroscopen of
projecteertoestellen die zonder de donkere kamer kunnen benuttigd worden; een
samengestelde microscoop, een enkelvoudige microscoop, een microscoop met
verlichtenden spiegel, een anatomisch microscoop, een zonmicroscoop gereed om
aan een vensterluik geschroefd te worden, een zonmicroscoop met een kasje om de
voorwerpen op den bodem te vergrooten en een zonmicroscoop met beweeglijkkasje
waarmede de voorwerpen op een mat glas kunnen geteekend worden. Het toestel
van Bu-
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rucker van de 4e plaat, met zijn weerkaatsenden spiegel en in koper vervaardigd,
heeft reeds een hedendaagsch uitzicht.

Baster Job (1711 †1775).
Nederlandsche plantkundige, geboren te Zirikzee in 1711 en overleden in 1775. Hij
verkreeg den titel van doctor in de geneeskunde te Leiden in 1731. Hij legde zich
toe op de studie der natuurlijke wetenschappen, en vooral op de plantkunde. Baster
wordt in het boek van Harting niet genoemd. Buiten eenige mededeelingen in de
verhandelingen der Academiën van Haarlem en van Vlissingen, in de Philosophical
Transactions en in de Ephemerides des Curieux de la Nature heeft hij de volgende
werken uitgegeven:
Dissertatio de osteogenia 1731, in 4o Lugd-Batav. (Brit. Mus.). Opuscula
subseciva, observationes miscellaneas de animalculis et plantis quibusdam
marinis, eorumque ovariis et seminibus continentia Harlemi 1759-1765,
2 vol. in 4 (Brit. Mus.).
[1762 Baster]. Natuurkundige uitspanningen, behelzende eenige waarneemingen,
over sommige zee-planten en zee-insecten, benevens derzelver zaadhuisjes en
eyernesten. Door Job Baster, doctor in de medicynen, lid der Keizerlyke academie,
en der Koninglyke Engelse, en Hollandse Maatschappyen der Wetenschappen. Eerste
Deel. Te Haarlem, By J. Bosch, 1762. (Bibl. Univ. Gent HN395, 170 blzz.+bladwyzer,
platen, 23.3 × 18 cm.).
Dat 1e deel bevat 3 stukjes, respectievelijk opgedragen aan Pieter van
Musschenbroek (1762), aan Willem Vink, geneeskundige te Rotterdam (1760) en
aan Laur. Theod. Gronovius (1761). Het bevat talrijke inlichtingen over micrographie,
namelijk in de studie van polypen en zeemossen (blz. 33 en 34), waterinsecten (blz.
36, 37), haartjes van koker-Scolopendra (blz. 89), veerstjes der vogelspluimen (blz.
151); de beschrijving wordt met behulp van goed uitgevoerde schetsen gedaan.
Werken en meeningen van talrijke onderzoekers, waaronder Leeuwenhoek, worden
vermeld.
[1765 Baster]. Natuurkundige uitspanningen,... Tweede deel. Te Haarlem, By J.
Bosch, 1765. (Bibl. Univ. Gent HN395, 168 blz. +bladwyzer, platen, 23.3 × 18 cm.).
Het 2e deel bevat, eveneens het 1e, 3 stukjes. respectievelijk opgedragen aan Philip
Miller te Chelsea (1765), aan Johannes Burmannus te Amsterdam (1765), en aan
Carolus Linnaeus (1765);
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en die stukjes bevatten de nauwkeurige beschrijving, met platen, van verscheidene
zeewezens, zooals kreeften en krabben. Dit 2e gedeelte waarin Leeuwenhoek 4 maal
genoemd wordt geeft geen microscopische waarnemingen terug.
Verhandeling over de voortteeling der dieren en planten, dienende tot verklaaring
van het kruidkundig samenstel van den ridder Linnaeus; en uitbreiding der korte
inleiding tot de kruidkunde, van P. Miller. Haarlem 1768 in 8. (Brit. Mus.).
[1773 Baster]. Brief aan den zeer eerwaarden en geleerden Heer Te Water, over den
mislukten uitslag der Tarw-teeld, volgens het voorschrift van den heer Miller. Door
Job Baster. (Verhandelingen Genootschap Vlissingen, 3o deel, 1773, 597-614, Bibl.
Univ. Gent, Hist. 1902).
Brief uit Zierickzee 20 December 1772, waarin niets over micrographie voorkomt.
[1776 Baster]. Genees- en heelkundige waarnemingen door J.S.G. Dinckler. (Vertaald
door J. Baster, Verhandelingen Genootschap Vlissingen, 5o deel, 1776, 255-280,
Bibl. Univ. Gent, Hist. 1902).

Aepinus.
Van hem vind ik in de biographie niets. Harting (III, 167), zegt dat hij voorwerplenzen
uit flint- en crownglas vervaardigde, met verren brandpuntsafstand, waarmede
achromatisme verkregen werd, maar die dit bezwaar opleverden dat zij zwakke
vergrootingen gaven. Haring vermeldt ook (III, 322) dat in 1763 Aepinus een toestel
uitvond om ondoorschijnende voorwerpen in het zonnemicroscoop te verlichten: de
lens achter het voorwerp geplaatst concentreert het licht en vangt het op een vlak
cirkelvormig spiegeltje, dat zich ter zijde van het voorwerp schuins bevond, zoodat
het licht op het voorwerp werd teruggekaatst.
Aepinus heeft geschreven:
Emendatio microscopii solaris, auct. F.V.T. Aepino; novi commentarii
Academiae scientiarum imperialis petropolitanae, tonus IX pro annis 1762
et 1763. (Ref. Nova Acta erudit. Lipsiae, 1764, 33, p. 263).
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Zeiher.
Descriptio duplicis microscopii solaris apparatus, objectis opacis adaptati.
Auctore I.E. Zeihero. Novi commentarii academiae Scientiarum imperialis
Petropolitanae, tomus X pro anno 1764, blz. 299. (Ref Nova Acta erud.
Lipsiae 1766, 35, blz. 145).
Het Microscopium solare schijnt door Liberkühn uitgevonden geweest te zijn. Een
verlichtingstoestel voor ondoorschijnende voorwerpen werd door Zeiher vóór Aepinus
vervaardigd. Een der werktuigen van Zeiher is, volgens Harting (III, 323) alleen
bestemd voor grootere voorwerpen, zooals munten: de stralen vallen schuins op de
voorwerpplaat, die met de as van het werktuig een hoek van 37-38o maakt.
Over Zeiher vond ik geen andere inlichtingen.

Ferguson James (1710 †1776).
Sterrekundige, die zich ook een weinig op microscopie toelegde. Door Harting niet
genoemd.
[1764 Ferguson]. Lectures on select subjects in mechanics, pneumatics,
hydrostatics, and optics. With the use of the Globes, The Art of Dialing,
and The Calculation of the Mean Times of New and Full Moons and
Eclipses. By James Ferguson, F.R.S. (Philosophia mater omnium bonarum
artium est. Cicero. I. Tusc.). London, Printed for A. Millar, in the Strand.
MDCCLXIV. (Bibl. A.J.J.V., VIII + 252 blzz. + index, 23 platen, 25,5 ×
21,0 cm.).
Na de studie van de lenzen worden het enkelvoudig microscoop, en dan het dubbel
of samengesteld microscoop bestudeerd (blz. 135). De theorie van het
zonnemicroscoop van Lieberkhün (sic.) vindt men op blz. 136 en volgende.
[1765 Stiles]. Extracts of three Letters of Sir F.H. Eyles Stiles, F.R.S. to
Daniel Wray, Esq; F.R.S. concerning some new Microscopes made at
Naples, and their Use in viewing the smallest objects. (Phil. Trans., vol.
55 for the year 1765, London 1766, 246-249 en 258-270).
Brief van Stiles uit Napels 11 Aug. 1761, en gelezen op 7 Nov. 1765, betreffende
het verzenden van bolvormige glazen voor het microscoop door pater Jo. Maria di
Torre aan de Royal Society geschonken; met deze glazen kon eene vergrooting van
2460 diameters verkregen worden.
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Brief van Stiles gelezen 14 Nov. 1765 betreffende de beschrijving van een nieuw
microscoop door pater Di Torre vervaardigd en op het microscoop van Wilson
gelijkende waarmede het bloed kon onderzocht worden.
Brief van Styles uit Napels 29 Dec. 1761, gelezen 12 Dec. 1765 betreffende het
geslacht der planten en de bevruchting met het microscoop bestudeerd.
Op de twee platen worden de volgende planten beschreven: Hibiscus, Mirabilis,
Cucumis, Bignonia, Gomphraena, Bryum, Leontodon, Carduus, Conyza, Solanum,
Sonchus, Asplenium, Polypodium, Adiantum, Marchantia.

Michel Ferdinand d'Albert d'Ailly, duc de Chaulnes (1714 †1769).
Officier en physicus, eerelid van de Academie des Sciences in 1743, heeft hij veel
in de uitgaven van de Academie des Sciences en in de Journal de physique
gepubliceerd. In 1768 gaf hij uit: ‘Nouvelles méthodes pour diviser les instruments
de mathématique, suivies de la Description d'un microscope et de differents
micromètres destinés à mesurer des parties circulaires ou droites avec la plus grande
précision.’ Zijne micrometers droegen verdeelingen ten getalle van 240 voor een
duim, niet op glas, wel op koper gesneden. Ook gebruikte hij schroeven om het
voorwerp te doen bewegen.
Volgens Harting (III, blz. 151), onderscheidt zich het microscoop van Chaulnes
van dit van Cuff niet door de optische inrichting en in de wijze der toenadering tot
het voorwerp, maar door de micrometrische inrichtingen waarmede zeer naauwkeurige
bepalingen konden worden gedaan.
[1765 Chaulnes]. Memoire sur quelques moyens de perfectionner les
instruments d'astronomie. Par M. le Duc de Chaulnes. Mem. Acad. Sciences
année MDCCLXV, Paris 1768, blz. 411-427.
Schrijver bekomt meer duidelijkheid, als hij op de toestellen de punten door
doorsnijdende lijnen, met het microscoop waar te nemen, vervangt.
[1767 Chaulnes]. Memoire sur quelques expériences relatives à la
dioptrique, par M. le Duc de Chaulnes. Mem. Acad. Sciences, année
MDCCLXVII Paris 1770, blzz. 423-470, 10 platen.
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Gebruik van het microscoop met drie lenzen, om de lichtbreking van het glas te
bestudeeren, en metingen met verscheidene micrometers te doen. De 1e plaat in de
verhandeling geeft het beeld van het microscoop, voor de bewerkingen gansch
ingericht. Aan het brandpunt van het oculair heeft Chaulnes een micrometer van
denzelfden aard als deze der astronomische verrekijkers, gebracht.
Harting (III, 395) noemt van deze mededeeling een afzonderlijke uitgave onder
den titel: Description d'un microscope et de plusieurs micromètres, Paris 1768.
Hij (III, 419) beschrijft aldus dit microscoop: ‘De stam van dit werktuig was
bevestigd op een tafeltje, dat op vier pooten

Microscoop met micrometer van Chaulnes.
(Uit 1767 Chaulnes).

rustte. Tweederlei schroefmicrometers dienden voor het verrigten van metingen. De
eerste was de astronomische oculair-mikrometer met twee draden, eenen vaststaanden
en eenen door eene schroef beweegbaren draad. Maar daarenboven werd ook de
voorwerptafel voorzien van eenen mikrometer met twee schroeven, waardoor het
voorwerp in het gezigtsveld in tweederlei rigting
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bewogen kon worden. Door middel dezer inrigting was de hertog van Chaulnes in
staat den doormeter der voorwerpen tot op 1/1500 lijn te bepalen, dus bijna met de
dubbele nauwkeurigheid, die met de vroegere naaldmikrometers bereikt werd.’

William Emerson (1701 †1782).
Wiskundige geboren te Hurworth in 1701 en aldaar overleden in 1782, die zich
gansch op de studie en het wetenschappelijk werk toelegde. Hij schreef menige
werken over wiskunde en over werktuigkunde, en een boek: The elements of optics,
in 4 deelen, 1767. Door Harting niet genoemd.

Pallas Peter Simon (1741 †1811).
Hij werd geboren te Berlijn den 22 September 1741, studeerde te Berlijn, Halle,
Göttingen. Leyden, London, en kwam terug in Berlijn den 12 Juni 1762. Benevens
zijn groote ervaring in de geneeskunde legde hij zich ijverig toe op de
natuurwetenschappen, verbleef van 1762 tot 1766 te 's Gravenhage, en werd fellow
of the Royal Society en lid van de Academie des Curieux de la Nature. Gedurende
die periode schreef hij zijn Elenchus zoophytorum en zijn Miscellanea zoologica aan
de prins van Oranje opgedragen. Pas terug te Berlijn waar hij zijn Spicilegia zoologica
bereidde, werd hij te St-Petersburg geroepen om leeraar te worden aan de academie
van natuurwetenschappen, en bleef in die betrekking van 1767 tot zijn dood. Op
verzoek van de academie, maakte hij deel van een groote wetenschappelijke zending
die van 1768 tot 1774 een lange reis deed in Azië. Gedurende eene reis naar Berlijn,
zijne geboortestad, overleed hij aldaar op 8 September 1811. Een zeer uitgebreide
hoeveelheden der werken van Pallas berust in het British Museum.
[1768 Pallas]. Lyst der Plant- dieren, bevattende de algemeene schetzen
der geslachten en korte beschrijvingen der bekende Zoorten. Met de
bygevoegde Naamen der Schryveren, In het Latyn beschreeven door den
Hooggel. Heer P.S. Pallas Med. Doct. Hoogleeraar in de Natuurlyke
Historie te St-Petersburg en opzigter van het Cabinet der Natuurlyke
zeldzaamheden van haar Keizerlyke Majesteit de Keizerin van Rusland.
Lid van de Keizerlyke Natuur Onderzoekeren, en van het Koninglyk
genoodschap te Londen. Ver-
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taald, en met Aanmerkingen en Afbeeldingen voorzien door P. Boddaert
Med. Doct. Te Utrecht, By A. van Paddenburg en J. van Schoonhoven,
1768. (Bibl. A.J.J.V., 20 × 12.3 cm., 654 blzz., 14 platen.
Het boek bevat een opdracht aan Gaubius, hoogleeraar te Leiden, een voorreede van
den vertaler Boddaert van Utrecht, een voorrede van den schrijver, een naamlijst van
schrijvers over plant-dieren, de beschrijving van 250 plantdieren met den Latijnschen
en den Nederlandschen naam en bibliographische aanteekeningen, een register der
namen, een uitgebreid aanhangsel en de verklaring der platen.
In zekere beschrijvingen wordt gebruik gemaakt van microscopische
waarnemingen. Vele aanteekeningen omtrent wetenschappelijke benamingen.
[1770 Pallas]. Dierkundig mengelwerk, in het welke de nieuwe en nog
duistere zoorten van dieren Door naauwkeurige afbeeldingen,
Beschrijvingen en Verhandelingen opgehelderd worden. In het latyn
beschreeven door den hooggel. Heer P.S. Pallas, M.D. Hoogleeraar in de
natuurlyke Historiek, opzichter van het Cabinet van haare Keizerlyke
Majesteit de Keizerin van Rusland, Lid van de Keizerlyke Academie der
Natuur Onderzoekeren, en Medelid van het Koninglyk Genoodschap te
Londen. Vertaald en met Aanmerkingen voorzien door P. Boddaert. Med.
D. Oudraad der Stad Vlissingen, Lid van het Zeeuwsche Genoodschap
der Wetenschappen te Vlissingen. VI Stukken met plaaten. Te Utrecht,
By Abraham van Paddenburg en J. Van Schoonhoven, 1770. (VIII + 32
+ 38 + 35 + 32 + 30 + 28 blzz., register, 10 platen, 25.8 × 19.4 cm., Bibl.
Univ. Gent HN 288).
Het werk, samengesteld uit 6 stukjes, bevat niets over micrographie.
[1798 Pallas]. Natuurlyke historie der plant-dieren, bevattende de
algemeene schetzen der geslachten en korte beschryvingen der bekende
zoorten, Met de bygevoegde Naamen der Schryveren, In het Latyn
beschreeven door P.S. Pallas, Hoogleeraar in de Natuurlyke Historie te
St-Petersburg. Vertaald, met Aanmerkingen en Afbeeldingen voorzien
door P. Boddaert. Eerste deel. Te Amsterdam, by J.B. Elwe,
MDCCXCVIII. Ibid Tweede deel. (Bibl. Univ. Gent HN 428, 50+1 tot
278 + 279 tot 654 blzz., 14 gekleurde platen, 21,5 × 14 cm.).
Het werk bevat de beschrijving van talrijke wezens, waaronder verscheidene met het
microscoop zichtbaar. De opzoekingen van Baker, Ellis, Baster worden meer dan
eens aangehaald.
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Het zeer zeldzaam boekje:
[1662 Pallas]. Pallas weefgetouw, Uytleverende alderhande puyckwerken,
van niewe Sanghvaersen, Lier-sangen, Punt en Verjaer-gedichten, door
d'edelste Geesten uyt-gewerckt: Noyt voor desen meer ghedruckt. Tot
Amsterdam, By Bartholomeus Schouwers, Boekverkooper op den Dam,
op de hoeck van de Gasthuys-Steegh, 1662 (Bibl. Univ. Gent Res. 961,
9.3 × 6.8 cm., 200 blzz.).
heeft met onzen natuuronderzoeker niets te maken; Pallas wordt hier gebruikt als
synoniem van Minerva, en het boek is een bundel gedichten van verscheidene
personen waaronder Blasius, Questiers, Schede, van der Veer, Voskuyl, Bruyningh.
De titel van dat boekje wordt als volgt door Blasius uitgelegd: ‘Waarom doch noemt
Questiers dit Pallas Weefgetouw wijl wy de werkkers sijn, en sy Meestres en Vrouw’.

Martinus Slabber (1740 †1835).
Ik vond over Martinus Slabber niets in het Nederlandsch biographisch Woordenboek.
In eene mededeeling van J. Vander Hoeven(3) leest men dat Slabber, zonder eigenlijke
geleerde te zijn, in zijne ledige uren zich met onderwerpen van wetenschap bezig
hield, dat hij een vlijtige verzamelaar was, een kabinet van uitlandsche vogels bezat,
en zelf met het prepareeren en opzetten van deze dieren zich bezig gehouden heeft.
In 1816 gaf hij nog in hoogen ouderdom een werkje uit over het opzetten van vogels.
Met de medewerking van Van Beneden te Leuven, kon Vanderhoeven de namen
geven aan de kleine zeedieren van de Zeeuwste kust die door Slabber in zijn werk
Natuurkundige verlustigingen waren afgebeeld.
Martinus Slabber werd geboren te Middelburg op 31 October 1740; baljuw en
secretaris te Oudelande, kwam hij in 1768 te Goes, waar hij zich vestigde en
verscheidene ambten, tot burgemeester toe, heeft bekleed. Hij was lid van de
Keizerlijke Duitsche Leopoldinisch-Carolinische Akademie der Natuuronderzoekers,
van de Hollandsche Maatschappij der wetenschappen te Haarlem,

(3) Eenige aanteekeningen over Martinus Slabber 's natuurkundige verlustigingen, benevens
opgave der systematische namen van de daarin afgebeelde diersoorten. Verslagen en Meded.
Kon. Akad. Wetenschappen, Amsterdam, 1862, 14, 270-285.
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en van de Zeeuwsche Maatschappij der wetenschappen te Middelburg. Van 1817 tot
1827 vervulde hij de ambt van ontvanger der belastingen en accijnsen, vestigde zich
daarna in 1823 te 's Gravenpolder waar hij op 30 April 1835 overleed. Edward Forbes
heeft in 1848 een geslacht van Acalephen, ter herinnering aan Slabber, Slabberia
genoemd.
[1769 Slabber]. Waarneming van een Oost-Indischen Zeeworm. Door
Martinus Slabber. In Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap
Wetenschappen Vlissingen, 1e deel, 1769, blzz. 387-393. (Bibl. Univ. Gent
Hist. 1902, 20,6 × 12.3 cm., 1 plaat).
Morphologische studie zonder microscopische aanteekeningen.
[1778 Slabber]. Natuurkundige verlustigingen, behelzende microscopise
waarneemingen van in- en uitlandse water- en land-dieren. Door Martinus
Slabber, Lid van de Keizerlyke Academie der Natuur-Onderzoekeren; van
de keurvorstelyke Saxische Maatschappy te Oberlausnitz; van de
Hollandsche en Zeeuwsche Maatschappyen der Weetenschappen te
Haarlem en Vlissingen. Te Haarlem, By J. Bosch, 1778. (Bibl. Univ. Gent
HN 530, voorreden, 166 blzz., namenlijst, 18 platen, 25 × 19.3 cm., Kon.
Bibl. Brussel Müller 4145.
Het boek bevat, na eene voorrede waarin wordt medegedeeld dat ieder stukje om de
drie maanden zullen verschijnen, 18 stukjes. Ieder stukje is gewoonlijk samengesteld
uit een prachtige plaat in kleuren met een uitleggenden tekst, en wordt telkens aan
invloedrijke personen opgedragen:
Nr 1 over schulpspin of Aranea conchata, opgedragen aan Johan Adriaan Van
de Perre, te Vlissingen.
Nr 2 over verwdragende spin of Aranea colorifera, aan Laurens Pieter van de
Spiegel te Goes.
Nr 3 over vliegachtige tipulaas of Devorator, aan Job Baster, Dr. medec.
Nr 4 over vliegachtige tipula of Crucifixus, aan Abraham Gevers, te Rotterdam.
Nr 5 over Zeewatervloo of Taurus aan Jakobus Willemsen, te Middelburg.
Nr 6 over zeewatervloo of Armiger Naaldvischje of Inflator, Zeeworm of Sagitta,
aan Johan Henrik van der Does, te Rotterdam.
Nr 7 over zeeduizendbeen of Scolopendra marina, aan Adriaan Hagoort, te
Gornichem.
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Nr 8 over zeedraadworm of Gordius marinus, zeeslak of Mollusca marina,
zeeluis of Monoculus marinus, zeekwal of Medusa marina, aan Pieter Boddaert,
Dr. medec. te Utrecht.
Nr 9 over zeepissebed of Oniscus marinus en de zeeluizen Monoculi marini,
Medusa marina, aan Wilhelmina Elizabet van Kerchem.
Nr 10 over zeescherminkel of Phtisica marina, en zeeduizendbeen of Scolopendra
marina, aan Johan David Ghyselin le Sage, te Middelburg.
Nr 11 over gladde Beroë en zeepissebed aan Leendert Bomme te Middelburg.
Nr 12 over belgelijkende kwal of Medusa cymbaloidea, groene pissebed of
Oniscus viridus, aan Johan Marinus Chalmers.
Nr 13 over parelkwal of Medusa perla, enz. aan Wilhem Schoren, te Veere.
Nr 14 over Kermin Beroe secundus, Doris, Oniscus marinus, aan Weduwe W.C.
Ockersee te Zierikzee.
Nr 15 over Culex pipiens of zingende mug, steurgarnaal en draadworm, aan
C.B. Voet, Dr. medec.
Nr 16 over Slik-pissebed of Oniscus lutosus en een West-Indische zeeslak, aan
Frederik Christian Meuschen.
Nr 17 over Agaat pissebed, zeewaterbuis, zeerups, enz., aan Hendrik van der
Heym te Schiedam.
Nr 18 over krabben, aan Martinus Houttuyn, med. Dr.
Het boek is met de meeste zorgen tot een prachtige uitgave uitgevoerd; de inhoud
is echter alleen van anatomischen aard. Het eindigt met 8 verzen uit Psalm 104.
Het exemplaar van de Kon. Bibliotheek van Brussel bevat na het titelblad, de 2
blzz. van namen van diertjes (in het exemplaar van Gent op het einde), en dan een
titel voor het 1e stukje, te Haarlem, bij J. Bosch 1769. Daaruit volgt dat de 18 stukjes
in het licht tusschen 1769 en 1778 werden gezonden, aldus gemiddeld twee per jaar.
Over de Natuurkundige Verlustigingen ontving ik van Prof. P. Van Oye de volgende
mededeeling: ‘op plaat 6 van het 6e stukje vindt men de afbeelding van een sagitta
of pijl, fig. 4 en 5. Fig. 4 geeft het dier in natuurlijke grootte, fig. 5 een zeer goede
afbeelding van het dier ongeveer 20 maal vergroot, indien men aanneemt dat fig. 4
de juiste maat is. Daar Sagitta bipunctata (Quoi
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en Gaimard) de eenige soort is die in de Zuidelijke Noordzee voorkomt, lijdt het
geen twijfel dat Slabber met die soort te doen had. De teekening van fig. 5 is in groote
trekken heel juist. Het is de eerste maal dat iemand een Sagitta heeft gezien en
afgebeeld. Het dier werd later door Quoi en Gaimard in Annales Sciences naturelles
in 1827 nader beschreven, en niet zooals Vander Hoeven in de Verslagen en
Mededeelingen Akademie Wetenschappen, Amsterdam in 1862 beweert, eerst in 1844
door Krohn. Vander-Hoeven voegt aan zijne aanteekeningen dat de Sagitta door
Slabber waargenomen Sagitta germanica kan zijn’.
De Verlustingen werden in het Duitsch vertaald:
Physicalische Belustigungen oder microscopische Wahrnehmungen, durch
M. Slabber. Aus dem Holl. uebersetzt von L.P. Statius Muller. Nürnberg
1778 of 1781 (volgens Van der Hoeven, 1862).

Regley.
Regley wordt door Michaud en door Hoefer niet genoemd. Querard in La France
Litteraire noemt hem ‘l'abbé Regley, ancien aumonier du prince de Marsan et prieur
d'Estréchy’. Hij heeft de vertaling bezorgd van een der werken van Spallanzani,
verschenen onder den titel: Nouvelles recherches sur les découvertes microscopiques
et la génération des corps organisés, Paris Lacombe 1769. Hij heeft verder de volgende
werken geschreven: Dialogue entre Henri IV, le maréchal de Biron et le brave Crillon
1775; Eloge historique du brave Crillon 1779; Journal des Journaux 1760; Description
de l'atlas chorographique, historique, etc., 1763.
De bibliotheeken van Gent en van Brussel, alsook het British Museum bezitten
van Regley niets. Door Harting niet genoemd.

Wilhelm-Friedrich von Gleichen (1717 †1783).
Heer van Greifenstein, Bounland en Etzelbach, bijgenaamd Russworm, geboren op
14 Januari 1717 te Bayreuth was Gleichen tot in 1756 in het militair leven; daarna
begon hij zich met wetenschap bezig te houden, in zijn landgoed van Greifenstein,
en bestudeerde vooral de infusoriën en de spermatozoïden. Hij overleed op 16 Juni
1783. In de lijst van zijne werken, treft men op het gebied der micrographie:
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Das neueste aus dem Reiche der Pflangen oder microscopische
Vorstellungen, Nurnberg 1764; Fransche vertaling, Nuremberg, 1770.
Geschichte der gemeinen Stubenfliege, Nuremberg, 1764.
Auserlesene mikroscopische Entdeckungen, Nuremberg, 1777.
Abhandlung über die Saamen und Infusionsthierchen Nuremberg 1778.
Abhandlung vom Sonnenmikroscop, Nuremberg 1781.
[1770 von Gleichen]. Découvertes les plus nouvelles dans le règne vegetal
ou observations microscopiques sur les parties de la generation des plantes
renfermées dans leurs fleurs, & sur les insectes qui s'y trouvent, avec
quelques essais sur le germe, un supplement d'observations melees, et
plusieurs figures en taille douce gravées et enluminées; le tout décrit et
peint exactement d'après nature par Guil. Freder. Baron de Gleichen, dit
Russworm, Seigneur de. Greiffenstein, de Bouland et d'Ezelbac,
Grand-Croix de l'ordre de l'Aigle rouge. Conseiller intime de S.A.S.
Monseigneur le Marggrave de Brandebourg-Coulmbac. Traduit de
l'Allemand par Jaques Frederic Isenflamm, aux depens de Jean Christof
Keller, Peintre à Nuremberg. Imprimé chés la Veuve de Chretien de
Launoy, MDCCLXX. (Bibl. Vande Wiele-Schaarbeek, Brit. Mus., 33 ×
27,5 cm., VI + 76 + 48 + VI + 24 blzz., 50 gekleurde platen).
De heer A. Van de Wiele te Schaarbeek was zoo vriendelijk mij te berichten dat hij
dit boek bezat en gaarne ter mijne beschikking stelde.
De voorrede geteekend Casimir Christof Schmidel, Anspac 8 mai 1764 bespreekt
het nut van het microscoop voor de wetenschappelijke opzoekingen, en maakt den
lof van den schrijver.
Het 1e deel van het boek bevat de beschrijving van het microscoop dat bij de
opzoekingen werd gebruikt en dat, volgens de figuren, gansch overeenstemt met het
toestel door Ledermüller (1776, III, platen 11, 12, 13, 14, 15) onder de benaming
van algemeen microscoop beschreven. Schr. spreekt zich niet gunstig uit over de
resultaten der opzoekingen van Needham en Buffon: ‘tout le sistème de Mr. Buffon
et de Mr. Needham n'a été bati que sur de fausses consequences, qu'ils ont tirées de
fausses observations, ce qui soit dit sans vouloir faire tort aux prérogatives et à la
grande érudition, qu'ils possèdent d'ailleurs.’
Daarna bestudeert Gleichen de bloem en vooral de bevruchtingsorganen, alsmede
de bevruchting zelf en beschrijft met talrijke figuren de volgende bloemen: Melo,
Trifolium, Polypodium, Lupulus, Corylus, Avena, Beta, Sanguinella, Cerasa, Malum
armeniacum, Malus persica, Onobrychis, Malus sativa,
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Pyrus sativa, Triticum, Fagus, Lactuca, Zea, Secale, Linaria, Cucurbita, Juniperus,
Ruta, Spinachia, Corona, Hordeum, Pinus, Quercus, Fragaria.
De Supplement d'observations melées begint met eene voorrede waarin het nut
van gekleurde platen op den voorgrond wordt gebracht, terwijl de schrijver betreurt
dat zulke platen door Duitschers, Hollanders en Engelschen alleen worden uitgevoerd,
en niet door Franschen. De observations zijn gewijd aan woekerinsecten, schimmels,
en andere wezens die met het microscoop zorgvuldig worden bestudeerd.
De prachtige gekleurde platen werden door den schrijver uitgevoerd en door Keller
geëtst: ‘W.F.V.G.R. obs. et pinx., J.C. Keller, exc.’
Dit boek is de vertaling van het Duitsch: Das Neueste aus dem Reiche der Pflanzen
oder Mikroskopische Untersuchungen und Beobachtungen, verschenen te Nuremberg
in 1764.
[1799 von Gleichen]. Dissertation sur la génération, les animalcules
spermatiques, et ceux d'infusions, avec des observations microscopiques
sur le sperme et sur différentes infusions. Par le Baron de Gleichen.
Ouvrage traduit de l'allemand, orné de trente quatre planches, dont plusieurs
enluminées. A Paris de l'imprimerie de Digeon, Grande-rue-verte, Faubourg
Honoré no 1126. An VII (Bibl. Univ. Gent, Med 706, 27+20.5 cm., 238
blzz., 30 platen).
Gleichen verdeelt de onderzoekers die zich met spermatozoïden bezig hielden in
twee groepen: 1e deze die hun een bijzondere rol toeschrijven: Hartsoeker,
Leeuwenhoek, Schrader, Homberg, Huygens, Hooke, Gardenius, Neuter, Geoffroy,
Andry, Mallebranche, Lister, Camerarius, Leibnitz, Wolf, Billinga, Plonquet,
Lancisius, Pighi, Fulchi, Conti, Morgagni, Bourguet, Bono, Lipstorp, Gordon,
d'Alembert, Astruc, Rugsch, Vallisneri, Rudiger, Obermann, Dietrich, Backer,
Boerhaave, Liederkuhn, Maupertuis, la Mettrie, Wrisberg, Needham, Berger, Thuning,
Mylius, Winkler, Lesser, Haller, Hill, Bonnet, Cartheuser, Ellis, Delius, Kradenstein,
Ledermuller, Windheim, Arnold; 2e deze die ze gezien of ze niet gezien hebben, en
die eraan niet gelooven: Linnée, Buffon, Serinci, Asch, Gust. Wolboum, Gaspar,
Frederich Wolfs, Hallen, della Torre.
In het eerste deel van zijn boek, bestudeert Gleichen de spematozoïden en bepaalt
hunne rol in de bevruchting. In het
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tweede deel, over de diertjes der uittreksels, wordt een zeer duidelijk onderscheid
gemaakt tusschen de spermatozoïden en de microscopische wezens die in rottende
vloeistoffen ontstaan, en de aangenomene meening over hun oorsprong is deze van
Leeuwenhoek en van Spallanzani. In het derde deel worden de
onderzoekingsmethoden nauwkeurig beschreven; het gebruikte microscoop was dit
van Wilson, waarmede in diameter 500 maal, en in oppervlakte 250.000 maal werd
vergroot; de figuren behooren tot spermatozoïden, microben en infusoriën. Dat
microscoop wordt in het werk van Ledermüller(4) beschreven en afgebeeld.
Het boek is de vertaling van het Duitsch: Abhandlung über die Saamen und
Infusionsthierchen, verschenen te Nuremberg in 1778.

Burucker Wilhelm.
Ik vond in de biobibliographie over Burucker, van Nuremberg niets. Ledermüller in
zijne Mikroskoopische vermaaklykheden

| | Stiftje om den spiegel te bewegen | Spiegel
Zonnemicroscoop van Burucker.
(Uit 1776 Ledermuller, IV, plaat 6).

geeft van hem twee figuren, een van het zonnemicroscoop dat

(4) Mikrosk. Vermakel. III, blz. 17.
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aan een vensterluik geschroefd in de donkere kamer wordt gebruikt en een van het
beweeglijk zonnemicroscoopkasje, waarmede de voorwerpen op een ongepolijst glas
kunnen geteekend worden. Volgens Harting (III, 151) komt het samengesteld
microscoop

Beweeglijk zonnemicroscoop van Burucker.
(Uit 1776 Ledermuller, IV, plaat 8).

van Burucker, door Ledermuller beschreven, hoofdzakelijk met het toestel van Cuff
overeen.
Van Burucker vond ik geen werk in de Bibliotheken van Gent en van Brussel, ook
niet in het British Museum, ik bezit alleen deze bibliographische aanteekening:
Wilhelm Buruckers Bescheibung und Abbildung einer neuen optischen
Maschine, welche drey Haupt-Instrumenta, nemlich ein neu erfundenes
Feldmess Liniaal, ein accurates Hohen-Instrumenta, und eine richtige
Wasser-Waag enthalt: ingleichen einer besondern neu-susamen gesetzsten
optischne Nivellir oder Wasserwaag, welche ausserdem zu einem Wall
oder Mauerngucker gebraucht worden kan. Nurnberg, ca 1770, 8o.

Selva Lorenzo.
Lettere di Lorenzo q. Domenico Selva, sul ritrovato da lui fatto del Flintglass pei
Telescopj accromatici del Signor Dollond di Londra. Venezia 1771 in 8. Brit. Mus.
8533 aaa 27 (8).
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In het werk van Harting (III, 292) leest men: ‘Voor de verlichting is beter gezorgd
in een katoptrisch mikroskoop, dat door Selva, een Venetiaan, in 1769 aan de Fransche
Academie werd aangeboden.
Inderdaad vindt men in Histoire de l'Academie Royale (année 1769, blz. 129, Paris
1772): ‘Un microscope, inventé par le sieur Selva, opticien établi à Venise: ce
microscope est purement catoptrique; l'objet est absolument caché à l'oeil, qui ne
voit que son image renvoyée et grossie par un petit miroir de metal d'environ six
lignes de rayon, enchassé dans une grosse lentille de cristal, dont l'unique usage est
d'éclairer l'objet qui se trouve à son foyer. On a cru que ce microscope avait sur les
microscopes dioptriques ordinaires l'avantage d'être plus facile à construire, plus
clair et plus simple; et que cette invention du sieur Selva pouvait être regardée comme
ingénieuse et utile.’

Otto Friedrich Muller (1730 †1784).
Natuurkundige geboren te Copenhagen en aldaar overleden. Hij bestudeerde vooral
de lagere wezens en heeft deze volgens de methoden in gebruik voor hoogere planten
en dieren gerangschikt. Aanhanger van de gedachten van Spallanzani, onderzocht
hij veel met behulp van het microscoop en stelde vast dat iedere soort bestendige
eigenschappen vertoont, zoowel bij de lagere als bij de hoogere wezens. Over de
microscopische wezens schreef hij: Animalcula infusoria fluviatilia et marina,
Copenhagen 1786 in 4.
Müller was een micrograaph, en bestudeerde het vervaardigen zelf van het
microscoop niet; daarom wordt hij door Harting niet genoemd.
[1771 Müller]. Von Wùrmen der sùssen und salzigen Wassers, mit
Kupfern. Von Otto Fridrich Müller, Königlichen Kauzler-Rath, der
Romisch. Kaiserl. Schwedisch- und Bayer. Akademien der Wissenschaften,
wie auch der Norweg. Turin, und anderer Geselschaften Mitglied.
Kopenhagen, 1771. Verlegts Heineck und Faber. Gedruckt in der
Hof-Buchdruckerey bey Nicolaus Moller. (Kon. Bibl. Brussel, Muller
3114, zoo blz., met platen, 23.7 × 19.5 cm.).
Microscopische beschrijving van waterwormen met talrijke aanteekeningen uit de
literatuur, namelijk uit Baker en Trembley.
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[1800 Müller]. Otto Friedrich Mullers Naturgeschichte einiger Wurm-Arten des
Süssen und salzigen Wassers. Mit Kupfern. Neue Ausgabe. Kopenhagen, 1800, bey
Johann Heinrich Schubothe. (Kon. Bibl. Brussel, Müller 3111, 200 blzz., met platen,
23.7 × 19.5 cm.).
Herdruk van 1771 Müller, zonder wijzigingen.
[1776 Müller]. Zoologiae danicae prodromus, seu animalium Daniae et
Norvegiae indigenarum characteres, nomina, et synonyma imprimis
popularium. Auctore Othone Friderico Müller, Regè Daniae a Consiliis
Status, Acad. Scient. N. Curios. Holmens. et Boicae, Havnicus. Norv.
Berolinens. aliarumque Societ. Liter. Sodali, Acad. Paris. Corresp.,
Impensis Auctoris, Havniae, typis Hallageriis, CI DCCLXXVI. (Kon.
Bibl. Brussel 3112. XXXII + 274 blzz., 21.2 × 14 cm.).
Niets over micrographie.
[1781 Müller]. Hydrachnae, quas in aquis Daniae palustribus detexit,
descripsit, pingi et tabulis XI aeneis incidi curavit Otho Fridericus Müller,
Regi Daniae a consiliis conferentiae, pluriumque academiarum et
societatum, scient. sodalis, Parisinae correspondens. Lipsiae, apud Siegfried
Lebrecht crusium. CI I CCLXXXI (Kon. Bibl. Brussel 5e Cl IV4, 88
blzz., 11 platen, 24.3 × 20 cm.).
Hydrachnasoorten van het zoetwater, onderzocht met een vergrootglas. Misschien
zou het gebruik van water met deze diertjes de oorzaak kunnen zijn van ziekten van
den mensch en van het vee.
[1785 Müller]. Entomostraca seu insecta testacea. quae in aquis Daniae
et Norvegiae reperit, descripsit et iconibus illustravit Otho Fridericus
Müller, regi Daniae et Norvegiae a consiliis conferentiae, pluriumque
academiarum et societatum scientiarum sodalis, Parisinae correspondens.
Lipsiae et Havniae, MDCCLXXXV. Sumtibus Bibliopolii J.G. Mülleriani,
typis Frid. Wilh. Thiele. (Kon. Bibl. Brussel Muller 3110, 134 blzz., 21
platen, 34 × 19.2 cm).
Studie van verscheidene gelede diertjes, waaronder Daphnia, Cyclops, enz.
Swammerdam, Baker, Ledermüller, Linnaeus, Trembley, Leeuwenhoek, en anderen
worden genoemd.
[1788 Müller]. Zoologia danica seu Animalium Daniae et Norvegiae
rariorum ac minus notorum descriptiones et historia. Volumen primum
explicationi iconum fasciculi primi ejusdem operis interviens. Auctore
Othone Friderico Müller, Regi Daniae a Consiliis Confer. Acad. Scient.
et cur. Bonon. Holm. et Boicae, Havn. Norv. Berol, Bern. Dantisc. et Lond.
Sc. societ.
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Lit. Sodali Acad. Paris. corresp. Ad formam tabularum denvo edidit frater
auctoris. Havniae, typis N. Mülleri aulae regiae typographi et Filii.
MDCCLXXXVIII (Bibl. Univ. Gent HN343, VI + 52 blzz., 40 platen, 38
× 23.5 cm.; Kon. Bibl. Brussel Muller 3113).
Id. Volumen secundum. (II+56 blzz., platen 41 tot 80).
[1789 Mûller]. Zoologia danica seu animalium Daniae et Norvegiae
rariorum ac minus notorum descriptiones et historia. Volumen tertium
explicationi iconum fasciculi tertii ejusdam operis inserviens. Auctore
Othone Friderico Müller, Regi Daniae a Consiliis confer. Acad. Scient. et
cur. Bonon. Holm. et Boicae, Havn. Norv. Berol. Bern. Dantisc. et Lond.
Sc. Societ. lit. Sodali Acad. Paris corresp. Descripsit et tabulas addidit
Petrus Christianus Abildgaard. Med. Doct. Artis Veter. professor et Instituti
Reg. Veter. Havn. Rector Soc. Reg. Scient. Havn. Norveg. Medicor. Havn.
Nat. Cur. Berolin. Physiograph. Lundens. membrum. Havniae, typis aulae
regiae typographi N. Mülleri et filii MDCCLXXXIX. (Bibl. Univ. Gent
HN343, II+71 blzz., platen 81 tot 120, 38 × 23.5 cm.).
[1806 Mûller]. Zoologia Danica seu animalium Daniae et Norvegiae
rariorum ac minus notorum descriptiones et historia. Volumen quartum
explicationi iconum fasciculi quarti ejusdem operis iuserviens. Auctore
Othone Friderico Müller, Regi Daniae a Consiliis confer. Acad. Scient. et
Cur. Bonon. Holm. et Boicae, Havn. Norv. Berol. Bern. Dantisc. et Lond.
Sc. Societ. lit. Sodali Acad., Paris. Corresp. Descripserunt et tabulas
dederunt P.C. Abildgaard, M. Vahl, J.S. Holten, J. Rathke. Havniae. Typis
aulae regiae typographi N Christensen. MDCCCLI. (Bibl. Univ. Gent HN
343, IV + 46 blzz., platen 81 tot 160, 38 × 23.5 cm.).
Dit prachtig werk, met zijne 160 gekleurde platen, bevat ook de beschrijving van
eenige wezens (Vorticella, enz.) met het microscoop beschreven.

Anonymus.
[1771 Anonymus]. Le microscope bibliographique. Première et nouvelle
édition, Revûë, corrigée et diminuée. Souvent le nom d'une vieille Boutique
seduit les Gens et nous met en pratique. O quantum est in rebus inane,
Pers. S.I.I. A Amsterdam. MDCCLXXI. (15.5 × 10.1 cm., 120 blzz., Kon.
Bibl. Brussel II 66013.).
Een geschreven aanteekening aan het titelblad vermeldt dat dit boekje, - waarin er
alleen van microscoop in den titel en in den eersten volzin wordt gesproken: ‘Si on
examinoit le merite des hommes par le moyen du microscope, comme les naturalistes
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examinent les Insectes, il est bien apparent qu'il paroitroit beaucoup plus grand qu'il
n'est en effet;...’ - zeldzaam is, en dat het door Malebranche werd geschreven. Het
is een hekeldicht tegen Pierre Rousseau de Bouillon en zijne vrouw, nadat
Malebranche door het gerecht uit Bouillon en uit de Nederlanden verbannen werd,
waar hij op het punt was geweest opgehangen te worden.
Het boek, waarin ik bibliographische inlichtingen over het microscoop hoopte te
vinden, is voor mijne studie nutteloos.

Anonymus.
[1787 Anonymus]. Le microscope double. En Brabant 1787. (Kon. Bibl. Brussel
VB 10317-46, vol. 13 no 14, 19 × 11.5 cm., 10 blzz.).
Dat stukje behoort tot de geschiedenis van de Brabantsche omwenteling, en behoort
niet tot de natuurwetenschappen.

Encyclopedie.
[1773 Encyclopedie]. Encyclopedie, ou dictionnaire universel raisonné
des connoissances humaines. Mis en ordre par M. De Felice. (E tenebris
tantis tam clarum tollere lumen quis potuit? Lucret.). Tome XXVIII,
Yverdon MDCCLXXIII. (Blbl. A.J.J.V., 798 blzz., 24.9 × 18.2 cm.).
Op blzz. 622-635 treft men het artikel microscope: beschrijving van het enkelvoudig
en het samengesteld microscoop, het zonnemicroscoop van Liberkuhn (1740 en
1745) zonder spiegel; een spiegel werd bijgevoegd door Cuff en Adams van welke
het microscoop, volgens Baker, wordt beschreven. Liberkühn heeft ook een
microscoop voor ondoorschijnende voorwerpen vervaardigd, waarvan Euler melding
maakt. Eindelijk worden de toestellen van Wilson, Culpeper, Scarlet en Marshal
genoemd, alsook dit van Leeuwenhoek dat enkelvoudig was, en het samengesteld
gebruikt door de Hook (sic, voor Hooke).
Het artikel eindigt met de studie der vergrootingen en het onderzoek van
microscopische voorwerpen.
[1779 Encyclopedie]. Encyclopedie ou dictionnaire universel raisonné
des connoissances humaines. Mis en ordre par M. De Felice. Planches.
Tome VIII. Yverdon, MDCCLXXIX. (Bibl. A.J.J.V., 24.9 × 18.2 cm.).
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Het 8e deel van het boek bedraagt de 18 platen over optica. De platen XI, XII
verbeelden fig. 81 het handmicroscoop van Mayen (volgens Ledermüller), fig. 83
het enkelvoudig en fig. 85 het samengesteld microscoop met spiegel; fig. 87 is het
zonnemicroscoop volgens Cuff en Adams; fig. 94 is het microscoop voor
ondoorzichtbare voorwerpen.

Felice Fontana (1730 †1803).
Natuuronderzoeker en priester, geboren te Pomarole en overleden te Florence, leeraar
aan de Universiteit van Pisa, daarna bestuurder van het museum van Florentië. Hij
heeft onder meer de volgende werken uitgegeven: Ricerche filosofiche sopra il veneno
della vipera, 1767; Recherches sur la nature de l'air déphlogistiqué et de l'air nitreux,
Paris 1776; sur la physique animale Florentië 1775; Principes raisonnés sur la
génération; verscheidene geschriften door Gibelin uitgegeven, Parijs 1781.
Hij zocht microscopische wezens terug in het leven te brengen.
Van zijne werken, bezit het British museum:
Memoria sull'aria inflammabile 1778.
Principi generali della solidita, 1778.
Anweisung des Eudiometers, 1789.
Dei moti dell' Iride, 1765.
Oszervazioni sopra i globetti del sangne, 1766.
Opuscoli scientifici 1783.
Osservazioni sopra la ruggine del grano, 1767.
Recherches sur l'air nitreux, Paris 1776.
Ricerche sopra il veleno della Vipera, 1767.
Traité sur le venus de la vipère, 1781.
Osservazioni sopra il falso ergot, 1775.

Volgens Harting (III, 81) bediende zich Fontana (Traité sur le venin de la vipère
1781, blz. 288 en 423) voor het onderzoek van het spierweefsel, van eene lens
waarmede hij eene vergrooting van 825 verkrijgen kon. Omdat paardenhaar,
menschenhaar, zilver- of zijdedraad voor zijne nauwkeurige metingen veel te dik en
te grof waren, deelt hij in zijn boek van 1775 mede (Saggio del real gabinetto di
fisica e di storia naturale di Firenze, Roma 1775) dat het best is spinnewebdraden te
gebruiken.
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[1775 Fontana]. Ricerche filosofiche sopra la fisica animale di Felice
Fontana. Tome I. In Firenze L'Anno MDCCLXXV. Per Gaetono Cambiagi
Stampatore Granducale. Con licenza de' superiori. (Kon. Bibl. Brussel,
Muller 1418, XXXVI + 192 blzz., 23 × 16.8 cm.).
Het werk aan Alb. von Haller opgedragen wordt in 14 hoofdstukken verdeeld. Ik
vind er niets over micrographie.
[1784 Fontana]. Opuscules physiques et chymiques de M.F. Fontana,
Physicien de S.A.R. l'Archiduc, Grand-Duc de Toscane, Directeur du
Cabinet Royal de Physique et d'Histoire Naturelle de Florence, etc. Traduits
de l'Italien par M. Gibelin, Docteur en Medecine, Membre de la Société
Médicale de Londres, etc. Prix 3 livres broché. A Paris, chez Nyon l'ainé,
Libraire, rue du Jardinet, quartier St-André des Arcs. MDCCLXXXIV.
(Bibl. A.J.J.V., 20 × 12 12 cm., 264 blzz.).
In den 4e brief uit Florentië van 10 Juli 1782 aan Gibelin, geneeskundige te
Aix-en-Provence, beschrijft Fontana den anatomischen bouw der zenuwen en der
lymphvaten.
[1785 Fontana]. Felix Fontana's Beobachtungen und Versuche ùber die
Natur der thierischen Korper. Aus dem Italianischen nebst einem Auszug
aus dessen franzòsischen Werke ùber das Viperngift und einigen eigenen.
physiologischen Aufsàzen von D.E.B.G. Hebenstreit ausserord. Professor
der Arzneikunde in Leipzig. Mit einem Kupfer. Leipzig, in der
Weygandschen Buchhandlung 1785 (Kon. Bibl. Brussel Muller 1420, 17.2
× 10.2 cm., 14 lim + 336 blzz.).
De eerste 154 blzz. bevatten de Duitsche vertaling van de Ricerche filosofiche sopra
la fisica animale.

Giovanni Maria della Torre (1713 †1782).
Hij was een natuuronderzoeker geboren te Rome, gestorven te Napels. Na te Venetië,
Rome, Napels gedoceerd te hebben, bestuurde hij de boekerij en het museum van
Capo di Monte, en werkte hij aan de ontgraving van Pompei en Herculanum. Hij
verbeterde de verrekijkers en de microscopen, en gebruikte de microscopen tot de
studie van vochten en spieren. Hij was lid der Academiën van Parijs, Berlin, London
en Napels. Onder zijne werken noemt Hoefer:
Scienza della natura, Napels en Venetie 1749, Napels 1774.
Narrazione del torrente di fuoco uscito dal monte Vesuvio nel 1751, Napels
1751.
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Istituzioni aritmetiche Napels, 1752.
Institutiones physicae, Napels 1753.
Storia e fenomeni del Vesuvio. Napels 1755; Fransche vertaling door Peton,
Parijs 1760.
Nuove Osservazioni Napels 1763.
Elementa physices Napels 1767.
Nuove Osservazioni microscopiche, Napels 1776.

Men leest in het boek van Harting (III, 53) het volgende: ‘Niemand echter had het
in de kunst van sterk vergrootende glasbolletjes te vervaardigen nog zoo ver gebragt
als Pater Della Torre van Napels. Zijne handelwijze bestond hoofdzakelijk daarin,
dat hij, na een bolletje op eene dergelijke wijze als Hooke aan eenen glasdraad
gesmolten te hebben, hetzelve bragt in eene komvormige holte gemaakt in een stukje
tripoli, waarin vervolgens het bolletje op nieuw gesmolten werd voor de vlam der
glasblazerslamp. Della Torre vervaardigde ongemeen sterk vergrootende glasbolletjes.
In 1765 ontving de Royal Society te Londen er eenige van hem. Het grootste daarvan
had eenen doormeter van 1/36 duim en vergrootte 640 maal in middellijn; de
doormeter van het kleinste was 1/144 duim en deszelfs vergrootend vermogen 2560
maal. Baker die deze bolletjes onderzocht, verklaarde dat hij niet in staat was er iets
door te zien.’
Van hem bezitten de bibliotheken van Gent en van Brussel niet.
[1765 Di Torre]. Descriptio novi microscopii a. R.P. Di Torre constructi.
Phil. Trans. 1765, 55, 250-257.
Het microscoop is het toestel van Wilson door Baker beschreven. Na de beschrijving
van dit microscoop worden aanteekeningen gegeven omtrent de bloedlichaampjes.

Barba Anton.
Van hem vermeldt Harting (III, 58 en 68) dat hij een leerling was van della Torre,
en dat hij voor zijne onderzoekingen glasbolletjes volgens de werkwijze van della
Torre vervaardigd gebruikte. Hij schreef: Observazioni microscopiche sul cervello,
Napoli 1819, 1807 volgens Hoefer. Duitsche vertaling: Mikroskopische
Beobachtungen über das Gehirn, Würzburg 1829.
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Heinrich Friedrich Delius (1720 †1791).
Geboren te Wernigerode en overleden te Erlangen, geneeskundige en
natuuronderzoeker. Hij studeerde te Halle, te Berlijn, werd lid der academie van
Berlijn in 1747. Door Harting niet genoemd. Ledermüller (1764) geeft van Delius
een algemeen microscoop aan. De universiteitsbibliotheek van Gent bezit van Delius
een werk waarin ik over het microscoop niets gevonden heb:
[1777 Delius-Boddaert]. Natuur- en Geneeskundige verhandeling van het openend
natuurlyk wonder zout van Glauber of Sal mirabile (Glauberi) nativum seu aperitivum
Fridericianum. Beschreeven door den Heer Hendrik Frederik Delius, Hofraad van
Z.D.H. den regeerende Markgrave van Brandenburg-Anspach,. en
Culmbach-Bayreuth; Hoogleraar in de Geneeskunde op de Hooge School te Erlangen,
enz. Om deszelfs byzondere kragten, naar den derden vermeerderden Druk, uit het
Hoogduitsche vertaalt; Met eenige nadere Proeven vermeerdert; Mitsgaders met een
Briefsgewys Scheidekundig betoog van den Heer P. Boddaert, Med. Doct. Oud-Raad
der Stad Vlissingen; Lid van de Keizerl. Acad. der Natuur-Onderzoekeren; van die
te Berlyn; van de Hollandsche, Zeeuwsche, en verscheidene andere Maatschappyen
der Wetenschappen, enz. verrykt, en uitgegeeven door F.C.M. In 's Haage, By
Bernardus Wittelaer, 1777. (Bibl. Univ. Gent. Med. 3006a, XIV + 34 blzz., 19.5 ×
12.2 cm.).

Dellebarre.
De microscopen van Dellabarre, te Leiden vervaardigd, werden beroemd, en waren
van zes lenzen voorzien, Harting (III, blz. 154) vertelt dat toen Lalande in 1762 de
werktuigen te Leiden zag, hij Dellebarre uitnoodigde naar Frankrijk te komen, alwaar
deze laatste vele microscopen verkocht. Volgens Montucla(5) was de prijs dezer
microscopen 360 frank.
Het oculair bestond uit 4 convexe glazen, zoodanig vereenigd dat voor elk der
twee paren, de oppervlakten zeer dicht bij elkander-waren. Tusschen de objectieflens
en het oculair is nog een biconvex tusschenglas geplaatst. De buis van het microscoop
kan boven al de punten van de ringvormige voorwerptafel gebracht

(5) Histoire des mathématiques, III, blz. 511.
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worden; de verlichting wordt door een holle en door een vlakke spiegel verzekerd.
Harting aanziet de microscopen van Dellebarre als beter als deze van Adams en
van Martin, wat het optisch vermogen betreft, ofschoon de werktuiglijke uitvoering
voor die der Engelsche microscopen wijken moet.
In 1777 bood Dellebarre volgens Harting eene mededeeling aan de Parijsche
Academie: ‘Mémoires sur les différences de la construction et les effets du
microscope.’

Ex 1778 Baker.
Algemeen microscoop van Dellebarre.

De Table générale des matières van Histoire de l'Académie des Sciences, voor
1771-1780, en de Mémoires van 1777 bevatten geen vermelding over een werk van
Dellebarre. In 1798 Adams noemt de bibliographische lijst Dellebarre met zijne
Mémoires verschenen in 1777 zonder aanduiding van plaats.
Daarin wordt vastgesteld dat de zichtbaarheid van bolvormige voorwerpen 1/1300
mm. bedraagt en die van draadvormige 1/6900 mm.; de onderscheidbaarheid der
mazen in een dradennet
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is 1/1490 mm. voor de draden en 1/990 mm. voor de tusschenruimte.

Georg Simon Klugel (1739 †1812).
Geboren te Hamburg studeerde hij te Göttingen en werd in 1766 hoogleeraar in de
wiskunde te Helmstaedt, en in 1787 hoogleeraar in de wis- en natuurkunde te Halle.
Kluegel Georg Simon. Dr. J. Pristleys... Geschichte und gegenwärtiger
Zustand der Optik... aus dem Englischen übersetzet und mit Anmerkungen
und Zusätzen begleitet von G.S.K. 2 Theile, 1775-76. (Brit. Mus. 1262
f.).
Kluegel G.S. Analytische Dioptrik, I Allgemeine Theorie der optischen
Werkzeuge, II Besondere Theorie und vorteilhafteste Einrichtung aller
Gattungen von Fernröhren, Spiegelteleskopen, und Mikroskopen. Leipzig
1778 in 4. (Noch te Gent, noch te Brussel).
Kluegel gebruikt microscopen met achromatische objectieven en heeft het wiskundig
werk van Euler voortgezet.

Charles Rabiqueau.
In La France Litteraire noemt Querard Charles Rabiqueau: ‘avocat en parlement,
priviligié du roi pour tous les ouvrages et expériences physiques et mécaniques.’
Door Harting niet genoemd.
Description del' Ecole de la vision, ou cours sur le livre du microscope
moderne, avec lequel on se connait au vrai, et la terre qu'on habite. Paris
1783 in 8, 16 blzz.
Le microscope moderne pour débrouiller la nature par le filtre d'un nouvel
alambic chimique, où l'on voit un nouveau mécanisme physique et
universel, dédié à Themis. Paris (Demonville) 1781; Paris, 1785 in 8. (Brit.
Mus. 1393 d 15).
Le spectacle du feu élémentaire, ou cours d'électricité expérimentale, où
l'on trouve l'explication, la cause et le mécanisme du feu dans son origine.
Paris, 1785 in 8.

Tholde en Kirchweger.
Thölde en Kirchweger, A. Jos., Microscopium Basilii Valentinii sive
Commentariolvm et cribrellum über den groszen Kreuzapfel der Welt.
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dium der ganzen chymischen Scienz und Physica hermetica concentrata;
ein Werk so noch nie gesehen worden, höchst nützlich zur praxi und der
jetzigen Welt höchst nöthig. Berlin 1790, 8o, 172 blzz.
De werken van Johann Thölde verschenen in het begin van de 17e eeuw; daaronder
treft men: Haligraphia, das ist die Beschreibung aller Saltz Mineralien, Eissleben
1603 (Brit. Mus. 1033 a); Saltzes erster Materia, Urprung, etc. Leipsic 1612 (Brit.
Mus. 1034 c6).
Het boek van Anton Joseph Kirchweger, microscopicum B. Valentini, Berlin 1790,
berust in het British Museum (8908 f.36).

Adams George.
Die naam behoort tot twee Engelsche optici die te London wiskundige en
werktuigkundige toestellen vervaardigden, den vader en den zoon. De vader stierf
in 1773, de zoon op 14 Aug. 1795. Zij hebben beide over gezichtskunde, over optische
toestellen en over micrographie geschreven.
Adams George, de vader, heeft het volgend werk laten verschijnen:
Micrographia illustrata; or the knowledge of the microscope explained;
containing a description of the nature, uses and magnifying powers of
microscopes in general; an account of the principal microscopic discoveries
hitherto made; a translation of Mr Joblott's observations on animalculae;
and a particular account of the fresh waterpolype, translated from the
French of Mr. Trembley. London 1746 in 4 (Brit. Mus.).
Reeds in 1747 verscheen de 2e uitgave; in 1771 zag een 4e uitgave in 8 het licht, ook
te London.
[1771 Adams]. Micrographia Illustrata: or the microscope explained, in
several new inventions, Particularly of a new variable microscope for
Examining all sorts of Minute objects; and also of a New Camera obscura
microscope, designed for Drawing all minute objects, either by the Light
of the sun, or by a Lamp in winter Evenings, to great Perfection; with a
Description of all the other Microscopes now in Use. Likewise a Natural
History of Aerial, Terrestrial, and Aquatic Animals, etc. Considered as
Microscopic Objects. By George Adams, Mathematical Instrument-Maker
to His Majesty. The fourth Edition. Illustrated with Seventy-two Copper
Plates, containing 560 Delineations of various Microscopic objects.
London: Printed for the Author, and sold by him at No 60, in Fleet-Street,
and by all Booksellers in Town
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and Country. MDCCLXXI. (Kon. Bibl. Brussel II 38607, Preface + the
contents + LIX + 325 blzz. + catalogue 14 blzz., 21 × 13 cm.).
Op 71 platen worden in het geheel 569 microscopische praeparaten en werktuigen
geteekend. De volgende werktuigen worden in de eerste LIX bladzijden beschreven:
het nieuw veranderlijk microscoop, het zonnemicroscoop met de donkere kamer, de
dubbele microscopen namelijk dit van Culpepper, het zakmicroscoop van Wilson,
het watermicroscoop van Ellis, het universeel enkel en het universeel dubbel
microscoop, een micrometer om microscopische voorwerpen te meten.
Het veranderlijk microscoop van George Adams, Fleetstreet, nr 60 London bevat
4 glazen, 2 oogglazen aan het boveneinde, een

Het veranderlijk microscoop van G. Adams.
(Uit 1771 Adams, plaat 2).

in het midden van de buis en het 4e aan het onderste van de buis. De voorwerpen
worden op een tafeltje geplaatst en met een spiegel verlicht, terwijl de buis in de
vertikale richting met een rad bewo-
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gen wordt. De buis nr 3 op de plaat geteekend kan in de opening van de tafel gebracht
worden, ten einde de voorwerpschuifjes te dragen.

Zonnemicroscoop.
(Uit 1771 Adams, plaat 3).

Het zonnemicroscoop met spiegel kan aan het uiteinde in betrekking geplaatst
worden met een wieltje dat de vergrootglazen

Camera obscura en Zonnemicroscoop.
(Uit 1771 Adams, plaat 4).
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het zonnemicroscoop projecteert men op de muur van de donkere kamer, of wel in
een kamertje dat voor de teekening dienen kan.
Het dubbel microscoop is samengesteld uit eene buis met 2 glazen, een aan het
bovenste uiteinde en een in het midden; van onder is er een stelsel van glazen
genummerd 1 tot 6, het hoogste getal overeenstemmende met de sterkste vergrooting.
De buis wordt verticaal bewogen boven het tafeltje en den spiegel door eene schroef
zooals in de moderne microscopen. Het tafeltje

Dubbel microscoop van Adams.
(Uit 1771 Adams, plaat 6).

draagt een convexe lens om ondoorschijnende voorwerpen te verlichten. Baker (1756)
noemt op de plaat 16 dit toestel het nieuw dubbel samengesteld microscoop van Cuff.
Het dubbel microscoop van Culpepper (op de plaat 7 staat Culpeper gedrukt)
bedraagt een oogglas (eye glass) van boven, een plano-convex glas in het midden
van de buis, en een voorwerpglas (object glass) onder de buis, geschroefd aan het
uiteinde van een dunne buis boven het tafeltje. De voorwerpglazen, ten getalle van
vijf, worden geschroefd tot dat het praeparaat duidelijk wordt. In het stukje N wordt
het ivooren schuifje O met de praeparaten vast gemaakt.
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Het watermicroscoop van Ellis, eenvoudig of dubbel bestaat hoofdzakelijk uit een
standaard waaraan een enkele lens of eene

Het dubbel microscoop van Culpepper.
(Uit 1771 Adams, plaat 7).

Het eenvoudig en dubbel water-microscoop van Ellis.
(Uit 1771 Adams, plaat 10).

buis met een stelsel van lenzen worden vastgemaakt; onder de lenzen wordt een
horlogieglas geplaatst waarin waterwezens in water kunnen bestudeerd worden.
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Het universeel enkelvoudig microscoop.
(Uit 1771 Adams, plaat 11).
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Het universeel enkelvoudig microscoop draagt op een centralen steel een stelsel van
6 lenzen die door een horizontale draaiing boven het praeparaat kunnen gebracht
worden; bij het universeel dubbel microscoop is het draaiend horizontaal stelsel met
6-voorwerplenzen onderaan gebracht; dit is de voorlooper van het revolverstelsel
der objectieven onzer moderne microscopen.
Het new compendious pocket microscope van George Adams heeft twee lenzen
bovenaan, eene lens in het midden van de buis, een 4e lens bijna aan het onderste
uiteinde, waar nog de magnifiers

Het nieuw ‘compendious’ zakmicroscoop van Adams.
(Uit 1771 Adams, plaat 14).

of vergrootglazen op een langvormig plaatje gedragen, worden geschoven.
Op het einde van het overzicht der werktuigen geeft schr. de beschrijving van den
micrometer waarmede de afmetingen der voorwerpen kan bepaald worden. Den
schroefmicrometer noemt Adams naaldmicrometer.
In het overzicht der talrijke microscopische praeparaten wordt van Leeuwenhoek
zeer dikwijls genoemd.
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De schrijver is een practische man, en alhoewel het boek een wetenschappelijk
uitzicht heeft, eindigt het met: ‘A catalogus of mathematical, philosophical and optical
instruments, made under the inspection and direction of George Adams, mathematical
instrument maker to his Majesty George the IIId’. Uit deze lijst leert men, dat in
1771, het zakmicroscoop van Wilson 2 pond 2 sh. kost, evenals het watermicroscoop
van Ellis; het dubbel microscoop van Culpepper kost 3 pond 3 sh., een zonmicroscoop
4 pond 14 sh. en 6 pence.
[1770 Adams]. Gronden der Starrenkunde, gelegd in het Zonnestelzel
bevatlyk gemaakt; in eene beschryving van 't maaksel en gebruik der
nieuwe Hemel- en Aard-globen; en in 't Gebruik deezer Globen ter
oplossing der klootsche driehoeken en klootsche werkstukken der
Starrenkunde. In 't Engelsch beschreeven door George Adams, Koninglijke
mathematische Instrument-maaker. In 't Nederduits vertaald en met
Aanmerkingen verrijkt door Jacob Ploos van Amstel, M.D.. Te Amsterdam,
Bij Kornelis van Tongerlo, 1770. Bij wien deeze Globen te bekomen zijn.
(Bibl. Univ. Gent math 907, voorrede, inhoud, 470 blzz., 22.0 × 14.2 cm.).
Niets over microscopie. Dit werk is de Nederlandsche vertaling van Treatise
describing globes uitgegeven in 1766 en waarvan in 1810 de 13e uitgave verscheen.
Het volgend werk is van George Adams, zoon:
[1798 Adams]. Essays on the microscope; containing a practical
Description of the most improved microscopes; a general history of insects,
their transformations, peculiar habits, and oeconomy: an account of the
various species, and singular properties, of the hydrae and vorticellae; a
description of three hundred and eithy-three animalcula: with a concise
catalogue of interesting objects: a view of the organization of timber, and
the configuration of salts, when under the microscope. Illustrated with
thirty-two folio plates. By the late George Adams, mathematical instrument
maker tot his majesty, etc. The second edition, with considerable additions
and improvements, by Frederick Kanmacher, F.L.S. London: Printed by
Dillon and Keating, for the editor; and for W. and S. Jones, Holborn.
MDCCXCVIII Price 1 1. 8 S. in boards. (Bibl. A.J.J.V., XXIV + 724 +
16 blzz., 27.5 × 22 cm.).
Dat prachtig boek waaraan ongelukkiglijk de platen ontbreken begint met een opdracht
aan den koning van Engeland; een kunstvolle titelplaat verbeeldt de Waarheid die
aan den Tijd de wetenschap ontsluiert, die bezig is hare kinderen in waarnemingen
met het microscoop op te leiden.
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In eene bibliographische lijst worden de namen aangegeven der onderzoekers die op
het gebied van microscoop en micrographie werkzaam waren, zooals Baker,
Dellebarre, Ellis, Gleichen, Hill, Hooke, Ledermüller, Leeuwenhoek, Martin, Pallas,
Redi, Trembley, enz.
In zijn historisch overzicht over het microscoop schrijft Georges Adams de eerste
microscopen toe aan Zacharias Jansen; de meest bekende microscopen worden
beschreven met inlichtingen over hun gebruik en het noodig materiaal. De schrijver
geeft de noodige optische inlichtingen en de methode om de vergrootingen te bepalen,
met of zonder micrometers. Men voelt echter dat het overzicht voor doel heeft de
microscopen te doen kennen die door den Schrijver worden vervaardigd.
Nadat nu de noodige inlichtingen over het inrichten van het microscoop, het
verlichten, over de bereiding van de te onderzoeken voorwerpen worden gegeven,
worden een aantal levende wezens natuurkundig bestudeerd: insecten, mieren, spinnen,
polypen en infusoriën; verder het hout van de planten, het cristalliseeren van zouten,
microscopische schelpen en zaden. Eindelijk worden de middelen aangeduid om
insecten te verzamelen en te bewaren, en een rijke lijst microscopische praeparaten.
Op het einde van het boek vindt men een prijslijst, 16 blzz. groot, met de prijzen
van de toestellen en de boeken die bij Jones, Holborn, London te verkrijgen zijn.
Daar zien wij b.v. dat een groot microscoop voor de studie van doorzichtige en
ondoorzichtige voorwerpen tot 16 en 35 pond sterling werd verkocht, terwijl het
boek van George Adams, in 2e uitgave in 1793 door Kanmacher bezorgd, vergezeld
van 33 folio platen, 1 pond, 8 schillingen kostte. De beschrijving van die platen in
het begin van het boek leert ons dat 9 platen tot de beschrijving der werktuigen
bestemd zijn, en de anderen tot de micrographische studie.
De 1e uitgave verscheen te London in 1787, in 4:
Adams George the younger, mathematical instrument maker. Essays on
the microscope, containing a practical description of the most improved
microscopes; a general history of insects, their transformations etc.; and
an account of the various species and singular properties of the hydrae and
vorticellae. With a catalogue of interesting objects; view of the organisation
of timber and the configuration of salts under the microscope. London
1787 (Brit. Mus. 432L3, 39 e 17).
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Jones.
Onder de talrijke Jones in de biographie vermeld vind ik er geen die zich met
microscopie bezig houdt. Harting (III, 149) zegt dat de microscopen van Jones op
deze van Adams gelijken, met deze verbetering dat zoowel het lichaam van het
microscoop als de voorwerptafel en de spiegel aan een afzonderlijken staander worden
bevestigd, die veroorlooft het microscoop horizontaal tegen het licht te stellen. Jones
(Harting III, 321) verbeterde het lampmicroscoop van Adams.
***

Op het einde van mijne studie over de geschiedenis van het microscoop houd ik er
aan te vermelden dat het Wetenschappelijk Museum der stad Antwerpen een schoone
verzameling bezit van oude microscopen en een zeer rijke verzameling microscopische
praeparaten (ca 50.000), waartusschen een groot aantal een historische beteekenis
hebben voor de micrographie.
In de lijst der toestellen welke de Heer Naveau, conservator van het Museum, zoo
bereidwillig was mij mede te deelen, treft men de volgende microscopen: Vitrum
pulicarium, microscoop Jansen ca 1600, telescoop-microscoop in elpenbeen begin
17e eeuw, naaldmicroscoop in hout ca 1600, naaldmicroscoop in hoorn 17e eeuw,
microscoop van Leeuwenhoek ca 1650, microscoop Lieberkühn 1738, microscoop
van Nurenberg, microscoop Marshall 18e eeuw, dubbel Marshall microscoop,
tandradmicroscoop 18e eeuw, Italiaansch microscoop 18e eeuw, verscheidene
microscopen Scarlet en Culpeper, microscoop Wilson ca 1740, microscopen Wilson
en Adams ca 1750, verscheidene microscopen van Cuff, van Adams, microscoop
Dellebare 1780, verscheidene zonnemicroscopen 18e eeuw.
Buiten deze toestellen zijn er dan een groot getal van het begin van de 19e eeuw
tot heden.
***

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

267
In deze vierde bijdrage worden de volgende personen genoemd: Adams 257, Aepinus
233, Anonymus 249, 250, Ayscough 204, Barba 253, Baster 232, Burucker 245,
Chaulnes 235, Delius 254, Dellebare 254, Dollond 207, Ellis 209, Emerson 237,
Encyclopedie 250, Euler 210, Ferguson 234, Fontana 251, Gleichen 242, Hill 204,
Jones 266, Kirchweger 256, Klugel 256, Ledermüller 213, Magny 206, Mann 204,
Müller 247, Pallas 237, Plaucus 203, Rabiqueau 256, Regley 242, Selva 246, Slabber
239, Thölde 256, Torre 252, Watkins 208, Zeiher 234.
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achterplat

Aug. Beernaert-prijs
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde.
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.
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 zal geschreven hebben.
Voor verdere voorwaarden zie men Versl. en Meded. 1912, blz. 884.

Tooneelprijskamp
TOONEELPRIJSKAMP van de Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques:
TWEEDE TIJDVAK. - Op 31 December 1929 loopt dat tweede tijdvak 1928-1929
ten einde. De prijs bedraagt 5000 fr. en wordt toegekend aan den Belgischen Schrijver
die in het tweejarig tijdperk het beste Vlaamsch tooneelwerk (operateksten ingebrepen)
zal uitgegeven hebben.
Voor verdere voorwaarden zie men Versl. en Meded. 1927, blz. 1014.
Voor beide bovenstaande prijskampen dienen de mededingende werken door de
belanghebbenden in dubbel ingezonden bij den Bestendigen Secretaris der
Koninklijke Vlaamsche Academie, Koningstraat, 18, te Gent, ten laatste in de
vijf weken volgende op 31 December 1929, met de vermelding op het adres: Voor
den..... prijskamp.
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 15 Mei 1929.
Waren aanwezig de heeren: Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, bestuurder, Prof. Dr. J.
PERSYN, onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendige secretaris;
de heeren Kan. AM. JOOS, FRANCK LATEUR, O. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN
PUYVELDE, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS,
Prof. Dr. A. VERMEYLEN, J. JACOBS, Prof. Dr. M. SABBE en J. SALSMANS S.I.,
werkende leden;
de heeren Prof. Dr. FRANS DAELS, F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE en Dr. J. VAN
MIERLO, jun., S.J., briefwisselende leden;
Lieten zich verontschuldigen, de heeren Dr. L. SIMONS, G. SEGERS, Kan. Dr. J.
MUYLDERMANS, IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. A. VAN HOONACKER, werkende leden, AL.
WALGRAVE en Prof. Dr. J. VAN DE WIJER, briefwisselende leden.
***

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

Aangeboden boeken.
Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie
aangeboden:
Door het Ministerie van Openbaar Onderwijs, Schoone Kunsten en Wetenschappen,
te Den Haag:
Mnemosyne. Bibliotheca philologica Batavia. Jg. 1928.
Door de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, te Amsterdam:
Science in the Netherlands East Indies, edited by L.M.R. RUTTEN.
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Door de Commissie voor 's Rijks Geschiedkundige publicatiën, te Den Haag:
Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Beutinck, eersten graaf van
Portland, uitgegeven door Dr. N. JAPIKSE, 1e gedeelte: Het archief van Welbeck
Abbey. Deel II. (nr 24 van de kleine serie van 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën).
Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D.V. Coornhert, uitgegeven
door Dr. BRUNO BECKER, oud-hoogleeraar te Petrograd. Nr 25 van dezelfde serie.
Door de Noorsche Academie van Wetenschappen en Letteren, te Oslo:
Skrifter 1927. I Matematisk-naturvidenskapelig Klasse, 1-2. Bind.
Id. II. Historisk Filosofisk Klasse, 1-2. Bind.
Avhandlinger 1927. I. Matematisk-naturvidenskapelig Klasse.
Id. II. Historisk-Filosofisk Klasse.
Arbok 1927.
Door ‘Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab’, te Kopenhagen:
Historisk-filologiske Meddelelser. XV, 4: Porträtstudien in norditalienischen
Provinz-Museen, von FREDERIK POULSEN, XVI, 2: Etudes de grammaire française...
par KR. NYROP.
Door de Koninklijke Legatie van Egypte, te Brussel:
The Commercial, published by the Manchester Guardian: Egypt.
Door de Leuvensche Universiteit:
L'Empereur Nicolas Ier et l'esprit national russe, par L. STRAKHOVSKY.
L'Introduction des décrets du Concile de Trente dans les Pays-Bas et dans la
Principauté de Liége, par l'abbé F. WILLOCX.
Les grandes indulgences pontificales aux Pays-Bas a la fin du Moyen-Age.
1300-1531. Essai sur leur histoire et leur importance financière, par R. REMY.
Le rêve hellénique chez les poètes parnassiens, par FERNAND DESONAY.
Door den Schrijver:
Vlaamsche Geluiden. Maandelijksche uitgave van goedkoope volkslectuur. Nr 3:
Late vruchtjes, door E.J. OSSENBLOK.

Aangekochte boeken.
50 eeuwen costuum, door Jo DE JONG... met medewerking van Dr. F.H. FISCHER en
een voorrede van Huib Luns.
De Nederlandsche Litteratuur na 1880 door HERMAN ROBBERS, 2e herziene druk.
Pieter Corneliszoon Hooft door Dr. J. PRINSEN.
De dramatische Kunst en ons Tooneel door GABRIELLE VAN LOENEN.
Grieksche Lyriek in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. BOUTENS,
WILLEM KLOOS, EDWARD B. KOSTER, BALTHAZAR VERHAGEN en anderen.
Verzameld en ingeleid door W.E.J. KUIPER.
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Het muziekleven in Nederland sinds 1880. I. De componisten door SEM. DRESDEN.
Litteraire Smaak, door HERMAN ROBBERS.
De Fransche litteratuur sinds 1880, door JOHANNES TIELROOY.
De Engelsche litteratuur sinds 1880, door A.G. VAN KRANENDONCK.
Wat willen de Vlamingen? door Mr. R. VAN GENECHTEN.

Letterkundige mededeeling
door Dr. J. CUVELIER, over Comte TH. DE RENESSE: Silhouettes d'Ancêtres, 2e série.
Bruxelles. Imp. van Langenacker, 1928. In 8o 185 blz.
De familie van den betreurden graaf Theodoor de Renesse († 22 December 1927)
verzocht mij dit tweede deel van zijn werk aan de Koninklijke Vlaamsche Academie
aan te bieden. Vóór een zestal jaren verscheen eene eerste reeks levensbeschrijvingen
van verschillende voorzaten der adellijke familie de Renesse. Zeer waarschijnlijk indien de schrijver niet zoo voorbarig verdwenen ware - zou de tweede reeks door
verschillende andere gevolgd zijn; want de nota's, uittreksels en oorspronkelijke
documenten die hij verzameld had maken eene verbazende massa uit.
Deze tweede reeks, waarvan graaf de Renesse slechts de eerste drukproeven mocht
verbeteren, bevat een zevental levensschetsen, waarvan de belangrijkste voorzeker
die van Jan van Renesse, den held van den Guldensporenslag is, die door Lodewijk
van Veltheren als volgt gekenschetst werd:
‘Het is mijn Heer Jan van Renesse
In die werelt en esse er niet sesse
Om gaen zoo wijt ende breet
Die het van oorloge weet.’

De overige opstellen zijn gewijd aan Jeanne-Barbe en Marguerite de Renesse, de
eene kloosterzuster, de andere abdis te Burscheid bij Aken; aan Jean-Georges de
Renesse, kanunnik te Aken; aan Frederic de Renesse, drossaard van Diest en Breda;
aan dezes zoon Jean de Renesse d'Elderen die zijn vader als drossaard van Breda
opvolgde; aan Catherine de Bronkhorst et
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Batenburg, tweede vrouw van den voorgaande; eindelijk aan Jean Adolphe de Renesse
en diens oudsten zoon Georges-Gaspard, die in de 17e eeuw als ervaren krijgsoversten
bekend stonden.
Voorzeker, niet alles wat in deze levensbeschrijvingen voorkomt heeft belang voor
de groote geschiedenis. Toch staan ze werkelijk hooger dan het grootste deel der
producties van beroepsgenealogisten die zich doorgaans tot min of meer uitvoerige
stamboomen bepalen. Hoe menige kostbare inlichting vinden wij hier niet voor de
kennis van het familieleven in vroegere tijden! En dat is toch ook een brok
geschiedenis.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Mac Leod-Hulde. - De Academie werd vertegenwoordigd door de heeren Prof.
Dr. A.J.-J. VANDEVELDE, bestuurder, en Prof. Dr. R. VERDEYEN, briefwisselend lid.
Waren verder nog aanwezig de heeren GOEMANS, bestendig secretaris, VERCOULLIE
en WILLEMS, werkende leden; Prof. Dr. F. DAELS, briefwisselend lid.
Door den heer Bestuurder werd namens de Academie hulde gebracht aan de
nagedachtenis van Prof. Mac Leod.
2o) Plechtige Vergadering op 30 Juni 1929. - Vaststelling van het Programma. Op
voorstel van het Bestuur wordt het programma als volgt vastgesteld:
1. Openingsrede door Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, bestuurder voor het loopende
jaar: ‘De dageraad’ van J.B. van Helmont.
2. Feestrede door Prof. Dr. J. PRINSEN, hoogleeraar te Amsterdam, buitenlandsch
eerelid der Academie: Hooft en Vondel tegenover de idee der Volkssouvereiniteit.
3. Uitslag van de wedstrijden.

3o) Kiliaanhulde te Duffel. - Brief van 14 Mei, waarbij het Feestcomiteit de
Academie uitnoodigt zich te laten vertegenwoordigen op de herdenking van de 400ste
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verjaring der geboorte van Kiliaan, en haar Bestuurder verzoekt op de plechtige
feestzitting van 23 Juni het woord te willen voeren. - De heeren Prof. Dr. J.
VERCOULLIE en J. JACOBS worden als afgevaardigden der Academie aangesteld.
4o) Bestuurscommissie. - De heeren Mr. LEONARD WILLEMS en J. JACOBS worden
herkozen als leden der Bestuurcommissie voor de jaren 1929-1930.

Mededeelingen namens commissien.
1o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bioen Bibliographie. - Prof. Dr. J.
VAN MIERLO, wn. secretaris, legt verslag ter tafel over de Commissie-vergadering
in den voormiddag gehouden.
Waren aanwezig de heeren Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, voorzitter, Prof. Dr. M.
SABBE, ondervoorzitter, Mr. LEONARD WILLEMS, Dr. L. GOEMANS, Dr. J. CUVELIER,
leden. Dr. VAN MIERLO, hospiteerend lid.
Bij afwezigheid van Prof. Dr. J. MANSION, zal Dr. VAN MIERLO het verslag opstellen.
Aan de dagorde staat:
1o) Een Gedicht over den Slag bij Calloo 1638. - Lezing door Prof. Dr. M. SABBE.
Prof. Dr. SABBE levert een nieuwe bijdrage tot de geschiedenis van de geuzen- en
anti-geuzenliteratuur uit de eerste helft der XVII’ eeuw, waarin de invloed van de
politieke gebeurtenissen uit dien tijd op de gemoederen van het volk zoo treffend tot
uiting komt. Hier bespreekt hij voornamelijk een uitvoerig gedicht over den slag bij
Calloo 1638. Er moet een gedicht in 't Nederlandsch hebben bestaan van P. Poirters,
dat anoniem was uitgekomen en herhaaldelijk herdrukt is geworden. Of het
onderhavige gedicht dat van P. Poirters is, wil Prof. Sabbe niet bevestigen, al spreekt
er veel voor. De commissie treedt deze meening bij. De voorzitter bedankt Prof.
Sabbe voor zijn interessante lezing en stelt voor dat ze in de Verslagen en
Mededeelingen zou opgenomen worden.
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11o) 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: J. JACOBS, voorzitter, Prof. Dr. J. PERSYN, ondervoorzitter,
Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, Kan. AM. JOOS, Dr. L. GOEMANS, Prof. Dr. A.-J.-J.
VANDEVELDE, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, Prof. Dr. J. VERCOULLIE, leden, Mr. L.
WILLEMS, hospiteerend lid en O. WATTEZ, waarnemend secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) Over onderwijs in de Oude Talen. - Lezing door Dr. L. GOEMANS.
Dr. L. GOEMANS verstrekt eenige inlichtingen aangaande het onderwijs in de oude
Talen in de Vlaamsche Koninklijke Athenea. Een verblijdend verschijnsel is het, dat
het Nederlandsch voortaan als voertaal gebruikt wordt in de Vlaamsche Afdeelingen
dier Athenea. Een gedachtenwisseling volgt waaraan al de leden der Commissie
deelnemen.

Dagorde.
1o) Wedstrijden voor 1929. - Lezing van de Verslagen over de 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
gezonden worden.
2o) Lezing door Prof. Dr. M. Sabbe. - Literatuur over het beleg van Leuven in 1635.
De Bestuurder wenscht den spreker geluk en stelt voor dat de lezing in de Verslagen
en Mededeelingen zal opgenomen worden, wat door de Academie onder handgeklap
aangenomen wordt.
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Een Gedicht op den Slag te Calloo 1638
Door Prof. Dr. M. Sabbe
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Onder de krijgssuccessen die de Kardinaal Infant Ferdinand op de legerbenden van
Frederik-Hendrik behaalde, neemt de overwinning te Calloo in 1638 een belangrijke
plaats in.
Wij wenschen deze episode niet opnieuw in al haar bijzonderheden te vertellen.
Papebrochius, Mertens en Torfs en menige anderen hebben dit reeds ten overvloede
gedaan. Laten wij enkel het geval in zijn groote trekken herinneren, ter opfrissching
van het geheugen onzer lezers.
Na in 1637 Breda te hebben ingenomen, wilde Frederik Hendrik ook Antwerpen
veroveren. Hij zond graaf Willem van Nassau-Siegen, gouverneur van Heusden en
Sluis, met een aanaanzienlijke legermacht over Den Doel naar Calloo en Verrebroeck,
op een paar uren boven Antwerpen. Van daar uit moest de Gouverneur van Sluis den
aanval steunen, dien Frederik aan den tegenovergestelden kant tegen de stad zou
ondernemen.
De Kardinaal-Infant wilde dit plan verijdelen en liet Graaf Willem onmiddellijk
aanvallen. In de meening, dat hij met een overmacht van Spaansche troepen te doen
had, beval de Hollandsche veldheer aan zijn regimenten op 17 Juni 1638, zich op
Liefkenshoek terug te trekken. Op dat oogenblik werden zij door de Spanjaards
overvallen en verloren zij veel dooden en gevangenen alsook een buitengewoon
rijken krijgsvoorraad.
Het aantal dooden werd op 3000 geschat, waaronder Maurits, de eenige zoon van
Graaf Willem. Drie standaarden en vijftig vaandels werden buit gemaakt, zes en
twintig veldkanonnen, twee fregatten, twee vlotbruggen en tachtig schuiten met
mondbehoeften en munitie.
Aldus werd de poging van Frederik-Hendrik tegen Antwerpen verijdeld.
Bijna te gelijkertijd behaalden de luitenanten van den Kardinaal
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Voorstelling van een gevecht te Calloo naar een Duitsche plaat.
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Infant, Prins Thomas van Carignan en Graaf Piccolomini, een even schitterend succes
bij St-Omaars op de Fransche bondgenooten van Frederik Hendrik, die zich
genoodzaakt zagen hun beleg voor deze stad op te breken.
De overwinning bij Calloo werd te Antwerpen als een triomphantelijk mirakel
toegejuicht. Ze werd door den Kardinaal Infant en door de bevolking aan de
wonderbare voorspraak van de H. Maagd en den H. Aloysius a Gonzaga
toegeschreven(1). Een Te Deum werd onder grooten toeloop van volk en in de
aanwezigheid van de Prins Kardinaal in de O.L. Vrouwekerk gezongen, en Rubens
ontwierp den bekenden zwierigen zegewagen, de Gloria Calloana, die in den
ommegang te Antwerpen uitreed en in 1641 in de Pompa introitus door Van Thulden
werd uitgebeeld. Niet alleen de overwinning te Calloo maar ook die te St-Omaars
behaald, werd op den Rubenswagen herdacht.
De gemoedsstemming van de Antwerpenaars, naar aanleiding van de
Calloo-overwinning, wordt zeer juist weergegeven in een brief, dien Balthasar Moretus
I aan zijn neef Theodoor, hoogleeraar te Praag, onder dagteekening van 25 Juni 1638,
liet geworden(2). Het is alles vrome dankbaarheid om de hulp verleend door God en
vooral door de H. Maagd. Maurits, de zoon van Willem van Nassau, had een O.L.
Vrouwebeeldje, in de kerk van Calloo gevonden en in het vuur geworpen met de
spottende woorden: Wij zullen de... van Maria verwarmen. Hij had zich met zijn
soldaten ook vergrepen aan het beeld der H.H. Apostels Petrus en Paulus. Dit alles
werd gestraft door den dood van Maurits en de nederlaag der Hollandsche troepen.
De heiligschennis waarvan de Hollandsche vorst, hier beschuldigd wordt, heeft
ook F. Van den Enden geschandvlekt in in een Latijnsch gedicht verschenen in de
liminaria van Bartholomeus de los Rios' De Hierarchia Mariana (Antw. Moretus,
1641): Caloa post stupendam illam serenissimi Principis Ferdinandi Victoriam S.
Virginis Mariae triumpho nobilitata, per statuam B. Mariae de Victoria ibidem
triumphali pompâ collocatam à Rev. admodum atque Eximio P.M.F. Batholomaeo
de los Rios & Alarcon, Ord. Eremit. S. Augustini, S.Th.D. & Serenissimo Principi
Cardinali

(1) Papebrochius: Annales Antverpienses T. IV, p. 387.
(2) Arch.-Plantin, Reg. CIIIIL, blz. 354.
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Infanti à sacris concionibus; in reparationem honoris Virginei, sacrilegâ combustione
statuae Marianae per Wilhelmi Nassouij filium istic violati: descripta a Francisco
Vanden Enden, medico Antverpiano.
Op verscheidene varianten van Jordaen's bekend schilderij Zoo de ouden zongen,
zoo piepen de jongen, zingt een oud man een liedje, waarvan de titel te lezen staat
op het blad, dat hij voor zich houdt: Een nieu liedeken van Callo. Dit schilderij
dagteekent van 1640, een paar jaren na de historische gebeurtenis. Wij mogen hierin
zeker het bewijs zien, dat de volksdichters zich bij die overwinning niet onbetuigd
lieten.
Een van de eersten, die zijn geestdrift uitte, schijnt wel Pater Adriaan Poirters
geweest te zijn. Hij deed het blijkbaar in het Nederlandsch, maar totnogtoe slaagde
men er niet in den tekst van dit gedicht terug te vinden.
Na de beschrijving gegeven te hebben van de krijgsverrichtingen te Calloo en van
het vreugdebedrijf, dat daarop volgde te Antwerpen, schrijft Papebrochius in zijn
Annales Antverpiensis het volgende(2): ‘Ik mocht in elk geval niet nalaten te zeggen,
dat de Eerw. Adriaan Poirters, de twee overwinningen te Calloo en te St-Omaars
vierende, zonder zijn naam bekend te maken, zijn eerste gedicht in de landstaal uitgaf,
en dat met het verbazend geluk, het gemak en den stijlglans, die bewonderd worden
door de lezers van zijn talrijke geschriften, doorzaaid met allerlei episoden in
verschillende maat’.
Dit beteekent dus wel dat Pater Poirters een Nederlandsch gedicht schreef op de
overwinningen te Calloo en te St-Omaars.
Volgens Papebrochius hoorde zeggen, genoot dit naamlooze stuk veel bijval en
werd het herhaaldelijk herdrukt. ‘Dit eerste (gedicht) werd onthaald, zegt men, met
den grootsten lof, en zeer dikwijls gedrukt en herdrukt; daar het (gedicht) naamloos
is,(1)

(2) Dl. IV, blz. 387: ‘Non tamen omiserim quod in prioribus duabus ad Calloam et
Audomaropolim victoriis celebrandis R. Adrianus Poirters initium fecerit, tacito licet nomine
vulgandorum rhythmo vernaculo poematum, mira illa facilitate et felicitate, quam cum nitore
styli mirantur omnes, quotquot opuscula eius plurima legunt, interspersa varii metri episodiis’.
(1) Zie M. Rooses: Jordaen's Leven en Werken (Antw. 1906) blz. 81. Bedoelde schilderijen
bevinden zich te Wurzburg (Paleis), te Ukkel (Verzameling M. van Gelder), te Brussel (Verz.
Van Renynghe de Voxvrie).
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zou het, indien het teruggevonden of geïdentificeerd werd, verdienen hier een ander
maal medegedeeld te worden’(1).
Wat Papebrochius over dit gedicht schrijft had hij maar uit tweede hand. Dit leiden
wij af uit het dicitur van den tweeden zin. Hij heeft het gedicht dus niet gezien.
Papebrochius was anders wel goed op de hoogte van alles wat Pater Poirters betreft.
Zooals hij het verder in de hier gedeeltelijk vertaalde passage zegt, stelde hij veel
belang in het werk van zijn collega. Na Poirters overlijden (Mechelen, 1674) heeft
hij het geluk gehad den tekst van het Heilig Hof van Theodosius den Jongere, in
Holland te ontdekken bij diens oud secretaris. Hij liet dit werk drukken naar het
handschrift te Antwerpen bij G. Thieullier in 1696. Ten gevolge van zekere
omstandigheden van dien tijd draagt het werk den naam van den Ieperschen drukker
J.B. Moeremans(2).
Verscheidene bibliographen maken ook melding van een gedicht van A. Poirters
op de overwinning bij Calloo. J.-F. Foppens(3) geeft onder de geschriften van den
schrijver van Het Masker van de Wereld op: Carmen de Victoria Sereniss, Principis
Cardinali Ferdinandi ad Caloam, anno 1638 die 21 Junii, sepius recusum.
C. Sommervogel(4) stipt aan: De Victoria Serenissimi Principis Cardinalis
Ferdinandi, et Batavorum clade ad Calloam 1638, 21 Junii, Edidit, sed sine suo
nomine, carmen quod maximo plausu exceptum est et saepius excusum.
Deze laatste mededeeling is ontleend aan Sotwel, doch De Backer (III, 2433) wees
ze terecht en beweerde, dat bedoeld

(1) Dl. IV blz. 387: Het laatste deel van dezen zin is niet heel duidelijk. ‘Primum maximo plausu
exceptum saepiusque cusum ac recusum dicitur; quod, quia anonymum est, vel cum reperitur,
vel cum agnoscitur, dignum alias hic apponi’.
(2) Id. id. ‘Ceteris in Bibliotheca relatis addiderim Aulam Sanctam Theodosii Junioris, quam
post eius mortem, Mechliniae obitam M.DC.LXXIV, feliciterque apud eius olim amanuensum
repertam in Hollandia, ex autographo hic Antverpiae imprimendam dedi, iconibusque, ut
pleraque eius cetera sunt, illustrandam anno M.DC.XCVI typis Henrici Thieullier; ob quasdam
eius temporis circumstantias, praefert nomen Jo. Bapt. Moeremans, Typographi Iprensis’.
(3) Bibliotheca Belgica, Dl. I, blz. 18.
(4) Biblioth. de la Compagnie de Jésus, Dl. VI, blz. 927.
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gedicht van Vernulaeus was. Deze nota van De Backer zou doen onderstellen, dat
wij hier met een Latijnsch gedicht te doen hebben, vermits Vernulaeus bij ons weten
geen Nederlandsche gedichten schreef.
Wat er ook van zij, wij slaagden er niet in de hand te leggen op een gedicht, hetzij
Nederlandsch, hetzij Latijnsch, dat met zekerheid voor het werk van Pater Poirters
zou kunnen gehouden worden.
Het belangrijkste stuk, dat wij aantroffen over den slag bij Calloo is het naamloos
gedicht: Den Hollantschen Cael-af van Calloo. T'saemenspraeck tusschen eenen
Hollandtschen Borgher ende Schipper. Ghedruckt 's Graevenhaege inden ghequetsten
Oraingeappel. Het stuk draagt geen andere aanduidingen. Zeker is het
niettegenstaande de fictieve plaatsopgave geen Hollandsche druk, hoogst
waarschijnlijk een Antwerpsche. Het gedicht is ongetwijfeld Zuid-Nederlandsch.
Als jaartal kunnen wij 1638, het jaar van den slag te Calloo zelf nemen(1).
De wijze van bewerken, verstrant en taal vertoonen wel overeen komst met de
geschriften van P. Poirters, maar toch niet voldoende om ons toe te laten te bevestigen
dat Den Hollantschen Cael-af van Calloo door Pater Poirters gedicht werd.
Een Hollandsche burger, die wonder veel verwachtte van den tocht naar Calloo,
ontmoet een schipper, die de Schelde komt afgevaren, en vraagt hem nieuws over
de militaire ondernemingen.
Wel lieve Maet, hoe roe-je soo?
Van waer de komst, van 't fort Caloo?
Ey, seght ons eens, ghy fynen baes,
Syn wy al diep in 't landt van Waes?

De spreekwoordelijke rijkdom van deze streek had het Hollandsche leger daarheen
gelokt, meent de burger.
t'Is een overvloedigh landt,
En vol van buyt aen alle kant.
Vol van rijck volck, en niemandt erm,
Den landtsman sit daer wonder werm,
En draeght een wambais vol borat
Trots iemandt vande naeste stadt;

(1) Exemplaar in het Museum Plantin-Moretus.
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Hier by twee mouwen van sattyn,
Daer moeten immers schyven sijn.
En sweert fluweel op sijnen schoof,
Wat dunckt u Maet van desen roof?

Over de militaire voorbereidingen weet de burger ook te vertellen en het lijdt voor
hem geen twijfel of Antwerpen zal ditmaal in handen van den Prins vallen.
Al worter hier en daer in Schelt
Soo menigh hondert zeyl ghetelt
Noch isser meer als dobbel vracht
Van nu af op den Doel gebracht.
Ick wou dat onsen Prins terstont
Oock al syn waghens derwaetts sondt.
Maer seght eens is de brugh gheleydt
Ghelyck men ons hier heeft gheseydt,
De een beneden Oosterweel,
En d'ander boven aen 't Casteel?
Ick sie het is nu Spaengiaert uyt,
Antwerpen wordt dit jaer de bruyt.

Niet alleen Antwerpen is bedreigd maar nog een heel groot deel van Zuidelijk
Nederland. De burger is ook op de hoogte van de ontworpen ondernemingen tegen
St-Omaars en Fransch Vlaanderen en meent dat zij een voorspoedig verloop nemen,
niettegenstaande het Spaansch verweer en de heldhaftigheid van Lanceloot Schetz,
van Grobbendonck, Baron van Wesemael, den dapperen veldheer.
Doch wat seyt den Spaenschen raet
Dat al het landt verloren gaet?
Dat Vlaendren daer wordt aengetast
En hier van onse kant verrast?
Ghelooft moet sijn den grooten Heer
Voor 't landt van Waes en Sint Omer:
Want naer ons Courantiers berecht
Soo gaet het daer al even slecht.
De stadt is Frans, t'is al ghekleirt
Al heeft sich Weesmael kloeck gheweirt,
Den tocht gaet nu op Mardyck voort
En legghen soo te landt aen boort.
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Die tocht van de Franschen naar de zee was voor hun Hollandsche bondgenooten
van het hoogste belang, want in geval van welslagen zou aldus het gevaar, dat de
Hollandsche zeevaarders voortdurend op de Zuid-Nederlandsche kusten van uit het
Duinkerksche kapersnest bedreigde, een einde nemen. En dat ook behoorde tot de
blijde verwachtingen van den Hollandschen burger.
Want hier gheseyt, en tusschen twee,
Sy willen baes sijn van de Zee.
Hoe menigh schip vaert uyt ons haef,
T'sy groenen draeck, oft gulden raef,
Sy klampen 't aen, k'en weet niet hoe,
Wy kryghen niet dan slaeghen toe.
Jae hebben soo veel iaeren lanck
Ghekruyst door onsen haeringh-vanck,
En wordt den haeringh dan ghestoort,
Soo leyt ons winst heel overboort,
Wandt ieder-een die breydt oft spint
Den kost by haere netten wint.
Dees plaegh is nu van onsen hals
Sijn onse maeren nu niet vals.

De schipper moet zijn landsman, den Burger, bitter teleurstellen. Alles is te Calloo
voor de Hollanders verloren en zij hebben de vlucht moeten nemen.
Lief vrindt de kans is heel verdraeyt,
En onsen aenslagh is bekaeyt:
Al hadden wy daer menigh schip,
Wy syn daer uyt, wy hebben slip.
Ghy reeckent hier al sonder weert
Soo 't is ghewonnen, ist verteert
Callo, kael-af 't is daer het was,
En wy sijn quyt den heelen bras.
Ick stack van kant, al wast my leet,
Want oock in 't water wordent heet,
Wy lieten daer gheweer en spaey
Die 't niet ontquam badt om genaey.

De Burger wil deze Jobstijding niet gelooven. Men weet in Holland beter. De
stuurman van 's Prinsen jacht heeft het nog maar even meegedeeld: alles gaat voor
den wind.
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Wel Vaer, waer toe doch desen praet?
Wy weten dat het beter gaet.
Daer quam noch desen middernacht
Hierlanx voorby de Princen iacht:
Den stierman die was wel ghesindt,
En riep: het gaetter al voor windt.

De Schipper ontneemt den goedgeloofschen Burger alle ontgoocheling. Men mag
zich in Holland niet laten in slaap wiegen en de Spaansche macht niet gering schatten.
Ey neen siet dat gh'u niet bedrieght,
Wy sijn soo gern' in slaep gewieght,
Wy maecken hier terstondt ghebaer
Al of het al gewonnen waer,
En roepen: al de Spaensche macht
Die is verslaegen d'eerste nacht,
Neen lieve vriendt, 't gaet niet alsoo,
'T blijckt by de stucken van Calloo.

En daarop geeft dan de Schipper verslag in de bijzonderheden over hetgeen te Calloo
werkelijk is voorgevallen. Na een schijnbaar voordeel te hebben behaald, moesten
de Hollandsche troepen ondervinden wat Spaansche moed vermag. Zij werden
verslagen en verdreven.
'T waer wy wonnen daer den post
Dat ons niet een soldaet en kost,
En gingen doen noch lancx den dyck
En maeckten wercken in het slyck
Met halve maenen gints en hier
En gaeven op hun lustigh vier,
Dit sagh ick aen van in myn schuyt,
En sey: den duyvel iaeghtser uyt,
Want soo my docht was eerst Breda
Soo niet beschranst op verre na,
Maer daerentusschen, siet wat doet
Een Spaenschen lemmer en Spaensch bloet,
Besonder alsmen vecht voor eer,
Voor 't Pausdom ende Roomsche leer:
Soo doende sou den CARDINAEL
Orangien lichten uyt den sael.
Sy vielen aen, die blyf, die blyf,
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En drongen ons tot op het lyf,
Soo dat wy op een korten tyt
Ons buyte-wercken wirden quyt.
Maer snachts daer naer liep 't over hoop
En stormden met een vollen loop:
Het scheen dat ieder een die quam
Stack vol van vier en vol van vlam.
En vloghen met een groot ghetal
Tot boven op den hooghsten wal,
En swoeren Spaensch, en vloeckten wals,
En hausten crausten over hals.
En schoon wy cloecke Bataviers
Niet syn vervaert van wat ghetiers,
Soo vreesden ick soo desen roep,
Dat ick terstont liep naer myn sloep:
En dat ick noyt aen my bevondt,
Myn broeck die worden strackt heel rondt.

De Burger moet er dus wel aan gelooven, doch hij hoopt nog dat het Hollandsche
leger in zijn aftocht heel wat buit heeft kunnen meenemen. De Schipper leert hem,
dat het tegendeel gebeurde. De Hollanders hadden heel wat voorraad naar Calloo
meegenomen en alles is daar in handen van den Spanjaard gebleven. Daarbij verloor
het Hollandsche leger nog drie duizend geeuvelden en drie duizend gevangenen.
Den cargo van ons heele vloot
Was naer ghewoonte dapper groot:
Wy laghen daer met volle last,
Een ieder schip was vol ghetast
Met bier en wyn, met kaes en broot
Tot voor-raedt van den hongher-snoot,
Met toebac, speck, en brandewyn,
(Want dit moet inden legher syn)
Met horden, plancken, om in 't slyck
Te maecken eenen vasten dyck:
Met lont en kruyt, geschut en loot,
Al reetschap voor des Spaignaerts doot.
Maer, lieve vriendt, 't is slechten tyt,
Wy zyn den heelen preutel quyt:
En 't geen dat noch veel erger is,
Soo isser wel, naer dat ick gis,
Dry duysent man ter neer ghevelt,
En wel dry duysent vast ghestelt,
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Behalven die men hier en daer
In 't slyck en 't water wordt ghewaer.
In somma met een woort verhaelt
Den Spaignaert heeft ons wel betaelt.

Als de Burger zich over dien tegenslag verbaast en verzekert dat de Prins in deze
omstandigheden overal in Holland ‘den duyvel voor sijn willecom’ zal krijgen, voegt
de schipper hem nog geestig ironisch toe, dat er nog een vrachtje meegebracht wordt,
waarmede de Hollanders wellicht bijzonder tevreden zullen zijn!
Neen, hola Maet, stelt u te vree,
Wy brenghen noch een vrachje mee.
Dry duysent kranck, ghequetst en lam
Syn voor de camer Amsterdam:
Voor Bommel en voor Tielderweert
Uyt duysent scheên sonder sweerdt:
Voor Utrecht en voor Harderwyk
Ses duysent broecken vol met slyck:
Hier neffens voor den Dortschen tol
Een sluyt met lange neusen vol:
Voor ons gereformeerde Broers
Vier duysent loopen van haer roers.
Maer 't meeste datter is gherooft
Twaalf duysent koussen op ons hooft.
Siet, vriendt, daer is een cort relaes
Van ons exploict in 't landt van Waes.

De Burger heeft nu goed den indruk, dat men de Hollanders in hun land ‘blomkens
op den mouw’ speet. Had de predikant niet nog voor kort verklaard, dat het succes
van de wapenen van den Prins te wijten was aan het vasten der geloovigen?
Den Predikant riep op den stoel
Dat onsen Prins trock langhs den doel
Dat Willem diep in Vlaendren lagh,
T'was vrucht van onsen vastendagh,

De Schipper bevestigt nogmaals de nederlaag en gewaagt van de zes duizend man,
die verloren gingen, waaronder de zoon van Graaf Willem:
...Wy liepen naer de schuyt,
Een ieder vreesden voor syn huyt;
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En dat niet luy gheroepen dient
Ses duysent bleefer lieve vrient.
Al gonck den Gouverneur van Sluys
Vroegh deur, hy broght syn soon niet thuys.

Al de hoop van den Burger berust nu op St-Omaars. Als de Franschen het daar kunnen
winnen, dan gaat het spel eerst voor goed aan den gang, meent hij, en de Spanjaard
zal de partij verliezen.
Maer seght eens, immers is wat meer
Van dat men seyt van Sint Omer,
En gaen de saecken daer maer wel
Soo blyft den Spaingnaert aen het spel,
Want Sint Omer naer mijn verstandt
Dat is den sleutel van het landt.
Daer rontsom inde Casselry
Is niet een boeren huys meer vry.
Iae wil den Fransman dieper gaen
Soo gaet het spel voor goet eerst aen.

‘Laat de hoop op de Franschen ook maar varen’, betoogt de schipper. Zij ook werden
geslagen door Prins Thomas, Graaf Jan en den Jongen Grobbendonck. Alles is
verloren.
Maer beste Vaer, hoe dat ghy praet,
Ghy weet niet hoe de saecke gaet:
En steunt doch op de Franschen niet
Voor dat ghy eerst het eynde siet.
Daer is Prins Thomas en Graef Jan
Die sijn gedurigh aen de man.
Iae sloegen lestmael op het velt
Twee duysent mannen wel getelt.
En of den Fransman roept a moy,
Sy doense springhen als een vloy,
En aen den rugh sit een Croaet
Die soeckt de vloyen langhs den naet.
En dan den Jonghen Grobbendonck
Die sloeghse laest noch dat het klonck.
Syn Vader gaf hem dese leer
Dat wie daer valt en vecht niet meer.
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Het besluit van den Schipper is zeer pessimistisch:
Dus siet ghy dan wel, goede man,
Wat van ons saecken komen kan.
En hierna steeck ick schuyt van kant,
En bidt Godt voor het Vaderlant:
Want kreghen wy noch sulcken klop
Soo ginck het heele landt haes-op.

Waarop de Burger laconisch antwoordt:
Ick hebs genoech Matroos, steeckt af:
Ick sie Caloo dat is Cael-af.
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Prijsvragen voor 1929
Verslagen der keurraden.
Van de zes uitgeschreven prijsvragen werden er vier beantwoord.

I. Metriek. - De Nederlandsche metriek in de 15e en de 16e eeuw. Prijs: 2000 fr.
Een antwoord is ingekomen. Kenspreuk: Spreken is een fondament van menicher
doecht (HILDEG.).
Tot leden van den Keurraad werden aangesteld: Mr. LEONARD WILLEMS, Prof.
Dr. L. SCHARPÉ en Dr. J. VAN MIERLO, jun., S.J.

Eerste verslag.: Mr. Leonard Willems.
Op de prijsvraag der Academie ‘Men vraagt een studie over de metriek der 15de en
16de eeuw’ is er een enkel antwoord binnen gekomen - een lijvig handschrift van 175
folio-bladzijden.
Een woord vooraf over het groot belang van de vraag door de Academie gesteld:
Wij bezitten, eenerzijds, een lange reeks studies over het Middel-Nederlandsche
vers: Jonckbloet (1849), Bormans, J. De Geyter (zijne critiek van Jonckbloet's stelsel
verscheen in de inleiding van zijn Reinaert de Vos-bewerking), van Helten, de Vooys,
enz. enz.
Anderzijds, is de metriek der 17de eeuwsche dichters (Hooft, Vondel, Cats, enz.)
in hoofdzaak nog de onze gebleven.
Maar tusschen die twee uiteenloopende metrieken is er een tijdperk van overgang
(de 15de en 16de eeuw), waar het middelnederl. vers in onbruik geraakte, en door een
andere metriek verdrongen werd. Het is een tijd van zoeken en rondtasten naar een
nieuwe verstechniek, die soms van dichter tot dichter verschilt - tot dat eindelijk het
cadansvers (met regelmatige metrische cadans) de bovenhand behaalt.
Welnu, voor dit tijdperk van overgang bezitten wij geen en-
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kele grondige studie over de verstechniek. En dit bracht er de Academie toe om hare
prijsvraag te stellen.
Wie ons die grondige studie bezorgen wil, zal ons ongetwijfeld een onschatbare
dienst bewijzen voor wat de kennis der 15de en 16de eeuwsche poëzie betreft. Immers,
om een dichter naar waarde te schatten, moeten wij hem plaatsen in de leest van zijn
tijd; wij moeten weten wat hij door het woord vers verstaat en hoe hij zijne verzen
bouwt. Zoo wij dàt niet weten, loopen wij gevaar hem verkeerd te beoordeelen.
***

Ziehier nu de inhoudstafel van het ingezonden handschrift:
I.

Inleiding.

II.

Metriek.

III.

Het germaansche vers.

IV.

Kort overzicht der 15de en 16de eeuw.

V.

De 15de eeuw.
a.

Leerdicht.

b.

Heiligenlevens.

c.

Boerden en Sproken.

d.

Het Lied:

e.

a.

Historische liederen.

b.

Geestelijke liederen.

c.

Wereldlijke liederen.

De Rederijkers.
1.

Mysteriespelen.

2.

Heiligenspelen.

3.

Mirakelspelen.

4.

Allegorische spelen.

5.

Zotte cluyten.

6.

Tafelspelen.

7.

Allerlei gedichten.
a.

Het
Referein.

b.

De
Ballade.
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c.

De
Ballade
van
achten.

d.

Het
rondeel.

e.

Verdere
gedichten.

Eenige Rederijkers.
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VI.

De 16de eeuw.
a.

b.

Het tooneel der
Rederijkers.
1.

Heiligenspelen.

2.

Allegorische
spelen.

3.

Hekelspelen.

4.

Andere spelen
van Zinne.

5.

Historische en
Klassieke
spelen.

6.

Cluyten.

7.

Tafelspelen.

Allerlei gedichten:
1.

Refreinen.

2.

Andere
dichtvormen.

3.

Alliteratie.

4.

Rondeel.

5.

Rondeau.

6.

Ballade.

7.

Ketendicht.

8.

Retrograde.

9.

Aldicht.

10.

Dobbelsteerten.

11.

Ricqueracquen.

12.

Tijdverzen.

c.

Hervormingspoezie:

a.

Martelaarsliederen.

b.

Troostliederen.

c.

Spot- en schimpliederen.

d.

Geuzenliederen.

e.

Psalmvertalingen.
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VII.

Refreinen:
a.

Anna Byns.

b.

Jan van
Styevoort.

c.

Verdere
Refreinen.

d.

Bekende
Rederijkers,
enz.

e.

Volkspoezie.

Samenvatting:
1.

Het germaansche vers.

2.

Het Rijm

3.

De Strophe.

4.

Het Fransche vers.
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VIII.

De Renaissance.
Lijst van werken.

***

Al dadelijk valt in het oog op welke zonderlinge wijze, schrijver de vraag der
Academie ontleedt. Er is hier een zonderlinge verwarring tusschen eigenlijke
literatuurgeschiedenis en verstechniek.
Zij die over het Middelned. vers schreven, hebben ons geen geschiedenis der
middeleeuwsche letterkunde opgedischt: zij leggen ons uit wat een middeln vers is,
en welke de regels zijn van dit vers. Daarmede punctum.
Zij die over de 17e eeuwsche prosodie en metriek handelen, of over het moderne
tijdvak, doen het zelfde: zij laten de literatuurgeschiedenis ter zijde.
Welnu, meer dan de twee-derden van het ingezonden handschrift, zijn uitweidingen
over geschiedenis: overzichten der 15e en 16e eeuw, lijsten van werken; lijsten van
schrijvers, met allerlei datums en titels van werken, enz. enz. Wat heeft dit alles met
de vraag der Academie te maken?
Welk verband bestaat er tusschen den eigenlijken versbouw, en het behandelde
onderwerp? De verzen van onze middeleeuwsche sotternijen zijn op dezelfde wijze
gebouwd als die der romantische spelen. Waarom deze verzen dan apart behandelen?
Waarom niet alle dichters, die dezelfde verstechniek gebruiken, samen gegroepeerd?
En waarom ze in allerlei categorieën willekeurig verdeelen.
Wanneer wij, wat verstechniek betreft, voor een moeilijkheid staan, (en dit gebeurt
dikwijls bij het lezen van 16e eeuwsche dichters), waar zullen wij dan in het
handschrift gaan zoeken hoe de moeilijkheid dient opgelost te worden?
***

Maar er is erger dan dat.
Schrijver gebruikt Te Winkel's ontwikkelingsgang der Ned. Letterkunde, en verwijst
herhaaldelijk naar dit werk. Toch voegt hij er ook allerlei fouten en dwalingen aan
toe.
Enkele staaltjes als voorbeeld.
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Bl. 56, handelt schrijver over Jacob Vilt. Het is bekend dat er in de 15de eeuw twee
bewerkingen van Boethius de consolatione philosophiae tot stand gekomen zijn. De
eene bewerking is van Jacob Vilt: het beste handschrift berust te Parijs (een pracht
hs., vol miniaturen, misschien wel het mooiste Vlaamsch hs. dat wij bezitten); er is
nog een ander hs. te Utrecht, en misschien nog elders. Die bewerking van Jacob Vilt
is onuitgegeven.
Maar er bestaat een tweede bewerking van een anoniemen schrijver: zij werd in
1485 te Gent, door Arent De Keyser uitgegeven. En dat die twee bewerkingen
volkomen verschillend zijn werd reeds in 1819 bewezen door J.F. Willems in zijne
Verhandeling over de Nederlandsche Taal. (I, bl. 202).
Welnu, schrijver bespreekt de verstechniek van Jacob Vilt, en haalt passages uit
de tweede bewerking aan (van 1485), welke niet van Jacob Vilt is.
Bl. 45 tot 50 geeft schrijver ons de lijst der middeleeuwsche tooneelstukken.
Quicumque vult salvus esse van A. de Rovere (uitgegeven door Scharpé, in de
Leuvensche Bijdragen) is hem onbekend gebleven.
Bl. 65 wordt gehandeld over den Spieghel der salicheidt van elckerlijck van P.
Doorlant: wij zijn daar in de 16de eeuw en het stuk (dat. waarschijnlijk van ±1475
dagteekent) werd ±1496 uitgegeven.
Bl. 134 wordt ons medegedeeld dat de eerste uitgave van dien Elckerlyc, te
Antwerpen verschenen is. Een dwaling, de tweede uitgave verscheen te Antwerpen,
bij Eckert van Homberch. De eerste echter niet. Aan het eenig overgebleven exemplaar
der eerste uitgave (K.B. te Brussel) ontbreekt het eerste folio: zoo dat wij niet weten,
wie de uitgever is, - de datum missen wij ook. Maar het Colophon zegt ‘gedrukt te
Delft’. Campbell heeft echter in Typographie des incunables het Brusselsche
exemplaar typographisch onderzocht en hij komt tot de slotsom dat het werk ±1496
door Christiaen Snellaert te Delft uitgegeven werd. Een Hollandsche uitgave dus.
Bl. 123 wordt van Anna Byns gezeid: ‘Zij heeft louter refereinen geschreven’.
Zoo? ik wist dit niet. Wel is het mij bekend dat de overgroote meerderheid harer
dichtstukken refereinen zijn. Maar zij schreef ook ënkele retrograden, Balladen,
Kwatrynen, incarnatieverzen. Het is misschien niet veel... maar
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dan toch voldoende om niet te gaan beweren dat zij louter refereinen schreef.
Van bl. 126 tot 150 krijgen wij een lange lijst 16d eeuwsche rederijkers en dichters
(76 namen). Het ware mij gemakkelijk er nog eenige dozijnen bij te voegen, die hier
niet vermeld worden. Maar wat heeft dit dan te maken met 16d eeuwsche metriek en
verstechniek? Aldaar wordt genoemd n. 4 Goosen ten Berghe. De Vooys (Tijdschrift
van Leiden, XLVII, bl. 161) heeft bewezen dat dit de naam van een copiist is, niet
van een rederijker.
N. 13 is Pieter Cassiere. - Er zijn echter in de 16de eeuw twee rederijkers, die
Cassiere heeten: Een van beiden werd overgeslagen.
N. 16 is Jan de Costere, alias Stroosnijdere, ‘te Brussel’, zegt het hs. Neen, de
Costere is een Leuvenaar, hij was aldaar factor van het ‘Kersouken’. Wel is waar
staat in de Duechdelycke solutien (1574) tusschen haakjes, na zijn naam: J. de Costere
(Brussel). Hoe deze dwaling tot stand kwam, weet ik niet.
N. 31 is Cornelis van Ghistele, ‘factor eener kamer’, zegt het hs. Lees ‘factor van
de Kamer de Goudbloem te Antwerpen’.
In de lijst der rederijkers worden vele doopsgezinde martelaars opgenomen, dewijl
zij in het offer des Heeren sprekend ingevoerd worden. Maar het valt zeer te
betwijfelen dat de liederen, die hun toegeschreven worden, werkelijk van hen zijn
(zie de opmerkingen van prof. Cramer in den herdruk in de Bibliotheca Reformatorica)
enz. enz.
Er was een doodeenvoudig middel om al die dwalingen te vermijden - namelijk,
met zich te houden aan de vraag der Academie ‘welke zijn de regels van het 15d en
16d eeuwsche vers’ en heel de literatuur geschiedenis van kant te laten.
***

Doch laten wij nu de literatuur ter zijde (de twee derden van het handschrift) en laat
ons zien hoe schrijver de vraag der Academie beantwoordt.
Hij zelf zegt ons hoe hij te werk is gegaan (bl. 5): ‘Ik heb... naar mijn beste weten
uit de litteraire geschriften aangeteekend datgene wat mij voor de behandeling van
den versbouw der 15de en 16de eeuw dienstig voorkwam’.
Inderdaad, heel het handschrift bestaat uit losse aanteekenin-
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gen: Zeer vlijtig, met Te Winkel's werk in de hand, heeft schrijver een zeer groot
getal dichtbundels doorbladerd en teekent aan ‘in den regel verzen met vier of vijf
heffingen... rijm zuiver... uitzonderingen...’ enz.
Van een systematisch doorwerken van al die aanteekeningen is er nergens sprake.
De regels, die de dichters volgen, bij elk soort verzen, worden niet systematisch
onderzocht noch uiteengezet. De verstechniek heeft zich in de 15de en 16de eeuw
chronologisch ontwikkeld. Van chronologische ontwikkeling is er in het hs. nergens
sprake.
Kortom, al de moeilijkheden, die de 15d en 16d eeuwsche metriek oplevert, zijn
over het hoofd gezien. Wel is waar krijgen wij in de slotbladzijden eenige beknopte
aanmerkingen (bl. 156 tot 161: 5 bl.: Het germaansche vers; het Rijm; de strophe;
het Fransche vers). Maar wij mochten er wel een honderdtal verwachten, indien
schrijver zijn onderwerp van alle zijden bekeken had.
Enkele opmerkingen om op de talrijke leemten van het handschrift te wijzen.
In de eerste helft der 15de eeuw blijft het middeln. vers nog in zwang (cf. Dirc
Potter's Minneloop: de Blauwe Scute van Jacob van Oostvoorne, enz. enz.).
Eerst in de tweede helft der 15de eeuw zien wij een nieuw vers opduiken, dat geen
mid. vers meer is. Nu staan wij voor de vraag: welk verband bestaat er tusschen dit
nieuwe vers en het voorgaande; waarin verschillen beide verzen; hoe is het eene vers
(ten deele, ten minste) uit het andere ontstaan; waarom is dit nieuwe vers opgekomen?
Bij welke schrijvers treft men dit nieuwe vers eerst aan? Op al die vragen, geen
antwoord.
Mijn persoonlijke meening dienaangaande is de volgende. Ons Mdnl. vers berust,
naar mijn oordeel, op den zang - het is in den grond een muzikaal vers. Onze oude
Germaansche poëzie (zoowel het heldendicht als alle andere) werd gezongen:
natuurlijk niet op eene melodie of lied - wel op een melopee. Vandaar dat het Midnl.
vers een melopeische vers is. In de 13de eeuw verloor men de gewoonte de
heldendichten te zingen. De schrijvers uit dien tijd spreken herhaaldelijk van het
voorlezen van hunne gedichten, nooit meer van het voorzingen. De dertig duizend
verzen van Maerlant's Historie van Troyen zijn (dat spreekt van zelf), nooit gezongen
geweest. Onze Reinaert evenmin.
Maar onze 15de eeuwsche dichters, alhoewel hunne verzen
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niet meer gezongen werden, hebben niettemin uit behoudsgezindheid het oude
melopeïsch vers behouden, zooals het vroeger was.
De Geyter heeft dit midnl. vers in zijn epos Keizer Karel alweer in de mode trachten
te brengen. Men leze de opmerkingen. die Max Rooses (Letterkundige studien) over
dit vers gemaakt heeft, waar hij bewijzen wil dat het voor het epos allerminst past.
Welnu onze 15de eeuwsche rederijkers waren van hetzelfde gevoelen als Rooses,
en zoo zijn ze er toe gekomen om het melopeisch vers te vervangen door hun
declamatorisch vers (de rederijkers waren declamators).
En dat het bij hem om declamatie ging, leeren wij uit Mat. de Casteleyn, waar hij
zegt
Dat een reghel duert onghetelt, onghemeten
Also langhe alst eene aesseme heerden magh.

Hetgeen door Coornhert wordt nagezegd:
Een volle sin eyscht een heel reghel:
Daeraf zij de rijm 't slot ende seghel
Als elck een athem wt mach spreken.

Zooals men ziet, zijn hier volzin een versregel een en hetzelfde geworden.
Die teksten zijn bekend - maar, naar mijn beste weten, heeft niemand hierbij nog
de opmerking gemaakt dat als volzin en versregel overeenkomen, dan sluit men de
overspringing (of enjambement) uit.
En inderdaad, onze rederijkers maken van overspringing om zoo te zeggen bijna
geen gebruik.
Over enjambement wordt in het ingezonden hs. nergens gesproken.
Op deze wijze te werk gaande, hebben onze rederijkers verzen geschreven, die in
onze ooren den indruk maken berijmd proza te zijn.
Maar die regeloosheid heeft enkele dichters tegen de borst gestuit en zoo zijn zij
er toe gekomen, om op Fransche wijze hunne silben te tellen, zonder in het minst
met heffing en daling rekening te houden.
De anonieme Boethius-bewerker van 1485 (die niet Jacob Vilt is) spreekt in zijne
inleiding van silbentelling. En het is
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inderdaad aan zijne verzen duidelijk te bespeuren dat hij zijne silben telt.
Engelbert Vander Donckt, een vriend en tijdgenoot van Anna Bijns, schrijft
Wildy dees rondeelkens wel lesen en spellen
Ghy selt in elc reghel XII silben tellen

Mathys De Casteleyn spreekt ook van silben telling. En op het einde der 16de eeuw
gewaagt de Leuvenaar Jacob Duym nog van de ‘Francoyse mate’, en beweert dat
‘de Fransche dichtstelders een bequameren ende constigeren wech sijn wijsende,’
daar zij ‘maken ende stellen alle haer veirzen (soo sy die noemen) altyt op een maet,
hetzy van twaelf ofte van derthien syllaben’ (dertien, indien het een rime feminine
geldt).
Dat onze 16de eeuwsche rederijkers aan silbentelling doen, weten wij sedert lang.
Maar nu staan wij voor de vraag: ‘hoe tellen zij hunne silben? Met andere woorden:
er bestaan in het Fransch talrijke regels van versification francaise: hoe hebben onze
rederijkers deze Fransche regels op onze taal toegepast? Wat maken zij van de
élimination, de césure enz. enz. Op deze vraag krijgen wij in de ingezonden studie
geen antwoord (nergens krijgen wij op de vraag een antwoord, en hierom juist heeft
onze Academie de vraag gesteld).
Een Fransch alexandrijn telt twaalf silben als het eene rime masculine geldt. Waar
er rime féminine voorkomt, krijgen wij een dertiende toonlooze silbe bij (maar zij
telt niet mede).
Welnu, tellen onze rederijkers de laatste toonlooze silbe van het slepende rijm
mede? Of doen zij het niet?
Dat wordt ons nergens gezeid.
Sprekend over versbouw en silbentelling zegt de Casteleyn:
Niet min, elcke kamere heeft haer verbant.
Zoo dus had elke kamer regels, die zij volgde. Maar wat wil Casteleyn hierdoor
zeggen? In de spelen van sinne en refereinen, door 19 verschillende kamers op het
landjuweel van 1539 te Gent voorgedragen, kunnen wij zien dat niet alle ingezonden
verzen dezelfde zijn. Maar waarin bestaat nu eigenlijk het verschil? Welke regels
volgen de kamers?
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Dit juist dient onderzocht te worden en men zegt er ons niets van.
Op den duur zijn onze dichters gewaar geworden dat de Fransche silbentelling
tegen den geest van onze taal indruischte (tegen den geest van alle germaansche talen
overigens) en dan heeft men naar iets anders gezocht. Onze groote dichters uit de
17de eeuw gebruiken allen het vers met regelmatige metrische cadans; maar deze
nieuwe metriek is in het begin der 17de eeuw niet opeens uit den hemel gevallen. De
nieuwe weg werd aangetoond door dichters der 16de eeuw.
Op de vraag: waar? wanneer? bij wien? dient het volgende gezeid te worden: Jan
van Hout is het, die eerst systematisch den nieuwen weg is ingeslagen. De Leidsche
secretaris was een doorkneed latinist, die de metriek der ouden zeer goed kende. Hij
heeft uit deze metriek overgenomen hetgeen voor onze taal dienst kon doen.
De verstechniek van Jan van Hout is, (kleinigheden daargelaten) die van Hooft,
Vondel, Cats, enz. Uitgaande van Jan van Hout, kunnen wij zien hoe de nieuwe
metriek stilaan veld won, en zich op den duur aan allen opgedrongen heeft.
Wij bezitten een 16d eeuwschen tekst, die dit overigens uitdrukkelijk zegt: In het
Leydsch Vlaemsch Orangien Lelyhof (een bundel van 50 refereinen) wordt
gewaarschuwd tegen het navolgen van C. van Ghistele, van J.B. Houwaert, en zelfs
van Jan Van der Noot, Mornix en Coornhert. De lof van J. Van Hout wordt verkondigd
en de stokregel luidt.
‘Neerduytsch maetklanckx voorbeeldt, sproot uyt Hout in Leyden’.
Schrijver der ingezonden verhandeling spreekt (bl. 162) van den invloed der
Amsterdamsche kamer (de eglantier), en zegt dat bij haar het ontstaan van de nieuwe
poësie te zoeken is, die de glansperiode onzer letterkunde inluidt. Zoo zeggen
overigens alle onze geschiedschrijvers, maar zij dwalen. De Amsterdamsche kamer
heeft ongetwijfeld een zeer grooten invloed gehad, geen uitsluitenden invloed echter.
De inyloed der Leidsche school (van Hout, Heinsius, enz.) is enorm geweest, niet
alleen wat verstechniek betreft, maar ook voor andere zaken. Een andermaal kom ik
hierop terug.
Op het gebied der verstechniek staat Roemer Visscher (een der hoofdleiders der
Amsterdamsche kamer) op een heel ander
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standpunt als Jan van Hout. Coornhert ook. Wat Spieghel betreft, hij heeft
klaarblijkelijk den invloed van J. van Hout en zijn school ondergaan.
Wij hebben hoogerop gezien dat er tegen Jonker Vander Noot gewaarschuwd
werd. Vermeylen heeft in zijn voortreffelijk proefschrift aangetoond dat er bij Vander
Noot reeksen van alexandrijnen voorkomen met regelmatigen iambus. Echte
kunstenaar als hij was, heeft Vander Noot als het ware bij instinct gevoeld waar men
naar toe moest. Maar een vaste regel is er bij hem niet. Wel bij van Hout. Van daar
de waarschuwing tegen den Antwerpenaar.
Van der Noot had in Noord-Nederland zijn bewonderaars, onder meer de factor
van de Rapenbloem te Delft, Pieter Helleman, die in 1581 over groote buitenlandsche
dichters spreekt, en er bij voegt:
Ja, ghelyck Brabant noch heeft tot dese spatie(1)
Die Vander Noot, begaeft met goddelycker gratie,
So seer als eenich Poet oeyt is verheven bleven:
's Gelijcx verleen dan God voor ons Hollantsche natie

En P. Helleman stond niet alleen: dit bewijs ik een ander maal. En niettemin is Vander
Noot's invloed in Noord-Nederland betrekkelijk gering geweest.
Een zekeren invloed hebben ook Van Mander en zijn school uitgeoefend. Maar
hij is niet te vergelijken met dien der Amsterdammers en Leidenaars. Zooals bekend
hebben de volgelingen van Karel van Mander den Nederduitschen Helicon (1610)
uitgegeven, om de verouderde conste van Rethorika van de Casteleyn te vervangen.
Welnu schrijver der ingezonden verhandeling heeft den Nederduytshce Helicon niet
gelezen. Hier vinden wij nochtans de slotsom der betrachtingen tot welke de 16de
eeuwsche school van K. van Mander gekomen is.
In de 16de eeuw vinden wij ook bij sommige dichters blanke verzen, en pogingen
om de metriek der Grieken en Romeinen bij ons in te voeren.
Over dit alles wordt er in deze verhandeling niets gezeid.
***

(1) in onzen tijd.
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Zooals uit de inhoudstafel blijkt, bespreekt schrijver (VI, b) de refereinen, andere
dichtvormen, alliteratie, rondeel, rondeau, ballade, ketendicht, retrograde, aldicht,
dobbelsteerten, enz.
Gelieve op te merken dat het ketendicht geen aparte dichtsoort is. Wanneer een
referein met ketenverzen geschreven werd, was dit een ketendicht. Zelfde geval met
de ballade, het kwatryn, enz. Geschreven met ketenverzen, zijn dat ook ketendichten.
Het is een kwestie van versbouw, niet van dichtsoort.
Zelfde opmerking voor hetgeen Casteleyn dobbelsteerten noemt (dat zijn verzen
met op het einde dobbel rijm, in plaats van enkel rijm. Bij de Fransche chroniqueurs:
rimes confirmées). Kwestie van versbouw.
Idem voor de alliteratie.
Er is hier dus een verwarring tusschen versbouw en dichtsoort: Casteleyn draagt
hieraan schuld, dat weet ik wel. Maar het is niet omdat Casteleyn versbouw en
dichtsoort verwart, dat wij zijn slecht voorbeeld mogen volgen.
Aan de hand van Casteleyn's conste van Rethoriken bespreekt schrijver een zeker
getal dichtsoorten. Hij doet het echter op zeer beknopte wijze. In plaats van ons te
zeggen wanneer elke dichtsoort bij ons voor het eerst voorkomt, hoe zij zich verder
ontwikkeld heeft, hoe het schema der strophen soms gewijzigd werd, enz., krijgen
wij een verwijzing naar Casteleyn... en het is al. Zoo behandelt schrijver het referein,
de ballade, het rondeel, enz.
Sprekend over ballade (bl. 53) geeft schrijver als voorbeeld het bekende stuk van
de Roovere over zijn Pampoezeken. Dit is echter geen ballade: 't is een referein, en
wel een ‘referein in het zotte’ de Roovere betitelt zijn stuk ‘sotte amoureusheyt’. De
strophe is die van een 15d eeuwsch referein. De stok luidt: ‘Hoe vriendelyck dat haer
ooghskens pincken.’ En er is een princestrophe.
Wel is waar is deze prince-strophe op een ander schema gebouwd als de andere
strophen, maar dit bewijst geenszins dat het geen referein is. In den regel vertoont
de prince-strophe van een referein hetzelfde schema als de andere strophen. Maar er
zijn uitzonderingen op den regel. En ik zou een reeks voorbeelden kunnen aanhalen
uit Duesborgh's bundel, uit De Bruyne's verzameling en elders, waar de prince-strophe
een afwijking vertoont. Over de verhouding van de prince-strophe tot de andere
strophen
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spreekt natuurlijk schrijver nergens: moeilijke gevallen worden altijd over het hoofd
gezien.
Ik heb in de Verslagen der Academie 1925, bl. 281, over de ballade reeds
gesproken. Er is, volgens Casteleyn, een ‘gemeene ballade van achten’.
Veel cronycken oock maectmer mooi en fris mê.
Zoo zegt de dichter. Ik heb vroeger reeds gezeid dat ik niet wist welke de ‘chronieken’
waren waarop Casteleyn zinspeelt.
Ik sla het ingezonden hs. na om te zien of schrijver er meer van weet dan ik. De
benamingen gemeene ballade, ballade met de oude snede, gekruiste ballade worden
door hem niet eens vermeld (bl.153).
Welke dichtsoorten worden hier besproken? Antwoord: enkel die waarover
Casteleyn handelt. Hetgeen Casteleyn niet kende of vergat te vermelden, wordt hier
ook verzwegen.
Dit is een ergerlijke leemte.
Casteleyn spreekt niet van het sonnet. Natuurlijk, in zijn tijd waren er nog geene
Nederlandsche sonnetten. Bijgevolg handelt schrijver er niet over. Nochtans zouden
wij gaarne geweten hebben welke schemas onze 16deeuwsche dichters hebben gekend,
en hoe het sonnet zich ten onzent ontwikkeld heeft.
Terloops vermeld ik dat ik het oudst gedagteekend sonnet teruggevonden heb in
een boek dat aan de aandacht der bibliografen ontsnapt is, een unicum dat in de
bibliotheek der predikheeren (Holstraat) te Gent berust. Een andermaal deel ik daar
meer over mede.
Casteleyn spreekt ook niet van het kniedicht: schrijver dan ook niet. Jonckbloet
(Geschiedenis der N.L. II4, 486) haalt kniedichten aan van Job de Wael (1616) en
voegt erbij: ‘'t schijnt verder dat de zaak in 1616 nog vrij nieuw was, en dat zelfs de
naam, dien men er aan gaf, verklaring behoefde’. Job de Wael verzekert echter dat
het een aloud gebruik was. Wie heeft nu gelijk? Uit een onderzoek door mij ingesteld,
is gebleken dat Jonckbloet zich totaal vergist. Wel is waar heb ik het woord kniedicht
bij 16d eeuwsche schrijvers niet teruggevonden (het Groot woordenboek evenmin).
Maar de zaak bestond reeds in de 16d eeuw, al is het onder een anderen naam, zelfs
ten tijde van Casteleyn, alhoewel deze laatste er niets van zegt.
En er zijn nog andere leemten in het hs., doch genoeg...
***
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Na al hetgeen ik in het midden heb gebracht, zal de lezer wel raden tot welk besluit
ik (spijtig genoeg) moet komen. Het ingezonden hs. kan, naar mijn oordeel, noch
voor bekroning, noch voor den druk in aanmerking genomen worden.
De methode door schrijver gevolgd is doorslecht. Wat hebben wij aan een stapel
losse aanteekeningen? Dit is immers ruw materiaal dat nog verwerkt moet worden.
Een systematisch onderzoek ontbreekt, en de regels worden niet uiteengezet. De
chronologie wordt over het hoofd gezien.
Misschien vergis ik mij, maar schrijver lijkt mij een vlijtige beginneling te zijn,
die de 16d eeuw voor het eerst ontdekt. De vraag der Academie is echter zoo
ingewikkeld dat alleen zij die jaren lang omgang met de 16d eeuwsche dichters hebben
gehad, een antwoord zouden kunnen geven. Er ontbreekt nog immer een betrouwbare
gids, die ons in den doolhof der 16d eeuwsche metriek, den goeden weg aanwijst. In
dit opzicht is alles nog te doen.
Schrijver is echter een noeste werker - en noeste werkers mag men nooit
ontmoedigen. Daarom zou ik voorstellen de vraag nog aan te houden. Zij is immers
van overwegend belang voor de geschiedenis van onze Nederlandsche metriek. Ook
voor de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde.
Een enkele voorbeeld: Leendertz heeft de zevenste Bliscap van Maria uitgegeven.
En volgens hem zou dit tooneelstuk uit 1444 dagteekenen. Zoo staat het ook in het
ingezonden hs. (bl. 46). Maar deze tekst is ons bekend uit een 16d eeuwsch
handschrift; en de vraag is of wij hier den 15d eeuwschen tekst zuiver bezitten ofwel
of wij hier staan voor een tekst, die in de 16d eeuw werd omgewerkt. Welnu, het lijdt
voor mij geen twijfel dat het een omgewerkte tekst is. De verstechniek is die niet
van 1444. De versvormen zijn veel te gekunsteld om het uit jaar 1444 te dagteekenen:
Een 16d eeuwsche omwerker is hier aan het woord.
Wie zich de moeite getroosten wil de chronologische ontwikkeling der verstechniek
in de 15d en 16d eeuw te bestudeeren, zal, ik ben er van overuigd, tot den zelfden
uitslag komen als ik. En het voorbeeld der 7de bliscap staat niet alleen.

Tweede verslag.: Prof. Dr. L. Scharpé.
Ik sluit me aan bij de beschouwingen van den eersten verslaggever: het ingezonden
stuk handelt over zeer veel wat allerminst
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met de kunst der veertiendeeuwsche en zestiendeeuwsche verzenschrijvers te stellen
heeft. En aan bedenkelijke uitingen is er geen tekort. Het is wel jammer dat de
schrijver geen kennis genomen heeft van hetgeen Engelsche, Duitsche en Fransche
schrijvers in de laatste jaren over de metriek hunner letterkunde hebben te boek
gesteld... daar hij in hoofdzaak slechts zijn oordeel over Nederlandsche metriek heeft
trachten te geven. Hij zelf brengt zulks de hh. beoordeelaars onder de oogen, in een
korte nota vooraan. Het is ondenkbaar dat hij zijn onderwerp niet heelemaal anders
zou opgevat en behandeld hebben, als hij nog maar van het werk van Saran bv. eerst
studie had gemaakt.
Achteraan vindt men een lijst van Nederlandsche werken over Versbouw, te
beginnen met de Rederijck-kunst in rijm van de Kamer In Liefd' bloeyende, 1587,
en zelfs kleinere werken niet uitsluitend als de beknopte boekjes van Dautzenberg
en Heremans. Het lijstje is vatbaar voor uitbreiding. Maar waartoe dient het hier?
Het blijkt niet uit de verhandeling zelf, in hoeverre die werken al of niet, door den
schrijver zijn geraadpleegd geworden.
Om kort te gaan: oppervlakkige beschouwingen en uiteenloopende aanteekeningen;
het werk kan voor bekroning niet in aanmerking komen.

Derde verslag.: Dr. J. van Mierlo, jun., S.J.
Zonder eenig gewetensbezwaar mogen wij verklaren, dat het ingezonden werk voor
geen bekroning in aanmerking kan komen Het beantwoordt geenszins aan de
bedoeling van de gestelde prijsvraag, hoe men die ook uitlegge of opvatte. En wat
het biedt mag geen aanspraak maken op wetenschappelijk onderzoek.
Schrijver begint met de verklaring, dat hij geen kennis genomen heeft ‘van wat
Engelsche, Duitsche en Fransche schrijvers in de laatste jaren over de metriek hunner
letterkunde hebben te boek gesteld; daar hij in hoofdzaak slechts zijn oordeel over
Nederlandsche metriek heeft trachten te geven’. Zulk een vrijheid zou men zich
mogen veroorloven, indien men ten minste op de hoogte was van de verschillende
theorieën die in de laatste jaren over het Germaansche vers en zijne ontwikkeling
zijn voorgedragen geworden, om dan, zoo die theorieën niet bevielen, desnoods zijn
eigen, zelfbewusten weg te gaan. Dit is echter hier allerminst het geval. Dat sch.
werken als die van SARAN, of nu
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als die van A. HEUSLER, in 't bijzonder diens Deutsche Versgeschichte, die voor zijn
onderwerp van groot belang konden zijn, heeft bestudeerd, blijkt nergens. Zelfs een
werk als dat van I. GEURTS Bijdrage tot de geschiedenis van het rijm in de
Nederlandsche poezie, 2 dll. Gent 1904, 1906, waarin schrijver toch reeds eenige
hulp had kunnen vinden, al ware 't slechts voor de wijze van behandeling zijner stof,
heeft weinig of geen sporen van invloed in dit proefschrift achtergelaten.
Wat hij geeft bestaat in weinig meer dan in enkele losse, zeer vage en zeer algemeen
gehouden aanteekeningen bij verschillende gedichten uit de XVe en XVIe eeuwen.
Hij laat eenige beschouwingen voorafgaan over het Germaansche stafrijm en eindrijm:
van zoo algemeenen aard, dat men er niets aan heeft, dan wat onnauwkeurigheden.
Voor de in de prijsvraag gestelde periode doorloopt hij de verschillende soorten van
dichtwerken en teekent hij elk zoo iets aan als: de verzen hebben zooveel heffingen,
somtijds zoo veel, het rijm is gepaard, zuiver, soms niet; daar en daar ontbreekt een
versregel. Zoo zal hij onder de afdeeling Heiligenlevens ons laten weten: dat er in
de 15e eeuw ook heiligenlevens werden geschreven, zooals het Leven van S. Christina,
door Broeder Geeraert. Daarbij zal hij nu aanteekenen, dat het nog ‘in den trant der
14e eeuw is geschreven nl. in gepaarde rijmen met drie of vier heffingen,’, met dan
zes verzen ten bewijze. ‘Zoo nu en dan vindt men kleine afwijkingen in het rijm’:
zes vv. ten bewijze, zonder nog wel de nummering der verzen, zoodat men niet eens
kan nagaan of de aanhaling juist is. Want uit de aangehaalde vv. blijkt alleen, niet
dat de rijmen afwijken of onzuiver zijn, maar dat we hier met vijf rijmen op aan te
doen hebben, wat zeer dikwijls voorkomt; met de opmerking dat dit leven uitgegeven
werd door J.H. Bormans is het kapittel over Heiligenlevens besloten.
Dit om slechts een voorbeeld te geven van de wijze van behandeling.
Bij het vers der rederijkers schijnt schrijver zich het verschil tusschen dit vers en
het vroegere niet eens bewust te zijn. Hij weet nog telkens opnieuw aan te teekenen:
verzen met vier, verzen met vijf heffingen. Van Anna Bijns bv. zal hij zeggen: dat
ze ‘louter refereinen schreef, meestal in 5 strophen, soms voorzien van naamverzen.
De lengten harer regels wisselen van 2 tot 5 heffingen; haar strophen tellen van 9 tot
meer dan 20 regels; het rijm is tot in het oneindige gevarieerd.’ (bl. 123). Dan worden
ten bewijze juist
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drie strophen geciteerd, met als aanteekening bv. na de eerste: ‘strophe van 18 regels,
van 4 heffingen, schema aabaabbcbc cd cd de de. omarmend en verbonden kruisrijm.’
Schrijver doorloopt (van nr 277 tot 360) de namen van rederijkers uit de 16d eeuw:
‘Zoo mogelijk geven wij een kleine proeve van hun dichttrant, zegt hij. Wellicht
konden er nog meer genoemd worden, maar zeventig namen leken ons voor de 16e
eeuw meer dan voldoende. De volgorde hebben wij alfabetisch genomen, om
persoonlijke voorkeur uit te sluiten.’ Maar wat heeft dat met een studie van de metriek
te maken? Vooral daar wel eens uit allerlei gelegenheidswerk zonder poëtische
waarde geciteerd wordt, terwijl de grooten met een vermelding van hun naam, niet
altijd van hun werk, mogen voorbijtrekken. Van Colyn van Ryssele worden 5 vv.
aangehaald, nog wel zonder eenige aanteekening. Van Colomb. Vrancx niets. In deze
lijst vooral verraadt schr. dat zijn werk niet met de noodige sereniteit werd
vervaardigd, en dat de keuze van zijn citaten en opmerkingen andere dan
wetenschappelijke doeleinden dienen moest.
Schrijver vermoedt wel zelf, dat zijn arbeid weinig kans zal hebben om bekroond
te worden. ‘Wat de heeren A of B gezegd hebben, zoo verklaart hij, heeft mij koud
gelaten. Ik geef slechts mijn eigen meening als resultaat van eigen onderzoek. Mocht
die meening niet in den smaak vallen, bijgetreden worden, zeggen mijn beoordeelaars,
het zij zoo. De studie was mij reeds een aangename verpoozing.’ Zoo zal hij dan
toch niet vergeefs hebben gewerkt.

II. Plaatsnaamkunde. - Studie over de plaatsnamen in een Vlaamsche
gemeente of een groep Vlaamsche gemeenten. - Prijs: 1200 fr.
Zes antwoorden zijn ingekomen:
1. Studie over de Straatbenamingen in het Nederlandsch. Kenspreuk: ‘'t Scheld’;
2. Toponymie van Lubbeek. Motto: ‘Laten wij de braak opschuren’ door ‘Een
Hagelander’;
3. Toponymie van Varssenare. Motto: ‘Flos de Spina’.
4. Toponymie der gemeente Merchtem. Kenspreuk: ‘Vocaverunt nomina sua in
terris suis’.;
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5. De Toponymie van Bommershoven-Haeren. Kenspreuk: ‘De verdienste ligt
niet in het slagen maar in het pogen om te slagen’;
6. Toponymische studie over de gemeenten Elsene en Ukkel. Kenspreuk: ‘Ibu dû
mî ênan sagês, ik mî de odre uuêt’.
Tot leden van den Keurraad werden aangesteld: Prof. Dr. J. MANSION, Prof. Dr.
J. VERCOULLIE en Dr. K. DE FLOU.

Eerste verslag.: Prof. J. Mansion.
De eerste verhandeling (‘'t Scheld’) is een dilettantische arbeid, waarvan de
voornaamste verdienste in de keuze van het onderwerp ligt. Welke soortnamen - niet
eigennamen - worden gebruikt om straten aan te duiden? Iedereen weet dat straten
zeer verschillende benamingen kunnen dragen: straat, steeg, weg, dreef, laan, plaats,
plein, markt, enz. zijn wel bekend. Niet alleen deze, maar hoopen andere benamingen
ontleend aan stratenlijsten en adresboeken van 267 verschillende gemeenten heeft
de schrijver verzameld en trachten te verklaren. Ongelukkig voor hem, is hij niet
wetenschappelijk geschoold en is zijn onderzoek zonder plan en zonder methode.
Niet eens voor Antwerpen, de stad die 't ‘Scheld’ blijkbaar het best kent, zijn de
lijsten eenigszins compleet. Wat de etymologische en historische toelichting betreft,
die is zuiver dilettantisch en raakt slechts de oppervlakte. Ook brengen de conclusies,
buiten een paar algemeenheden, welke voor ieder die over het onderwerp een beetje
nagedacht heeft, van zelf spreken, zeer weinig nieuws aan den dag. Het antwoord
‘Straatbenamingen’ bewijst eens te meer dat wie zich op het toponymische ijs wil
wagen goed beslagen moet zijn. Tevens erkennen wij graag dat ook liefhebbers
gelukkige invallen kunnen hebben en we zijn den schrijver dankbaar dat hij onze
aandacht op het belangwekkende onderwerp der straatbenamingen gevestigd heeft.
2. De ‘Hagelander’ die de toponymie van Lubbeek behandelt heeft er naar gestreefd
eene volledige lijst der bestaande en historische plaatsnamen zijner gemeente te
geven, alsook de laatste te identificeeren. Hiervoor heeft hij den vorm gekozen van
een alfabetisch glossarium. De identificatie geschiedt door middel van verwijzingen
naar een in vakjes verdeelde kaart en door phonetische weergave van de plaatsnamen
in de locale

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

307
uitspraak wordt gezorgd voor het dialectische element. Aan het glossarium gaan
vooraf een hoofdstuk Bibliographie, een ander getiteld Aardrijkskundige beschrijving,
eene Historische schets, met bijlage Synoptisch overzicht van het dialect.
Als materiaalverzameling is deze studie over Lubbeek buitengewoon rijk. De
schrijver zelf is onder den indruk gekomen van het overweldigend karakter van zijne
materiaalophooping. ‘Das Wichtigste beim Sammeln ist das Wegwerfen’ zegt hij
ergens en hij is niet volkomen overtuigd dat hij zijn plicht ten volle vervuld heeft
wat dit laatste, allergewichtigste punt betreft. Wij kunnen hem, naar ik meen, absolutie
geven, ten aanzien vooral van de vele goede hoedanigheden van zijn werk. Ik voor
mij zou de historische inleiding korter gemaakt hebben: veel van hetgeen daar in het
lang en in het breed uiteengezet wordt, zou in enkele regels kunnen samengevat
worden. Soms wordt men herinnerd aan de monografieën van Broeckaert en de
Potter, die dagteekenen uit een tijd toen drukkosten en papier goedkoop waren. De
grootste fout echter van ‘Hagelander’ is niet dat hij te veel bouwsteenen bijeengebracht
heeft, ook niet dat hij verzuimd heeft van die bouwsteenen een statig monument op
te trekken, maar wel dat hij zijn materiaal niet voldoende afgewerkt heeft. In een
bijvoegsel aan het einde worden wel is waar etymologische vraagstukken behandeld,
meest met kennis van zaken en oordeelkundige critiek. Maar dat neemt niet weg dat
wij in meer dan één geval graag zouden vernemen op welke gronden de identiteit
van een naam uit een of ander cartularium met een bekende plaats van Lubbeek of
Binkom aangenomen wordt, te meer daar in talrijke voorbeelden deze identiteit niet
dadelijk blijkt voor den lezer. Eene andere fout van meer dialectológen is dat ze de
gewestspraak te veel willen ‘opkammen’, zoozeer zelfs dat ze niet meer te kennen
is. Als men ter plaatse zegt een kotje en een boschken, moet men van het laatste geen
boschje gaan maken, want zulks geeft een verkeerd beeld van een dialect dat eigenlijk
twee verkleinvormen kent. Hetzelfde zou ik doen in gevallen als peerdswei, niet
paardswei te schrijven, want de dialectische vorm wijst op ee. Wel is waar helpt de
transcriptie in de meeste gevallen, maar de gewone spelling is toch voor de meeste
lezers het duidelijkste middel. - Wat er ook van zij, ‘Hagelander’ heeft een zeer nuttig
werk geleverd, waaruit veel te leeren valt, onder andere voor de verspreiding van
zekere toponiemen als geest, kiezel, reie, e.a.
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3. De studie over Varsenare is minder uitgebreid dan de vorige, wat waarschijnlijk
aan plaatselijke omstandigheden te wijten is en in elk geval niet als een blaam voor
den Schrijver van ‘Flos de spina’ moet opgevat worden. Het onderzoek begint met
een 28 blz. Inleiding, waar methode van de studie der toponiemen en ten tweede die
studie zelf behandeld worden. Naast enkele tastbare gegevens van historischen en
topografischen aard, levert deze inleiding niet zeer veel bruikbaars op. De schrijver
verliest zich in algemeene beschouwingen, die hij even goed aan anderen hadde
kunnen overlaten, aangezien hij weinig nieuws brengt en in het opzicht van het
Nederlandsch taaleigen nog vele vorderingen te maken heeft. Zinnen als ‘omdat het
land dan leeg ligt, om reden der moere, is den (sic) dijk tamelijk hoog’ zijn bij hem
geene uitzondering. Zeer algemeen is het me opgevallen dat de schrijvers van
toponymische onderzoekingen met de studie van persoonsnamen weinig vertrouwd
zijn en dit blijkt o.m. in dit werk over Varsenare. De kennis daarvan is nochtans van
het grootste belang voor alle toponymisten, zoowel met het oog op oudere als op
jongere benamingen. Het voornaamste gedeelte van ‘Flos de spina’ is, gelijk in de
vorige studie, een alfabetisch glossarium van de plaatsnamen van Varsenare die de
schrijver heeft kunnen ontdekken in archiefstukken of opsporen op het terrein zelf,
waarmee hij blijkt goed vertrouwd te zijn. Eene zeer groote kaart van het dorp zooals
het nu is en drie reproducties van oudere kaarten zijn uiterst nuttig bij het
identificeeren van oudere en nieuwe plaatsnamen. Zooals men ziet, hebben we hier
met degelijk wetenschappelijk werk te doen, dat in elk geval zijn nut heeft en zal
bewaren. Het minst gelukt lijken me in vele voorbeelden de etymologische
verklaringen. Ook moet ik eens te meer waarschuwen tegen de neiging om nieuwe
woorden en woorbeteekenissen te ontdekken in plaatsnamen. Volgens Schrijver
beteekent man een staanden waterplas en diezelfde meening heb ik nog elders
gevonden. Dit is naar mijne bescheiden meening alles behalve zeker of zelfs
waarschijnlijk. Heet een plas ‘Klein oud manneke’, dan is dat een soort van
personificatie, die ver van ongehoord is op toponymisch gebied. Dr. Lindemans heeft
terecht de aandacht gevestigd op ‘Niet-specifieke topo-suffixen in plaatsnamen’
(Handelingen van de Commissie voor Toponymie en Dialectologie, II, 133 vlg.),
d.w.z. op verpersoonlijkte elementen, vooral in jongere plaatsnamen. Daar komt ook
man aan de
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beurt, maar niet uitsluitend gezegd van plassen. Met hetzelfde recht zou men kunnen
beweren dat man in het Engelsch schip beteekent, aangezien een oorlogsschip a man
of war heet. - Evenals zijn Hagelandsche mededinger brengt de bewerker van
Varsenare menig nieuw toponymisch element aan het licht: zoo Boombosch,
Desscherij (+ dorscherij), Hazaert, Muedelheem, een aantal samenstellingen met
slag, enz.
4. Merchten - met n uit Merchtene, en nog met n in de locale uitspraak - is eene
uitgebreide gemeente, waaraan eene lijvige verhandeling gewijd werd, weer in den
vorm van een alfabetisch glossarium. Daar we met een Brabantsch dorp te doen
hebben, dringt zich de vergelijking met Lubbeek onwillekeurig op. De bewerking is
hier minder systematisch en het is niet altijd duidelijk wat de schrijver eigenlijk
bedoelde, een zuiver historische schets met identificatie van de oudere plaatsnamen
of wel een topografische studie, uitgaande van den tegenwoordigen kadastralen
toestand. Ook hij heeft oneindig vele bronnen geëxcerpeerd en zich heel veel moeite
getroost om die op het terrein terug te vinden. Uit de verschillende artikelen van zijn
glossarium blijkt groote kennis van de historische aangelegenheden van vroeger,
maar hem kan men het verwijt niet doen dat hij daarover te breedvoerig zou uitgeweid
hebben: geheel het werk bestaat uit eene alfabetische namenlijst met eene kaart. Uit
den aard der zaak brengt een onderzoek over Brabant meer aarde aan den dijk dan
een over Vlaanderen. Waar K. de Flou gemaaid heeft, blijft weinig na te rapen. Aan
een anderen kant is het eerst ontginningswerk, voor Brabant, reeds gedaan door A.
Wauters, wat de latere bewerkers niet weinig helpt. Hoe dit ook zij, ik heb ‘Merchtem’
met groot genoegen gelezen en er buitengewoon veel uit geleerd. Gelijk in de andere
verhandelingen, ben ik aangaande het etymologisch gedeelte het slechtst te spreken.
Ook hier gelooft men te veel aan onbewezen beweringen van den een of anderen,
die weet te vertellen dat kat straat wil zeggen, dat bruul is ‘eene lage, waterachtige
plaats’ en zulke dingen meer. Met zoo'n hypothesen kan men alles verklaren. Bij
Kurensteen (beek) worden de onzinnige gissingen van Wauters vermeld, maar de
juiste afleiding, die gemakkelijk te raden was waar men mndl. querensteen aanhaalt,
en die overigens bij Kurth (Front. ling. 473) te lezen staat, wordt vergeten:
Kurensteenbeek is eenvoudig molenbeek, daar queren een ouder naam voor molen
is. Juist op het voorkomen van deze zeldzame benaming moest
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de aandacht gevestigd worden. Ik kan hier slechts herhalen wat van de vorige studiën
gezegd is: grondige, degelijke wetenschappelijke arbeid van blijvende waarde.
5. Met Bommershoven-Haren verlaten wij Brabant voor Limburg. Wat den omvang
betreft, kan deze onderzoeking zeker naar den eersten prijs dingen en ook wat de
verscheidenheid van de behandelde stof aangaat. Beschrijving van de plaats,
historische schets, illustratie door middel van photo's, gegevens aangaande den
plaatselijken tongval en last not least, uitvoerige behandeling van de plaatsbenamingen
en van het verleden en van het heden, niets ontbreekt. Zelfs zou een slecht geluimde
criticus misschien geneigd zijn het Duitsche des guten zu viel hier te pas te brengen.
Zeker zou hier en daar de redactie zonder schade ietwat ingekort kunnen worden,
maar de schrijver heeft zooveel te zeggen over zijn geliefd geboortedorp dat hij van
geen beperking wil weten. In plaats van de transcriptie eenvoudig tusschen haakjes
bij te voegen, acht hij het noodig iederen keer de volle formule te gebruiken: ‘het
volk spreekt uit...’ of in het omgekeerde geval: ‘het volk kent dezen naam niet meer’.
Geslaagde etymologische verklaringen vindt men o.m. bij de namen Mouwbeemd
(mouw + baktrog in het dialect), Pullenberg (schandpaal). Het Clotien, eene wei,
vroeger (XIVe eeuw) pascua des papen Cloetken, dus een persoonsnaam, dien men
in dezen samenhang niet verwacht. - De uiteenzetting van ‘Bommershoven’ is
systematisch, niet alfabetisch (Hoofdstuk II Kerken, kerkhoven, kapellen... III Molens,
hoeven, huizen... IV Bronnen, beken...) Eene aflabetische lijst zou in elk geval moeten
bijgevoegd worden, als het werk uitgegeven wordt. Het gevolgde stelsel levert het
bezwaar op dat vele herhalingen voorkomen. De beste methode is nog de
topografische, die uitgaat van de ligging der behandelde plaatsen op het terrein zelf
en voor den lezer het werkelijk uitzicht van den bodem aanschouwelijk maakt (zie
beneden bij Elsene en Ukkel). De schrijver van ‘Bommershoven’ heeft zich met
geestdrift op zijne taak toegelegd en iets van zijne warme belangstelling en van den
dichterlijken gloed van zijne beschrijvingen gaat over in de ziel van den lezer, was
die ook maar een philologische Droogstoppel... Deze studie is het resultaat van een
buitengewoon vlijtigen arbeid op toponymisch gebied en moet als eene belangrijke
aanwinst voor onze kennis der plaatsnaamkunde in Zuid-Limburg beschouwd worden.
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6. De ingezonden studie over Elsene en Ukkel vormt een harmonisch geheel doordat
al de onderdeelen van de verhandeling in gelijke maat afgewerkt zijn. Het is geen
gewoon verschijnsel als een toponymist even goed op de hoogte is van het plaatselijke
uitzicht van den bodem, van het dialect dat aldaar gesproken wordt, van de
benamingen die onder de bevolking thans en ook een dertig- of een zestigtal jaren
geleden in zwang waren; als hij tevens vertrouwd is met de geschiedenis der
bestudeerde gemeente in het verleden en al de desbetreffende oorkonden en
bescheiden weet op te delven en te excerpeeren; en eindelijk, als diezelfde man dan
nog een goede etymoloog blijkt te zijn en er eene eigen meening op na houdt over
de talrijke etymologische vraagstukken, die bij een toponymisch onderzoek oprijzen...
Ja zoo iemand is een rara avis en het doorbladeren en beduimelen van een werk
onder zulke gunstige omstandigheden ontstaan is geen alledaagsch genoegen. Zekere
antwoorden op prijsvragen verdienen den prijs bij acclamatie. Alle dagen gebeurt
dat niet, maar waar het gebeurt, daar moet ook de knorrigste onder de brompotten
van de jury ruiterlijk voor zijne meening uitkomen. Welnu, hier hebben wij zoo'n
geval en ik verklaar het onomwonden, de studie over Elsene en Ukkel verdient den
prijs, want geen enkele der ingezonden verhandelingen over Lubbeek, Varsenare,
Merchtem of Bommershoven, die anders zeer verdienstelijk zijn en buiten deze
concurrentie zonder twijfel voor een bekroning in aanmerking zouden komen, kan
in eenig opzicht met die over Elsene en Ukkel vergeleken worden.
De schrijver begint met eene Inleiding over Elsene (Doel, methode, bodemgesteldheid - Het volk). Het persoonlijkste gedeelte is hier de studie over het
dialect (Het volk § 2. Het dialect). Blijkbaar kent Schr. zijn Brusselsch door en door,
ook de plaatselijke schakeeringen: men zou zich grof vergissen ging men gelooven
dat Elsene als Ukkel spreekt of omgekeerd! Daarna volgt een tweede deel,
Plaatsnamen, waarin achtereenvolgens besproken worden Boendaal (Zuidelijke
helling - Noordelijke helling), het Maalbeekdal en de Noordelijke Hoogvlakte. Daarna
Besluit. - Eene soortgelijke indeeling wordt voor Ukkel gevolgd. Deze topografische
methode, die tegelijkertijd beschrijft, historisch toelicht en etymologisch verklaart,
maakt de voorstelling bijzonder levendig en verschaft den lezer een waar genoegen.
Bij de behandeling van de Brusselsche voorsteden is eene zeer hinder-

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

312
lijke moeilijkheid de totale gedaanteverandering die deze buurten in de laatste jaren
of decenniën ondergaan hebben. Waar nu straten gevonden worden, met alleen onder
den grond een spoor van de vroegere waterloopen, waar geheele wijken, met huizen
bedekt en gesierd met nieuwe Fransche of quasi-Fransche opschriften, uit den boden
gerezen zijn, had men vroeger Vlaamsche dorpswegen, landerijen en bosschen,
vijvers en beekjes, waarvan elk spoor voor den oppervlakkigen waarnemer verdwenen
is. De schrijver heeft zich de grootste moeite moeten getroosten om een juist beeld
van den toestand van weleer te reconstrueeren. Niet alleen heeft hij vlijtig kaarten
van vroeger geraadpleegd, maar ook is hij met menschen uit een vorig geslacht te
rade gegaan, die Elsene en Ukkel nog als buitenwijken gekend hebben.
Er is dus, naar mijne bescheiden meening, zeer veel goeds te te zeggen van de
studie ‘Elsene-Ukkel’. Maar men zou niet moeten gelooven dat ik bereid ben al de
beweringen van den schrijver voor eigen rekening te nemen. Verre van dat! Hoewel
zijn arbeid in methodisch opzicht tegen de andere duidelijk afsteekt, toch vind ik
hier dezelfde fouten die ik bij andere toponymisten heb moeten afkeuren. De eerste
regel in dezen is: Voorzichtigheid; de tweede, nog eens Voorzichtigheid! en de derde,
nog meer Voorzichtigheid! Dat moet ieder toponymist met scha of met schande
ondervinden. Man betekent niet poel, ook niet in Elsene, al kunnen aldaar ook poelen
man heeten. Dat Balenveld reeds in de XVIe eeuw bale voor balie zou hebben
betwijfel ik ten sterkste. Fenikshoren houdt waarschijnlijk horo, modder, in, eerder
dan hoorn. Aan Wadenberg = Waaienberg kan ik geen oogenblik gelooven; enz.,
enz. Maar aan een anderen kant moet ik bekennen dat de behandeling van Solbosch,
Elsene, Haak, Vleurgat, Reuken, enz., onberispelijk is en voor de meeste afdoende;
dat de opmerking aangaande een meervoud van het type eikenen een geheel nieuw
licht werpt op talrijke eigenaardige taalvormen van Brusselsch of Brabantsch dialect;
dat de voor Beerent, Zeecrabbe, Diesdelle, e.a. voorgestelde verklaringen zeer
vernuftig uitgedacht zijn, zooniet altijd overtuigend. Vooral moet met lof genoemd
worden de aanhoudende bezorgdheid om methodisch te werk te gaan, om geen stap
vooruit te zetten eer men zeker is dat men op vasten grond staat, om al de elementen
van een betoog streng critisch te toetsen eer men die tot eene bewijsvoering
samenvoegt. Mijn besluit is dus aan de Academie voor te stellen de verhandeling
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‘Toponymische Studie over de gemeenten Elsene en Ukkel, kenspreuk: Ibu dû mî
ênan sagês, ik mî de ôdre uuêt’, met den prijs te bekronen. Dit sluit niet uit dat de
schrijver zijn werk nog eens grondig doorziet en afzonderlijke punten verbetert.

Tweede verslag.: Prof. J. Vercoullie.
Ik sluit me volkomen aan bij het oordeel en de besluiten van Collega Mansion.
Het is dan van mijnentwege overbodig, in bijzonderheden te treden. Het verslag
van Collega Mansion is zoo omstandig, dat ik onvermijdelijk in herhalingen zou
vervallen.

Derde verslag.: Dr. K. de Flou.
Als ik de verhandeling met motto 't Scheld uitzonder, omdat ze niet aan de gestelde
prijsvraag beantwoordt, dan vind ik in de vijf andere ingezonden werken zooveel
smaak om den grooten voorraad toponiemen, dat ik spijt gevoel niet al die werken
voor den druk te zien bestemmen; want ze zijn alle ongeveer even verdienstelijk, elk
in zijne soort. Van de kleine fouten en tekortkomingen door mijn geachten Collega
Prof. Mansion aangewezen, moet ik hier niet meer gewagen, tenzij om ermede in te
stemmen. De persoons- en familienamen worden bij de meeste mededingers evenzeer
over het hoofd gezien als de Atlassen van Buurtwezen en Waterloopen, vooral bij
de behandeling van brabantsche gemeenten. En dat acht ik een jammerlijk verzuim.
In vier van de vijf geldige verhandelingen woont men eene ware klopjacht op
etymologiën bij! Alle mededingers spreken haast even beslist en schijnen geen
oogenblik gedacht te hebben, dat homoniemen uit de oudgermaansche dialecten
zelden synoniemen van vele jongere namen uit Brabant kunnen zijn. Een mededinger
geeft ons echter eene rijke keur van woordverklaringen, waar elke liefhebber zijne
gading in zoeken kan; en dit is in zekeren zin eene voortreffelijke gedachte geweest.
In de mededingende stukken tref ik tot tweemaal toe de verklaring aan, dat de
verzamelaar niet alle namen opgenomen of behouden, maar eene schifting gedaan
heeft. Waarom? Het banaalste toponiem is evenveel waard als het zonderlingste of
het zeldzaamste.
Eene gelijke methode werd door de mededingers niet gevolgd. Drie volgen de
letterorde; de twee andere verkiezen eene wande-
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ling door een dorp. Eene voorkeur valt hier niet te geven; maar bij de letterorde krijgt
men een algemeen overzicht, dat bij andere werkwijzen vanzelf ontbreekt. Eene
alphabetische namenlijst kan dat echter verhelpen.
Bij een eerste vluchtig overzicht trof mij de verhandeling over de plaatsnamen
van Varssenare, waarin meer op familienamen dan op etymologieën gelet wordt.
Ook in de rijke verzameling van Lubbeek, enz. vond ik mijne gading, zoozeer dat ik
haast die beide werken voor den uitgeloofden prijs in aanmerking wenschte genomen
te zien.
Doch het hoofdwerk in dezen prijskamp is welzeker de behandeling der toponiemen
van Elsene en Ukkel. Die staat de hoogste van alle!
En wanneer ik nu tot driemaal toe alle vijf de ingezonden verhandelingen
aandachtig herlezen en gewogen heb, kom ik tot hetzelfde besluit als de eerste
verslaggever, die meest van al gratie vindt in de toponymische studie over Elsene
en Ukkel. Daar is toch alles op z'n plooi, - ter uitzondering van vele
woordverklaringen, al is 't ook blijkbaar, dat de schrijver ons in dat opzicht veeleer
bruikbaar materiaal aan de hand heeft willen doen dan besliste uitspraken te wagen.
Het weze dan Elsene en Ukkel!

III. Letterkunde. - Leven en werken van R. Versteganus. - Prijs: 3000
fr.
Een antwoord is ingekomen. Kenspreuk: Sursum.
Werden tot leden van den Keurraad aangesteld: Prof. Dr. M. SABBE, J. JACOBS en
Dr. L. GOEMANS.

Eerste verslag.: Prof. Dr. M. Sabbe.
In dit antwoord op de door de Academie uitgeschreven prijsvraag, wordt ons voor
de eerste maal het levensverhaal van Richard Verstegen betrekkelijk volledig en
nauwkeurig gegeven.
De Engelsche geleerden, die zich bezig hielden met den vurigen katholieken
pamflettist, dien zij beter onder den naam van Rowlands kenden, wisten allerlei
dingen over hem, die onbekend waren gebleven voor zijn Nederlandsche biographen
en, omgekeerd, wisten deze laatsten een en ander dat voor de Engelschen verborgen
bleef. Het is een verdienste van den schrijver
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van de ingezonden studie, al de gegevens uit die dubbele bron vereenigd en bovendien
met tal van persoonlijke vondsten aangevuld te hebben.
Buiten hetgeen wij weten uit Ruelens, Sermon, e.a. treffen wij bij hem belangrijke
bijzonderheden aan, geput uit de English State papers, die hij met omzichtigheid
raadpleegde. Verscheidene dier laatste inlichtingen werden reeds gebruikt in Gillow's
Dictionary of English Catholics, en in het Dictionary of National Biography (1909),
maar de uitgave der State Papers bracht na 1909 nog tal van wetenswaardigheden
over Verstegen, die de beide geciteerde Dictionaries nog niet konden verwerken en
die onze auteur nu wèl heeft kunnen benuttigen. Maar ook hij blijft afhankelijk van
de verdere publicatie der State Papers en voor de latere jaren van Verstegen's leven
zullen de nog te verschijnen bundels dier Engelsche archiefstukken zeker nog met
voordeel te raadplegen zijn.
Het getuigt voor ernstig besef van de juiste waarde van eigen werk bij den schrijver
der ingediende verhandeling, dat hij zelf bekent, (p. 8) om wille van de volledigheid
van zijn arbeid naar Engeland en elders nog te moeten gaan om daar opzoekingen
in te stellen, zooals hij er deed op het Antwerpsch stadsarchief en andere Belgische
bibliotheken en wetenschappelijke inrichtingen. Wij begrijpen best welke
moeilijkheden den auteur verhinderden deze buitenlandsche archiefopzoekingen ten
uitvoer te brengen, en de groote wetenschappelijke waarde van het werk, dat hij in
de ons aangeboden verstegen-monographie heeft geleverd, noopt ons hier den wensch
uit te drukken, dat hij met den steun van een of ander wetenschappelijk fonds in staat
zou gesteld worden de leemten, die zijn werk ten gevolge van het gemis aan dergelijke
opzoekingen oplevert, aan te vullen.
De zwakheden, die wij aantreffen in het hier opgebouwde levensverhaal van
Verstegen, zijn juist veroorzaakt door dat gemis aan studie van archief-bescheiden
en zeldzame drukken, die zich in Engeland bevinden en naar Engelsche zede, nooit
het kanaal overkomen.
Van de vele brieven, die Verstegen schreef, en die in verschillende archiefdepots
bewaard worden, heeft de auteur er weinig gezien. Wat hij er uit gebruikt, heeft hij
doorgaans uit tweede hand. Wie geeft ons de verzekering, dat de Engelsche biographen
van Verstegen dit materiaal zorgvuldig hebben uit-
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gepluisd? En wat laat onzen auteur toe grifweg te verzekeren, dat voor het opmaken
van Verstegen's biographie die brieven ‘gerust ter zijde mogen gelaten worden’, (p.
10) omdat ze over het algemeen enkel materiaal bevatten voor het leven van de
katholieken in Engeland? Dit kan waar zijn voor honderd brieven, voor den
honderd-en-eerste kan het anders zijn. Ware het bv. niet mogelijk geweest om in
betrekking te komen met de ‘Fathers of the London Oratory’, die het voornemen
hadden bekend gemaakt een verzameling van Verstegen-brieven uit te geven?
Een totnogtoe niet voldoende opgehelderd punt in de biographie van Verstegen,
wordt ons na de lectuur van het ter beoordeeling voorgelegde werk niet duidelijker.
En toch is dat punt wel de moeite waard om eens flink onderzocht te worden. Het
geldt de dubbele vraag of Verstegen werkelijk zelf de drukker was van eigen en
andere anonieme schriften, en of hij mag beschouwd worden als de graveur van de
prenten uit het Theatrum Crudelitatum Haereticorum nostri temporis en andere van
zijn eigen werken.
De meeste Engelsche biographen beweren dat Verstegen te Antwerpen een pers
bezat, die hij alleen gebruikte voor persoonlijke, geheime drukken in verband met
zijn katholieke propaganda of voor de berichten, die hij over Elisabeth en hare
ministers uit Engeland ontving en onder de katholieke Engelsche uitgewekenen op
het vasteland zocht te verspreiden. Onze schrijver neemt die beweringen over, doch
zonder er bewijzen bij te voegen, noch de bewijzen, die hij wellicht kon vinden bij
zijn zegslieden, noch andere, die hij zelf had kunnen opzoeken. Wij willen de waarheid
van zijn bevestiging niet betwisten, maar zoolang ze ons niet door getuigenissen van
tijdgenooten wordt bekrachtigd, blijft haar voor lezers van het Thomasgeslacht een
legendarisch geurtje omzweven. Hoe komt het dat in dezelfde periode sommige
andere schriften van Verstegen bij Plantin of andere Antwerpsche drukkers van de
pers kwamen? Was het volstrekt noodig om er zelf een pers op na te houden om
katholiekgezinde propagandeschriftjes te Antwerpen in het geheim te drukken?
Menige beroepsdrukker zou Verstegen daarbij wel gaarne geholpen hebben, meenen
wij. Op blz. 87 van de studie lezen wij dat Paget ‘Verstegen's drukkersgast omkocht’
en aldus in het bezit van een handschrift kwam. Uit het feit dat een spion spreekt van
‘Verstegen's drukkersgast’ mogen wij nog niet afleiden dat Verstegen een eigen
drukkerij
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had. Hier kan evengoed de drukkersgast bedoeld zijn, die bij een anderen patroon
speciaal met het drukken van Verstegen's tekst was belast. Wat er ook van zij, zooals
schrijver het getuigt, is er in de geschiedenis van de Antwerpsche drukkunst geen
spoor van die clandestiene drukkerij van Verstegen te vinden en juist daarom is het
in een werk als het onderhavige, dat toch het definitieve boek over Verstegen zou
moeten zijn, noodzakelijk deze vraag in de maat van het mogelijke ook definitief te
beantwoorden.
Bij ontstentenis van de mogelijke getuigenissen van tijdgenooten, of ter aanvulling
van deze getuigenissen als ze er werkelijk zijn, zou de auteur nog een studie kunnen
maken van het drukketsmateriaal, dat gebruikt werd voor Verstegen's anonieme
pamfletten. Aldus zou hij door vergelijking met materiaal uit bekende drukkerijen
wellicht tot een of ander besluit kunnen komen.
Dit kan alweer slecht geschieden bij een tijdelijk verblijf in Engeland en wellicht
ook elders in het buitenland. De meeste anti-Engelsche pamfetten, die Verstegen
schreef en wellicht ook drukte, worden alleen in brieven van Engelsche spionnen
vermeld. Geen enkel van die pamfletten werd door onzen auteur zelf geraadpleegd.
Ze zijn onverigens bijna alle onbekend (p. 71, p. 73). Van A declaration of the true
causes of the great troubles intended against the Realm is slechts een handschriftelijk
exemplaar bekend(1). Het gedrukte pamflet News from Spain and Holland heeft onze
auteur blijkbaar ook niet zelf gezien.
De bewering, dat Verstegen de graveur was van de platen van het Theatrum en
van het Speculum pro Christianis seductis, staat wellicht nog op losser gronden. De
graveertechniek en het kunstgehalte van de plaatjes in die beide uitgaven is zoo
verschillend, dat wij ze niet voor werk van één en denzelfden kunstenaar kunnen
houden. Anderzijds komt het ons ook voor, dat in geval Verstegen werkelijk de
graveur was van een dier beide reeksen, wij van iemand die zoo ervaren en handig
was, waarschijnlijk ook wel ander, onderteekend werk zouden teruggevonden hebben.
En hier ook is de geschiedenis der Antwerpsche graveerkunst stom.
Behalve deze twee bijzonderheden, die de auteur eens heel in het bijzonder moet
onderzoeken, meenen wij in het ons voor-

(1) Waar bevindt het zich?
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gelegde werk een betrouwbaar levensverhaal van den fellen kampioen der
Contra-Reformatie te Antwerpen te bezitten.
Richard Verstegen's grootvader, Theodoor Roland Verstegen, uit Gelderland
afkomstig en tot een adellijk geslacht behoorende, vestigde zich in Engeland ± 1509.
Hij trouwde er en stierf kort daarop, een zoontje van negen maanden nalatend, later
Richards Vader. Richard zelf werd geboren ± 1560. Hij studeerde in Christ Church
College te Oxford, waar hij zich met voorliefde op het Angel-Saksisch toelegde. Na
de uitvaardiging van de ‘Bill of Supremacy’ kon hij daar als beginselvast katholiek
niet blijven. Waarschijnlijk wegens zijn voortvarende anti-reformatie-gezindheid
werd hij gevangen genomen, doch kon ontsnappen naar het vasteland.
Tusschen 1580 en 1584 vinden wij hem te Parijs met een groot aantal andere
uitgeweken Engelsche katholieken. Daar werden geschriften uitgegeven tegen de
Engelsche koningin Elisabeth en haar wreedheden, gepleegd op weerlooze
katholieken. Die pamfletten kwamen van Engelsche uitwijkelingen en de Engelsche
gezant Edw. Strafford wilde de auteurs en de drukkers ervan door den Franschen
koning Hendrik III doen straffen. Zoo ontdekte Strafford, dat de auteur van een juist
ter pers gelegd schimpschrift Verstegen was en hij liet hem gevangen nemen. Nu
werd het een strijd tusschen Strafford en den pauselijken Nuntius Mgr. Girolamo
Ragazzoni rondom Verstegen's geval. Zij drongen beide aan bij den koning, de eerste
om Verstegen te doen gevangen houden, de tweede om hem te bevrijden. Verstegen
geraakte op vrije voeten en begaf zich naar Rome, waar hij buiten het bereik van
Strafford was.
In 1586 is Verstegen te Antwerpen gevestigd. Het jaar na de inneming van de stad
door Parma, op het oogenblik, dat zij de voorpost aan het worden was van de
Contra-Reformatie in het Noorden, vindt hij daar voor zijn vurig, strijdbaar
katholicisme het ideale strijdterrein. Onmiddellijk staat hij daar midden in de
katholieke actie, niet alleen op uitsluitend Engelsch of Nederlandsch, maar op
internationaal gebied. In 1587 laat hij de eerste uitgave verschijnen van het Theatrum
Crudelitatum Haereticorum nostri temporis, dat een geducht contra-reformatie-wapen
werd. In een proloog gericht tot alle katholieke vorsten en volkeren, wijst hij op de
onlusten en wreedheden door de gereformeerden veroorzaakt. Hij maant verder de
Nederlanders tot getrouwheid

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

319
aan de katholieke kerk. De hoofdinhoud van het boek bestaat uit verslagen over de
protestantsche gruwelen in den aard van degene, die hij te Parijs reeds afzonderlijk
had laten verschijnen. Eerst komen de wreedheden in Engeland onder Hendrik VIII,
daarna die, gepleegd in Frankrijk door de Hugenoten, door de geuzen in de
Nederlanden en eindelijk door de Engelsche protestanten ten tijde van Elisabeth. Het
laatste verslag betreft de onthoofding van Maria Stuart (18 Febr. 1587). Bij elk der
verslagen bevindt zich een koperplaat, die de gruwelen voorstelde.
Dit hartstochtelijk, vaak partijdig pleidooi genoot veel bijval. Het werd herhaaldelijk
herdrukt en vertaald.
Ruelens beweert, dat Verstegen met de Fransche vertaling van dit werk naar Parijs
ging en daar een zeer werkzaam deel nam aan het politieke leven. Verstegen meende
daar, altijd volgens Ruelens, mede te kunnen werken aan het inrichten van een soort
algemeenen katholieken kruistocht tegen Engeland om wraak te nemen over Maria
Stuart's onthoofding. Onze auteur weerlegt Ruelens' bewering, naar ons voorkomt
met ernstige redenen.
Ruelens had het Theatrum van Verstegen in verband gebracht met een berucht
schilderij van Jean Prevost, dat in Juli 1587 te Parijs werd tentoongesteld. Het
verbeeldde de terechtstelling van Maria Stuart, met er rondom heen allerlei
protestantsche gruweldaden in Engeland gepleegd onder Elisabeth. Zonder eenig
bewijs onderstelde Ruelens, dat al die voorstellingen ontleend waren aan Verstegen's
Theatrum. Hij wist er ook bij te vertellen, dat Verstegen in Juni 1587 te Parijs tot
gevangenisstraf werd veroordeeld door Hendrik III, op verzoek van Elisabeth, die
over het Theatrum zeer verbolgen was. Dit alles wordt door onzen auteur als louter
fantasie weerlegd. In Juni 1587 was het Theatrum nog niet verschenen, en in dat jaar
was Verstegen niet te Parijs maar te Antwerpen. Ruelens en nog anderen na hem
verwarden met de gevangenschap van Verstegen te Parijs gedurende de periode
1580-84.
Na de mislukking van de Spaansche Armadapoging in 1588 begonnen de Engelsche
katholieke uitwijkelingen te wanhopen nog ooit naar hun land terug te keeren en
velen onder hen, ook Verstegen, besloten hun ballingschap als iets definitiefs te
beschouwen en hun leven er naar in te richten. In 1588 staat Verstegen op de lijst
van de ‘entretenidos’ van den koning van

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

320
Spanje en ontving te dien titel een jaarlijksch pensioen zooals verscheidene andere
uitgeweken Engelschen.
Het is gedurende die jaren, dat Verstegen er een pers zou op nagehouden hebben.
Hij verspreidde op het vasteland nieuws, dat hij uit Engeland ontving en zond
berichten uit Europa naar Engeland. Hij hield spionnen in zijn dienst en gebruikte
cijferschrift. Hij vergemakkelijkte den geheimen overtocht van katholieke priesters
en zendelingen naar Engeland. Hij was, met één woord, de onvermoeibare
verbindingsagent tusschen de uitgeweken Engelschen en hun moederland.
In de politieke twisten, die de uitgewekenen weldra verdeelden, speelde Verstegen
een zeer belangrijke rol. Gedurende de laatste jaren van Elisabeth's regeering rees
het vraagstuk van de troonopvolging. De eenen erkenden James, Marie Stuarts' zoon,
als wettige troonopvolger. Dit was de Schotsche partij. Zij stapte over het
protestantisme van James heen en hoopte dat hij zich tot het katholicisme bekeeren
zou of tegenover de katholieken zeer verdraagzaam zou zijn. In elk geval wilden zij
voor de herstelling van het katholicisme in Engeland volstrekt niet op vreemde
inmenging steunen. De anderen daarentegen hoopten den katholieken godsdienst te
herstellen met de hulp van Philips II en spraken zich uit ten voordeele van diens
rechten op de Engelsche kroon. Dit was de Spaansche partij, waartoe Verstegen
behoorde.
Midden in dien twist verscheen het anonieme boek: A conference about the next
succession to the Throne (1594). Doctrineel betoogt het, dat het volstond aanhanger
te zijn van een valschen godsdienst om alle recht op den troon te verbeuren, en
practisch pleitte het voor de rechten op den Engelschen troon van de aartshertogin
Isabella, dochter van Philips II. Het boek dat de gedachten weergaf van verscheidene
hoofden der Spaansche partij werd door Verstegen opgesteld. Dit alles toont ons hoe
zeer hij in die twisten betrokken was.
Hij genoot aldus de gunst van de Spaansche regeering in de Nederlanden. In 1595
was hij in Spanje, had er een onderhoud met den koning en vertoefde een tijd lang
in het College te Sevilla. Hier stelt onze auteur zelf de vraag: Wat ging Verstegen in
Spanje verrichten? Hij weet er geen antwoord op. Misschien is er te Sevilla daarover
een en ander te vinden.
De heftige partijtwisten, die Schotsch- en Spaanschgezinden in de Nederlanden
verdeelden, worden nu uitvoerig behandeld,
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nochtans is het jammer, dat onze auteur bij het samenstellen van dit tafereel geen
gebruik maakte van de voortreffelijke studie: L'Eglise et l'Etat, théories et
controverses dans les Pays-Bas Catholiques au début du XVIIe siëcle, van H.J. Elias,
verschenen in de Revue Belge de Philologie et d'Histoire (1926 dl. V). Hij had er
den horizont van zijn beschouwingen mede kunnen verruimen.
Wij willen hier alleen onthouden, dat Verstegen door de Schotsche partij bij den
gouverneur der Nederlanden beschuldigd werd van samen met Hugh Owen en de
Jezuieten een te groote hartstochtelijkheid aan den dag te leggen. In het begin van
1598 werd hij voor het gerecht gedaagd, doch het proces werd stop gezet.
Mettertijd scheen de Schotsche partij het toch te zullen winnen. Sedert 1597 was het
getal harer aanhangers altijd door gestegen. In 1603 stierf Elisabeth en James werd
koning. Verstegen trok zich toen uit de politiek terug en in 1605 legde hij een vurige
verklaring van Schotschgezindheid af. Even als verscheidene van zijn vroegere
partijgenooten legde hij zich neer bij de feiten en wijdde zich voortaan hoofdzakelijk
aan wetenschappelijk en letterkundig werk.
Na een Engelsch gebedenboek, The Primer or Office of the Blessed Virgin Marie
(Antwerpen 1599), de Odes in imitation of the seaven penitential Psalmes (Atwerpen
1601) en zijn Dialog of Dying well (Antwerpen 1603) verschijnt zijn belangrijk en
geleerd werk: A Restitution of Decayed Intelligence in Antiquities (Antw. 1605), dat
tot zesmaal toe in Engeland herdrukt werd. In dit boek wil Verstegen de Engelschen
inlichten over hun Angel-Saksische afkomst, over hun maatschappelijke inrichting,
over het oud-Germaansche landsbestuur, strafrecht en godsdienst, over de
grondgesteldheid en de geschiedenis van Engeland, de bekeering der Angel-Saksers
en de oudheid der Engelsche taal. Het is een werk, dat voor zijn tijd een onbetwistbare
wetenschappelijke waarde bezat en de andere oudheidkundige werken uit die periode
ver achter zich laat. Verstegen levert zich ook wel over aan etymologische fantasieën
à la Gorropius Becanus, maar toch weet hij zelfstandig zijn oordeel te verdedigen
tegen Raphelengius, Lipsius, e.a.
Van dit tijdstip af wendt Verstegen zich steeds meer en meer tot de nieuwe
gemeenschap, waarin hij leefde. Hij nam tot tweede
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vrouw een Nederlandsche, Cath. de Sauchy (1610), en ging Nederlandsch schrijven.
Na een in plano gedrukt anti-calvinistisch pamflet, Oorspronck ende
teghenwoordigen staet van de calvinistische secte (Antw. 1611) liet hij de
Nederlandsche antiquiteyten (Antw. 1613) verschijnen, welke hij aan het Antwerpsch
magistraat opdroeg, dat hem beloonde met een gift van 50 gl. Dit werk is een uittreksel
uit zijn Restitution, doch speciaal op onze oudheden toegepast. Hij behandelt de
bekeering onzer streken door den H. Willebrordus, weidt uit over de hervorming en
de hervormers, over onze taal en gebruiken. Dit werk heeft niet den
wetenschappelijken toon van de Restitution, maar genoot niettemin veel bijval. Er
zijn niet minder dan twaalf uitgaven van bekend, waarvan de jongste in 1809 te Gent
verscheen.
Zoo komen wij tot Verstegen's literair-bedoelde werken. Na een kort verblijf in
Noord-Nederland, tusschen 1613 en 1617, geeft hij zijn Neder-Duytsche Epigrammen
uit (Mechelen 1617), opgedragen aan Wenzel Coberger en voorzien van Latijnsche
verzen van E. Puteanus. Het is een verzameling fel anti-geusche uitvallen, hekelingen
van mode en onzedelijkheid, en grappige anecdoten, waarnaast ook enkele ernstige
en luimige grafschriften, alles in den gewild geestigen concetti-toon, zonder veel
letterkundige verdienste.
Onder den titel: Gazette van Nieuwe Maren (Antw. 1618) gaf Verstegen een
compilatie van oude historische feiten, waaruit hij zedelessen afleidde, soms geestig
en gevat opgekruid met woordspelingen en grappen. Dit alles werd voorgesteld onder
den vorm van briefwisselingen uit verschillende steden en landen. Op die zoogezegde
‘Nieuwe Maren’ liet hij een wederlegging volgen van zekere beweringen, die in
Nederlandsche spreekwoorden voorkomen.
In 1619 laat Verstegen zijn literair meesterwerk verschijnen, een vrije navolging
van de Characteres van Theophrastes. Dit classiek boek was vóór Verstegen's tijd
niet alleen herdrukt door de Aldi (1489) te Venetië, Camerarius te Basel (1541) en
Heinsius te Leiden (1613), zooals onze auteur op gezag van Sermon mededeelt, maar
nog bij J. Petreires te Neurenberg (1527), bij A. Cratander te Basel (1531), en wellicht
nog elders. Verstegen geeft geen omwerking van dit populaire boek. In het schetsen
van typen en karakters is hij zeer zelfstandig. Buiten eenige algemeene typen,
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teekent hij meer individuën op satirische wijze. Het werk is weer zeer sterk
anti-calvinistisch. Het verraadt veel menschenkennis en sommige der
karakterteekeningen onderscheiden zich door soberheid, rake beeldspraak, fijnen
spot en plastische voorstellingsgave. Het succes van dit werk was zeer groot. Er
kwam een tweede uitgave in 1622, en nog een derde en een vierde te Amsterdam in
1705 en 1735.
Voor het jaar 1620 vermeldt onze auteur Verstegen's Wetsteen der Verstands
(Antwerpen), een tamelijk onbeduidende anecdoten-verzameling, en een in
plano-gedrukte geschiedenis van de verschillende volkeren, die elk een tijd lang in
Engeland hebben geregeerd: The sundry successive regal government of the Realm
of England. Gaarne zagen wij hier vermelden waar de schrijver zijn inlichtingen
vond over dit laatste werk en waar en zich een exemplaar van bevindt.
Na het eindigen van het Twaalfjarig Bestand, in 1621, verschijnt Verstegen's werk
over De Nederlandsche Elenden, dat zoo kenschetsend is voor zijn mentaliteit: Hier
toont hij zich weer als een onverzoenbaar, vurig bestrijder der Reformatie. Hij is de
man, die van ééne waarheid heelemaal doordrongen, alles wat daarbuiten ligt
verketteren en vernietigen wil. Bij hem vinden wij stellig niets van de betrekkelijke
practische verdraagzaamheid, die bv. zijn tijdgenoot F. van Zype ontwikkelde in zijn
Judex, Magistratus, Senator en in zijn De Jurisdictione Ecclesiastica et Civili Libri
IV. Nauwelijks was het Bestand ten einde of de blijkbaar moeilijk bedwongen
strijdlustigheid van Verstegen wordt weer wakker en hij herbegint de vijandelijkheden
tegen de Hervormde kerk en de protestantsche Hollanders.
Hij wil de houding van het Zuiden, de oude katholieke religie en het Spaansche
Staatsbestuur verdedigen tegen de talrijke pamfletten, die ze van Holland uit
belasterden en verguisden. De Hollanders ook hadden na het Bestand alle poging tot
‘finale reconciliatie’ verworpen en zoo voelde zich Verstegen genoopt om nu eens
den oorsprong van den rebelligen oorlog na te gaan en aan te toonen wie de
verantwoordelijkheid droeg van al dat bloedvergieten en van de verwoesting van
stad en dorp. Hij wilde aantoonen, dat alle schuld viel op de rebellige geesten, die
dezen ‘onrechtvaardigen’ opstand begonnen. In Verstegen's betoog merkt men goed,
dat hij Engelschman is en het begin van de Nederlandsche beroerten niet heeft
medegemaakt. Het nationaal
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gevoel is bij hem totaal afwezig. Hij verdedigt Rome en Spanje door dik en dun. Hij
deelt over dezen opstand de gedachten van zijn Zuid-Nederlandsche Katholieke
tijdgenooten, die reeds in 1594 door L. De Meyer in zijn Prosopopée d'Anvers werden
ontwikkeld. Na een spottend bedoeld beeld van Holland en zijn bewoners opgehangen
te hebben, wijt hij de oorzaak van de ellende aan den prins van Oranje en aan de
Reformatie. Alleen de oude wettige vorsten konden in de Nederlanden rechten
toestaan. Verder behandelt hij de verhoudingen van de Engelsche koningen tot Philips
II en tot de Nederlandsche opstandelingen. Hij betwijfelt dat de Hollanders
‘patriotten’, en hun provintiën ‘vrije landen’ zijn. Hij besluit zelfs, dat het beter is
het land te laten regeeren door een absoluut vorst dan door personen door de
gemeenschap daartoe aangesteld, en dat in veel gevallen een groot buitenlandsch
monark te verkiezen is boven een inlandschen prins. Dit werk is fel vooringenomen
en partijdig, volstrekt geen betrouwbaar historisch tractaat, maar een strijdlustig
hartstochtelijk pamflet, zooals wij het van Verstegen moesten verwachten. In 1628
liet V. eenige deelen uit de Nederlandsche Elenden herdrukken onder den titel:
Oorloge ghevochten met die wapenen van die waerheydt en van die Reden in twee
bataillien tegen twee valsche pretentien van de rebellige Hollanders (Antwerpen).
Zijn laatste werkjes: Medicamenten teghen de melancolie (Antw., 1633), Exercitiën
van Verstandt in varieteyt van scherpsinnighe Epigrammen ende Epitaphien (Antw.
1641), en Recreative Beschrijvinghe van de Proprieteyten oft eyghendommen van
de differente soorten van Ambachtslieden (Antw., 1642) hebben geen groote waarde.
Het zijn weer aanvallen tegen de Hervorming, kwinkslagen en anecdoten, die als
ontspanningslectuur weinig met letterkunde uit te staan hebben.
Met methode en wetenschappelijken zin ontwikkelt de schrijver van deze
verhandeling de betwistingen omtrent het jaartal van Verstegen's overlijden. Hij is
van oordeel, dat 1645 het sterfjaar is.
Na nog critisch onderzocht te hebben welke werkjes ten onrechte aan Verstegen
werden toegeschreven, weidt onze auteur uit over de beteekenis van zijn held in de
geschiedenis en in de literatuur. Uit het aangeboden handschrift blijkt veel duidelijker
dan wij het tot nog toe wisten, dat Verstegen een figuur van meer dan locaal belang
is. Als katholiek ijveraar speelde hij een internationale rol. Hij vertegenwoordigde
op zeer kenschetsende wijze
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de geestelijke houdingen der Engelsche katholieke réfugiés en de opvattingen der
Antwerpsche contra-Reformatie. Als Zuid-Nederlandsche letterkundige verheft hij
zich, althans met zijn Characteren, in een tijd van vlakheid en verval, door sterkere
intellectaliteit en hoogeren literairen zin boven de groote meerderheid van zijn
tijdgenooten. Zijn figuur verdiende dus volkomen in het licht gesteld te worden en
de schrijver van het handschrift Sursum heeft zulks gedaan met wetenschappelijke
eerlijkheid en talent. Wij stellen voor dat de Academie zijn. werk zou bekronen, hem
zou helpen om hem in staat te stellen de zoo wenschelijke opzoekingen in
buitenlandsche archiefdepots te ondernemen en zijn werk zou uitgeven zoodra het
door de vrucht van die opzoekingen voltooid en definitief zou zijn geworden.

Tweede verslag.: J. Jacobs.
Het lijvige hs. in 4o van 211 blz. met motto ‘Sursum’ is de arbeid van iemand, die
tegen geen werk heeft opgezien, en toch moet bekennen dat er nog heel wat te doen
blijft.
Ik had in de laatste tijden met het oog op de taak, welke me als jurylid te wachten
stond, mijn geheugen eenigszins opgefrischt door te herzien hetgeen ik vroeger over
R. Versteganus had gevonden. Het bleek me dat met het materiaal alhier en elders
voorhanden er middel was om de heerlijke figuur van R. Versteganus in hare groote
lijnen voor te stellen. Dit heeft de schrijver dan ook met veel vlijt gedaan. Lijk de
Roomsch-katholieke kampioen hier voorgesteld wordt, komt hij ons voor als een
hoogstaand man, gemengd in de internationale politiek, beschikkend over een
ongemeen aanpassingsvermogen, alleszins rijk begaafd en werkzaam op allerlei
terrein, zelfs opletterkundig gebied: en zóó kennen velen in ons land den volbloed
Nederlander nog niet!
Om de leden der Kon. Vla. Academie aangaande de hooge waarde van deze breed
opgevatte studie in te lichten laat ik hier de hoofdzaken der inhoudstafel (bl. I-VIII)
volgen: 1. De jeugd van Versteganus in Engeland; 2. Zijn verblijf te Parijs; 3. Het
theatrum; 4. Le tableau de Madame de Montpensier; 5. Eerste jaren te Antwerpen;
6. A Conference about the Next Succession; 7. Heftige partijtwisten; 8. A Restitution
of a Decayed Intelligence in Antiquities; 9. Nederlandsche antiquiteyten; 10. De
Neder-Duytsche Epigrammen; 11. De Gazette van Nieuwe
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Maren; 12. Characteres; 13. De Spiegel der Nederlandsche Elenden; 14. Laatste
werkjes en dood; 15. Zijn beteekenis.
Schrijver heeft deze onderwerpen klaar en duidelijk uiteengezet; hij heeft geput
uit de meest bekende bronnen, en citeert ze doorgaans nauwkeurig. Het is een lust
een macht onbekende bizonderheden uit het leven van R. Versteganus te vernemen.
- Alles is natuurlijk in zulk een werk niet onberispelijk.
Ten eerste laat de stijl over het algemeen te wenschen over. De schrijver heeft al
zijn aandacht geschonken aan het verwerken zijner bouwstof, en daar heeft zijn stijl
soms erg onder geleden. Ten bewijze haal ik hier uit den hoop eenige staaltjes aan
van in letterkundig opzicht al te weinig verzorgde volzinnen. Blz. 1. Het is te begrijpen
dat de Engelsche biografen slechts onduidelijke aanduidingen kunnen geven; - blz.
3: de literaire geschiedschrijvers, die zich met Verstegen bezig hielden, hielden hem
voor eenNederlander; - bl. 22: Theodoor Roeland zag zich genoodzaakt later in de
leer te gaan bij een kuiper, en den kuiperstiel te leeren; - blz. 23. Een beetje vroeger
was het dat in Engeland de stoot gegeven werd tot...; - blz. 46. Geen haat was het,
die den balling zóó deed spreken; - bl. 138. Sermon beweert dat het dit werkje was
dat nogmaals te. Antwerpen... herdrukt werd; - blz. 203. Na een periode van rust
stak de strijder in hem weer opnieuw het hoofd omhoog in de jaren van zijn ouderdom,
enz. - Ik verzoek dringend den schrijver zijn werk in dit opzicht heelemaal te herzien,
en de schaaf nog eens over sommige taalbulten te laten gaan.
Ten tweede betreur ik het gemis van tekstproeven ontleend aan de hoogststaande
letterkundige werken van Versteganus als de Neder-Duytsche epigrammen en de
Characteres. De steller deelt hier en daar wel een Voorrede mede, en geeft zelfs een
taalbrokje ten beste, doch nooit om de stijlhoedanigheden te laten waardeeren. Hoe
zullen naderhand de lezers van zijn werk kunnen nagaan of hij waarheid spreekt,
waar hij schrijft blz. 208: ‘In literair-aesthetisch opzicht berust Versteganus' roem
niet zoozeer op zijn Neder-Duytsche Epigrammen dan wel op zijn Characteres, die
hem met recht een aanzienlijke plaats bezorgen?’ Hier had schrijver eenige teksten
moeten mededeelen van het beste, wat R. Versteganus in die werken heeft geleverd;
dàn zou de lezer zelf gemakkelijker kunnen oordeelen, welke plaats onze Nederlander
onder de Nederlandsche schrijvers uit de 17de E. inneemt.
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Het heeft me verde bij het lezen van het hs. soms getroffen met welk gerust gemoed
de steller de opvattingen en beweringen van anderen overneemt, zonder ook maar
eens na te gaan op welken grond deze berusten. Hij moet toch weten dat vele
kroniekschrijvers en bibliografen maar eenvoudig hun voorgangers hebben
nageschreven. Wie bij voorbeeld de zeer verdienstelijke studie van prof. SERMON in
de Verslagen der Academie leest, zal opmerken, dat die schrijver op zeer vele plaatsen
zaken bevestigt, waarvoor hij de bron vergeet aan te halen. Dit schijnt onze auteur
ook zelf te weten; want op meer dan een plaats bv. blz. 190-191 klaagt hij er over,
dat Sermon boudweg allerlei bizonderheden bevestigt; doch waarom volgt hij hem
dan na, waar hij zonder eenig citaat durft te beweren dat R. Versteganus persoonlijk
bevriend was me Abraham Ortelius, Guicciardini, Justus Lipsius en Kiliaan (blz.
107)?
Eindelijk wil ik nog de aandacht vestigen op een punt, dat mijn achtbare Collega
Sabbe reeds heeft besproken. Het was den schrijver redelijker wijze gesproken niet
mogelijk een alleszins volledige studie over R. Versteganus te leveren; nog zooveel
materiaal ligt in Engeland en elders in het archief bewaard, dat bijdragen kan tot de
oplossing van menig vraagstuk.
Prof. Sabbe drukt in den aanvang van zijn verslag den wensch uit dat de schrijver
met den steun van een of ander wetenschappelijk fonds in staat zou gesteld worden
de leemten, die zijn werk ten gevolge van het gemis van opzoekingen oplevert, aan
te vullen. Daarmee ga ik volop akkoord. Maar ik kan me minder aansluiten bij het
vage eindvoorstel, zooals mijn achtbare collega dit geformuleerd heeft. Hij stelt voor
‘dat de Academie zijn werk zou bekronen, hem zou helpen om hem in staat te stellen
de zoo wenschelijke opzoekingen in buitenlandsche archiefdepots te ondernemen,
en zijn werk zou uitgeven zoodra het door de vrucht van die opzoekingen voltooid
en definitief zou geworden zijn’.
Ik zou voorstellen: 1. het werk onvoorwaardelijk met goud te bekronen; de schrijver
heeft den uitgeloofden prijs ten volle verdiend; 2. de studie uit te geven, nadat de
schrijver ze nogmaals herzien heeft, en daarbij met al de eischen der Jury ernstig
heeft rekening gehouden. Ik zou van de opzoekingen in den vreemde, welke de Kon.
Vla. Academie volgaarne zage ondernemen, geen conditio sine qua non van het
afdrukken maken. Zal de
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laureaat - dien ik niet ken - door den invloed der Academie ergens geldelijken steun
bekomen? Tot hoever moet hij zijn opzoekingen doorzetten? Welke geldsom heeft
hij daarvoor noodig? Zal hij het geluk hebben de hand te leggen op al wat er hem
ontbreekt? Zal in het gunstigste geval zijn studie ‘voltooid en definitief’ zijn? Dit
alles schijnt me toch zeer problematisch.

Derde verslag.: Dr. L. Goemans.
Tarde venientibus ossa. Na de geleerde verslagen van de heeren Sabbe en Jacobs
blijkt er aangaande het besproken werk niets te zeggen over.
Ik ben van meening dat het den prijs ten volle waard is.
Tot het drukken van het handschrift kan, naar mijn bescheiden oordeel, alleen
worden overgegaan wanneer de schrijver zich de moeite zal getroost hebben zijn
verhandeling ten opzichte van taal en stijl te verbeteren.
Wat het aanvullen der studie door het raadplegen van buitenlandsche bronnen
betreft, hoe wenschelijk dit ook zijn zou, meen ik te mogen zeggen dat zulk vereischte
de Academie te ver zou leiden. Zij kan immers de verbintenis niet aangaan schrijvers
van prijsantwoorden de middelen te verschaffen om vreemde bronnen ter plaatse te
gaan raadplegen.

IV. Letterkunde. - Schets van de geschiedenis der vrome litteratuur
in de Zuidelijke Nederlanden in de XVIIe eeuw. - Prijs: 3000 fr.
Eerste verslag.: Prof. Dr. A. Vermeylen.
De schrijver heeft zich ten doel gesteld, de bouwstoffen te verzamelen, die dan
gebruikt konden worden voor een geschiedenis van de ‘vrome’ literatuur (d.w.z.
mystieke of tot mystiek neigende literatuur) hoofdzakelijk in het
Nederlandsch-sprekend deel van de Zuidelijke Nederlanden, van omstreeks 1585 tot
in het begin van de 18e eeuw.
Dat veld was slechts ten deele ontgonnen. Hier kan nog in geen geval overgegaan
worden tot een samenvattend overzicht. We staan er voor een ontzaglijk aantal
werken, waarvan elk op zich zelf eerst moet bestudeerd worden. De schrijver heeft
dus goed gedaan, te beginnen met een inventaris van het voorhandene
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op te stellen, waarna hij een reeks typische geschriften ontledend onderzoekt. De
meer algemeen-gehouden hoofdstukken over den godsdienstigen geest in de 17e
eeuw dienen alleen als achtergrond of toelichting.
We kunnen den schrijver niet anders dan dankbaar zijn voor de vlijt en de
wetenschappelijke nauwkeurigheid waarmee hij zulk een overgroote hoeveelheid
nieuw materiaal heeft verzameld. Het werk verdient m.i. ten volle, bekroond te
worden. Aanvulling op enkele punten ware echter gewenscht, voordat het uitgegeven
wordt. Op de taal kleven hier en daar vlekken, die gemakkelijk kunnen verwijderd
worden.

Tweede verslag.: J. Salsmans, S.J.
Dit handschrift begint met een 130 bladzijden-lange bibliografische lijst, waarop
vermeld staan de werken door den inzender in repertoria en boekerijen gevonden:
wat zeker een vrucht is van noesten arbeid en een kostbare aanwinst voor de kennis
der bedoelde ‘vrome litteratuur’, maar, volgens de woorden van den schrijver zelf,
niet bogen mag op een schier onbereikbare volledigheid. Er zijn leemten die dadelijk
in het oog vallen. Zoo b.v. vraagt men zich af, of de Praemonstratensers, zoo
invloedrijk in ons Vlaamsche land, wel tot hun recht komen; de Norbertijn Bellemans
staat (blz. 11) bij de seculiere geestelijkheid. Worden er bij de ‘Minderbroeders en
Capucijnen’ geen Conventueelen vermeld? Om niet op dit onderscheid te moeten
letten, had men ‘Franciskanen’ in 't algemeen als titel kunnen nemen. - Anderzijds
zien wij niet in waarom op die lijst zekere theologische werken voorkomen (bv. blz.
86, 87, 122bis); voor boeken oorspronkelijk in het latijn of in een andere vreemde
taal geschreven, of voor middeleeuwsche nederlandsche werken, houdt de schrijver
het niet altijd bij de in het bestudeerde tijdvak in het nederlandsch vertaalde of
bewerkte uitgaven: wat een zeer nuttige beperking geweest ware, om die lijst niet
als 't ware in het oneindige uit te rekken. - De titels zijn door den kopist niet altijd
korrekt afgeschreven.
Het tweede deel bestaat uit twaalf kleine monografieën over vooraanstaande of
‘representatieve’ ascetische schrijvers, benevens slechts een dertigtal bladzijden van
meer synthetischen aard. Er zijn trouwens daar nog zekere uiteenzettingen, die niet
onontbeerlijk schijnen om de ‘vrome’ litteratuur, d.i. de ascetische
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veel meer dan de mystische, te bestudeeren. Wat schrijver bedoelt (blz. 139) met ‘3
verschillende Congregaties van O.L. Vrouw’, begrijpen we niet. Wil hij soms spreken
van Congregaties voor onderscheidene soorten van menschen, als jongelingen,
mannen, vrouwen?
Taal en stijl zouden nog zorgvuldig moeten herzien worden.
Alles te zamen genomen, beantwoordt het ingezonden handschrift m.i. niet aan
de vraag zooals ze door de Academie gesteld werd: ‘Schets van de Geschiedenis...’
Daarom stel ik voor dit jaar het handschrift niet te bekronen, maar de prijsvraag aan
te houden voor 1930. Ondertusschen zou de Academie, voorgelicht door het advies
van een paar specialisten uit haar schoot, duidelijk bepalen of ze inderdaad een
synthetisch overzicht vraagt en blijft vragen van onze ‘vrome litteratuur in de XVIIe
eeuw; ofwel of ze zich, om de moeilijkheid van het onderwerp, tevreden stelt met
fragmentarisch werk (zooals de schrijver zelf van zijn handschrift zegt) en welke
leemten althans zouden moeten aangevuld (zie wat de schrijver voorstelt blz. VIII
van de Voorrede); eindelijk of ze het voorstel van den schrijver aanneemt (zie zijn
woord vooraf, aan de Leden der Academie): de monografieën van het Tweede Deel
om te werken door ‘de groepeering per kloosterorde op te geven en liever per genre
en invloedsfeer te werk te gaan’. Dit zou ons veel nader brengen bij een ‘synthetisch
overzicht’, zooals dit voor den schrijver na al zijn opzoekingen wel mogelijk is: het
zou geenszins een louter napraten zijn van reeds bestaande oppervlakkige
samenvattingen, maar een degelijke verbetering en uitbreiding daarvan, wel waardig
om door onze Academie bekroond te worden.

Derde verslag.: Kan. Am. Joos.
't Ware een nuttelooze herhaling begaan den inhoud te ontleden van het te beoordeelen
handschrift.
Na een aandachtig onderzoek er van ben ik tot de volgende besluiten gekomen:
1o De schrijver dient geloofd om het vele en het nieuwe dat zijn handschrift ons
levert;
o
desniettegenstaande is het een al te onvolledig antwoord op de gestelde vraag.
2
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De taal laat hier en daar wat te wenschen over en de titel van verscheiden werken is
niet juist afgeschreven.
Ik stel dus voor, het handschrift nu niet te bekronen, maar de vraag tot 1930 aan
te houden, om den werkzamen schrijver de gelegenheid te gunnen zijn schrift bij te
werken.
De commissie zou oordeelen of het niet goed ware de zeer algemeene vraag Vrome
Schrijvers nader te bepalen.
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Brabantsche Strijdgedichten uit de 17de Eeuw
De veldtocht van 1635-36 Door Prof. Dr. M. Sabbe
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
B. Het Beleg voor Leuven.
Na Thienen verwoest te hebben, overmeesterden de verbonden Fransche en
Hollandsche legers Diest (15 Juni 1635) en Aerschot (17 Juni). Bij het klooster van
Florival trokken zij over de Dijle en kampeerden te St-Achtenrode, Ottenborch en
Waver. Op 21 Juni waren zij te Tervueren en op 24 rukten zij naar Leuven op.
De Prins-Kardinaal had den ouden, dapperen Anton Schetz, baron van
Grobbendonck, die zich vroeger bij drie belegeringen van 's Hertogenbosch en in
een menigte gevechten onderscheiden had, tot Gouverneur van Leuven aangesteld.
Hem stonden ter zijde Grobbendoncks eigen zoon, Lanceloot Schetz, van
Grobbendonck, Baron van Wesemael, en Jan Koenraad van Aubermont, Heer van
Ribaucourt, beide met hun regimenten, die Maestricht en 's Hertogenbosch hadden
belegerd. Luitnant Eynhoudt met zes honderd Duitsche soldaten van het regiment
van Graaf Adolf van Embden en de jonge, maar strijdlustige Iersche troepen van
Kolonel Thomas O Preston volledigden de groep van Leuvens verdedigers.
De Prins-Kardinaal zelf hield zich met zijn volk in de buurt van Vilvoorde, doch
vermeed een beslissenden slag te leveren, daar hij sterke hulptroepen uit Duitschland
verwachtte, waarmede hij dan meester zou zijn over den afloop van den veldtocht.
De Fransche en Hollandsche legerbenden verschenen voor Leuven op Sint
Jan-Baptista's feestdag (24 Juni). De Prins van Oranje liet door een wapenheraut de
overgave der stad eischen. Grobbendonck weigerde cordaat en drukte er tevens
spottend zijn
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verwondering over uit, dat Frederik Hendrik zich aanstelde alsof hij zijn verworven
naam en faam voor Leuven wilde verliezen.
Toen ging de strijd met zijn afwisselende episoden aan den gang.
Komt het nu door den roes der overwinning, ofwel door de aanwezigheid onder
de verdedigers van talrijke studenten der Leuvensche Hoogeschool, wij weten het
niet, maar zeker is het, dat alles wat over dit beleg voor Leuven door onze
landgenooten werd geschreven een onloochenbaar karakter heeft van opgeruimde,
frisch-vroolijke bravoure, die den heelen strijd voorstelt veel meer als een opgewekte
sportoefening dan als een tragische gebeurtenis. Alles valt mee, de dapperste daden
worden verricht alsof het een spel was, het goed humeur der belegerden verzwakt
geen oogenblik, het is werkelijk de krijg in feeststemming!
Die geest treft ons reeds in een populair anecdotisch verslag over dat wapenfeit,
rijk aan sappig vertelde, teekenende bijzonderheden: het Waerachtigh verhael van
de Belegeringhe van Loven gheschiedt door de Hollanders en Franchoysen in 't Iaer
ons Heeren 1635, met andere notabele Dinghen van hen, t' samenghevoeght, voor
ende naer uytgherecht, verschenen te Antwerpen bij Jacob Mesens, op de
Lombaardeveste, in den Gulden Bybel, Anno 1635, den 3 Augusti(1).
De burgers, de studenten en de geestelijkheid nemen met de soldaten deel aan de
verdedigingswerken. Allen zijn in de weer met schop en houweel om halve-manen,
schansen, borstweringen en wallen op te werpen of grachten te delven, waar het door
Grobbendonck werd bevolen. Elkeen wilde op de gevaarlijkste plaats post vatten en
de Gouverneur moest zelf de troepen op de wallen verdeelen ‘op datter geenen twist
tusschen de soldaten oprysen en soude’. Ribaucourt stond met zijn mannen tusschen
de Brusselsche en de Heversche poort; Preston bij de Mechelsche en de
Wyngaardpoort; Eynhoudt bij de Aerschotsche en de Diestsche poort; Wesemael bij
de Thiensche en de Percksche poort.
De Leuvensche burgerij had maar één vrees! De onervarenheid van de jonge
Iersche huurtroepen. Men vond het verkeerd, dat zij op de gevaarlijkste plaats, vlak
tegenover den vijand

(1) Recueil de Pièces relatives aux Pays-Bas (1635-1636). Kon. Bibl. Brussel, nr 5060, stuk 6.
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werden opgesteld. De oudere Waalsche en Duitsche soldeniers zouden daar beter
gestaan hebben. Preston, hun bevelhebber, was echter vast besloten op dien strijdpost
te blijven: ‘Seer cloeckmoedigh roept (hy) syn volck altesamen / ende vermaentse
seer vierighlycken / seggende dat dit was d'eerste ghelegentheyt om eer te behalen /
datse noydt in belegerde steden en hadden geweest / datse ghestelt waren om 't spits
af te bijten ende den vyandt te bespotten. Dat niet alleen hun eere / maer d'eer van
alle Iersschen / welcke natie sy representeerden / hier in gelegen was / indien sy hen
cloeck ende vroom thoonden: dat alle catholijcken in Ierlandt groote blijschap souden
maecken indien zy hen mannelyck ende vromelyck droegen; ter contrarie groote
droefheyt / indien zy 't metter schanden maeckten: dat hy hem oorlof gaf den krijgh
te verlaten / indien datter iemant was die sich oft door onervarentheyt oft door vreese
verschoonde: datse altemael die wilden blyven hen souden voor oogen stellen oft de
stadt te beschermen / oft te sterven. Hier roepense eenvoudighlijck / datse sich
ghewilligh ten strijde begeven hadden / niet door luyheydt / maer om eer ende glorie
te cavelen; datse geensins en wilden wijcken / maer hem gehoorsaem zijn tot de leste
druppel bloets / noch dat den vyant de stadt niet becomen en soude ten zy over hun
doode lichamen’.
De studenten vormden een groep van ongeveer 1200 man. Zij stonden onder drie
‘capiteynen’; de theologanten onder ‘mijn Heere ab Angelis, Bosschenaer, Doctoor
inder Godtheyt’; de anderen onder ‘Vignacourt, Doctoor in beyde de Rechten’, en
Kedinga, ‘onlanghs inden Duytschen krijgh/hier meer als over twintigh jaren soldaet’.
Hun opperbevelhebber was ‘den wijd-beroemden Heere Robles, Prost tot S. Peeters
/ Cancellier van d'Universiteyt / ende der privilegien Conservateur’.
De vurigheid tot den strijd was bij de studiosi al even groot als bij de jonge Ieren.
‘Twee nachten warense in de Halle; den eersten nacht wast redelycken wel / maer
den tweeden nacht hebbense gheprotesteert datse wilden de wapenen afleggen ten
waer datmense aende vesten wederom stelden / seggende dat in sulcke
becommernissen geenen tydt en was om te rusten / ende de studie d'Oorloghe niet
en gedoogde / principalyck soo naer; zijn dan daer naer ghedurighlyck op de Burcht
ende op de vesten gheweest’.
Op 27 Juni werd een hevige aanval van de Franschen gelukkig
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afgeslagen. De vijand verloor meer dan duizend man. ‘Van onse zijnder twee gebleven
/ twee gequetst / ende twee borgers gequetst’. ‘Die van d'Universiteyt ende de
Magistraat hebben (bij die gelegenheid) de soldaten mildelyck getracteert / ghelyck
oock sommige particuliere’.
Dagelyks waren er schermutselingen op verschillende punten en steeds met
voordeel voor de belegerden. De Universiteit en de Magistraat gaven zich intusschen
veel moeite ‘om de soldaten te spysen ende te vermaken’. ‘Janssenius. Doctoor inder
Godtheydt / met Doctoor Paridanus’, voor de Hoogeschool; de burgemeesters en de
burgers Pulle, Loonbeeck. Borghgrave en anderen, ‘besorghden de soldaten dagelycks
van kaes / bier / ende soldt’.
Als een van de bewogenste momenten in den strijd wordt ons de aanval geschilderd
van Prins Frederik Hendrik tegen den Verloren Cost, een hoogen toren op de
stadsvesten, waarop zich Grobbendonck bevond om al de ondernemingen van den
vijand gade te slaan. De belegerden antwoordden met een tegenaanval, voorzichtig
en handig voorbereid. Ze trokken er dapper op los. ‘Tscheen dat de soldaten ten
danse ginghen?’ schrijft het Waerachtigh Verhael. ‘Als sy over de grachte gecropen
waren / ende achter 't coren lagen / liet Grobbendonck een bladt wit papier vanden
Verloren-cost vallen / tot teecken dat sy souden aenvallen’. De troepen van den Prins
van Oranje werden uit hun werken geworpen en verloren 416 man, ‘nae 's vyants
eygen belijdt’. Op den Verloren-cost werden twee kanonnen geplaatst ‘om de
Franschkens die achter den bergh van Calvarien laghen wacker te maecken. Met
d'eerste scheuten treffen sy soo / dat de Franchoysen al dansende uyt hun barracken
sprongen en ons volck seer deden lacchen’.
Aan buskruit en munitie hadden de belegerden geen overvloed, alhoewel ‘datmen
met 2 meulens poeder maeckte / der welcker minste op eenen dagh 40 pondt groff /
ende 20 pondt fijn poeder maeckte’. Dit was den Prins Kardinaal niet onbekend en
hij zond een troep van omtrent 400 ruiters met kruit en lonten naar Leuven om de
stad bij te staan. Ze kwamen langs omwegen, gedurende den nacht, tot aan de
Thiensche poort. ‘Grobbendonck wel ondersoekende ofter geen verraet en schuylde
/ laetse in / ende steeckt vier uyt in teeken van goet succes. Den Wachtmeester draeght
de tijdinge aen de Wyngaert poorte / dat ons secours aen de Thiensche poorte was.
Hier beghinnen d'Ierschen in hun tael
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te roepen ende eenpaerlyck te schieten / segghende: Naer Parijs, naer Parijs; A moy,
a moy. De studenten ende borgers op de vesten / van dese blijschap verwondert;
d'oorsake verstaende lossen oock al seffens. Bespotten de Francen / ende roepen:
Naer Parys, naer Parys’.
Al die dagen bleef dezelfde opgewekte, blij-overmoedige geest onder de belegerden.
Het Waerachtig Verhael geeft daar nog meer staaltjes van, die wij kortheidshalve
niet alle meedeelen kunnen. Nog enkel het relaas van een krijgslist, die verteld wordt
alsof het een spel gold, ‘T'is ghebeurt, schrijft het Verhael, dat eenen Hoogh-duytsch
sy selven verborghde achter eenen thuyn oft eenigh rijs van boomen / van waer hy
ghemackelijck cost sien wat den vyandt uytrechtede. Desen hadden sijn medegesellen
ghedurigh in d'ooge. Als desen dan sagh dat den vyandt de wapen neder-legghende
de schup inde handt nam / gaf syn medeghesellen een teecken. Terstont zijn sy
stillekens aenghecomen ende hebben naer den vyandt gheschoten / ende zijn te rugghe
ghetrocken eer den vyandt de wapen inde handt hadde. Alsser weder wat rust was /
ende den vyandt aen het werck was / heeft den selven weder teecken ghedaen / ende
sijn ghesellen zijn weder stillekens aenghecomen ende hebben nae den vyandt
gheschoten / als voor / ende zijn weder te rugghe getrocken. Dit heeft geduert tot dat
den Commissaris siende veel van sijne ghequetst ende doodt / het werck ghestaeckt
heeft’.
Het Waerachtigh Verhaal weet ook te vertellen over den nood aan drinkbaar water,
waaronder de belegeraars leden. ‘Sy moesten allen hunnen dranck uyt de Dijle tappen,
want daer was seer groot gebreck van bier door den heelen leger / soo datse moesten
eenen pot water uyt de Dijle twee stuyvers / jae vier stuyvers doorgaens betalen. Hier
uyt quam dat sy geen broodt / oft seer slecht gebacken van gestampt coren etende
ende water spaerlijck genoech drinckende / met veele sieckten ende cranckheden
overvallen wierden’. Dit is dan ook de voornaamste reden geworden van den aftocht
der Hollanders en Franschen.
Toen de Ieren in den nacht van 4 Juli een uitval tegen de Franschen deden, vonden
zij al hun schanswerken en batterijen ledig en van geschut ontbloot. Bij het aanbreken
van den dag zag men van op den Verloren-cost-toren, dat de vijand het beleg had
opgebroken en vertrokken was. Es was groote blijdschap bij soldaten, studenten en
burgers, ‘de kinders ende dochters’ loopen
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met hoopen naar de verlaten werken. Na den middag kwamen er vier honderd Croaten
te Leuven aan, de voorpost van de uit Duitschland aan den Prins Kardinaal gezonden
hulptroepen. Onmiddellijk joegen ze met groot geweld de vluchtenden op en brachten
hun groote schade toe.
De ontzetting der stad Leuven werd aan de wonderbare tusschenkomst van de
Heilige Maagd toegeschreven en om dit heuglijk feit te herdenken ging er van 1635
af elk jaar op den eersten dag van Juli een processie van dankzegging uit(1).

I. Den Ombyt van Loven. - Studentikoze noot. - De Fransche katholieke
Koning helpt de Calvinisten. - Pere Joseph en Richelieu. - Het thema van
het ‘Ontbjt’.
Onder de menigvuldige studenten, die op de wallen de bedreigde stad verdedigden,
waren stellig er enkele vaardige rijmers, die in satirische verzen hun vijandelijk
gevoel tegen de Hollanders en de Franschen uitten. Naast de gedichten, waaruit
onloochenbaar de geest van de rederijkers der Leuvensche kamer, de Roose, spreekt,
komen er enkele voor, die, te oordeelen naar hun geleerde toespelingen op wetenschap
en academieleven, blijkbaar het werk zijn van een of anderen studiosus. Zeker is dit
het geval voor het grappige gedicht Den Ombyt van Loven ofte van de Belegeringe
der Stadt van Loven / door den Hollantschen ende Franschen Legher. (Den vierden
druck / verbetert.), zonder naam van plaats of drukker.(2)

(1) Zie over het beleg voor Leuven: E. Puteanus, Historiae Belgicae, liber singularis de obsidione
Lovaniensis (Antverpiae, 1636). - Jentaculum Lovaniense, sive de obsidione Lovaniensis a
duobus, Hollandorum et Gallorum, exercitibus a 24 Junij ad 4 Julij 1635. - Relation concernant
ce qu'il s'est passé tant en l'armée de nostre serénissime prince Cardinal qu'en celle des
ennemis auprès de Louvain et... de ce qu'est arrivé au siège de la mesme ville M.DC.XXXV.
- B. Heymbachi: Diva Lovaniensis, Leuven 1665. - G.M. Vander Buecken: Wonderbaren
Bystand van de Alder-Heyligste Maeght... in de... Collegiale Kerk van den H. Petrus binnen
Loven (Leuven 1757). - A. Goovaerts: Het Beleg van Leuven in 1635 door een Ooggetuige
(Dietsche Warande, 1895, Blz.. 308). - H. Van der Linden: Geschiedenis van de stad Leuven.
(Leuven, Aug. Fonteyn, 1899, Blz. 237).
(2) Recueil de Pièces relatives aux Pays-Bas, Kon. Bibliotheek te Brussel, nr 5060, stuk 15.
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Het vroolijk hekelende karakter van dit stuk wordt al dadelijk opgegeven in een
rijmpje op het titelblad, onder een houtsneetje, dat een ontbijtend gezelschap voorstelt:
Wie isser (seght my doch) die oyt verbieden sagh,
Dat een die lacht, het waer u niet bedieden magh.

De titel van het gedicht, eigenlijk een ‘spel’, een tweespraak, ‘tusschen eenen Pedaen
ende eenen Boer’, is een zinspeling op een gezegde van den vijand, dat herinnerd
wordt in de strophen 62-65. Na de verwoesting van Thienen zegden de Fransche en
Hollandsche veldheeren, dat zij Leuven gingen nemen als ontbijt, Brussel als
noenmaal en Antwerpen als avondeten. Bij de mislukking van hun onderneming lag
de bespotting voor de hand, dat ze zonder den waard hadden gerekend.
Wij meenen, dat met ‘pedaen’ hier het Fransche ‘pédant’ bedoeld wordt, doch met
de etymologische beteekenis. Immers pedante is in het Italiansch een schertsende
vervorming van pedagogo = pedagoog. Naar den Italiaanschen oorsprong van het
woord sprak men eerst uit pédante, later pédant en pedan(1). Uitgaande van deze
laatste uitspraak kan de Nederlandsche vorm ‘pedaan’ ontstaan zijn, zooals plebaan
uit pleban ontstond.
De pedaan vraagt aan den boer welke faam de Prins van Oranje geniet. Het is een
koeiendief en een brandstichter, luidt het antwoord, met een toespeling op den brand
van Thienen en op het wegvoeren van het vee in de omstreken. De Franschman
overtreft hem echter nog in de schelmerij. Daarop volgt dan een opsomming van al
de wanbedrijven door de verbonden troepen te Thienen gepleegd. Vergeleken bij het
geweld van dit ‘Antichrist gheslachte’, is het zoogezegde Spaansche juk wel licht.
Is dat 't verlos van 't Spaensche jock
Dat ghy van u doet wachten?
Dat Spaensche jock te swaer sou syn
Dat zietmen nu wel anders/
Aen al dat dertel Fransche schyn/
En roovers van Hollanders.

(1) Littré: Dict. de la Langue Francaise, III, cf. Ménage.
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Dan vraagt de pedaan hoe het komt, dat de Prins Kardinaal Thienen ontvluchtte. Zijn
Waalsche troepen hadden nochtans gezworen, ‘le teste de Dieu!’, dat ze den
Franschman gingen verjagen.
De boer geeft dan een antwoord, dat men eerder uit den mond van een studax zou
verwachten. Wijken is niet altijd vluchten, verzekert hij; toen hij nog ‘onder meesters
was’ en nog ‘pedanizeerde’(1), las hij in het Epitome van Florus (Lucius Annaeus
Julius) hoe Fabius (Cunctator) in de Punische oorlogen Hannibal op die manier
overwon.
Frederik Hendrik hoopte den Prins Kardinaal met twee legers te overrompelen,
maar dit ‘leerkind’(2) was hem te vlug, het werkte piano tot de verwachte hulptroepen
uit Duitschland kwamen.
Nu dringt de boer aan opdat de pedaan op zijn beurt wat vertellen zou over het
beleg voor Leuven en over Frederik-Hendrik, den ‘Brandtstichter’, die reeds in 1622
in Brabant het eerste ‘proefstuk gaf van zijn helsche scharen’ en het nog bonter aan
boord legde dan Marten van Rossum in 1542. Deze herinnering aan de strooptochten
van den Gelderschen kapitein en zijn belegering van de oude Academiestad wordt
in de strijdgedichten van 1635 dikwijls herhaald.
De pedaan spot eerst met de geringe schade, die de ‘vijftien honderd’ kanonschoten
op de stad Leuven gelost, hebben aangericht: wat puin ‘van een quaeye muer’, twee
dooden, en boerin getroffen terwijl zij ‘haer koey gingh weyden’, wat schrik bij de
Minnebroers ‘door 't rammelen van leyen’ en wat gaten in de muren, waardoor nu
de katers gemakkelijk zouden buitengeraken om op muizejacht te gaan!
De boer wil meer inlichtingen. Daarop beschrijft de pedaan, de plaatsing der
troepen tusschen de verschillende poorten, de aanstelling der bevelhebbers en veel
andere zaken meer, die heelemaal overeenkomen met het relaas uit het Waerachtigh
Verhaal. Hij teekent Grobbendonck ‘oudt vaillant personage’, die Ribaucourt, Emden,
Wesemael en Preston aanstelt. Vooral over de Iersche jonge troepen weidt hij uit.
Zij roepen voortdurend

(1) In een van de paedagogiën te Leuven studeeren.
(2) Zie ons Hoofdstuk over Thienen. Kap. V.
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‘Gretge, gretge’, wat in hun taal ‘Couragie’ wil zeggen, en volgen onverschrokken
hun dapperen aanvoerder.
De Walen zijn als Leeuwen vreet/
Den Vlamingh van ghelycken/
De Duytschen staen als muren breet/
Eer sterven als te wijcken.

Verder gaat het over de medewerking van de burgers, studenten en religieuzen en
over het goed humeur van al die troepen.
Den Ir die speelde met kaert/
Den Wael die zongh en dansten/
Den Duytsc heeft den moes-pot bewaert/
Daer al zijn hert naer lansten.

De Franschen lagen te Terbank, te Diependaal en in het kasteel van Heverlee. De
Hollanders kampeerden te Herent, waar ‘d'amonitie lagh’ en waar Oranje keukens
liet maken, kelders om er Delftsch bier in te leggen en ovens ‘om zoete-koeck te
backen’! Een ironische toespeling op het gebrek aan drank en brood bij zijn troepen.
Waarom ging de vijand naar Leuven als hij het op Brussel had gemunt? vraagt de
boer.
't Was beter op 't hof zyn ghelagh
Als in een school te koopen.

De pedaan beweert dat er drie redenen waren. De vijand kwam een beevaart doen
in het land ‘te St-Huybrecht in Ter-Vueren’(1), maar hij verbrandde er de kerk, stal
de sieraden op het kasteel en ‘schendde de Capucintkens’(2). Zoo Père Joseph (Francois
Leclerc du Tremblay), de vurige Kapucijner, de zoogenaamde Eminence grise, vriend
en raadsman van Richelieu, dit te weten kwam, merkt de pedaan ironisch op, zou hij
er zich wel over ergeren en den Franschen maarschalk Châtillon bij den

(1) Cf. Em. H. van Heurck: Saint Hubert et son Culte en Belgique (Verviers, G. Leens 1925. Blz. 36).
(2) Cf. Sander Pierron: Histoire de la Forêt de Soigne (Bruxelles,. Ch. Bulens, 1905. - Blz. 424).
Het Kapucijnerklooster te Tervueren had veel te lijden van de Hollandsche en Fransche
troepen, die in 1635 in het Soniënbosch legerden.
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koning zeker van rooverij beschuldigen. De tweede reden waarom Leuven voor
Brussel aangevallen werd, was dat het ontbijt toch voor het noenmaal moest genomen
worden!
De derde reden was, dat Prins Frederik Hendrik, en de Fransche Maarschalken
Châtillon en De Brezé te Leuven wilden promoveeren en den ‘Meesters rock’
verkrijgen. Dit laatste is een spotthema, dat in deze strijdliteratuur rondom het beleg
voor Leuven herhaadelijk gebruikt wordt en waarop wij dadelijk nog meer nadruk
zullen leggen.
Leuven wil van de drie promoveerlustigen niet hooren. De pedaan ontwikkelt de
redenen met allerlei geestige zetten, die alleen te begrijpen zijn voor wie goed op de
hoogte is van de universitaire zeden en gewoonten dier dagen.
Wij vinden er b.v. een toespeling op het curriculum dat de student in
godgeleerdheid moest doorloopen om eindelijk baccalaureus formatus te worden.
Na drie jaren studie in den Bijbel en in Thomas van Aquino's Summa werd de student
eerst baccalaureus cursor. Na een tweede studieperiode en het afleveren van een
handschriftelijk werk over een boek uit het Oude of het Nieuwe Testament kon hij
baccalaureus sententiarius worden. Na het doorwerken van de twee eerste boeken
der sententiae kon de hoogste graad van baccalaureus formatus verworven worden(1).
De spottende zinspeling op cursor (looper) en de vlucht van de belegerende
Hollanders en Franschen lag voor de hand en komt dan ook herhaaldelijk in onze
gedichten voor.
Wy argueerden metter daet
Dat ons Academie
De Doctors sub camino haet/
En wy den sprongh verbien.
Dees menschen waren noch soo mal
's En wisten noch gheen wetten/
Zy feesten hun droogh acte al
Die volghen moet twee vetten.
Want die wel wettigh soeckt den naem
Van Baccalaureatus,

(1) L. Van der Essen: Une Institution d'Enseignement supérieur sous l'Ancien régime (L'Université
de Louvain 1425-1797). (Brussel, Vromant, 1921, p. 407).
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Die moet eerst currens zijn bequaem
En daer na noch Formatus
Den reghel was (Godt zy gelooft)
Seer spaerlyck van hun eten/
En drincken heeft haer noyt het hooft
Beswaert om niet te weten.
Maer sy zijn bot/ zy moesten noch
't Collegi-bier gaen drincken/
(Dat kuyt heet) 't heeft soo soeten locht/
En sal 't verstant niet krincken.
In 't Vercken is 't insonder goet/
In Castro wat en vetten:
Dat Lelies als een toet-steen soet/
Des Valcks soud'u zeer letten.(1)
Maer nu recht op den vijfden dagh
Sonden den Graef Stiron(2)
Om vraghen oft hy worden magh
Doctoor in 't rechten van Canon,
Het scheen oft in zyn argument
Den Duyvel was gheseten/
Hy maeckten 't Sillogismus endt
In Dabitis te weten.
Wij antwoorden hen op zijn schots
Den Rectoor sprack met reden:
Men handelt hier met ons soo trots
Niet maer eerlyck en met vrede.
Wilt gij worden Licentiaat
Soo is 't voor al van noode
Dat u Pedel(3) naer Thienen gaet
Om vrienden gaen te nooden.
Sy kosen doen liever te zyn
Den vierden dagh van Julius.
Met minder moeyten ende pyn
Een Currens Baccalaureus.

(1) De vier scholen of ‘pedagogiën’, waar de lessen der Leuvensche faculteit gegeven werden.
Het Varken, zoo genaamd naar de herberg het Wild Verken, die in de buurt stond. De
Burchtschool in de Burchstraat; de Lelie, naast het huis van dien naam; de Valk in het huis
van dien naam.
(2) Waarschijnlijk Graaf Herman Otto van Limburg en Bronkhorst, heer van Stirum (1592
†1644), sedert 26 Januari 1635 kolonel van regiment n' 2. (Nieuw Nederlandsch Biografisch
Woordenboek).
(3) De bedelli waren de dienstknechten van de Academische overheid.
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De vyanden gingen op den loop omdat Picolomini aankwam met zijn Croaten, die
als echte duivels bekend stonden. Oranje vond het toen maar beter de ‘pedeanen’ te
verlaten. Hij ging terug naar zijn ‘Pedagooghen?’, naar de ‘Staten’. De studie te
Leuven viel hen veel te zuur.
De Franschen wisten niet goed waarheen. Het gedicht hekelt dan nog zeer scherp
hun verbond met de Calvinisten en hun kerkroof.
In Frankrijk zelf was er misnoegen onder de partij der streng-vrome katholieken
tegen Richelieu om wille van zijn bondgenootschap met de Hollandsche ketters. A
fortiori was de ontstemming der Zuid-Nederlandsche katholieken over deze
overeenkomst nog veel heftiger.
Père Joseph en Richelieu worden hierbij rechtstreeks aangevallen:
Père Joseph à la garde de Dieu,
Le Cardinal le mesme:
Et il faut que son Richelieu
Se change de Baptesme.
Hij heeft de kerck langhe noch
Doen rooven in dees landen/
Die t' al ziet met zijn Godlyck oogh
Heeft noch zijn rechters handen.

De pedaan vraagt dan aan de doctoren uit de Sorbonne of zij den kerkroof en de
‘infame opzet’ van de Franschet roepen ‘absolveeren’.
Wie is doch uwen Casuist/
Die toelaet dese wercken/
Dat Brizé wel-doet daer hy mist/
Teghen Godt en zijn Kercke.

En hier laat de pedaan de gelegenheid niet voorbij gaan om eraan de herinneren, dat
verscheidene Fransche officieren, en Maarschalk de Châtillon in de eerste plaats,
hugenoten waren. Deze toespeling komt in de pamflettenliteratuur over den veldtocht
van 1635 herhaaldelijk voor(1).

(1) In het Fransche leger waren ook de hertog de Rohan, de Maarschalk de la Force en nog veel
andere aanvoerders hugenootschgezind. (V. Responce d'un bon vassal du Roy catholique
aux manifestes publiez par le Roy de France... M.DC.XXXV. Zonder naam noch plaats. Rec.
de Pièces relat. aux Pays-Bas, nr 38).
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Ik laet het Castillon noch toe/
Qui à seul Dieu confesse,
En is van penitentie moe/
Se mocque de la Messe.

De pedaan verwijt de Franschen vooral, dat ze de katholieke Academie-stad aan de
Calvinisten wilden overleveren:
Maer onsen Academi-stoel
Gheeft ghy-lie aen Calvinus,
En dolft de waerheydt in den poel/
Die ons leert Augustinus.

Door hun verraderlijk optreden willen de Franschen het gezag der Spanjaards in de
Nederlander breken, maar daartegen komt de pedaen ook beslist op.
Den Spaignaert is den rechten Heer
Van Neder-landt in 't ronde/
Ghelyck ons de Historie leert/
Den bandt / den dagh en stonden.

De pedaan voorziet de tegenwerping, dat hij niet bevoegd is om over die zaken te
oordeelen. Men zal hem doen opmerken, dat zulks ‘materi van staet’ is en dat hij op
dat gebied niet beslagen is. ‘Goed, wederlegt dan de pedaan, ik weet dat er een
staatsphilosophie is, maar weet niet van een staatstheologie’. En van zijn geleerdheid
geeft hij blijk, door er aan te herinneren, dat er in de geschiedenis van het Christendom
een voorbeeld te vinden is van een godgeleerde die ook zoo verkeerd redeneerde,
namelijk Willem van Occam. In den Franciskanerstrijd over de armoede schold hij
Paus Johannes voor ketter, en steunde Keizer Lodewijk van Beieren hartstochtelijk
in zijn strijd tegen het Pausdom.
Seght my daer een in 't Christenryck:
't Is Occam na myn raeyen/
Die eertyts Keyser Lodewyck,
Oock van de zelve draeyen
Den Paus een wel geweven heeft.
Dit weten wy Pedanen...
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En laat de Sorbonne ook al zulke onaanneembare leerstellingen ‘opgetimmerd’
hebben,
...die Godt meerder wijsheyt geeft
Gaen u-lie wercken laken.
Dees schudden dickwils hunnen kop/
En by haer selven peyzen
Dat de Theologie te koop
Is in dit schoon Paleyse.

Deze laatste uitval is zeker gericht tegen de opvattingen van Richelieu betreffende
de betrekkingen tusschen de katholieke kerk en den Staat. Hij was uit politiek
opportunisme zeer toegevend tegenover de gereformeerden en wilde de hand hebben
in de heele leiding der katholieke kerk in Frankrijk. Het parlement, de Sorbonne en
de universiteit hielden zich, onder zijn ingeving, bezig met geestelijke zaken, zoodanig
dat de bisschoppen herhaaldelijk met die lichamen in oneenigheid geraakten. Zijn
staatsopvattingen volgden dezelfde lijn als de katholieke kerk, maar hij wilde de kerk
in dienst van zijn staatkundige opvattingen hebben.
Het hoofdthema van Den Ombijt, namelijk de voorstelling van het beleg voor
Leuven als een ontbijt, volgens het woord aan den Prins van Oranje toegeschreven,
komt evenals de meeste andere thema's verscheidene malen terug in de politieke
strijdgedichten, die wij hier behandelen(1). In een gedicht, waarop wij later nog zullen
terug komen, nl. Het Geusengheschreeuw behelsende hoe de Gommaristen / Mennisten
ende Arminianen hebben gheroepen over die groote Victorie(2), gebruikt de auteur
deze zinspeling met echt volkschen humor. De Prins van Oranje, heet het daar, was
eens op reis gegaan ‘om de Maeght van Loven te kussen’,
Om sich te bereyden eenen ombyt
Op een tafel vol verwyt.
Op dees ombyt quam gheen pottaige
Maer schotels genoch van kleyn couraige
Elck omstaender die hadder wel een
Dees spijs die was daer heel ghemeen

(1) Rec. de P. rel. aux P.B., nr 7.
(2) Rec. de P. rel. aux P.B., nr 16.
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Het mes en lagh niet langh ter zijden
Het begost terstont ons borse te snijden
T'sautvat en oock den Mostardpot
Waeren vervult met Brabants spot.
Daer waeren teliooren vol van spyt
Servetten van grooten benauden tyt
Men broght hem noch op dit ghericht
Musieck van Liekens in Brabant gedicht
Van vrees ghemaeckt het ammellaken
Hoe cost dees ombyt den prins gesmaecken
Noch sochten de proevers den besten beet
Sy branden hun tong t' was noch te heet
Het eerste beet-jen was groot verdriet
Den prins die nampt / maer at het niet
Men riep om wijn / men riep om dranck
Om dat de spys den prins bevanck
Men broght hem daer maer eenen stoop
Hy roock maer eens / hy kreegh den loop.
Hy liep ras hy stiet zijn been
Hy stiet een groote blauwe scheen
Die hem dit jaer niet sal ghenesen
Oft 't moet een goeden Meester wesen.

II. Twee Fransche Studentenliederen op het Beleg voor Leuven.
Twee Fransche liederen op de Leuvensche belegering zijn hoogst waarschijnlijk ook
uit een studentenpen gevloeid. Ze komen beiden voor op een los blad, zonder naam
van drukker noch jaartal, doch waarschijnlijk uitgegeven in 1635 te Brussel bij Ant.
Mercans(1).
Het eerste is getiteld: Chanson nouvelle sur l'assiegement de Louvain, attenté par
le Prince d'Orange & le Marquis de Chastillon Marechal de France, & le Marquis
de Hus, le 24 de Juin 1635 & delaissée le 4 de Iuillet. Sur le chant, La Royne
d'Angleterre, &c. ou bien, Diogenes le sage.
Dit lied vertelt de voornaamste gebeurtenissen van den heelen veldtocht in
chronologische orde met bijzonderen nadruk op de gruweldaden te Thienen gepleegd.
Dan komt het omstandig

(1) Recueil de Pièces relatives aux Pays Bas, nr 29.
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verhaal van het beleg voor Leuven: De voorbereiding aan beide kanten; het oprichten
van de vijandelijke batterijen ‘dedans la criquerie’, het boschje met kriekenboonen
waar Markies de Brezé zich bij de hoeve van Diepenbeek zijn tenten had opgeslagen,
en bij de kapel op den Calvarieberg; de aanstelling van Grobbendonck's
medebevelhebbers en de inlijving van de burgers en de studenten. De uitvoerige
behandeling van dit laatste punt verraadt den student-dichter.
Le Recteur Magnifique
d'Ave(1) scientifique
Donna commandement:
Que chacun en parade
Aux Halles viste & rade
Compare incontinent.
Ceux de la Theologie
De la Philosophie
Si tost ont comparu:
Docteurs et Canonistes
Licentiers & Iuristes
Un chacun est venu.

Allen waren opgewekt, vroolijk, strijdlustig.
Aügustins, Jesuites,
Cordeliers, Carmelites,
Estoyent deliberez:
Comme valeureux gendarmes
De donner les alarmes
Aux Chrestiens reniez.
Juristes comme fouldre
Vouloient du tout resouldre
Ces François à la mort:
Theologiens pareille,
C'estoit donc grand merveille
De veoir un si bel ord.
Ces François longue-chausse
Lanturlu à la mode

(1) Latijn: Avus. Grand-père, aïeul.
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Crioient à moy à moy:
Nous autres d'un courage
Faisant du plomb servage
Disiont à toy à toy.

De nuttelooze beschieting van den Verloren-cost-toren (la tour peine perdue) en de
verschillende poorten wordt bespot. Met nadruk wordt gewag gemaakt van den dood
van den Markies de Varennes, die sneuvelde bij een stormloop tegen de Leuvensche
buitenwerken.
Messieurs les capitaines
Vous perdez donc vos peines
Vous perdez tous vos gens:
Ou est Marquis la Varenne,
Qui durant la Caresme
Mangeoit chair librement?
Il est aux Antipodes
s'Il est la, qu'il s'endorme
Jusqu'au grand jugement:
Il attend la les autres,
Pour de leur crime & fautes
Compter absolument.

Dan komt de vreugde na den aftocht der vijanden. Het was ‘faut' d'amonition’,
beweerden de Franschen toen ze moesten heengaan. Het was ‘faute de courage’
antwoordt de dichter. De eer van de overwinning wordt aan God en aan zijn Heilige
Moeder gebracht en er wordt een luid vivat geroepen voor den Koning van Spanje,
den Keizer van Duitschland, den Prins Kardinaal en al wie deel nam aan de
verdediging van de stad, die haar ‘maagdelijkheid’ bewaarde.
Vive Lovain pucelle,
La sage aussi la belle,
Vive les habitans,
Vive la Theologie,
Et la Philosophie,
Et les Estudians.

Het tweede lied heet ook Chanson nouvelle, composée durant l'assiegement de la
fameuse & florissante Université de Louvain.
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Sur le chant, Ie m'en va demain. Het zet in met een strophe rechtstreeks tot de
studenten gericht.
Estudians sages,
Monstrons noz courages,
Il n'est pas trop tard...

Het zijn eerst de Franschen, die het moeten ontgelden omdat zij, gewoon in hun land
wijn te drinken, hier het water uit de Dijle zoo duur moesten betalen.
Un pot d'eau leur couste,
Pour en faire la souppe
Deux soulz & demy...
Nostre Dille est bonne
Pour ces bons yvrongnes
Leur rougir le nez

Dan is het de beurt aan den Prins van Oranje, die zoo overmoedig had beweerd dat
Leuven maar een ontbijt voor hem zou zijn.
Pensez qu'une ville
Si sage & gentille
N'est qu'un desjunez...

Het spotthema van de mislukte Leuvensche promotie van den prins wordt hier ook
even opgedischt met de bekende zinspeling op den te doorloopen cyclus der
baccalaureus-studiën.
Le prince d'Hollande
Comm' aussi sa bande
Est faicte Bacelier
Courant; non formelle,
Et ny licentiez.

Zooals blijkt, zijn het in zekere maat dezelfde gedachten en grappige zetten als in
Den Ombyt, die hier opnieuw gegeven worden.
De Châtillon, ‘tres bon Calviniste’, meende te Leuven te herhalen wat hij te Thienen
had uitgericht, maar dit mislukte.
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Daar hij de menschen niet treffen kon, schoot hij, om zich te wreken, op Verloren-cost
en op de muren der stad.
Het gedicht eindigt met een hartige verwensching der Franschen.
Tous ces gens de France
Disont par louange
Qu'ils sont tres-chretiens,
Ces sont parpaillots(1)
Chacun le sçait bien.
Briser les images
Pour complir leur rage
Voila les chrestiens?
Au diable François
Vous ne valez rien.
Adieu donc faulx traistres
Adieu François traistres,
Haesop(2), à Parys
Car vos pastez chauds
Ne sont pas icy.

III. Frederik Hendrik door de Leuvensche Professoren afgewezen. - den
Hollandschen Willecom. - La leçon de Louvain aux Francais. - Uitvallen
tegen Richelieu.
Wij hebben reeds herhaaldelijk het niet onaardige motief aangetroffen van de
Leuvensche Academie, die de Hollanders en de Franschen weigert onder haar
studenten op te nemen. Het komt episodisch voor in den Geus Franschen Haes-op
voor Loven, in Den Ombyt, in een van de Fransche Chansons Nouvelles, die wij alle
reeds bespraken, in Den Hollantschen Willecom, en nog elders.
In een ander gedicht wordt dit thema de hoofdgedachte en zeer uitvoerig behandeld.
Hier zijn het niet de Franschen en de Hollanders in het algemeen, die afgewezen
worden, maar wel bepaald de Prins van Oranje, Frederik Hendrik.

(1) Schimpnaam voor de Calvinisten.
(2) Zie ons hoofdstuk voer Thienen, kap. VII.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

352
Het stuk werd uitgegeven op een los blad zonder naam van plaats of drukker. Het
rijmpje:
Lovens Maeghdom heel en gans,
Was noch niet voor Geus en Frans,

dat wij aantroffen op den Geus-Franschen Haesop voor Loven, bevindt zich hier
ook, zoodat wij daaruit meenen te mogen besluiten, dat beide gedichten wellicht van
denzelfden dichter zijn, die het eerste stuk onderteekende met de spreuk: ‘Vryt noyt
boven uwen staet’.
Daar dit spotdicht op den afgewezen Frederik Hendrik werkelijk gevat is en onder
de beste in die heele populaire strijdliteratuur mag gerangschikt worden, deelen wij
het hier volledig mede(1).

'T Versoeck van den Prins van Oranien aende vermaerde Doctoren
vande Universiteyt van Loven om aldaer Doctoor te passeren ende
hoe hetselve hem aldaer is geweygert.
VRAGHE VAN DE DOCTOREN
Wat begerdy van ons prince van oraignien /
Dat ghy soe comt voor 's konincx van Spaegnien
Universiteyt en stadt / met veel vremdelinghen
Meynde door dese kracht, hier inde stadt te dringhen?
ANTWOORDE ENT VERSOECK VAN DEN PRINCE OM TE PASSEREN DOCTOOR INDE GODTHEYT.
Daerom ben ick gecomen voor de Universiteyt /
Om doctoor te worden inde godtheyts faculteyt /
Ick heb daerom met my gebracht soe veel fransoisen /
Om door hun groote macht / te kryghen uwe voosen.
By u lieden saud ick ghern doctoor passeren /
Ende tsaemen met u / u faculteyt regeren.

(1) Pièces relatives aux Pays Bas (1635-36). Kon. Bibl. Brussel, nr 5060 stuk nr 12. Het gedicht
komt ook voor in het handschrift. Chronycke van Nederlandt (1523-1636). Kon. Bibl. Brussel
(nr 7198. - Blz. 225).
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WEYGERINGHE VAN DE DOCTOREN IN DER GODTHEYT.
Prince voor alsulcken vrage u te vreden stelt /
In ons faculteyt is niet te doen door u ghewelt /
By ons men niet en mach met grof geschut versoecken /
Maer thoonen datmen heeft gelesen in vele boecken.
Allen uwe francoisen vallen voor ons te licht /
Haer dertelheyt wy haten te hebben in ons gesicht /
Versoeckt daerom aen ons door treffelycker vrienden
Om u te moghen in ons faculteyt te vinden /
Voorts hebt gy gegheven eene attestatie slecht /
Als ghij hebt voor gestelt binnen Thienen uw gevecht
Waer uyt wy in u kleyne geleertheyt konnen mercken
Inder godtheyt / naer duytwysen van uwe wercken:
De godtheyt leert te doen in de kercken offeranden /
De selve ghebt door uwe soldaten doen verbranden /
Het heyligh sacrament de godtheyt te eeren leert /
Dwelck uwe soldaten boos / grootelycx hebben onteert;
De godtheyt ons leert geen oncuysheyt te bedryven /
U gespuys schoffiert te Thienen maeghden en wyven /
Die religieusen en worden daer niet gespaert /
Waer uyt wy kennen u geleertheyt en uwen aert /
Ghij valt veel te licht ghy moet noch beter studeren /
Eer dat wy u in onze faculteyt begheren.
'T VERSOECK VAN DEN PRINCE OM DOCTOOR IN DE RECHTEN TE WORDEN.
By die theologanten en kan ick niet opdoen /
My dunckt ick sal, by hun dese reyse heeten loen /
Sy syn te vies / allen myn versoeck is verloren /
Daerom sal ick gaen soecken andere doctoren.
U kome ick bidden, doctoren in de rechten
Dat ghy niet en wilt die theologanten slechten /
Maer wilt hauden gecommandeert mijne saecken
Om mij onder u faculteyt doctor te maecken /
Om yeder totte feest te nooden met verblijen /
Sal ick met mij nemen de fransche ruiteryen /
Die mede gebracht hebben seer schoone presenten /,
Die sy voor iouffrauwen hebben in haer tenten.
WEYGERINGHE VAN WEGENS DE DOCTOREN INDE RECHTEN
Prince hebdy Justinianum wel gelesen /
Hoe dat hij beschrijft rechtverdicheyt wel gepresen /
Te syn een deucht, die aen een yder het syne geeft
Door de welcke, dat den eenen met den anderen leeft?
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Dese hebt ghy geschencdt van over langhe tyden /
Jus aequi & boni hebt ghy gestelt ter syden /
Jus equi & bovis van soe vele arme boeren /
Diet leger van alle canten doet toevoeren,
Haut ghy in eeren / en tegen wet der naturen /
Komdij met fransoysen berooven u naeghebueren,
Tis u niet genoech / onsen koninck te onthouwen /
Syn forten ende steden door vele ghecochte ontrouwen:
Maer ghy arbeydt als nu om door Franchoysche handen /
Te iaghen onsen Heer uyt syne nederlanden.
Laet ierst te wesen 't hooft van des konincks rebellen /
Laet oock te verbranden cloosters ende cellen /
Ende tracht altijt rechtverdicheyt te bewaren /
Dan sult ghij u byde doctoren, moghen paren:
Maer die alle rechten naer synen sin wilt keeren /
Sullen wij nimmermeer met tdoctorschap vereeren.
VERSOECK VAN DEN PRINCE OM TE MOGHEN WORDEN DOCTOOR IN DE MEDECIJNEN
Ick moet / ick wil nochtans komen doctor in Hollant /
Daerom sal ick beproeven aen eenen andren kant /
Sal spreken de doctoren inde medecynen /
Die my te weerleggen hun niet en sullen pijnen.
Expertissimi domini ick come versoecken /
Om te worden doctor: want ick Galenus boecken
Dickwils hebbe door lesen / wel hebbe gesnuffelt /
Ghy kont dat wel mercken aent frans gepuffelt /(1)
Dat ick door myne medecyn / sonder broot oft bier /
Lanck onder haude / al storven sy van honger schier,
Waer ick tot Loven / ick sauds ander droghen geven /
Van de welcke men beter saude hauden tleven /
Aen de fransche suldy winnen gaude pistolen /
En sullen u medeylen datse hebben gestolen;
Om hun te genesen van haere sieckten seer groot /
Daer sy syn in gevallen door grooten honghersnoot,
Wilt my dan in u faculteyt doctoor aenveerden /
Wy sullen der ons vrienden nooden met ons peerden.
WEYGERINGHE VAN WEGEN DE DOCTOREN INDE MEDECYNEN
Doctoren inde medecynen heeft godt gestelt /
Om te genesen het sieck lichaem als godt vermelt;

(1) Gepuffel = gepeupel, Leuvensch: gepichel.
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Maer ghij comt met schieten van stucken en musketten /
't Menschen lichaem verscheuren / quetsen / en ontsetten:
En saut niet wesen eenen vermaerden medecyn /
Die gesonde menschen saude gheerne dooden met fenyn?
Ghy doodt de menschen / en vergiet veel onooslen bloets /
Oock van kinderen / wat kander doch eymant veel goets
Van sulcken quacksalver verwachten / die met woorden
Wilt syn doctor, waer metter daet doet menschen moorden?
Maer met uwe woorden en suldij ons niet bedrieghen /
Wy weten wel, dat quacsalvers schandelyck lieghen.
Met titel van bottoor wy u als nu vercieren /
Gaet met dien titel naer andere quartieren,
Ten waer ghij met fransoisen gonck naer de stadt Parijs /
En maeckte aende doctoren een deel leugens wijs /
Ende telde aen hun gelt / uyt Hollant mede gebracht /
Want op het gelt nemen de francoisen groote acht.
Wy en willen met u gheen langher woorden maecken /
Wat dat ghy doet / ghy en sult geen doctor geraecken,
Loopt rasselyck van hier naer uwen Hollantschen schoot.
In plaets van doctoors bonetten / mette kans opt hooft(1).
Chronicon AURIACUS CHASTILLON AC FRANCUS RELIQUIT LOVANIUM
Prins Hendrick frederick van nassauwen
Dat hoorden begonst syn hooft te krauwen
Met allen de Hollanders en die fransen me
Vervloeckten doens Brabant en de Lovense ste(2)

In Den Hollantschen Willecom(3) wordt dit thema nogmaals van een anderen kant
bekeken.
Dit gedicht wordt voorgesteld als ‘waerachtichlijck uytleggende hoe aengenaem
het aen de Hoochmoedighe Heeren Staten generael is, dat hunnen PRINCE VAN
ORAIGNEN, niet langer in Brabant gebleven en is’. Het stuk werd uitgegeven zonder
naam van plaats of van drukker, doch met de volgende grappige pseudo-aanduidingen:

(1) De Brabantsche uitspraak hoot geeft een rijm op schoot.
(2) Deze vier laatste verzen komen alleen voor in het handschrift Chronycke van Nederlandt.
(3) Recueil de Pièces relatives aux Pays Bas. Kon. Bibl. te Brussel, nr 5060, stuk nr 8.
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Gedruckt t' Utrecht, t' was slecht.
By Jan van Hilten, in de Hollantsche stilte,
Ordinaris Courantier, nu sonder plaisier,
Van de Hoochmoedige Staten, hebbende Brabant verlaeten.
Int Iaer M.DC. vyfendertich, als sy waren cleynhertich.

In dit gedicht wordt het voorgesteld alsof men zich in Holland ongerust maakte omdat
Frederik Hendrik naar Leuven en niet naar Leiden op de Academie onderzoeken
ging of hy Iustum Bellum voerde.
Och Prince wat ghink u hier-me aen
Waerom sydy niet te Leyden gegaen
Daer souden de Doctoren u hebben geseght
En allen de Rechten soo uytgeleght
Dat ghy met macht die ghy hadt in handen
U moeght meester maecken van alle Landen...

Te Leuven heeft men hem andere leerstellingen voorgehouden, die voor hem
nadeeliger waren. En hoe kostelijk is die reis geweest! Het is maar goed, dat de Prins
terug gekeerd is. Hij had zich ook voorgenomen den Prins Kardinaal ‘Hollants te
leeren!’ maar, jawel, de discipel heeft den meester op de vlucht gedreven!
O dit en zijn gheen meesters trecken
Te maecken dat de Discipulen metten meester gecken...

Den Hollandschen Willecom ontwikkelt verder andere thema's. De Hollandsche
Staten stellen hem voor zich niet langer meer aan de nederlaag en de schande bloot
te stellen.
...'t Is niet met allen
Datter menighen Ruyter is ghevallen /
Want die en hooren nu niet met pijn
Het verwyt dat zy gaen loopen zijn.

Niettegenstaande alles heeten de Staten hunnen Prins wellekom, maar ze begrijpen
niet waarom hij ‘die lichte Fransen’ heeft mede gebracht. Zij dachten het ergste van
dat volkje.
Ten is gheen cleyn, verstaet ghy dat,
Een roye te haelen tot zijn selfs gat.
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Herhaaldelijk maken de Brabantsche strijdgedichten uit de jaren 1635 en -36
zinspelingen op de moeilijkheden, die de Staten ondervonden om het noodige geld
voor Frederik-Hendrik's veldtochten van de Hollandsche en Zeeuwsche bevolking
te verkrijgen. Den Nederlandschen Willecom drukt deze gedachte tamelijk geestig
uit:
Ick vreese zy en sullen niet weer willen gheven
Het is geschaepen zy en gheven gheen gelt
Ten sy wyse dwinghen met ghewelt
Wy seyden lestmael 't was den lesten keere
Dat zy souden gheven oft contribueren
Maer wy en hadden niet wel ghepeyst
Wat ghy verteert als ghy naer Brabant reyst.
Is allen dingen daer soo dier
Soo blyfdy op een ander mael beter hier
Om ons te sien ons Keesen vercoopen
T'is u meer eeren als gaen te loopen...

Er wordt nog voort gespot over den aftocht en over de totale mislukking van de
plannen waarbij Holland en Frankrijk overeen gekomen waren om de Spaansche
Nederlanden onder elkander te verdeelen.
Voorwaer het is een hert ghelach
Goet te deylen datmen niet ghebruycken en mach.

Den Hollandschen Willecom is onderteekend met de spreuk: 't Was anders gheschickt.
In het Fransche pamflet: La Leçon que la noblesse Françoise et Hollandaise a
appris a l' academie de Louvain, zonder drukkersnaam en met fictieve plaatsopgave
‘Imprimé à Paris M. DC. XXXV’(1), wordt het thema van het studeeren te Leuven
weer op een andere manier gebruikt en vooral op de Franschen toegepast. In dit
vlugschrift komt o.a. een ironisch rekwest voor van de Academische Overheid te
Leuven aan den Kardinaal de Richelieu(2). Daarin wordt gezegd dat de Universiteit
aan den Kardinaal zijn ‘escoliers’ (bedoeld wordt natuurlijk: zijn soldaten)

(1) Universiteit te Leiden, Thysius-verzameling 3997.
(2) L'Academie de Louvain à Monsieur le Cardinal de Richelieu, Salut.
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terugzendt ‘un peu plus scavants qu'ils n'estoient, quand ils vindrent à Louvain’.
Over hun geweldenarijen wordt geestig gezegd: ‘A la vérité ils furent un peu
desbauchés à leur arrivée en ce pays: mais nous scavons que c'est l'ordinaire des
escoliers de faire quelques friponneries, avant que de commencer les estudes’. De
Kardinaal moet er zich niet over verwonderen zoo ze nog slechter terugkeeren. Velen
hebben hier hun geld, hun kleeren, enkelen zelfs hun ooren gelaten(1). Al die
ongelukken werden veroorzaakt door het slecht gezelschap van ‘ellendige ketters’,
waarin zij verkeerden. De professors van de hoogeschool hebben sommige van die
liederlijke studenten zoo hardhandig aangepakt, dat de anderen op de vlucht zijn
gegaan. Het ergste wat Richelieu's studenten op hun geweten hebben is de
heiligschennende verwoesting van Thienen, waar zij zich als suppoosten van den
duivel hebben gedragen. Bij zoo iets heeft men moeite om te gelooven, dat de
Kardinaal in Frankrijk beschouwd wordt als ‘une ferme colomne de l'Église’.
Het pamflet begint met een brief van een ‘Fransch schrijvend maar Spaansch
voelend hart’ A Son Altesse Royale van Frankrijk, waarin ook vóór alles geklaagd
wordt over het antikatholieke gedrag van de Fransche soldaten. De schrijver klaagt
bitter over het beleg voor Leuven, dat hij noemt: ‘la levée de bouclier qu'ils ont faict
devant une ville, qui est le sejour seulement des Religions et des Muses’. Daarvoor
werden ze reeds gestraft: ‘Ils ont faict experience, que la Minerve qui y réside, est
une Pallas dans les occasions’. En dan gaat het tegen Richelieu, ‘ce cardinal, qui n'a
rien de grand en soy que la dignité qu'il porte & qu'il ne merite pas’. Hij toont zich
een vijand van de Kerk. ‘Ses principaux ministres sont hérétiques’. God moge
Frankrijk en zijn koning van dien ‘Anti-Cardinal’ bevrijden.
Het derde stuk in de hier besproken brochure is het gedicht La Leçon de Louvain
aux François.
De Franschen komen af om te Leuven te studeeren.
Louvain ne pourra se deffendre:
Nous y passerons maistr' aux arts,
Ces professeurs sont des couarts:
A l'abord nous les verrons rendre.

(1) Zinspeling op de verminking die vele Fransche en Hollandsche soldaten ondergingen toen
ze van Leuven vluchtten.
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Dit is een vergissing, antwoordt Leuven.
Tout beau: vous estes trop meschants:
Ils quitteront bien leurs volumes;
Et pour tailler toutes vos plumes
Les canifs sont assez trenchants.
Louvain plus que vostre Sorbonne
A de science, & de renom.
Vostre argument en droict canon
N'est pas si fort, qu'il les estonne
France vous vous vantez en vain,
Que les Muses vous sont amies:
Puis qu'aupres des Academies
Vos nourissons meurent de faim.

De studenten zijn nu op de vlucht en zijn erg boos op Richelieu, die ze zoo in den
steek laat en alleen met woorden zal paaien.
Ils font une laide grimace
Contre Monsieur de Richelieu:
Oui s'estant faict un riche lieu,
Leur faict espouser la besace.
Ce Prélat plein d'humanité,
De douceur, de misericorde,
A desia faict filer la corde,
Pour finir leur calamité
Dieu! qu'il prépare un bel éloge,
Pour ceux qui sont morts en ces lieux:
Ils seront comme petits dieux
Marquez dans son martyrologe.

Daarop volgt dan opnieuw een tamelijk barbaarsche, spottende zinspeling op de
afgesneden ooren der Fransche soldaten, en een geestiger uitweiding over den
gallischen haan.
Certes ce n'est à l'advanture
Oue les Latins bien advisez
Ont du nom de Coq baptisez
Vostre trop superbe nature.
Sur les pointes des hautes tours
Les coqs sont mis pour girouettes:
La legereté de vos testes
Vous faict faire encor plus de tours
.....
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Voyez comme sans rien changer
Le coq vous ressemble a merveille:
Puis que par son chant il resveille,
Celuy qui le doit esgorger.

En tot slot komt de volgende woordspeling:
Gardez soigneusement vos restes
Car nous ferons d'austres pasquins(1)
Si de grands coqs, comme vous estes,
Vous devenez tous des coquins.

IV. Rymdicht ter eeren die Maeght Loven. - de rederijkers uit de ‘Roose’
en hun aandeel in de literatuur over het leuvensch beleg. - Die triumph
van den lovenschen willecom. - een dichterlijk repertorium van de
gedichten over den veldtocht van 1635-36.
De rederijkers uit de aloude kamer der Roose waren over de gebeurtenissen van het
jaar 1635 en over het ontzet van hun stad al even geestdriftig als de studenten der
Alma mater. Meer dan een gedicht in de politieke literatuur, die ons bezig houdt, is
uit die kamer gekomen en draagt er dan ook al de traditioneele kenmerken van.
Wij vestigen eerst de aandacht op het Rym-dicht ter eeren die Maeght Loven,
verschenen ‘tot Brussel, by Anthoni Mercans, woonende in 't Straetken vander Elst
teghen over het Begghynhoff’ en opgedragen aan al de beschermers van de
Leuvensche Kamer(2). Ziehier de opdracht: ‘Toe-ghe-eyghent den eerbaren Marcus
de Man, prince; den edelen Heer Borghemeester Myn Heer Francoys de S. Victor,
over-hooft-man; Peeter van Rivieren, rentmeester, onder-hooftman; Guillam Librechts,
Coninckstaebel; midtsgaders alle Over-Dekens / Dekens / Facteur / ende alle
Lieff-hebbers der oude ende edele Reden-rycke Kaemer de Roose binnen Loven.
V.L.O.D.I.C.R.’.
Het Rymdicht bevat vijf strophen, die elk met een letter van

(1) Spotdichten.
(2) Recueil de Pièces relatives aux Pays Bas. Kon. Bibl. Brussel, stuk nr 13.
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den naam MARIA beginnen. ‘Nu magh men wel met eeren Loven loven’ luidt het
eerste vers. Lovens vroomheid spant de kroon en daarom geniet Loven de goddelijke
bescherming! Reeds in 1541 bleek zulks toen Marten van Rossem met zijn Geldersche
benden de stad kwam belegeren en door de burgers en de studenten verjaagd werd(1).
In 1583, toen Antwerpen, Brussel en Thienen in handen van de Calvinisten waren,
was Leuven op het punt ook in hun handen te vallen. ‘Den vyandt was doen boven
die mueren / met 't Vendel in de handt’, maar hij werd door de Leuvenaars neergeveld.
Dan wordt nog herinnerd aan de moeilijkheden met Prins Maurits en eindelijk aan
het beleg in 1635.
Op het Rymdicht volgt in dezelfde brochure Een nieuw Liedeken ter eeren die
Maeght Loven. Op de wyse: Verheught u Gheesten metter spoet. Het is een
allegorische verwikkeling naar rederijkerstrant. Godt, Maria en Minerva beschermen
de Leuvensche maagd tegen Mars, die haar met geweld zoekt te nemen. Hij liet zich
helpen door Vulcanus, die appels zond van veertig pond, doch geene als Venus er
naar Paris wierp. Leuven wierp dergelijke veertig-ponders terug, zoodat Geus-neef
en de Franschman ‘desolaet’ moesten aftrekken.
Een derde gedicht bevindt zich nog in hetzelfde boekje: Een ander ter eeren den
Prince Cardinael Ferdinandus Infante van Hispaingnien / nopende het
onrechtveerdigh Oorlogh des Koninghs van Franckrijck Ludovicus den XIII met zijn
Hughenotten / ende den Prince van Oraignien met die Hollantsche Calvinisten teghen
het Neder-Landt.
De dichter richt zich tot de ‘edel artisten en die de konste mint’ om ter eere van
den Prins Kardinaal Ferdinand te zingen.
CALLIOPE, wilt nu openen mijn verstandt /
Nempt my oock by der handt // MINERVA om te schryven /
Den loff / van den edelen Prins Ferdinandt,
Die Godt hier sandt.

(1) Deze episode vond eveneens weerklank in de volkspoëzie der 16e eeuw. Zie Paul Fredericq:
Onze Historische Volksliederen van voor de godsdienstige Beroerten der 16e Eeuw. (Gent,
J. Vuylsteke, 1894. - LXXVI tot LXXX.
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De overeenkomst tusschen Frankrijk en Holland wordt herinnerd, de samenkomst
der beide legers, hun eerste succes, de verwoesting van Thienen en al de ergerlijke
daden daar bedreven. Eindelijk wordt nog een strophe aan het beleg en den aftocht
van Leuven gewijd.
De herkomst uit de kamer der Roose wordt aangegeven in twee versjes, die op het
gedicht volgen:

Incarnatie.
Wil roseLiers LoVen U Maeght
Want ghII goDt en ons behaeght.

Onder het gedicht staat de kenspreuk: ‘Copt al naer t'best ROOSELIER’.
Het belangrijkste stuk dat uit de Leuvensche rederijkerskamer kwam is Die Triumph
van den Lovenschen Willecom. Waertoe gheroepen worden allen die omliggende
steden / om al-hier Godt te loven ende te dancken van het weldaet d'welck hy ons
bethoont heeft door het voorbidden van de H. Maeghet Maria. (Ghedruckt in 't Jaer
ons Heeren / M.DC.XXXV)(1).
Leuven roept welkom tot al degenen, die, na het beleg, gedichten hebben
geschreven tot haar eer. Zij biedt aan elk ‘van Rooskens soet van geur een blom’.
Dit vers met de woorden Rooskens, geur en blom in Romeinsche letters, waar al het
overige in gothische letters gedrukt is, wijst er natuurlijk op, dat het lofgedicht uit
de kamer der Roose afkomstig is.
De dichters worden uitgenoodigd om zich thans te verheugen in de overwinning
en hulde te brengen aan den Prins-Kardinaal, Grobbendonck, Ribaucourt, Wesemael,
Preston, Eynhout, den Rector, den Meyer, Mijnheer Van Winghe en den burgemeester.
Daarna worden de dichters één voor één vermeld niet bij name maar door opgave
van den titel van het gedicht, dat zij op de gebeurtenissen van 1635-36 schreven.
Zoo krijgen wij hier een rijk repertorium van politieke gelegenheidsgedichten niet
alleen over het beleg voor Leuven, maar ook over de verwoesting van Thienen, de
inneming van de Schencke-Schans en alles wat bij dien veld-

(1) Recueil de Pièces relatives aux Pays Bas. Kon. Bibl. te Brussel, nr 5060, stuk nr 53.
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tocht voor onze dichters bezingenswaardig was. Deze aanzienlijke lijst toont ons,
dat in de 17e eeuw, zooals in de 16e, de rederijkers nog voor een groot deel de tolken
waren van de openbare meening. Het lijdt immers geen twijfel, dat de meeste dichters,
van wie hier een gedicht wordt opgegeven, tot de een of andere kamer van rhetorica
behooren, evengoed als de Roselier, die hen hier verwelkomt, of Jakinet, dien wij
reeds te Thienen onder die zangers aantroffen.
Wij nemen de passage uit Die Triumph, waarin al die gedichten aangestipt worden,
volledig over en voegen er in voetnota de bibliographische identificatie van de ons
bekende stukken bij. Dit kunnen wij gelukkig voor de meesten doen.
Komt oock Frans-Geus Haesop die my seer wel beschrijft
Al t' gheen is in u pen' / al tot mijn eer beklijft.(1)
Hoe wel dat Momus u / heeft willen wat bespotten /
Die noch al metter tijt door oneer moet verrotten.(2)
En oock die daer voorhoudt den Prins worden Doctoor,(3)
Weet hij is wegh ghegaen / rechts met een Midas oor /
Hy roock my veel te seer al naer Oraigni schellen /
Soo badt ick dat hy my / niet voorder meer soud' quellen.
Kompt oock die daer beschrijft die Kaus al op zijn hooft,(4)
Want ghy hebt hem daer med' zijn sinnen heel berooft /
Ghy weet wel dat het was al veel te wermen weder /
Soo dat hy heeft die Kaus gheworpen boven neder.
Dan kompt gy ooc hier by / die hem maeckt een Blau-scheen,(5)
My dunckt dat ghy daer toe / sekers en hebt gheen reen:
Ghy weet hy is al out / en loopt als kinders pleghen /
Soo dat hy wel van selfs erghens kan loopen teghen /
Die daer schrijft mijn Triumph,(6) en oock die het Beklagh
Van den Prins(7) heeft ghemaeckt verwacht ick dagh te dagh.
Kompt Spieghelt Geusen u, en aensie u-lie vlecken /

(1) Rec. de Pièces rel. aux P.B. Stuk nr 10. Zie onze bespreking van de stukken over de
verwoesting van Thienen, Kap. VII.
(2) Zinspeling op P. Nootmans' Orangens-Leliens-Blijf-Faem. Zie id. id. Kap. VIII.
(3) Zie dit hoofdstuk.
(4) Rec. de Pièces rel. aux P.B. Stuk nr 9. Wordt door ons verder besproken.
(5) Rec. de P. rel. aux P.B., nr 11. Zie ons hoofdstuk over Thienen, Kap. II.
(6) Id. id. nr 7. Wordt door ons verder besproken.
(7) Id. id. nr 17. Id. id.
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Ghy nu noch nimmermeer / en sult konnen gedecken.
Daer meed' komt daer noch een / en roept hem naer Hollant
Als willekom(1) een Heer / ghy weet zijn pyn in 't tant /
Die men zijn beste doet / al om hier uyt te trecken /
Ghy soudt soo goeden coop met groote Heeren gecken /
Niet te min komt al aen / ghy waert verabuseert /
En meynden dat syn gelt ghelijck was verteert.
Den Dichter van den Rym(2) en derf ick niet ontbieden /
Want ick door Fama hem doen roepen al die lieden /
Ontbyt(3) ghy blijft oock langh / ick meynde u voor d'eest
Te schrijven op de Rol / te teecken op die leest /
Wat gingh u over oock / den Ombyt hem te schencken /
Ghy wist ons Kermiss' wel / hadt hem dat doen ghedencken /
Hy waer als-nu noch hier / trouwens ontbiedt hem weer /
En gheeft hem den Ombyt, en oock al zijn verteer.
Dats waer ick had' bykans den Fransman(4) gans vergeten /
Die anders niet en riep / dan drincken en van eten /
Dat sy t' saemender handt my komen hier ontrent /
Dat men als-nu van al / krackeel maecken een ent.
Hoe schreeuwt ghy oock alsoo / en wacker maeckt die Geusen?(5)
Want ickse niet en soeck / sy hebben langhe neusen /
Kompt ghy alleen maer by / ghy weet wel wat ick meyn /
Want ick heel suyver ben / die Geusen seer onreyn.
Noch prys ick u kompt hier / die hun in 't slaep wilt wieghen,(6)
Die daer meynden soo hoogh' als Icarus(7) te vlieghen /
Die daer het Erffgenaem / ons welvaert / end' s'Lants kint /
Meynden voorwaer te zijn in beyd' zijn ooghen blint /
Een kindt dat metter tijdt hun noch soo sal doen swellen /
En door Mars eyghen handt / ter neder sal doen vellen.
Ick peysde niet op u Hollandtschen Bietebauw(8),
Ick weet wel door den noot zijt ghy geworden flauw /
Doet doch aff u marot / en wilt oock by ons blijven /
En maecktse heel vervaert die ons willen bekijven.
Ick en soeck gheenen twist / dan Minnelijck accoort
Die dat niet lijden magh / doetse al springhen voort /

(1) Rec. de P. rel. aux P.B., nr 8. Zie dit hoofdstuk.
(2) Id. id. nr 13. Zie dit hoofdstuk: Rymdicht.
(3) Id. id. nr 15. Zie dit hoofdstuk.
(4) Id. id. nr 3. Zie ons Hfdst. over Thienen, Kap. Vl.
(5) Rec. de P. rel. aux P.B., nr 16. Reeds terloops vermeld in dit hoofdstuk.
(6) Id. id. nr 22a 22b. Zie ons hoofdstuk over Thienen.
(7) Id. id. nr 36. Id. id.
(8) Id. id. nr 30. Wordt verder besproken.
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Oft vuertse naer de Dijl al met den Rollewaeghen(1)
Op datse naer der handt van dorst niet hoeven klaeghen /
Of setse op den Neus den Bril(2) die hun wel past /
Waer door men werdt ghewaer hy is een onweerdt gast /
Waerom heet ghy den Prins oock moet ick weeten vluchten?
Ghy maeckt my heel beroert met dees vremde geruchten.
Kompt brenght hem beyder handt / hy is doch mynen vrient /
Ick wil hem gheven al / al dat my niet en dient.
En d'erghste datter is en oock al heb van doene /
Doet ghy daer vluchten siet die Haenen(3) alsoo koene /
Komt brenghts' oock wederom / wilt ghy wesen ghespan /
Oft houde u voor een heel ongestadigh man:
Maeckt dat hy mede kom' Neusen allederhanden(4)
Al waeren sy groot / als zijn van mijn vijanden /
Oft als den Reusen neus / t' sy scheeff / krom / ofte recht /
Dat hy van als meed' bringh soo is hy een fijn knecht.
Die Nyp-tangh(5) oock daer by / ofter ghebreck aen waere /
Aen die Neus-wijsche liens / die men hier siet vergaere.
Het lachen en ghekrijt(6), kompt oock al herwaerts aan /
Maer kompt lacchen alleen / het ghekrijt laet dat staen.
Die Vette Schencke-schans(7) en wil ik niet vermuylen /
Die ick veel liever heb' dan allen die nacht-uylen.
Kompt schenckt my vry van als wat ick als nu behoeff /
Kompt Maert-spraeck met u Vrouw(8), want ick naer u toeff.
Om tot den Willecom, alles ghereedt te maecken /
Brenght met den Wisselbrieff(9), kan hy tot hier gheraecken.
Met die Croaten al / te weten hunnen dans(10),
Die sy t' saemender-handt / houden al met den Frans.
De Langhe-logen-tongh(11) en wil ick hier niet hebben /
Ick sagh hem liever slaen / met stocken op zijn rebben /

(1) Rec. de P. rel. aux P.B., nr 40. Zie ons hoofdstuk over Thienen, Kap. V.
(2) Id. id. nr 21. Wordt verder besproken.
(3) Id. id. nr 32. Zie ons hfdst. over Thienen, Kap. III.
(4) Id. id. nr 26.
(5) Id. id. nr 42. Wordt verder besproken.
(6) Id. id. nr 47. Id. id.
(7) Id. id. nr 34. Id. id.
(8) Id. id. nr 51. Id. id.
(9) Id. id. nr 41. Id. id.
(10) Id. id. nr 49. Id. id.
(11) Id. id. nr 44. Zie ons Hfdst. over Thienen, Kap. VIII.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

366
Maer wel die het beschrijft / ick weet niet wie hy is /
Maer halvelincx wel ken / ist dat ick niet en mis(1).
Icarus(2) kompt oock by / maer wilt hier niet hoogh vlieghen /
Want wy zijn hier te wijs / u selven moght bedrieghen /
Want hy met Dedalus niet vlieghen kost te deegh /
Waer door dat hy den loon al in die Zee kreegh /
Frans en Hollants verkeer(3), wilt hier oock leeren spelen /
Niemant als nu ter tijt / en magh my hier vervelen /
Men leert alhier van als / die sotten maecken wys /
Die daer het eerst verliest / daer naer noch kryght den prys.
Den Geusen Requiem(4), wilt den tijdt wat verwachten /
Tot dat w'in Pace zijn / maer ghy wilt niet vernachten /
Ons oock te komen by / den Koster wilt med'bringhen /
Opdat wy metter tijdt te Deum moghen singhen.

Met deze lange lijst is de reeks nog niet uitgeput. Dit weet de dichter van Die Triumph
heel goed en hij richt zich dan tot al degenen, die hij mocht vergeten hebben om ze
gezamentlijk uit te noodigen. Hij wendt zich nog in het bijzonder tot twee groepen:
de dichters die in het Fransch schreven en de dichters van Thienen.
Wat de eersten betreft, wilde de Leuvensche dichter ze eerst uit ‘korzelheid’ niet
uitnoodigen, maar hij weet niet of die dichters Franschen zijn of Walen, die even
goed Fransch spreken, en besluit dan maar om ze toch te vragen. Wij hebben hier
reeds de twee Chansons nouvelles besproken, waarschijnlijk door Franschsprekende
Leuvensche studenten gedicht. Daarbuiten kennen wij nog Balet des Franchois et
Hollandois en Brabant(5), de Complainte du Prince d'Orange sur sa retraite de
Louvain(6) en de Relation triste et veritable des cruautez et tyrannies que les deux
armees Hollandoise & Françoise ont faict dans la Ville de Tillemont(7).
Met buitengewone genegenheid is de Leuvensche rederijker bezield voor de
dichters van Thienen. Hij prijst vooral de Afbeeldinghe van den courtoisen Franschen
ende ghenadighen Broeders-

(1) Zinspeling op de laatste verzen van dit gedicht.
(2) Rec. de P. rel. aux P.B., nr 36, zie ons Hfdst. over Thienen, Kap. V.
(3) Id. id. nr 27. Wordt verder besproken.
(4) Id. id. nr 42 (2) en nr 52. Wordt verder besproken.
(5) Rec. de P. rel. aux P.B., nr 31. Wordt verder besproken.
(6) Id. id. nr 29 (3). Id. id.
(7) Id. id. nr 4. Zie ons Hfdst. over Thienen.
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aert(1), het Droevigh Beklagh van een Thiensche Maeght(2) en het Swaermoedigh
Considereeren(3).
Al die poëten zullen samen kermis vieren met de Rhetorica van Leuven en jubelen
ter eere van den Prins-Kardinaal, den redder van Brabant.

V. Klachten van den Prins van Oranje.
Sommige hekeldichten op Frederik-Hendrik en zijn Leuvensche misrekening werden
in den populairen toon der klaagzangen opgevat.
Dit is b.v. het geval met het stuk: Den Prins van Orangie beclaecht hem dat hij
soo qualyck in Brabant heeft geleeft, ende dat hy soo schandelyck de maechdelycke
stadt van Loven heeft moeten verlaten(4). Op een los blaadje met de kenspreuk: Wie
sout dencken? en de melding: Cum Licentia.
Frederik Hendrik heeft geen rust meer sedert hij voor Leuven moest vluchten. ‘O
drayende Fortuyn!’ Wie had ooit gedacht dat zijn macht zoo ineens kon gebroken
worden? Hij betreurt zijn branden en plunderen, zijn verbond met de Franschen. Hij
herinnert zijn overwinningen op Maastricht, Den Bosch, Roermond en Venlo, en
voelt nu bitter de nederlaag. Hij wenschte al terug te zijn te 's Gravenhage en bevrijd
van de Franschen. De Staten zullen hem niet gaarne met die gasten terug zien. Het
spijt hem vooral, dat hij juist die beschaming moest ondervinden voor ‘'t vest der
Papen’, voor ‘d'onstercke Papen stadt’ zooals hij Leuven noemt. Hij herinnert aan
de Brabantsche bespottingen, aan het Haesop Brantstichter tegen hem gericht, en
aan het ‘Treeter en Honsvot’ tegen zijn Franschen ‘Compagnion’, nu weet hij geen
raad meer.
‘Och of ick waer van hier wat is het my een cruys /
Och of den Fransman waer van my! en ick waer t' huys’.

In denzelfden trant is het Fransche gedicht: Complainte du Prince d'Orange sur sa
retraite de Louvain: Sur la voix du Pasto-

(1) Rec. de P. rel. aux P.B., nr 3. Zie Hfdst. over Thienen, Kap. Vl.
(2) Id. id. nr 5. Id. id. Kap. IV.
(3) Id. id. nr 5 (2). Id. id. id.
(4) Id. id. nr 17.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

368
rale(1). Zijn bondgenootschap met de Fransche wordt hem bitter verweten.
Les François ne sont autrement
Canailles de trahison remplie
Et neantmoins à eux tu te fie.

Hebben zij niet reeds den degen tegen hem getrokken, onder voorwendsel, dat hij
niet vlug genoeg voortgang maakte en dat hun machtig leger aldus als rook verzwond?
Dan komt de spot tegen den Prins zelf naar aanleiding van zijn vlucht. Hij leerde
te Leuven van ‘Maistre Grobbendonck’ ‘le droit Canon’. Die van Thienen zullen
van hem blijven spreken als van een ‘grand boutefeu’ en een ‘grand violeur’. God
heeft hem gestraft.
Het is maar best, dat de Prins aan niemand vertelle waar hij van daan komt, hij
kan er geen eer bij halen.
Het best ware nog, dat hij zich aan den Prins-Kardinaal kwam onderwerpen.
Si tu veux faire comme dit le sage,
Pour estre guary de ton mal,
Prend recours au Prince Cardinal,
Et viens mettre tes armes à ses pieds,
De toy vrayement aura pieté,
Moyennant quittant de ta foy fause
Jamais ne reprocherat tes maulx.

VII. Het Ontzet van Leuven aan God en de H. Maagd toegeschreven.
Van de goddelijke tusschenkomst in de bevrijding der stad wordt in de meeste
gedichten gewag gemaakt, maar er is er één, waarin deze gedachte met bijzonderen
nadruk wordt ontwikkeld. Het is het Nieu Liedeken waer in betoont wort / dat boven
al het Ontset van Loven Godt moet toegheschreven worden. Op de wyse: Ick lagh en
fanteseerden, &c., op een los blad uitgegeven ‘tot Loven / By de Weduwe van
Hendrick Hastens / Anno 1635’(2).

(1) Rec. de P. rel. aux P.B. nr 29c.
(2) Id. id. nr 20.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

369
Leuven mag nu haar rouwkleederen afleggen en God ter eere een lofzang aanheffen.
Aan God en ‘nimant el’ heeft de stad inderdaad haar verlossing te danken. Wat waren
de ‘vesten cranck’, de poorten ‘van bolwerck onvoorsien’, de zwakke muren, het
‘geschut van cleyn bediet’, de ‘boorgers meest in vreden en ruste opgehevoeyt’, de
soldaten ‘soo weynich int ghetal’, wat was het heele weerstandsvermogen van Leuven
tegenover de twee ‘vyanden fel’, echte ‘Duyvels gesanten’, die haar bestormden dag
en nacht? Dat alles was ‘van cleynder baeten’ voor de stad.
Dus hoe dat wy 't gronderen
En insien meer en meer,
Hoe wy ons meer verneren
Moeten voor Godt den Heer,
En segghen met waerheden
Godt en die Maeght voor waer
Hebben voor ons ghestreden
Teghen des helsche schaer

Die hulp van God en de H. Maagd bleek in den nacht toen de vijanden verschrikt op
de vlucht sloegen en al hun wapens, kruit en lood achterna lieten. Dit was de straf
voor het goddeloos bedrijf te Thienen.
Welaen met melodyen
Looft dan tot 's vyants spyt
Godt die van alle sijen
Alleen u heeft bevreyt...

In een jaarlijksche huldeprocessie zal den bijstand der Heilige Maagd herdacht
worden.
Jaerlyckx wilt oock omdraghen
T' beldt van Godts Moeder soet
Die u van 's vyants laghen.
Oock mede heeft behoet
En die door haer ghebeden
Godts toren heeft ghestilt
Want lanck van uwer Steden
Is sy gheweest den schilt.
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Leuven moet dankbaarheid toonen aan al wie haar beschermde.
Soo sal Godt synen seghen
Senden in overvloet
Over al uwe weghen,
Lant, kinders ende goet;
Want danckbaer van weldaden
Te zijn, met herten reyn,
Doet eeuwich der ghenaeden
Hier vloyen Godts fonteyn.

Deze dankbaarheid spreekt eveneens uit een ander lied, dat te oordeelen naar den
dichtkrant en naar de kenspreuk ‘Pluckt Rooskens op SCHOON HAGHEN’ uit de
rederijkerskamer De Roose afkomstig is. Het werd op een los blad verspreid zonder
jaartal, plaats, noch drukkersnaam, onder den titel: Een nieu Liedeken van het Belegh
der Stadt van Loven, op die wyse, vreest menschen opder aerden die liggen in sonden
subijt(1).
Het verhaal van al het voorgevallene wordt nog eens kronijkachtig in strophenvorm
herhaald om te besluiten met den lof der H. Maagd:
Lof Maria, Princes vol weerden /
Godts Moeder ghebenedijt /
Alle Coningen opder eerden /
Die moeten u loven altijt /
Ghy hebt ons voor ons vyanden bevrijt /
Die hier wouden comen int Lovens crijt /
Sy hadden ons doodt ghesworen /
Haer dreyghementen zijn al verloren.

VIII. De Dans der Franschen vóór Leuven. - De Croatendans.
De vergelijking van een gevecht met een dans komt in onze strijdgedichten, zooals
trouwens elders ook, herhaaldelijk voor. Vooral de Franschen, bij hun nederlaag bij
Leuven, worden blijkbaar met voorliefde als dansende voorgesteld. Ook de
overwinnende Croaten bij de Schenke-Schans worden, wanneer ze vechten,
geschilderd alsof ze een wilden dans uitvoerden. In de meeste

(1) Rec. de P. rel. aux P.B., nr 14.
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gedichten komt deze vergelijking slechts terloops voor in de beeldspraak, maar in
een paar wordt ze tot een volledige allegorie ontwikkeld.
Wij citeeren eerst het aardige Fransche gedicht: Balet des Franchois et Hollandois
en Brabant (Imprimé a Paris, l'an M.DC. XXXV)(1). Deze plaatsopgave is fictief en
zeer waarschijnlijk is de brochure gedrukt op de persen van de We van Huibrecht
Antoon Velpius, te Brussel.
De heele veldtocht van 1635 wordt geschilderd als een groote danspartij, uitgevoerd
door ‘une troupe de France des plus habiles pantalons’ in medewerking met
Hollanders, doch het is vooral bij Leuven, dat de dans echt lustig wordt.
Apres faisons mille sottises
Devant la Ville de Louvain,
Ils creurent que leurs entreprises
Seroient empeschées en vain.
Mais tost une vaillante bande
Des soldats du brave Preston,
Leur fit danser la Sarabande,
A la mesure du baston.
Visemal, & ses compagnons,
A ces troupes de soif taries,
Fit bien mettre sans violons
En cadence des Canaries,(2)
Les Bourgeois & les Escoliers
Vouloient voir danser la Pavane
Mais les beaux danceurs, non guerriers
Tirerent tost à leur cabane.
En leurs entreprises frivoles,
Se voyans tous mourir de faim,
Ils faisoient mille Cabrioles
Pour avoir un morceau de pain.
Leur chefs (o bande desloyale,)
Heretiques comme des chiens,
En pensans danser la Royale,
Ils ont dansé les Matachiens(3)

(1) Rec. de P. rel. aux P.B. nr 31.
(2) Canarie = oude dans, waarbij zonderlinge gebaren werden gemaakt, om zg. de wilden der
Kanarische eilanden na te bootsen, waar vandaan deze dans afkomstig scheen te zijn.
(3) Lees: matassins = bespottelijke dansers met rinkelbellen aan de kleederen. Ook naam van
den dans door hen uitgevoerd.
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Tandis qu'ils recroient la ville
Par ces beaux sauts, devant nos forts
On les fit danser mille & mille
La Machabée avec les morts.
S'ils pouvoient danser l'Avignonne
Ils le feroient de tresbon coeur:
Mais elle ne leur est pas bonne
Quand nostre Prince est le vainqueur.
Ils voudroient sortir de destresse,
Pressez tant de peur que de faim,
Pour danser les bransles de Bresse
En un autre lieu que Louvain.
Il leur faut trousser la malette,
Et faire le dernier balet,
Et que tous dansans la Valette,
Ils nous disent, vostre valet.
Ils fuyent donc sans aucune attente,
Sçachans les croates venir,
En dansant si fort la courante,
Qu'ils ne se peuvent retenir.
Ils firent tres bien pour leur garde
De trainer avec eux du Pont:
Sur lequel dansant la Guimbarde
Ils eviterent un bel affront.
Puis entrans dans les Bergamottes
Nos gens suivirent leurs talons
Pour leur mettre en main des marottes
Il (sic) faire rire les Walons.

Het andere door ons bedoelde gedicht is Den Dans vande Schencke-Schans die de
Crauwatten dansen in de Betuwe (Gedruckt tot Amsterdam, by Jooris Jansens inde
stadt van Utrecht). Dit adres is fictief en verbergt een of anderen Brabantschen
drukker.
Aan al de steden en provintiën van Noord-Nederland wordt om de beurt iets
onaangenaams of dreigends gezegd naar aanleiding van de inneming van de
Schencke-Schans. Eenige staaltjes maar:
Doctoren van Leyen wilt u verblyen
Die van Loven sullen u de keyen snijen.
.........
Voort ghy dwaes ende mallende Hollandt,
Compt cust terstont het ghewiechde kint de
voeten ende handt.
........
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Seelant ghy hebt gheroepen mosselen / eer sy waren aen kant
Daerom neempt den spieghel inde handt /
Spieghelt u wel / ende en zijt niet langher rebel /
Of den Leeuw fel ende den Arent snel verschueren uwen waeter Otters vel.

Daarop volgt dan Den Crauwaten Dans, waarin o.a. de volledige verovering van
Holland door den Prins-Kardinaal voorspeld wordt. De zes eerste verzen zijn
heelemaal op het dansthema gebouwd:
Wat doen de Crauwaten aen de Schencke-Schans /
Sy dansen rontom eenen dans.
Danst den Prins van Orangien me den pas?
Neen hy en can / dan hy singt van verre den bas /
Maer den Prince Cardinael danst de Pavande de Spaignie /
Met syn Wallen / Gelders ende t' volck van Allemaignie /

IX. Afgehouwen Ooren. - Galimatias des Oreilles coupees. - Een
repertorium van Fransche strijdgeschriften over den veldtocht van
1635-36. - Allegorie op de Passie.
Bij de bespreking van het gedicht Den Hollantschen Jaw en de Fransche Krauwey(1)
vernamen wij reeds, dat op den aftocht na het beleg voor Leuven vele Fransche en
Hollandsche soldaten door de hen achterna zettende ruiters den neus en de ooren
afgesneden werden. De auteur van bedoeld gedicht verklaart o.m. zelf gezien te
hebben, dat men die neuzen en ooren verkocht ‘voor goed geld’!
In verschillende andere gedichten over den veldtocht van 1635-36 wordt er van
deze onmenschelijke bijzonderheid ook gewag gemaakt. In de Leçon que la noblesse
Françoise et Hollandoise a appris a l'Academie de Louvain(2) wordt er gesproken
van een ‘escadron essoreillé’; van Franschen wier ooren men afsneed opdat ze het
nieuws van hun nederlaag niet zouden hooren; en van de Croaten, die zich
onderscheidden in dat afsnijden der ooren:

(1) Zie ons Hfdst. over Thienen, Kap. I.
(2) Univ. Leiden, Cat. Thysius, 3997.
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Certaines troupes Alemandes,
En ayants esvanté l'odeur,
Viennent à nous avec ardeur,
Pour nous en faire les demandes.
Ils scavent desia la façon,
Comme on doit couper cette plante.
Chacun porte sa faux trenchante,
Pour en faire bonne moisson.

Een heele brochure met allerlei satirische uitvallen tegen de Franschen werd op het
thema der afgesneden ooren gefantaseerd: Galimatias des oreilles coupées ou le
Francois criant: ou sont mes oreilles? composé par l'Autheur, qui porte nez & barbe,
& deux oreilles en teste, non comme plusieurs en France, pendues a la ceinture
(M.DC.XXXV). On les treuve en Brabant(1).
Het is een mengsel van betrekkelijke geestigheid en wreedaardige grofheid.
De Franschman, die zijn ooren verloor, moet zich troosten want zijn beste lid, zijn
tong, die nog goed werkt, heeft hij toch bewaard. Waarom zoo jammeren voor een
stuk vleesch? Er worden er bij de vleeschhouwers zulke groote verkocht. De
Franschen, die in Brabant hun heele hoofd verloren, zijn er erger aan toe. Het is
eigenlijk voor den Franschman een voordeel geen ooren meer te hebben. Hij heeft
geen oorlepeltje meer noodig om ze te reinigen, hoeft geen oorbeesten meer te vreezen
en moet ook niet duchten, dat hem nog iemand de ‘puce à l'oreille’ zal zetten. Zoo
hij doctor wordt, zal men hem niet meer ‘doctor met lange ooren noemen’. De ooren
dienen de Franschen op dit oogenblik alleen nog om slecht nieuws te vernemen. Hij
heeft zijn ooren toch niet meer noodig om de mis te hooren, vermits hij de partij der
kettersche Hollanders heeft gekozen.
Waartoe zouden hem zijn ooren inderdaad nu nog te pas komen? Misschien om
al de pamfletten en spotdichten te hooren die tegen hem gericht worden?
En hier krijgen wij nu een opsomming van verscheidene meestal Fransche schriften,
die de politiek van Richelieu en de oorlogsdaden van zijn troepen voor Thienen en
Leuven hekelen. Het is een lijstje in den aard van het reeds besprokene uit den

(1) Universiteit Leiden, Catal. Thysius, 4007.
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Triumph van den Lovenschen Willecom, een repertorium van de in het Fransch
gestelde Brabantsche strijdliteratuur uit die dagen. Daar worden vermeld: Le Songe
du Flamand(1), een redevoering over de Furie Françoise(1), de Catalogue d'aucuns
livres nouveaux qui se vendront à la Foire de Francfort(1), de Cruavtez de Tillemont(2),
een brochure over de inneming van de Schenckeschans(3), de ‘Vingt cinq nouvelles
du Messager passé par tout’, de Prophetie van den Rabbi Ben-oni; het Infans in
cunis; de Leçon, die de Franschen te Leuven ontvingen(4); de Oreilles à vendre; Le
Partage avec l'Hollandois & l'Apposition y faite; alsook Le Latin d'un pedant qui
desjeune & le disner Francois.
De meeste van deze geschriften hebben wij terug gevonden, zooals blijkt uit de
hierbij gevoegde voetnota's, doch er blijven er enkele over, waarvan wij totnogtoe
geen exemplaar konden opsporen.
De spotternij van het Galimatias gaat voort. Al de oude en de nieuwe modes in
de Nederlanden komen uit Frankrijk. Laat de Franschen nu ook als een nieuwe mode
het afsnijden der ooren invoeren en doen als het beest uit de fabel, dat zijn staart
verloren had en dit nadien als een voordeel voorstelde. De Franschen zouden daarbij
de volgende toespraak kunnen houden: ‘Ha qu'il est difforme d'estre affublé d'oreilles!
que sont elles autreschoses, que deux boëtes d'excremens, estuis d'immondices, &
de gomme, ne ressentant en rien son Arabie, niches aux bestioles nuisibles, portaux
toujours ouverts, par où entrent en nos ames la douleur, la crainte, le courroux, la
haine, & toutes les passions

(1) Relation veritable des hauts faits d'armes des Mareschaux de France Chastillon & Brezé en
la conqueste du Pays Brabant és mois de Juin, & Juillet 1635. Le Songe du Flamand, ou est
inséré un petit discour de la Furie Francoise et de la Retraite Espagnolle. Avec le catalogue
d'aucuns Livres nouveaux, traitans d'affaires d'estat, qui se vendront à la prochaine Foire de
Francfort. Le tout fort plaisant & recreatif. On les vend à Paris, sur le pont neuf.
(Waarschijnlijk een druk van Velpius te Brussel). - Rec. de Pièces relat. aux Pays Bas, nr
46.
(1) Relation veritable des hauts faits d'armes des Mareschaux de France Chastillon & Brezé en
la conqueste du Pays Brabant és mois de Juin, & Juillet 1635. Le Songe du Flamand, ou est
inséré un petit discour de la Furie Francoise et de la Retraite Espagnolle. Avec le catalogue
d'aucuns Livres nouveaux, traitans d'affaires d'estat, qui se vendront à la prochaine Foire de
Francfort. Le tout fort plaisant & recreatif. On les vend à Paris, sur le pont neuf.
(Waarschijnlijk een druk van Velpius te Brussel). - Rec. de Pièces relat. aux Pays Bas, nr
46.
(1) Relation veritable des hauts faits d'armes des Mareschaux de France Chastillon & Brezé en
la conqueste du Pays Brabant és mois de Juin, & Juillet 1635. Le Songe du Flamand, ou est
inséré un petit discour de la Furie Francoise et de la Retraite Espagnolle. Avec le catalogue
d'aucuns Livres nouveaux, traitans d'affaires d'estat, qui se vendront à la prochaine Foire de
Francfort. Le tout fort plaisant & recreatif. On les vend à Paris, sur le pont neuf.
(Waarschijnlijk een druk van Velpius te Brussel). - Rec. de Pièces relat. aux Pays Bas, nr
46.
(2) Relation triste et veritable des cruautez et tyrannies que les deux armées hollandoise &
Françoise ont faict dans la ville de Tillemont (A. Bruxelles, chez Antoine Mercans, 1635).
- Rec. de Pièces relat. aux P.B., nr 4.
(3) La plus particuliere relation de la Prise du Fort de Schencke (A Bruxelles, Vve H.A. Velpius,
1635). - Rec. de P. rel. aux P.B. nr 25.
(4) Universiteit Leiden, Cat. Thysius, 3997.
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tres-fascheuses à l'homme. L'homme sans oreilles est semblable aux Anges, car ils
n'en portent aucunes: l'homme avec oreilles est comparable aux asnes, lesquels en
ont plus d'une, & de fort materielles. Deschargez vous donc, Messieurs, au plustost
de ces petits fardeaux non seulement superflus, mais aussi malseans & grandement
dommageables. Voulez vous des exemples? (car verba movent, exempla trahunt)
regardez nos testes, elles sont essorillées, &c. Voilà de la matière pour servir
d'epilogue au sermon du Renard’.
Wie in Frankrijk ooren te kort heeft, kan er koopen bij den beul, den ‘Maistre des
hautes oeuvres’, te Parijs, die ook het haar voor pruiken levert! Men kan ooren in
hout laten maken of bij de ezels halen als men er lange wenscht. Ook bij de hazen
zijn er te vinden en die zouden wel passen voor de Franschen, die zoo moedig zijn
en zoo vlug kunnen loopen! Maar wie zou hun die ooren aannaaien? De auteur raadt
aan zich daarvoor te wenden tot den kleermaker uit een van de Parijsche voorsteden,
de voortreffelijke namaker van de Bourgondische standaarden en vlaggen, die men,
na ze wat gescheurd en met ossenbloed bevlekt te hebben, in de kerk van Onze Lieve
Vrouw te Parijs als oorlogstropheeën heeft opgehangen!
Het gaat niet om al de soms smakelooze geestigheden uit het Galimatias aan te
halen. Ze blijven zeer dikwijls in denzelfden trant en trachten alle voor de Franschen
zoo vlijmend mogelijk te zijn.
De Croaten, ‘braves sergens à cheval’, worden voorgesteld als de ‘portes-verges
furoris Domini’, die op één dag meer straffen ten uitvoer brengen dan de ambtenaren
van het hoog gerechtshof, waar veel van de verminkte Franschen zeker veroordeeld
werden.
In den ouden tijd werden de dieven in Frankrijk de ooren afgesneden. De
Brabanders hebben dit gebruik weer ingevoerd voor de dieven van hun vee, die ook
aan Spanje de Nederlanden wilden ontstelen.
Een heel schip met ooren is uit Duinkerke naar Brazilië vertrokken om daar door
de menscheneters verorberd te worden, die er gedurende minstens zes maanden
pasteien, ‘rostissades, grillades & carbonnades’ zullen van maken!
De Franschman, die zijn ooren kwijt is moet slechts bij den koning gaan om hem
te vragen ze weder te laten groeien. Vermits hij de kliergezwellen (escrouelles)
geneest, zal hij dat ook wel kunnen. Overigens Père Joseph heeft den koning van
Frankrijk
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een sterfelijken God genoemd. Hij moet dus ook zulk klein mirakel kunnen verrichten!
De Kardinaal Richelieu kon ook mirakelen doen. In een veldslag in Vlaanderen
hadden zijn troepen zes of zeven standaarden veroverd en hij heeft er daar honderd
en vier van gemaakt om ze in Notre-Dame te Parijs onder te brengen!
De Franschen waren heiligen, die naar Brabant kwamen om er het nieuwe
Hollandsche evangelie in te voeren. Hoe zouden de Brabanders de gelegenheid
hebben laten voorbijgaan om van die heiligen eenige relikwieën te verzamelen. De
eenen namen hun jassen, de anderen hun hemden, andere weer hun ooren.
‘Nostre Lyon Belgique, luidt het verder, grandement irrité, comme l'ours de la
fable, de ce qu'aviez voulu partager sa peau, s'est rué sur vous tous, & specialement
dessus vos oreilles, grand fut le carnage, mais aucuns ont gaigné le haut. Scavez ce
qu'il a dit à tous ceux, qui y sont demeurez? qu'il deffend bien rigoureusement, & à
peril d'encourir une totalle ruine, dans l'affront& la derision, d'asseoir d'oresnavant
quelque accord, contract, marché, ou devise de partage sur sa noble toison, si ce n'est
qu'on l'ait au preallable escorcée’.
De Franschen hebben de gewoonte op onze schouwburgen in Vlaanderen
vertooningen te komen geven, vertelt het Galimatias. Nu onlangs hebben zij er een
bloedige tragedie opgevoerd, met de Passie als onderwerp. Doch de bedoelde Passie
is de oorlog, die zoo menigeen onschuldig deed lijden, die de H. Maagd, de heiligen
en hun beelden onteerde, en ook den Zaligmaker, onder de gedaante van de H.
Hostiën, heeft gesmaad en gehoond. Deze Passie heeft Judassen gekend, ‘traistres à
Dieu & à leur Roy’, waarmede stellig bedoeld worden de samenzweerders René van
Renesse, Graaf van Warfusée, Hendrik Graaf van den Bergh, en andere ontevreden
Zuid-Nederlandsche edelen, die zich in betrekking hadden gesteld met de vijanden
van den koning van Spanje, hun wettigen heer. In die Passie was er ook een Pilatus,
die zijn handen in onschuld waschte en die toch de oorzaak was van het vergoten
bloed, nl. de Fransche koning. En in verband met het afhouwen der ooren paste
natuurlijk bij deze Passie ook een Malchus. ‘Et cecy estant, ne vous estonnez point,
si faisant aussi quelque personnage en ceste tragedie, scavoir, l'un des ministres de
ce Prince des Prestres, qui est vostre Cardinal, vous avez rencontré des S. Pierres,
qui pour venger le tort que faisiez à leur
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malstre, vous traitterent en Malchus, & coupperent vos oreilles’.
Zoo de schuldigste van allen, Richelieu, de ooren nog niet verloren heeft, hij zal
met wachten de straf toch niet ontgaan.
De Franschen zoeken hun ooren om te luisteren naar het De profundis of ironischer
naar het Te Deum, dat zal gezongen worden te Parijs voor hun maarschalken bij hun
terugkeer uit Brabant.
Maar wat wil de auteur van dit pamflet langer praten? De Franschen zonder ooren
kunnen hem toch niet verstaan.
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ADAM VAN NOORT. - Chsistus de Kinderen zegenend.
Vroeger in de verzameling Pauwels-Allard. Nu in het Kon. Museum voor Oude Kunst. Brussel.
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Het oorspronkelijk werk van Adam van Noort, meester van Rubens
Door Prof. Dr. Leo van Puyvelde
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Het opmaken van het ‘werk’ toe te schrijven aan Adam van Noort, tweeden meester
van Rubens, heeft een heele geschiedenis. Een eenigszins zonderlinge geschiedenis,
die niet geheel tot eer van onze studeerenden uit de XIXe eeuw uitvalt.
Gedurende twee eeuwen was het werk van Adam van Noort, evenals zijn naam,
in vergetelheid gevallen. Toen de Antwerpsche archiefzoekers van de XIXe eeuw
erop uit waren het genie van Rubens op een materialistische wijze te verklaren,
schreven zij zoo goed mogelijk het leven van den eersten meester van Rubens op,
en achtten zij het een plicht ook de lijst van zijn ‘werk’ op te maken. De taak was
zwaar. De verschillende geschiedschrijvers van de Vlaamsche kunst, uit de XVIIe
en de XVIIIe eeuw, vermelden geen enkele schilderij van hem. Zij spreken zonder
eenige duidelijkheid over zijn stijl. Carel van Mander, de eerste geschiedschrijver
van de Vlaamsche en Hollandsche kunst, zegt in zijn ‘Schilderboek’ van 1604 enkel
dat Adam van Noort uitmuntte in het schilderen van goede figuren(1).
Bovendien kende men van hem geen enkele schilderij, die geteekend was of die
hem op stevige gronden met een onbetwistbare zekerheid toegekend was. Dit gebrek
aan schilderijen, die het vaststellen van zijn stijleigenaardigheden kon toelaten, is
gemakkelijk te verklaren. Een van de geleerden, die het meest bijgedragen

(1) ‘ADAM VAN OORT, die oock fraey van Figueren is.’ Men heeft ongelijk de rest van den zin,
die S. VRANCX betreft, toe te passen op van Noort: ‘S'ghelycx Heyndrick van Baelen en
Sebastiaen Vrancks, geleert hebbende bij Adam van Oort, en is nu oudt omtrent 31 jaeren,
is seer fraey in Lantschap, Peerdekens en Beeldekens’ (Fo 295 Vo).
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hebben om van Noort naar voren te halen, uit de plooien der archiefstukken, F.J. van
den Branden, vertelt, onder meer, een anecdote, die niet van belang ontbloot is voor
ons. Een hem bekend hersteller heeft hem verteld dat hij van eenige schilderijen den
naam van Adam van Noort had doen verdwijnen, om ze te kunnen laten doorgaan
als werken van Jordaens, veel beroemder dan van Noort. Men heeft aldus, in den
loop van de XIXe eeuw, het werk van Adam van Noort gelijk gesteld met dit van
Jordaens. Archiefvondsten leken deze opvatting te wettigen. Men stelde vast dat van
Noort niet alleen den jongen Rubens in zijn werkplaats had gekend, maar, nog veel
langer, Jordaens, die zijn schoonzoon werd. De voortvarendheid, eigen aan de zoekers
van dien tijd, bracht hen tot de volgende drogreden: van Noort was de meester van
Rubens en van Jordaens; de schilderijen, die tegelijker tijd den stijl van de twee
meesters in herinnering brengen, mogen derhalve toegeschreven worden aan hun
gemeenschappelijken meester, die hun grootendeels dezen stijl had overgemaakt.
Daarop afgaande, hebben F.J. van den Branden, P. Génard en Max Rooses met één
slag een omvangrijke lijst van werken van Adam van Noort opgesteld.
Zij kozen gemeenlijk tot grondslag van hun vergelijking de Wonderbare
Vischvangst,(1) die Antonius van Camp in 1844 aan de Sint-Jacobskerk te Antwerpen
geschonken had. In deze belangwekkende schilderij vond men een vermenging van
den stijl van Rubens en dien van Jordaens, en men zag er geen kwaad in, de schilderij
te beschouwen als een werk van beider leermeester. Deze schilderij draagt nog steeds
het opschrift: Adam van Noort. Ze is zeer belangrijk. De compositie is zeer
samengedrongen. Christus wendt zich tot den visscher Petrus. De twee voornaamste
personages zijn omgeven door een groep figuren, waarvan deze aan de linker zijde
in de schaduw gehouden worden, en deze aan den rechter kant zich in het volle licht
bevinden. De groep eindigt, beneden, met twee personages, de eene knielend, de
andere gezeten. Het geheel is besloten, links, door een boot, en, rechts, door een
kind. Het kleurgamma heeft een helderheid, die onbekend was in Vlaanderen vóórdat
Rubens het Vlaamsche palet

(1) Terecht heeft de heer ED. MICHEL deze nieuwe benaming voorgesteld voor deze schilderij,
die tot nu toe bekend was onder den naam van De Roeping van den H. Petrus.
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had opgeklaard. De aanwezigheid van een paar figuren, die deze van Rubens in
herinnering brengen, en van nog meer personages, die van Jordaens schijnen te
wezen, is niet voldoende om deze schilderij aan Adam van Noort toe te schrijven.
Wij zullen straks zien dat deze schilder, naar zijn echte schilderijen te oordeelen,
nooit blijken gaf van een gevoeligheid van netvlies en vooral van een vlugheid van
hand, als waarvan deze belangrijke schilderij getuigt.
Van wien zou dan deze schilderij zijn? Enkele figuren lijken uit Rubens verbeelding
voort te komen. De modeleering van de vormen, de helderheid en de rijkdom van
het koloriet, doen ons denken aan de manier eigen aan Rubens van 1615 tot 1620.
Maar het ietwat gemeen voorkomen der visschers op het achterplan, de
opeengedrongen groepeering zonder atmosfeer tusschen de figuren, de vastheid van
de toets, sommige personnages die in de werken van Jordaens voorkomen, zouden
eerder het vermoeden opwekken, dat dit een werk van Jordaens is, voortgebracht in
de jaren, toen deze meester onder den rechtstreekschen invloed van Rubens stond.(1)
Fromentin heeft deze schilderij hoog aangeschreven. Op het woord van F.J. van
den Branden en van vele anderen, heeft hij ze voorgesteld als het meesterwerk van
A. van Noort. En, meegesleept door zijn romantisch gevoel, heeft hij er de prachtige
openbaring in gezien van het krachtig genie eigen aan den Vlaming en van het woeste
karakter dat hij aan van Noort toekende op het gezag van de verhalen, die Isaac
Bullaert had uitgevonden om het overgaan te verklaren van Rubens uit het atelier
van A. van Noort naar dit van Otto van Veen(2). Op de ontleding van dit werk heeft
de schilder-schrijver voor een groot deel zijn aantrekkelijke, maar zóó valsche theorie
opgebouwd van een Rubens, die zou gevormd zijn door van Noort, schilder die zijn
Vlaamsche instincten opwekte, en van Veen, denkend en italianiseerend schilder,
die hem de schoone klaarheid van den Latijnschen geest voorhield.
De legende, geschapen rondom den schilder A. van Noort en

(1) De heer ED. MICHEL heeft in het laatste September-nummer van Onze Kunst de schilderij
toegeschreven aan Pieter van Mol. Wij moeten erkennen dat zijn uiteenzettingen ons niet
hebben kunnen overtuigen. De toeschrijving aan Jordaens blijft nog onze voorkeur bewaren.
(2) I. BULLAERT, Académie des sciences et des arts. Amsterdam, 1862, II, p. 471.
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zijn werk, heeft lang haar suggestieve kracht bewaard. Max Rooses, na 35 jaren
gewijd aan opzoekingen en studiën, onderging nog deze suggestieve kracht. Er ligt
iets edels in de openhartige en oprechte bekentenis, die Rooses in 1911 aflegde in
Onze Kunst. Na in herinnering te hebben gebracht hoe men er naar gestreefd heeft
om toch maar steeds meer werken op den naam van A. van Noort bij te schrijven,
zegt hij er: ‘Het is dertig jaren geleden dat ik het voor het eerst over van Noort had,
en ik deed evenals de anderen’. Doch, in hetzelfde artikel, op het einde van zijn leven
geschreven, liet Max Rooses, steeds onder den invloed van de legende en van de
traditie, zich verleiden tot een klaarblijkend gebrek aan critischen geest: hij ‘erkent
met zekerheid’ een pas ontdekt werk van Adam van Noort, en de toeschrijving wettigt
hij alleen op grond van een vergelijking met vijf schilderijen, die vroeger aan dezen
schilder waren toegekend, doch waarvan de echtheid door niets gestaafd wordt.
Rooses kende echter de studiën van F.M. Haberditzl, den eerste die het werk van A.
van Noort aan een wetenschappelijk onderzoek onderwierp(1). F.M. Haberditzl
ondernam daarbij een zware taak. Hij kapte ongenadigd in het kreupelhout der
toewijzingen, en kwam tot het besluit dat van Noort slechts een meester van tweeden
en zelfs van derden rang was. Ongelukkig kon hij zijn bewijsvoering op geen enkelen
vasten grondslag laten berusten: hij vond geen enkele schilderij, die de handteekening
droeg van A. van Noort of die hem met volstrekte zekerheid kon toegekend worden;
en zijn besluit kon dan ook weinig bevestigend wezen.
Daar komt nu echter een schilderij te voorschijn, geteekend met het monogram
van Adam van Noort. De studie van deze eerste schilderij, wier echtheid volstrekt
onbetwistbaar is, werpt een nieuw licht op den stijl van dezen eigenaardigen schilder.
Het onderwerp van de schilderij is Christus de Kinderen zegenend. De schilderij
komt uit de verzameling van Mevrouw Pauwels-Allard te Brussel. M. Jan de Coen
heeft ze met omzichtigheid schoongemaakt, vóór ze verkocht werd in de Galerie
Giroux, te Brussel, den 21 November 1927; de schoonmaak bracht het monogram
A.V.N, dat zich op verschillende teekeningen van Adam van Noort bevindt, duidelijk
te voorschijn. Dit was een reden te meer

(1) In het Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, Bd.
XXVII, Heft 5.
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om deze schilderij aan te koopen voor de Koninklijke Museums voor Schoone Kunsten
van België; zij is nu zichtbaar in het Museum voor Oude Kunst te Brussel.
Vroeger reeds had H. Hymans deze schilderij aangeduid als een werk van Adam
van Noort, in zijn nota's op het boek van Carel van Mander. Hij bracht echter geen
enkel bewijs bij, noch van innerlijken noch van uitwendigen aard. F.M. Haberditzl,
in zijn bovenvermelde studie, heeft zich tegen deze toekenning verzet. Hij vindt in
de schilderij enkele Rubens-typen, doch veel meer personnages in den trant van
Jordaens. En, daarop afgaande, heeft de heer Haberditzl, getrouw aan de traditie, aan
Adam van Noort gedacht. Doch hij verwerpt dadelijk dezen naam, omdat het koloriet
van de schilderij niet van vóór de terugkomst is van Rubens te Antwerpen. De Heer
Haberditzl vergat dat de meester van Rubens nog lang gewerkt heeft na de
omwenteling, die Rubens gebracht had in de Antwerpsche school. Hij stierf eerst in
1641, een jaar na Rubens. En, daar hij kunstenaar was zonder scherpe persoonlijkheid,
kon hij meegesleept worden in de beweging aangeleid door zijn genialen leerling.
Wij kunnen het vaststellen in deze geteekende schilderij. Adam van Noort heeft er
een en ander bewaard van de oude Vlaamsche traditie: de verzorgde en gladde materie,
de coloristische samenstelling van de schilderij, de breede plannen met locale kleuren.
Doch de kleurenschaal is diep beïnvloed door de nieuwe techniek der kleurwaarden,
door Rubens ingevoerd. De schilder heeft een groot vlak donker groen dat den mantel
vormt van de eerste personnage rechts, durven stellen tegenover de lichte tonen van
den achtergrond en tegenover het schitterend rood van het gewaad van Christus. Hij
heeft de drie personages van den achtergrond durven plaatsen in een heldere tonaliteit,
die zich afteekent op een heel klaren hemel. Aan enkele vrouwen- en
kinderen-gezichten heeft hij een schitterende vleeschkleur gegeven en een belichting
langs twee kanten te gelijk. Heel dit helder spel van het koloriet werd eerst door
Rubens in de Vlaamsche school gebracht. De wijze waarop het Venetiaansch koloriet
door Maarten de Vos werd begrepen, is geheel anders; deze schilderij volgt geheel
het koloriet dat Rubens aanwendde, toen hij zijn eigen stijl zocht rondom 1615, een
paar jaren na zijn terugkomst uit Italië. De compositie echter van deze schilderij is
niet in verband te brengen met deze door Rubens meestal aangewend. De personages
zijn haast allen op het voorplan gerukt en

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

384
op een gedrongen wijze gegroepeerd, zooals men het dikwijls ziet bij Jordaens, den
leerling en schoonzoon van Adam van Noort. De handeling is in twee deelen verdeeld.
Christus en de personages, die zich achter hem bevinden, vormen een diagonaal
scherm, terwijl de andere personages in een dichte wanorde zijn opgesteld, die geen
atmosfeer toelaat rondom de figuren. Het is niet zonder belang op te merken dat van
Noort in dit werk uit het laatste deel van zijn leven, tot een zuiverder psychologische
eenheid geraakt is, die hij niet steeds bereikt heeft in andere werken, welke wij hem
kunnen toeschrijven. Het bizondere koloriet plaatst deze schilderij rondom 1615.
Een uitwendige eigenaardigheid komt deze dateering bevestigen.
In den linker bovenhoek erkennen wij de dochter van den schilder, zij die de vrouw
van Jordaens is geworden. Zij beziet ons met denzelfden levendigen blik, die ons
opvalt in vele werken van Jordaens. Het jongentje, op het linker voorplan, zóó flink
en handig weergegeven, ontmoet men nog op een schilderij, waarop Jordaens zichzelf
voorstelt te midden van de famillie van Adam van Noort. Deze schilderij bevindt
zich in het Ermitage te Leningrad. Zij dagteekent uit rondom 1616, het oogenblik
waarop de jonge Jordaens, 22 jaren oud, door zijn huwelijk zijn intrede nam in de
familie van Noort. Deze datum klopt met den ouderdom, waarop Jordaens en zijn
vrouw, evenals Adam van Noort zelf, op deze schilderij zijn voorgesteld. Het kind
kijkt er met dezelfde franke en zachte oogen en zijn gezicht is er eveneens van twee
zijden tegelijk belicht, evenals enkele personages in deze schilderij van Jordaens, en
in een andere schilderij van Jordaens, die van denzelfden tijd is en in het Museum
van Cassel voorkomt.
Wij zouden dus moeten gelooven dat van Noort de schilderij vervaardigde omtrent
1615. Het was het oogenblik, waarop Rubens de schilderkunst van de Antwerpsche
school vernieuwde en waarop ook Jordaens Rubens volgde. Het moet ons derhalve
niet verbazen dat van Noort deed zooals de anderen rondom hem. Hij veranderde
zijn stijl zooveel hij kon om hem in verband te brengen met den in zwang zijnden
stijl.
Het schijnt ons niet onmogelijk dat deze schilderij dezelfde zou wezen als de
schilderij met hetzelfde onderwerp, vermeld door A. Michiels(1) als behoorende aan
de verzameling van Burggraaf

(1) Rubens et l'Ecole d'Anvers. Parijs, 1877, bl. 53.
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Dubus de Gisignies te Brussel. Michiels zegt dat deze schilderij, die hij als
middelmatig beschouwt, het monogram A V N draagt. Fétis, die den catalogus van
deze verzameling opmaakte in 1878, vermeldt ze niet. Het is mogelijk dat ze vóór
dezen datum verkocht was. Ik heb haar spoor niet meer kunnen terug vinden.
De schilderij, laatst aangekocht voor het Koninklijk Museum voor Oude Kunst te
Brussel, veroorlooft ons een juister oordeel te vormen over den stijl van den meester.
Zij veroorlooft ons inzonderheid aan Adam van Noort schilderijen toe te kennen, die
kunnen vervaardigd zijn na de terugkomst van Rubens te Antwerpen. Deze schilderij
leert ons ook de langzame manier van schilderen van A. van Noort. De schildering
is kalm. De materie is plat. De toets is zwaar. De teekening langzaam. De studie van
de schildering laat ons toe te onderstellen dat, voordat de schilder beïnvloed was
door Rubens, hij een schilder moet geweest zijn, die trouw de traditie volgde van de
Romanisten. Dit kan men vaststellen in eenige teekeningen, die van zijn hand bewaard
bleven, en in de gravuren gemaakt naar zijn teekeningen en zijn schilderijen. De
teekeningen en gravuren kunnen ons helpen om in groote lijnen de schets op te maken
van de ontwikkeling van zijn stijl.
***

Er zijn slechts enkele oorspronkelijke teekeningen bekend van de hand van Adam
van Noort.
In het Museum Boymans te Rotterdam bevindt zich een penteekening, met het
monogram A V N en gedateerd 1598. Zij stelt voor: De Godin Minerva, de kunsten
leerend aan een zinnebeeldige vrouw. De opvatting, de ensceneering, de strakheid
der figuren, de nauwkeurige maar koude lijnvoering, alles herinnert aan den stijl van
Maarten de Vos en Otto van Veen, den stijl van de Romanisten van het einde der
XVIe eeuw en het begin der XVIIe eeuw.
Met dezen stijl komt overeen de stijl van een gewasschen penteekening uit het
British Museum, op grond van de traditie toegekend aan Adam van Noort. Ze stelt
Loth en zijn dochters voor. Men ziet er dezelfde schrijfwijze met golvende lijnen en
hetzelfde gebrek aan uitdrukking bij de langgerokken figuren, die bevallig poseeren.
Een dergelijken gemanieerden stijl ziet men eveneens in twee
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gravuren van Peter de Jode, kort na 1600 gemaakt naar teekeningen van Adam van
Noort, die nu verloren zijn: Een Concert en Een verliefd Paar, onderwerpen, die
rechtsteeks in verband staan met de gekunsteldheid naar de mode.
Bij deze werken mag men nog voegen twee andere gravuren, die den naam van
Adam van Noort dragen als uitvinder: een gravuur vervaardigd door Adriaan Collaert
naar een verloren teekening van Adam van Noort: De vijf Zintuigen, en een
Aanbidding door de Herders, gravuren, die bij de weduwe van Gerard de Jode werden
uitgegeven. Men vindt er nog altijd hetzelfde streven naar bevalligheid in de figuren,
die betrekkelijk slecht gegroepeerd zijn.
Dit is de stijl van van Noort vóór 1600, toen Rubens zijn atelier bezocht: het is
die van het gezochte Romanisme, waarvan Rubens niets onthouden heeft. De
ontwikkeling van zijn stijl in de eerst volgende tijden gebeurt niet in den zin van een
verbetering. Zijn stijl verzwaart.
Een reeks van vijf teekeningen, waaronder drie het monogram A V N dragen,
wordt bewaard in het Plantin-Museum te Antwerpen. Deze teekeningen stellen voor:
De Koningin der Patriarken, De Koningin der Profeten, De Koningin der Cherubijnen
en der Serafijnen, De Geboorte van Christus en De Doop van Christus. Zij moeten
dagteekenen uit 1608. Het ‘Boek der Werklieden’ van de Plantin-drukkerij zegt ons
erover: ‘13 September 1608, aan Adam van Noort voor negen patronen van figuren
der Nieuwe Litanies van P. Saillins, tegen 36 patars stuk... G. 16, s. 4.’ Het zijn
gewasschen teekeningen. Ze zijn zwak van compositie en hebben geen bizondere
kunstwaarde. Alleen de Doop van Christus heeft nog iets van het zoeken naar verfijnde
elegantie, eigen aan de Romanisten. De teekeningen betreffende het leven van Maria
zijn opmerkelijk zwaar. Hun symetrische samenstelling is zeer zwak. De modeleering
is het werk van een hand zonder spanning. De ongemotiveerde veelvuldigheid der
plooien en de lamme ronding van de kreuken verleenen een zwak uitzicht aan deze
werken. Het geheel lijkt het werk van een vakman, die geen artist is.
Een dergelijk gebrek aan artistieke verfijnheid openbaart zich ook in de
samenstelling en de verlichting van Christus en Nicodemus, gravure van Peter de
Jode, gemaakt, volgens het opschrift, naar een teekening van Adam van Noort.
Deze werken behooren, tot het tweede stadium in de ont-
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wikkeling van den stijl van A. van Noort. De kunstenaar laat hier de bevalligheid
der Romanisten varen, om te komen tot een persoonlijken doch plomperen stijl. Het
is de stijl, die de compositie en de teekening voorbereidt van de schilderij, die wij
heden bekend maken als zijnde van ongeveer 1615.
In het laatste stadium van deze stijlontwikkeling is een serie te plaatsen van negen
teekeningen, bewaard in het Plantin-Museum te Antwerpen. Zij zijn in 1630 gemaakt
voor den graveur Charles Mallery. De gravuren verschenen in 1634 in P. BIVERUS,
Sacrum Oratorium. De teekeningen stellen tooneelen uit Maria's leven voor. Hun
stijl heeft geen enkel persoonlijk karakter meer. De samenstelling is gemaakt zonder
overleg. Dit is eveneens het geval met de compositie in de 32 gravuren, die de
Tooneelen van het leven der H. Clara voorstellen, en door Adriaan Collaet gegraveerd
zijn, naar teekeningen van Adam van Noort.
Men vindt nog iets terug van de romanistische verfijnheid in de gravuren van Gillis
van Breen, Costumes Italiens. Deze gravuren werden, te oordeelen naar het opschrift,
vervaardigd naar teekeningen van Adam van Noort. Deze teekeningen moeten
dagteekenen uit het einde van het leven van Adam van Noort: Gillis van Breen ving
zijn werkzaamheid eerst omtrent 1630 aan.
Ik spreek niet van de twee teekeningen, die zich in het Prentenkabinet te Dresden
bevinden, noch van de teekeningen, die in het Louvre berusten: zij worden ten
onrechte aan Adam van Noort toegeschreven.
Wij moeten echter, tusschen de teekeningen van 1608 en de teekeningen van het
einde van zijn leven, nog twee belangrijkere teekeningen plaatsen. Deze teekeningen
zijn bewaard in het Louvre: Het Huwelijksfeest van Cana, en Christus en de
Echtbreekster. Zij dragen geen handteekening; de naam van den meester staat erop
geschreven door een hand uit de XVIIIe eeuw. De compositie van deze twee
teekeningen berust op een groepeering van vele personages, in diagonale wijze
opgesteld. Dit betrekkelijk armtierig motief voor samenstellen ontmoeten wij meer
in het werk van Adam van Noort. Dezelfde wijze van componeeren komt weer in de
Verrijzenis van Lazarus, teekening in de Albertina, aldaar terecht aan Adam van
Noort toegekend. In deze betrekkelijk losse teekening ziet men alweer de groep van
Christus en de Apostelen een diagonale opstelling uitmaken, terwijl de Fariseeërs
links een voorscherm vormen, waarop de ver-
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schijning van Lazarus in den achtergrond scherp afsteekt. Wij vinden hier dezelfde
compositie terug als in den Christus de Kinderen zegenend, met het monogram van
van Noort.
Deze drie laatste teekeningen hebben met deze schilderij, nog het volgende
gemeens: het diffuse licht dat de personages omvangt. Zij moeten gemaakt zijn,
evenals de schilderij, in de jaren, waarin Rubens al de Antwerpsche schilders meetrok,
zelfs zijnen ouden meester, naar het klaar licht en het helder koloriet, dit is te zeggen
in 1615-1620.
***

Na kennis te hebben genomen met den stijl van de eenige geteekende schilderij en
van wat ons de teekeningen en de gravuren konden leeren, zal het ons misschien
mogelijk wezen een weinig klaarheid te brengen in het imbroglio gebracht in het
werk toegeschreven van Adam van Noort.
Er bevindt zich nog, in het Koninklijk Museum voor Oude Kunst te Brussel, een
schilderij, die eveneens Christus de Kinderen zegenend voorstelt. Zij behoort tot de
oude depots, die den eersten kern uitmaakten van het Museum en draagt, in de reserve,
het nummer 612.
De toeschrijving aan van Noort is gegrond op een traditie, die teruggaat tot het
begin der XIXe eeuw(1).
Het stijlverschil tusschen deze schilderij en de schilderij, die wij zooeven leerden
kennen, veroorlooft ons niet dadelijk de toekenning af te wijzen. Zij wordt aannemelijk
door de vergelijking met de teekening en zij wordt verrechtvaardigd, als wij
rekenschap houden met het feit dat deze schilderij kan uitgevoerd zijn vóór van Noort
zich naar Rubens' stijl gekeerd had. Men bemerkt links op deze schilderij, een
personage, die geen deel neemt aan de handeling en die den toeschouwer naïef beziet.
Dit moet het portret van den schilder zijn. Hij schijnt er jonger te wezen dan op het
Familie-portret in het Ermitage, waarop van Noort geschilderd is door zijn
schoonzoon, Jacob Jordaens, rondom 1616. Hij schijnt er 50 jaar oud te zijn. Dit zou
ons toelaten de schilderij ongeveer uit

(1) Zij is genoteerd in een geschreven inventaris van dien tijd, en opgenomen door Fétis in zijn
Catalogus van 1889, No 369.
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1610 te dateeren, uit den tijd toen Rubens op het punt stond zijn verjongingstrijd aan
te vangen. Het hoofd van Christus is hier hetzelfde als in de gravuur Christus met
Nicodemus, door Peter de Jode gemaakt en met den naam van Adam van Noort
voorzien.
Deze beide vaststellingen brengen er ons toe de schilderij in te schrijven bij de
reeks werken vervaardigd in het tweede stadium van den ontwikkelingsgang van den
stijl van A. van Noort. De kunstwaarde van deze schilderij gaat deze niet te boven
van de meeste teekeningen van dien tijd. De compositie is gegrond op een
gelijkzijdigen driehoek, waarvan het hoofd van den heiligen Johannes den top
uitmaakt, en waarvan een der zijden gevormd wordt door de geknielde vrouw links
en den rechter arm van Christus, en de andere zijde onderbroken wordt door een
massa personages, die den rug keeren op het voorplan. Er is een duidelijk streven
waar te nemen naar eenheid, in de wijze, waarop Christus, die tot de linker groep
behoort, het hoofd wendt naar de rechter groep. Achter het scherm, gevormd door
de geknielde vrouw, Christus en sint Jan, scherm dat den blik naar het achterplan
leidt, bevinden zich de Apostelen op een horizontale lijn. Een zelfde beredeneerde
samenstelling vindt men ook in de gravuur Aanbidding door de Herders, die den
naam van Adam van Noort draagt en door de weduwe van Gerard de Jode is
uitgegeven.
Het koloriet van deze schilderij bezit noch warmte, noch vooral de heldere
kleurharmonie van de schilderij door van Noort geschilderd onder den invloed van
Rubens. De schilderij toont ons alles wat te verwachten is van een schilder, die de
mode van zijn tijd volgt. Zonder zich met de kleurwaarden in te laten, heeft van
Noort hier koude en harde kleuren naast elkaar geplaatst.
Deze schilderij schijnt een verbeterde voorstelling te zijn van een andere schilderij,
die hetzelfde onderwerp voorstelt en zich bevindt in het Museum te Mainz, waar ze
gedeponeerd werd door de Franschen in 1803. Men vindt er terug het linker gedeelte
van de hoofdgroep van de schilderij te Brussel, maar in omgekeerden zin. Het koloriet
is nog meer romaniseerend. Er zijn schreeuwerige tegenstellingen van kleuren: een
sterk rood is, bij voorbeeld, tegenover groen opgesteld.
Adam van Noort heeft hetzelfde onderwerp nogmaals hervat in denzelfden zin in
een Christus de Kinderen zegenend, op het oogenblik bij Klostermann te Munchen.
Het is wel tot zulk een werk dat zijn tastend zoeken naar een geschikte samenstelling
A. van
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Noort moest brengen. Op het voorplan is ditmaal de gelijkzijdige driehoek volledig;
hij is gevormd door Christus in het midden, en door de vrouwen en kinderen langs
beide zijden. Op het tweede plan staan in horizontale schikking, de Apostelen en de
Fariseeërs. De groepen van het eerste en tweede plan zijn vernuftig verbonden door
de figuren der Apostelen Petrus en Johannes, die wederzijds van Christus staan en
die zich de een naar de vrouwen van het voorplan keert en de andere naar de Fariseeërs
op het achterplan.
Deze vernuftige maar academische samenstelling, is door een langzame en
opeengedrongen teekening en modeleering verzwaard. Het koloriet vertoont dezelfde
doffe grondtonen als in de vorige schilderij. Deze beide schilderijen mogen eveneens
uit ongeveer 1610 gedagteekend worden.
Van denzelfden tijd moet een andere schilderij zijn, die vroeger in het bezit was
van M. Flor. Burton te Antwerpen: Mozes die het water uit de rots doet springen(1).
Men erkent er hetzelfde streven naar klare groepeering, dezelfde duidelijkheid in de
teekening, en eenzelfde hardheid in de modeleering. Ze was laatst op een veiling te
Brussel.
Het is na deze schilderijen dat men deze moet plaatsen, die onlangs in het
Koninklijk Museum voor Oude Kunst te Brussel is binnen gekomen.
Persoonlijk ken ik de schilderij niet, door Max Rooses aangegeven: Christus de
Kinderen zegenend, die in de veiling was van den Hertog Marlborough te Blenheim.(2)
Bode beschouwt deze schilderij als een merkwaardig werk, uit de jeugd van A. van
Dijck(3). Rooses zegt ervan dat het geen Rubens is, en dat de hoofden aan Jordaens
doen denken, maar dat de bleeke vleeschtonen aan den stijl van Adam van Noort
herinneren...
Het schijnt mij overbodig uitvoerig te handelen over de vele schilderijen, die men
aan Adam van Noort toekent, in 't algemeen op grond van de voorstelling die men
zich over zijn kunst gemaakt had, na een verkeerde beschrijving van zijn karakter,
of omdat men in zijn werken de stijleigenschappen wilde vinden en van Rubens en
van Jordaens.

(1) Zij is reeds gepubliceerd door MAX ROOSES in Onze Kunst, 1911, I.
(2) L'oeuvre de Rubens. II, bl. 42.
(3) Repertorium für Kunstwissenschaft, 1887, bl. 61.
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Ik heb reeds op de vergissing gewezen van hen, die als het meesterstuk van Adam
van Noort voorstellen de Wonderbare Vischvangst uit de Sint-Jacobskerk te
Antwerpen, waarin de stijl van Jordaens op te merken is naast enkele kenmerken van
Rubens' stijl. Dit verplicht ons dadelijk uit het werk van Adam van Noort verschillende
schilderijen te verwijderen, die hem waren toegekend op grond van stijlgelijkenis
met deze schilderij.
Het Museum te Rijsel bezit, onder het no 564, een Christus bij Martha en Maria,
die voortkomt uit de verzameling van Léon Mancino te Parijs. Men heeft deze
schilderij aan Adam van Noort toegekend. Ze is onbetwistbaar een werk van Jordaens:
het koloriet, de physonomie en de uitdrukking der personages, alles zegt dit duidelijk.
Een Kruisafdoening, in de sacristie van de kathedraal te Antwerpen, was door de
schrijvers der XVIIIe eeuw als een werk van Adam van Noort vermeld, inzonderheid
door Mols in zijne handschriftelijke nota's over het Leven van Rubens door Basan(1),
en door J. de Wit(2). Het werk, dat eenigszins den stijl van Jordaens vertoont, is gansch
donker geworden en het is onmogelijk het te bestudeeren.
Na de toeschrijving aan Adam van Noort van de Wonderbare Vischvangst heeft
de ijverige F.J. van den Branden het noodig geacht ook een Sint Hieronymus op zijn
naam te plaatsen, die zich in de bureelen van de Gasthuizen te Antwerpen bevindt.
Het is een werk uit de Rubenschool.
Hetzelfde geldt voor een Pieta uit de kapel van het Weezengesticht te Antwerpen
en voor een Aanbiding door de Herders, uit de serie der vijftien schilderijen van den
Rozenkrans in de Sint-Pauluskerk te Antwerpen, die opgegeven is, als zijnde van
Cornelis de Vos, in een inventaris van 1651, en eindelijk van een triptiek De
Nederdaling van den H. Geest met het Laatste Oordeel en de Hemelvaart, vroeger
in de kerk van het Begijnhof te Antwerpen, nu in het stadhuis te Antwerpen. Dit
laatste werk vond F.J. van den Branden zelfs onwaardig van Adam van Noort en hij
schreef het toe aan Lambert van Noort. Het werk is zonder waarde.

(1) Handschrift in de Koninklijke Bibliotheek, Brussel.
(2) J. DE WIT, Kerken van Antwerpen, uitgever: J. de Bosschere, Antwerpsche Bibliophilen, no
25 Antwerpen, 1920, bl. 12.
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Men schrijft nog aan Adam van Noort toe, bij vergelijking met de schilderij van de
Sint-Jacobskerk te Antwerpen, een Pieta, die zich in het Museum te Valencijn bevindt.
Een Aanbidding der Wijzen uit het Museum te Dowaai is niets anders dan de copie
van een werk van Rubens, dat zich bij den Hertog van Westminster bevindt. In het
Museum van Besançon is een Hoofd van een Sybille, naar den stijl van Frans Floris,
en een Suzanna in Bad, naar den stijl van Rubens, die allebei onder den naam van
A. van Noort zijn ingeschreven(1).
A. Michiels vermeldt nog een schilderij Christus en de Echtbreekster, die zich
bevindt in het Museum te Darmstadt, en die aan Adam van Noort is toegekend om
een mij onbekende rede.
Ik heb geen spoor kunnen vinden van de schilderij Zieke genezen door de
tusschenkomst van de H. Maagd, die door den praatzieken A. Michiels aan van Noort
is toegekend(2) en die zich in de Sint-Michielskerk te Gent zou bevinden, noch van
Het Laatste Oordeel, dat E. van Even in de Sint-Pieterskerk te Leuven vermeldt(3).

(1) Zie hier omtrent HABERDITZL, o.c. blz. 190.
(2) Rubens et l'Ecole d'Anvers, 4e uitgave, 1877, blz. 52.
(3) E. VAN EVEN. Louvain Monumental, 1860.
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achterplat

Aug. Beernaert-prijs
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde.
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.
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 zal geschreven hebben.
Voor verdere voorwaarden zie men Versl. en Meded. 1912, blz. 884.

Tooneelprijskamp
TOONEELPRIJSKAMP van de Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques:
TWEEDE TIJDVAK. - Op 31 December 1929 loopt dat tweede tijdvak 1928-1929
ten einde. De prijs bedraagt 5000 fr. en wordt toegekend aan den Belgischen Schrijver
die in het tweejarig tijdperk het beste Vlaamsch tooneelwerk (operateksten ingebrepen)
zal uitgegeven hebben.
Voor verdere voorwaarden zie men Versl. en Meded. 1927, blz. 1014.
Voor beide bovenstaande prijskampen dienen de mededingende werken door de
belanghebbenden in dubbel ingezonden bij den Bestendigen Secretaris der
Koninklijke Vlaamsche Academie, Koningstraat, 18, te Gent, ten laatste in de
vijf weken volgende op 31 December 1929, met de vermelding op het adres: Voor
den..... prijskamp.
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.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

393

Vergadering van 19 Juni 1929.
Waren aanwezig: de heeren Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE, bestuurder, Prof. Dr. J.
PERSYN, onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren Dr. K. DE FLOU, Kan. AM. JOOS, FRANK LATEUR, Prof. Dr. J. MANSION,
O. WATTEZ, Prof. Dr. L. SCHARPE, J. JACOBS en J. SALSMANS, S.J., werkende leden;
de heeren Prof. Dr. FR. DAELS, F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, AL. WALGRAVE,
Dr. J. VAN MIERLO, S.J. en Prof. Dr. J. VAN DE WIJER, briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen: de heeren Dr. L. SIMONS, G. SEGERS, Kan. Dr. J.
MUYLDERMANS, IS. TEIRLINCK, Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr. Leonard WILLEMS,
Prof. Dr. A. VERMEYLEN en Prof. Dr. A. VAN HOONACKER, werkende leden; Prof.
Dr. R. VERDEYEN, briefwisselende lid.
***

De Bestendige Secretaris leest het verslag van de Meivergadering. Het wordt
goedgekeurd.

Aangeboden boeken.
Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie
aangeboden:
Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liége. Fasc.
XLI, Etude sur Edward Fitz Gerald et la littérature persane, d'après les sources
originales, par Jeanne MARIE Thonet. - Fasc. XLII, Sermons de J. Tauler et autres
écrits mystiques. II. Le Codex Vindobonensis 2739, édité pour la première fois, avec
les variantes des éditions de Vetter (1910), de Leipzig (1498), d'Augsbourg (1508)
et de Cologne (1553), précédé d'une Introduction et annoté par A.L. CORIN.
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Académie Royale de Belgique. Classe des Lettres... Mémoires. Coll. in 8o. T. XXV.
Les baillis comtaux de Flandre. Des origines a la fin du XIVe siècle, par H. NOWE,
archiviste de la ville de Gand. - T. XXVI. Etude sur les obligations dans la
jurisprudence contemporaine, par MADELEINE GEVERS.
Le Musée belge. Noo 1-6, 1929.
Bulletin bibliographique et pédagogique du Musée belge. No 16, 1929.
Arbeidsblad, No 4, 1929.
Revue néo-scolastique de philosophie. Mai 1929.
Door de ‘Bayerische Akademie der Wissenschaften’, te München:
Abhandlungers, 34. Band, 2. Abh.; - Neue Folge Abh. 1929.
Sitzungsberichte. Jg. 1928: 2. Abhandlung tot Schlussheft; - 1929: Heft 1-2.
Door de ‘Sächsische Akademie der Wissenschaften’, te Leipzig:
Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse. 38. Band, No 4-5; - 39. Band,
No 5; - 40. Band, No 1.
Berichte über die Verhandlungen der philologisch-historischen Klasse. 80. Band,
4. Heft.
Door de ‘Gesellschaft der Wissenschaften’ te Göttingen:
Nachrichten der philologisch-historischen Klasse. 1928: Heft 1-3.
Door de ‘Akademie der Wissenschaften in Wien’:
Sitzungsberichte. 204. Band, 4. Abhandlung. - 208. B., 3. u. 5. Abh. - 209. B., 2.
Abh.
Door de Universiteit van Lund (Zweden):
Acta Universitatis Lundensis Första avdelningen. Teologi, Juridik och humanistiska
Aemnen. XXIV, 1928.
Studies on passive nouns with a concrete sence in English by Elna BEUGTSSON.
Paronomasi i den äldre Hebreiska Maschallitteraturen av GUSTAV BOSTROM.
HJALMAR IDEFORSS, Di primära interjektionerna i Nysvenskan. I. Primära
impulsioner och imperationer.
Författarskapet till Eigla av Per WIESELGREN.
Die nord friesische Mundart des Dorfes Ockholm und der Halligen, von ERNST
LÖFSTEDT.
Door de ‘Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala:
Skrifter. Band 25.
Door de ‘Académie Tchèque des Science et des Arts’, te Praag:
Bulletin international. Résumés des travaux présentés. XXXIIe année (1926).
Rozpravy. Trida I. Cislo 74; - Trida II, Rocnik 36; - Trida III, Cislo 65.
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Sbirka pramenu. Skupina II, Cislo 25; - Skupina III, Cislo 9.
Bibliotéka Klassiku Reckych a Rimskych. Cislo 35.
Fauna et Flora Cechoslovenica. Svazek II.
Palaeontographica Bohemiae. No XI & XII.
DNISTRJANSKY (Prof. Dr. STANISLAV): Zâklady moderniko Prâva soukromého.
NOVAK (Dr. F.V.): Radiumtherapie Hloubkova a Jeji aceneni experimentalnim
mèrenim.
Door de ‘Bibliothèque de l'Université de Bruxelles’:
Année académique 1927-1928: Accroissement.
Door den heer J.F.M. STERCK, buitenlandsch eerelid der Academie:
Vondels bekeerlinge, door J.F.M. STERCK, overdruk uit Studia catholica (Nieuwe
reeks van De Katholiek). 5e jg. afl. 4: Mei 1929.
Door Prof. Dr. J. PERSYN, vanwege den schrijver:
Het arme Brabant. Rede uitgesproken bij de viering van den eersten geboortedag
der R.K. Handelshoogeschool te Tilburg. 7 Maart 1929, door den Rector Magnificus
Dr. TH. GOOSSENS.
Door J. SALSMANS S.J., vanwege de schrijfster:
Verzen van Vondel. Bloemlezing voor onzen tijd, verzameld en toegelicht door
Dr. C. CATHARINA VAN DE GRAFT. Met twee portretten, een titelprent en zeven
facsimilé's.
Door de Schrijvers:
In den tijd der spinnewielen, door PETRUS VAN NUFFEL.
Aalst onder het huis van Oostenrijk, door denzelfde.
Aalstersche Kroniek van 1926, met een terugblik in vroeger tijden, door denzelfde.
Vlamingen van beteekenis: X. Gaston Martens, door Dr. ROB. ROEMANS.
Een Bijdrage tot de Geschiedenis van de Blauwvoeterij, door Dr. ROB. ROEMANS.
Vlaamsche Geluiden No 4: Koning Midas, door D. DE CLERCK.
Christus-Koning. Bijbelsch Tooneelspel in vijf tafereelen, door E.H. AUG. BENOOT.

Aangekochte boeken.
TOPSÖE JENSEN, H.: De Skandinavische Letterkunde 1870-1925. Geschreven voor
‘Elsevier's alg. Bibliotheek’ en vertaald door Dr. ANNIE POSTHUMUS.
Refereinenbundel 1524. I.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

396

Mededeeling door den Bestendigen Secretaris.
Proeve over de Moderne Talen. - Bij brieve van 6 Juni verzoekt de heer Minister
van Kunsten en Wetenschappen (Beheer M.O.) de leden der Academie te willen
aanduiden welke als voorzitter en plaatsvervangend voorzitter zouden kunnen belast
worden met het afnemen der proef over de moderne talen in de provinciën Brabant,
Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen, en Limburg.
De eerste zitting zal plaats hebben den 15 October en de tweede den 20 December,
ofwel den volgenden dag als die data op een Zondag vallen.
Worden voorgesteld:
a) tot titelvoerenden voorzitter:
Antwerpen: J. JACOBS;
Brabant: Prof. Dr. A. VERMEYLEN;
Oost-Vlaanderen: Prof. Dr. J. VERCOULLIE;
West-Vlaanderen: Prof. Dr. A. VAN HOONACKER;
Limburg: Prof. Dr. J. MANSION.
b) tot plaatsvervangend voorzitter:
Brabant: Dr. L. GOEMANS;
Antwerpen: G. SEGERS;
Oost-Vlaanderen: Prof. Dr. A.J.-J. VANDEVELDE;
West-Vlaanderen: Prof. Dr. L. SCHARPÉ;
Limburg: Prof. Dr. R. VERDEYEN.

Mededeelingen namens commissien.
1o) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. De Heer Prof. Dr. L. SCHARPÉ, secretaris, legt verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden.
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Waren aanwezig: de heeren Prof. Dr. J. MANSION, voorzitter, J. JACOBS,
ondervoorzitter, KAREL DE FLOU, Kan. AM. JOOS, DR. L. GOEMANS, leden en Prof.
Dr. L. SCHARPÉ, lidsecretaris. Bijwonend lid: Dr. J. VAN MIERLO, S.J.
Aan de dagorde staat:
Reinardiana: V. Voor de eenheid van R-I als werk van Willem. - Lezing door Dr. J.
VAN MIERLO, S.J.
In een eerste deel: Voor Willem als eenig dichter van Reinaert I, vergelijkt Dr. J. van
Mierlo het slot van het Fransche gedicht Li Plaid met het tweede deel van onzen
Reinaert, om uit de wijze waarop Willem de in 't Fransch gegeven ontknooping heeft
behandeld, de kunstprocédés van den Dietschen dichter te leeren kennen: hoe deze
zijn episoden synthetisch opbouwt en in hun samenhang realiseert, hoe hij ze uit zich
zelf natuurlijk laat ontwikkelen en psychologisch motiveert uit de noodzakelijkheid
der karakters en der gebeurtenissen; hoe hij zelfstandig blijft tegenover het
anthropomorphisme en aan de verlokking van een gemakkelijk lachsucces weerstand
biedt. Die kunstprocédés nu vindt Dr. V.M. ook in R. Ia terug; waaruit dan zou blijken
dat de geheele Reinaert uitsluitend het werk van één dichter, van Willem, zou zijn.
Gaandeweg neemt hij stelling tegenover een studie van M. Delbouille in Revue Belge
de philologie et d'histoire, Janvier-Mars waarvan hij eenige materieele vergissingen
aantoont en de methode verkeerd acht.
Op een volgende vergadering zal Dr. van Mierlo zijn studie over het
Arnout-problema voortzetten. De vergadering besluit tot opneming van de gehouden
lezing in de Verslagen en Mededeelingen.
2o) Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal-Letterkunde. - De H. OMER
WATTEZ, w.n. secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig: de heeren O. WATTEZ, ondervoorzitter, FRANK LATEUR, Prof.
Dr. J. PERSYN, leden;
In afwezigheid van Prof. SABBE, secretaris, zal de heer WATTEZ, het ambt
waarnemen.
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Aan de dagorde staat:
1o) DE GROOTE, Militaire Strafrechtspleging. - Voorstel tot uitgave van Deel II. Advies der verslaggevers.
De hr Muyldermans, in een brief tot den bestendigen secretaris gericht, spreekt de
meening uit, dat een korte inhoud van DE GROOTE's. Deel II zou kunnen opgesteld
en gedrukt worden. ‘Zoo kon men’, schrijft hij, tot een eenheid komen en zoo blijven
vele kostelijke aanwijzingen bewaard. De Commissie is eenparig van gevoelen om
dat voorstel aan den hr Willems, 2en verslaggever, afwezig op de zitting, te
onderwerpen.
2o) Algemeen Taalatlas. - Brief van den Hr Minister van Wetenschappen en Kunsten.
Dr. L. Goemans, bestendig secretaris, leest den brief, waarin de Hr Minister van
Wetenschappen en Kunsten hem mededeelt, dat hij een schrijven heeft ontvangen
van de Legatie der Nederlanden te Brussel, betreffende het opmaken van een algemeen
taalatlas. Dr. Goemans stelt aan de Commissie voor den Heer Minister te antwoorden
dat zulk werk al lang is begonnen aan de eene zijde door de Dialect-centrale der
Universiteit van Leuven, aan de andere zijde door Prof. Blancquaert en zijn leerlingen,
en dat de Academie hun dit werk zal laten voortzetten.
Prof. Dr. Vandevelde deelt mede dat hij een onuitgegeven stuk in zijn bezit heeft
van wijlen Prof. Dr. Mac Leod, dat hij in de Academie in de Commissie voor
Onderwijs zou willen voorlezen. Het stuk handelt over ‘Natuurwetenschap en
Geschiedenis’.
Verder herinnert Prof. Vandevelde aan zijn wensch, vroeger uitgesproken, om een
volledig overzicht op te maken van de Vlaamsche intellectualiteit.
De heer Frank Lateur deelt een brief mede van den heer Le Boeuf namens de
‘Fondation Rubens’ brief inhoudende de vraag om een lijst te willen opmaken van
jonge letterkundigen, die zouden voorgesteld worden voor een reisbeurs naar Parijs
(10.000 frank) ten einde zich in betrekking te stellen met de Fransche letterkundige
kringen.
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Dagorde.
Io) Nieuwe uitgaven van Leden der Academie. - Door Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE
wordt aan de Academie aangeboden: Hollandsche Kunst te Londen en Gustave De
Smet, twee overdrukken uit Onze Kunst, jg. 1929.
IIo) Wedstrijden voor 1929. - Mededeeling door den Bestendigen Secretaris over
de Verslagen door de heeren Leden der Keurraden uitgebracht. - Stemming.
Van de zes voor 1929 uitgeschreven prijsvragen werden er vier beantwoord.
1o) Metriek: De Nederlandsche metriek in de XVe en de XVIe eeuw. Prijs: 2000 fr.
Eén antwoord werd ingezonden. Kenspreuk: Spreken is een fondament van
menicher doecht (Hildeg.).
Tot leden van den Keurraad werden aangesteld: de heeren Mr. LEONARD WILLEMS,
Prof. Dr. L. SCHARPÉ en Dr. J. VAN MIERLO, jun., S.J.
De drie verslaggevers komen eenparig tot het besluit dat het ingezonden antwoord
niet voor bekroning in aanmerking komen kan.
De Academie sluit zich bij die uitspraak aan.
2o) Plaatsnaamkunde: Studie over de plaatsnamen in een Vlaamsche gemeente of
een groep Vlaamsche gemeenten.
Prijs: 2500 fr.
Zes antwoorden werden ingezonden:
a) Studie over de straatbenamingen in het Nederlandsch. Kenspreuk: 't Scheld.
b) Toponymie van Lubbeek... Kenspreuk: Laten wij de braak opschuren.
c) Toponymie van Varssenare. Motto: Flos de Spina.
d) Toponymie van Merchtem. Kenspreuk: Vocaverunt nomina sua in terris suis.
e) Toponymie van Bommershoven-Haeren. Kenspreuk:

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

400
De verdienste ligt niet in het slagen maar in het pogen om te slagen.
f) Toponymische studie over de gemeenten Elsene en Ukkel. Kenspreuk: Ibu
dû mî ênan sages, ik mî di odre uuêt.
De Keurraad was samengesteld uit de heeren Prof. Dr. J. MANSION, Prof. Dr. J.
VERCOULLIE en Dr. K. DE FLOU.
De drie verslaggevers zijn het eens om hulde te brengen aan de inzenders der
prijsantwoorden, een er van uitgezonderd nl. te schrijven om het antwoord, ingezonden
met kenspreuk 't Scheld, dat niet aan de prijsvraag beantwoordt. De vijf andere
opstellen zijn alle zeer verdienstelijk, elk in zijn soort, zoodanig dat de derde
verslaggever Dr. K. DE FLOU zegt dat hij spijt gevoelt ‘niet al die werken voor den
druk te zien bestemmen.’
De drie verslaggevers komen tot het besluit dat de studie over Elsene-Ukkel de
merkwaardigste is, en stellen voor die te bekronen.
De Academie gaat akkoord met het besluit der verslaggevers en stemt de bekroning.
Schrijver blijkt te zijn de heer ADOLF VAN LOEY, Doctor in Germaansche Philologie,
te Elsene, Alfons de Wittestraat, 16.
Bij uitzondering besluit de Academie tot eervolle vermelding van de Heeren: CAM.
P.M. DIGNEFFE, opsteller van Bommershoven-Haeren;
JULES POLLET, opsteller van Varsenaere;
MAURITS SACRE, opsteller van Merchtem;
Dr. L. ULENS, opsteller van Lubbeek enz.
3o) Letterkunde: Leven en werken van R. VERSTEGANUS. Prijs: 3000 fr.
Eén antwoord is ingekomen onder kenspreuk: Sursum.
Tot leden van den keurraad werden aangesteld de heeren Prof. Dr. M. SABBE, J.
JACOBS en Dr. L. GOEMANS.
Zij komen tot de beslissing dat het ingezonden antwoord bekroning verdient, maar
dat de bekroonde zijn verhandeling in opzicht van taal en stijl dient te verbeteren,
en dat hij, in de
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mate van het mogelijke, door onderzoekingen in buitenlandsche archiefdepots, zijn
werk zou voltooien.
De Academie besluit tot bekroning. Schrijver blijkt te zijn Dr. EDW. ROMBAUTS,
leeraar, te Hever bij Mechelen, reeds vroeger door de Academie bekroond.
4o) Letterkunde: Schets van de geschiedenis der vrome literatuur in de Zuidelijke
Nederlanden in de XVIIe eeuw. Prijs: 3000 fr.
Eén antwoord is ingekomen. Kenspreuk: Wie ontginnen wil moet diep graven.
Leden van den keurraad: Prof. Dr. A. VERMEYLEN, J. SALSMANS S.J. en Kan. AM.
JOOS.
Uit de verslagen door den keurraad opgemaakt blijkt dat het niet wenschelijk is
tot bekroning van het ingezonden handschrift over te gaan. Wel dient schrijver geloofd
ons het vele dat hij levert, doch zijn handschrift geeft eigenlijk het antwoord niet op
de door de Academie gestelde vraag. De verslaggevers stellen daarom voor de vraag
tot een volgend jaar aan te houden; intusschen zou de Commissie voor Prijsvragen
onderzoeken of het niet goed ware de gestelde vraag nader te bepalen.
De Academie sluit zich bij dat voorstel aan.
IIIo) Lezing door Al. Walgrave: Gezelliana. - Op voorstel van den Bestuurder beslist
de vergadering dat de lezing in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen
worden.
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Voor Willem als eenig dichter van Reinaert I
Door Dr. J. van Mierlo S.J.
Briefwisselend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Mijn laatste opstel over onzen Reinaert sloot met een uitdrukking van weemoed. Ik
zegde: Hoe meer men zich in de studie van den Reinaert, als in die van geheel die
vroege literatuur, verdiept, te wantrouwiger men gaat staan tegenover ook de beste
en sterkste redeneeringen. Dan overvalt ons soms een gevoel van moedeloosheid, of
't wel de moeite waard is zooveel tijd en inspanning aan zulke vragen te besteden.
Wat baten de, naar onze opvatting, meest stringente bewijsvoeringen, waar we feiten
behoeven die ons ontbreken?... Steeds komt ons de bange vraag beklemmen: hoever
dekken onze redeneeringen wel de werkelijkheid?(1)
Toen ik dit schreef, stond ik reeds sterk onder den indruk van een ernstig bezwaar,
dat men tegen mijne vroegere stelling over Arnout's oorspronkelijkheid zou kunnen
inbrengen(2). Het had me getroffen dat ik, om mijn theorie te versterken, ook eens het
onderzoek in andere richting zou moeten leiden: of namelijk niet op dezelfde of
ongeveer gelijke wijze zou kunnen aangetoond worden, dat ook het tweede deel van
R. I, RIb nl. het model zou zijn geweest voor het Fransch, zoodat de geheele Plaid
navolging en omwerking van den geheelen R.I. zou blijken te zijn; wat dan werkelijk
des Guten zu viel ware: wie immers te veel bewijst, bewijst niets. En ik vermoedde
toen, dat dit inderdaad het geval zou kunnen worden.
Om hierover tot klaarheid te geraken beloofde ik dan. op de laatste zitting dezer
Commissie voor Middelnederlandsche Taal en

(1) Versl. en Med. der Kon. Vl. Ac., 1929, blz. 44.
(2) Voor Arnout's oorspronkelijkheid in Versl. en Meded. der Kon. Vl. Academie 1927, blz.
1071-1118.
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Letterkunde, een nieuwe studie, die als aanvulling of terechtwijzing of weerlegging.
zooals men 't noemen wil, of zooals 't onderzoek zou uitvallen, van de door mij
verdedigde oorspronkelijkheid van Arnout's werk zal bedoeld zijn.
***

Laten we, vooraf, het slot van de Fransche branche I, beknopt samenvatten:
v. 1201. Renart is met Grimbert ten hove aangekomen: descendu sont devant la
sale. De dieren spoeden toe om hem aan te klagen. Dreigend staan Ysengrin en Tybert
en Bruns achter hem. Maar dapper begint Renart zijn pleidooi. Hij groet dan koning,
dien hij trouwer gediend heeft dan eenig baron. Maar jaloerschen hebben zich op
hem willen wreken. Wat een ramp dat een koning luistert naar maveis larons en zijn
bons barons in den steek laat! En hij waagt een uitval tegen die schalken met hun
slavennatuur; om zich dan beurtelings tegenover Bruns en Tybert te verrechtvaardigen;
en zal hij gehangen worden omdat Isengrin jaloersch is op de liefde van zijn vrouw
voor hem? Zoo men mij wederrechtelijk veroordeelt zal 't een arme wraak zijn en
de lieden zullen er over spreken! (1278). Maar de koning laat zich niet zoo
gemakkelijk van streek brengen. In woede valt hij uit tegen Renart: ‘hij kan mooi
praten en pleiten; maar de baronnen zullen dadelijk hun vonnis strijken over dien
laron en dien felon traitor’ (1300). Onderdanig waagt Grinbert een woord ten
voordeele van zijn neef: de koning moge zijn baron niet behandelen vilainement,
maar hem oordeelen par loi et par jugement; Renart is onder vrijgeleide gekomen;
hij moge hier vóór allen antwoorden (1312).
En dadelijk treden allen tegen Renart op. Maar voor den koning is de zaak
geklonken. Barsch gebiedt hij de aanklagers te zwijgen. ‘Wat dunkt u?’ vraagt hij
zijn baronnen. ‘Hij worde gehangen’ is 't antwoord. En de koning: bien aves dit.
(1350).
Reeds wordt de galg op een hooge rots voorbereid. Ontsnappen zal Renart niet
meer; daar staat hij, 't mikpunt van spot, zelfs van aap en haas. En nu valt hij
rouwmoedig den koning te voet: ‘Hij moge toch eerst nog een goede biecht spreken!
Hij is zich geen misdaad bewust; maar hij heeft vele zonden bedreven. Hij wil er
boete voor doen en zich beteren. Hij zal het kruis opnemen en een beevaart doen
over zee. Sterft hij daar, dan zal hij ten minste
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gered zijn’ (1394). De koning is geroerd. Grimbert ziet het oogenblik gunstig: ‘Renart
is prous et cortois. Binnen vijf maanden keert hij weer; en de koning zal geen plus
hardi serjant hebben.’ De koning stemt toe: hij betrouwt echter de teruggekeerde
kruisvaarders niet ‘R. moge vertrekken; maar hij blijve ginder.’ R. is gered: vol
vreugde wordt hij tot pelgrim en kruisvaarder uitgerust (1422).
Op 's konings raad schenkt Renart vergiffenis aan al zijn vijanden, en stapt het af.
Hij groet alleen nog koning en koningin. Deze groet hem minzaam tegen: ‘Bid voor
ons! Wij zullen voor u bidden!’ En met een mooi complement weet Renart haar zelfs
te bewegen hem haar ring als aandenken mee te geven (1460).
En weg rijdt Renart! Dra krijgt hij Cuart te pakken, die zich in 't struikgewas
verborgen hield. Op een hoogte aangekomen werpt hij kruis en tasch en pelgrimstaf
van zich, groet den koning met de complimenten van Coradins! en laat zijn schimp
en zijn gabs over 't hof gaan, zoo dat Cuart ontsnapt, die buiten adem bij den koning
aankomt en 't gebeurde verhaalt. Woede van den koning die allen met de galg dreigt,
indien ze R. niet vangen; wie hem pakt Tox ses lignages franc sera. Allen stormen
R. achterna: Li limacons porte l'enseigne. Maar R. slaagt er in te ontsnappen in
Malpertuis sa forteresse, son donjon. Daar wordt hij door vrouw en kinderen verzorgd
en verpleegd: met witten wijn worden zijn wonden gelaafd; op een kussen wordt hij
ter rust gelegd; een goed dîner voorbereid; en
La dame le fist bien baignier
Et puis ventuser et sener (-1620)

Hier eindigt br. I. Wat volgt in de uitgave van Martin als Ia en Ib bevat in Ia de
belegering van Malpertuis; Ib staat bekend als Renart teinturier en Renart jongleur.
Beide zijn voortzettingen van I. Ook Ia wordt, na GRIMM en KNORR met MARTIN,
nu algemeen als een afzonderlijk werk beschouwd; van een zeer zwakken dichter,
die de meeste motieven aan I zelf zou hebben ontleend.(1)
Wel niemand, meenen wij, zal kunnen loochenen, dat zulk een slot hoogst
onbeholpen en vooral hoogst onwaarschijnlijk

(1) Zie L. FOULET. Le Roman de Renard. Paris, H. Champion 1914, d. 352, vlg.
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moet heeten. Na al de verbolgenheid die de koning tegenover Renart had aan den
dag gelegd, zoodat hij hem niet eens wilde hooren, zoodat hij zelfs met ongeduld
alle klagers het zwijgen had geboden, om, zonder meer, zonder vorm van proces,
aanstonds zijn baronnen het vonnis te laten vellen, dat alleen mocht zijn: aan de galg,
was het wel psychologisch onmogelijk, dat hij zich door een belijdenis van zonde
en een belofte van boete, dadelijk zou laten verteederen, en dat Renart dan, op loutere
voorspraak van Grimbert, als kruisvaarder en pelgrim naar 't Heilige Land zou mogen
vertrekken. Zonder eenige straf, ongedeerd, komt de schuldige vrij! Zelfs schijnt de
koning niet eens te vermoeden, dat de vos hem hierin ook weer had kunnen
verschalken. Hij vreest alleen maar, dat Renart zou terugkeeren, blijkbaar om geen
ander doel, dan omdat de dichter zich 't genoegen van een schamperen spot tegen de
kruisvaarders wilde gunnen. Geen ander voorwaarde stelt de koning voor zijn genade,
dan dat Vos maar liever niet terugkeert.
Zoo mag dan Vos vertrekken. Men zou nu meenen, dat hij hier ten minste nog een
voorbeeldige vermaning zou meekrijgen, dat hij, zoo al niet 's konings woede, dan
toch zijn hoogste ontevredenheid, of zelfs zijn verachting of zoo wat, zou moeten
voelen. In plaats daarvan wordt hij door hem vriendelijk aangezet in vrede met allen
te scheiden; en 't is bijna of de rollen omgekeerd worden en de vijanden van Renart
de schuldigen zijn. Hoffelijk aanvaarden koning en koningin zijn groet, ja deze
beveelt zich zelfs in zijn gebeden aan; en drijft de vriendschap nu zoo ver dat zij
Vos, op diens verzoek, haar ring als aandenken schenkt. Dat zal haar nog ten goede
komen! verzekert Renart: hij zal haar van zijn eigen jouax de waarde van honderd
ringen teruggeven!
Nergens ook maar de geringste verklaring voor dezen gansch onverwachten en
zoo volledigen ommekeer in de houding tegenover Renart van wege den koning en
de koningin. De dichter heeft geen poging gedaan om het onwaarschijnlijkste toch
eenigszins aanneembaar te maken. Ja, 't is of hij 't onwaarschijnlijke op de spits heeft
willen drijven: niet eens door eenige renardie ontsnapt Vos aan 't alom dreigende
doodsgevaar. 't Gebeurt alles zooals de dichter het wil laten gebeuren om met zijn
avontuur een einde te maken. Vos moest vrijkomen! Hoe dit te bewerken nadat hij
eenmaal aan 't hof verschenen was, heeft de dichter, naar 't schijnt,
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niet geweten. Dan er maar wat op gevonden, hoe onmogelijk 't ook moge zijn, en
Vos maar vrij laten uitgaan.(1)
Hieruit blijkt de geest, de methode, de esthetische opvatting van den dichter. 't Is
hem vooral te doen om leuke, grappige zetten; den lachlust op te wekken, door
koddige, soms schampere opmerkingen, door vermakelijke toestanden, door volksche,
niet zelden platte zinspelingen en beschrijvingen, schijnt zijn hoofddoel te zijn. Om
den innerlijken bouw van iedere avontuur, waardoor deze dikwijls alleen esthetische
waarde krijgt, om hare ontwikkeling uit de omstandigheden of de karakters, om hare
psychologische motiveering, bekommert hij zich weinig. Hij gaat naar de
bijzonderheden, zonder zich zelfs af te vragen of die bij het geheel passen, als ze
maar een geestigheid bevatten, hij gaat naar avonturen die hij soms vermenigvuldigt
om de aardigheid alleen, al hebben ze weinig beteekenis voor de kunst; hij gaat niet
naar het geheel, om dat in zich zelf tot kunst om te vormen en af te werken, zoodat
hij 't hoofdzakelijke achterwege laat en zijn eigen avonturen soms niet te best te
begrijpen schijnt.
***

In het Dietsch echter, zooals bekend, gaat het gedicht na de veroordeeling van Reinaert
zijn eigen gang. Tegenover de verzen 1143 of 1350 tot 1620 van het Fransch staan
hier van v. 1754 of 1887 tot v. 3472: een geheel nieuw deel dus, ongeveer zoo lang
als het eerste.
Hoe zeer nu dit slot ook van dat van li Plaid moge afwijken, toch komt er in 't
bijzonder een motief in voor, dat ook in 't Fransch wordt aangetroffen, en dat in beide
gedichten een beslissende rol speelt: het motief nl. van Reinaert, die vrijkomt, nadat
hij beloofd heeft een beevaart naar het H. Land te zullen doen. Dit motief brengt in
beide gedichten de ontknooping. Rechtstreeks in Li Plaid: waar R. eenvoudig den
koning te voet valt, boete belooft en als kruisvaarder en pelgrim vertrekken wil.
Minder rechtstreeks in

(1) Zelfs L. FOULET. Le Roman de Renard. Paris, Champion, 1914, zegt: Quand Renard paraît
enfin pour se défendre, il n'est pas douteux que l'auteur est très pressé de le condamner. Le
jugement est des plus sommaires et Grimbert a tout à fait raison de protester... Vraiment une
telle hâte est indécente (331-332).
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't Dietsch: feitelijk is hier R. reeds in eer hersteld en vrijgesproken. De belofte op
beevaart te gaan komt er bij, opdat R. den koning niet naar Kriekepitte zou moeten
vergezellen, waar zijn list en loos baraet dan aan den dag zou treden. Toch behoort
het, hier ook, wel tot het slot, als wezenlijk deel van de ontknooping.
Dat moet iedereen treffen, dunkt mij, die beide gedichten heeft vergeleken. Wij
hebben hier niet alleen te doen met overeenstemmende motieven, die dan van elders
zouden kunnen verklaard worden. Wij staan hier voor een gelijke ontknooping. Zoo
in 't Fransch als in 't Dietsch wordt het pleit beslecht, komt Reinaert vrij, door R.'s
voornemen om op beevaart te gaan.
Maar dan ligt ook de gevolgtrekking vóór de hand: dat de eene dichter van den
anderen hierin is afhankelijk geweest; dat het eene gedicht den anderen bekend was.
Op de vraag dan: wie van beiden heeft nagevolgd, zal ook het antwoord moeten
luiden: niet de Fransche dichter, maar onze Willem.
Ware de Fransche dichter hier de navolger, dan zou hij, met zulk een model vóór
zich als onze Reinaert, er toch wel wat anders van gemaakt hebben, dan het
onbeholpen, zwakke slot, dat hij nu biedt. Dan bleve te verklaren waarom hij zooveel
voortreffelijks, dat hem toch ook niet ongevoelig hadde gelaten, zou hebben
verwaarloosd. Deze opmerking moge hier al volstaan om het als bepaald
onwaarschijnlijk, ja als onmogelijk, af te wijzen: dat het slot van Li Plaid naar dat
van Willem zou gedicht zijn.
Trouwens, Willem bekent zelf dat hij naden walschen boeken R.'s avonturen in 't
Dietsch heeft willen vertellen. Met de door ons vroeger gegeven verklaring van den
proloog kunnen wij er dan ook moeilijk buiten aan te nemen dat hij in 't bijzonder
den geheelen Plaid bedoelde.
Maar dan laat ons de wijze, waarop Willem zijn voorbeeld behandeld heeft, heel
wat leeren over zijne kunstinzichten en werkmethoden, waarop wij hier eens gansch
bijzonder de aandacht wenschen te vestigen(1).

(1) In de zeer belangrijke studie van Prof. Dr. J.W. MULLER. De twee dichters van Reinaert I in
Tijdsch. Ned. Taal- en Letterkunde XXXI, 177-276 werden heel wat taalkundige en stylistische
punten van verschil bijeengebracht tusschen R. Ia en R. Ib. Een vergelijking met het Fransch
werd hier niet beproefd. Vgl. verder de studie van denzelfden geleerde Aernout en Willem
als de twee dichters van Reinaert gehandhaafd ibid. XLI, (1922) blz. 65-114; die een
aanvulling en wijziging van de voorgaande is. Hierin wordt betoogd dat Aernout R. Ia en
Willem R. Ib zouden hebben geschreven.
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Willem heeft nl. al het onbeholpene, het onwaarschijnlijke van de ontknooping in
zijn Fransch model duidelijk erkend. En hierin mogen wij al dadelijk zijn kunstinzicht
bewonderen: hij had een helder oog voor wat in een verhaal psychologisch
onwaarschijnlijk is. Dat is al iets buitengewoon merkwaardigs in zulke primitieve
kunst. Zoo begreep hij ook, dat, wilde R. op zulke wijze loskomen, de ommekeer in
de houding van koning en koningin tegenover hem psychologisch toch diende
gemotiveerd te worden. En nu heeft hij zijn beste krachten besteed, om in een geheel
nieuw deel het onwaarschijnlijke, dat hem in 't Fransch gedicht getroffen had,
waarschijnlijk te maken. Op hoe voortreffelijke wijze hij hierin is geslaagd, is
voldoende bekend. Hij laat R. een samenzwering uitdenken, waarvan diens verwoedste
vijanden, Bruun en Ysengrim, met zijn eigen vader de leiders waren, om koning
Nobel van zijn troon te storten. R. heeft toen den koning gered, door Ermanrix' schat
te ontvreemden, die de samenzwering steunen moest. Zoo is mede de hebzucht van
Koning en Koningin opgewekt: want die schat zou nog verborgen liggen bij
Kriekepitte. Nu begrijpen wij, hoe Koning Nobel R. in eer herstelt en hem tegen zijn
vijanden in bescherming neemt! Nu begrijpen wij hoe de Koningin den als pelgrim
heentrekkenden R. zich in diens gebeden aanbeveelt, en minzaam groet, al biedt zij
hem in 't Dietsch wel geen ring meer aan.
De in 't Fransch onmogelijke ontknooping is hier op uitstekende, echt meesterlijke
wijze, gemotiveerd geworden. In dit hof, waar wrok en haat hem tegemoet grimden,
waar allen met hun felle aanklacht tegen hem optraden om zijn dood ad patibulum
te eischen, waar een verwoede koning geen verdediging zelfs duldde, maar hem kort
en goed tot de galg verwees, toen de galg reeds werd klaar gebracht en allen juichten
over zijn ondergang, heeft R. het nog tot stand gebracht vrij weg te komen; en nog
wel met de eer van den dag, met de groeten en de beste wenschen van koning en
koningin, met beschaming van al zijn belagers, met schande en foltering en gevangenis
voor zijn verbitterdste vijanden! En op hoe leuke wijze! 's Konings beste en trouwste
baronnen, onder beschuldiging van hoogverraad, al dadelijk verwezen om uit eigen
huid tasch en schoenen te leveren voor den vromen pelgrim! Koning en koningin in
al de naakte zwakheid van hun koninklijke eer- en hebzucht aan de kaak gesteld!
Het onmogelijke heeft onze dichter niet alleen mogelijk
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gemaakt, maar tot een levende, heusche werkelijkheid uitgebeeld. Hij heeft er zijn
tijd toe genomen, zulk een ommekeer kon ook niet in één handomdraaien geschieden.
Hij heeft geweten waar hij zijn verhaal wat breed uithalen moest. Wij volgen hem,
waar hij ons leidt, met gespannen belangstelling: we zien 't onvermijdelijke vóór
onze oogen gebeuren; en waar 't geschied is, moeten wij bekennen: 't Kon niet anders!
't Kon niet beter! Ik weet niet of er eenig gedicht is in de volkstaal uit de
Middeleeuwen, dat ons zoo duidelijk het besef kon geven van wat poetische vinding
en psychologische motiveering beteekenen.
Zoo zien wij, tegenover den Franschen dichter, onzen Willem aan 't werk, die zich
niet tevreden stelt met wat leuke, komische zetten en koddige gebeurtenissen; maar
die ze ook uit de psychologie in hun natuurlijk gebeuren verklaren wil. Wat wij nu
hier bij dit algemeen thema ter motiveering van de ontknooping hebben ontdekt en
bewonderd, mogen we nog verder in het minste detail der uitwerking aantreffen, met
telkens dezelfde ongeëvenaarde psychologische virtuositeit. Niets in geheel de
uitwerking dat ongemotiveerd blijft; dat niet noodzakelijk zoo verloopt als 't natuurlijk
verloopen moest(1).
Zoo reeds van 't begin af. Reinaert had zijn plan: rijpelijk beraamd en overwogen.
Wilde het lukken, dan mocht het niet in de war gestuurd worden door hen, die er de
list van konden ontdekken. Daartoe was 't voordeelig, dat Grimbert er niet bij
aanwezig was. Zoo laat de dichter Grimbert en zijn aanhang zich na R.'s veroordeeling
uit het hof verwijderen. En merkt op, hoe daarbij het toeval geenszins meespeelt: uit
Grimbert's stand en karakter wordt zijn heengaan gemotiveerd. Hij wilde geen getuige
zijn van den dood van iemand uit zijn naaste verwantschap. Met dit beroep op het
Germaansche gevoel der bloedstrouw moest Grimbert vertrekken. Het kon niet anders
gebeuren. Reinaert had dit wellicht voorzien: hij kon, hij mocht het in alle geval
voorzien en er mee rekening houden bij de beraming van zijn plan.
Bruun en Isengrim en Tybert mochten evenmin bij R.'s

(1) Vele psychologische analysen van afzonderlijke episoden komen voor in de studiën van Dr.
STRACKE S.J. in Tijdschr. voor Nederl. T. en L., 1922 Hyfte blz. 207 vlg.; 1924, Meester
Jufroet in den Reinaert blz. 145 vlg.; in Tijdsch. voor T. en L., 1924, Deken Herman uit den
Reynaert, blz. 267, 1925, blz. 25 vlg. in Leuvensche Bijdragen 1914 Hulster
loe-Krieke(n)putte, blz. 149.
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sluw baraet tegenwoordig blijven. Reinaert wil ze weg hebben. Hij gebaart zich te
schikken in zijn lot. De koning vordert Bruun en Isengrim op spoed te maken. Weer
geheel psychologisch laat de dichter Isengrim, R.'s oom, nu hij zijn neef zal helpen
hangen, een zucht slaken, als een opwelling van wroeging, bij de dood die komt; en
Tybert moet den even wankelmoedigen aan R.'s bedrijf tegenover Isengrim's broeders
herinneren. Ook Tybert moet heen: en Reinaert smeekt nu dat ze hem zouden corten
sine pine. Tybert toch heeft ‘een lijn’ en kwansuis onverschillig prikkelt hij dezen
nog even met de pijnlijke herinnering aan zijn avontuur in 's papen huis. Doch even
natuurlijk laat de dichter Reinaert bij Isengrim en Bruun nog een beroep doen op
medelijden en op bloedstrouw.
Dat kan zijn list best dekken! ‘Ja, Tybert ga mee! gebiedt de koning; hij kan ook
goed klimmen!’ Inderdaad, grinnikt nu Isengrim, ik hoorde nooit zoo goeden raad
als Reinaert zelf hier geeft.’ Een laatste maal smeekt R. zoodat allen het hooren:
Isengrim moge medelijden hebben! Dat Bruun en Isengrim en Tybert hem zoo
oneeren! 't Is al hun schuld! En spottend, tergend, als in woede: ‘haast u dan te doen
wat gij begeert! Ik ben niet bang! Ik moet toch eenmaal sterven!’ Nu zullen ze wel
allen overtuigd zijn dat 't hem bittere ernst is! En heen spoeden de drie ongewenschte
getuigen! Kon het natuurlijker, met dat wonderbare spel van stemmingen? dat niet
in één lijn verloopt, maar door 't verwikkelde kluwen heenslingert van de roerselen
der zielen? Geen boekenpsychologie! Dat is nu 't gelegen oogenblik, terwijl ze daar
de galg in gereedheid brengen. Als een laatste gunst smeekt R. nu den Vorst, voor 't
vergaderde volk een belijdenis te mogen afleggen van al zijn misdaden; zoo moge
hij vergiffenis van zijn zonden verkrijgen; maar ook, zoo mogen allen weten wat hij
al gedaan heeft, op dat geen onschuldigen voor zijn misdaden nog zouden boeten!
Hoe kon de koning hem dit nog weigeren? En 't sluwe baraet begint. Zóó echt
rouwmoedig, en zóó naar 't schijnt in alle oprechtheid! Hoe hij eens hoofsch en
deugdzaam was; hoe hij 't kwaad leerde; hoe hij van boos tot erger kwam; hoe hij in
't kwaad gezelschap geraakte van Isengrim, die 't groote stool en hij het kleine, die
hem wat afgeknaagde ribben liet. Toch bleef hij hem getrouw; hij was immers zijn
oom - al neemt deze nu zijns crancken goem - hij had nochtans eten genoeg kunnen
krijgen, want zilver en goud bezit hij in overvloed.
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En de schat is er uit. Geprikkeld is de vorstelijke hebzucht, en R. beheerscht nu
voortaan den toestand, als hij nog maar even omzichtig vooruitkomt.
‘Een schat Reinaert? Hoe kwaamt gij daaraan?’ gaf de koning felle antwoerde.
Men merke op: het is nog niet de hebzucht, die den koning zoo dadelijk aandrijft.
Onze dichter kent zijn volk beter: zoo spoedig zal een koning zich niet bloot geven.
Veeleer in vorstelijke gestrengheid, fel(1), willen weten, waar vandaan R. die schat
gehaald had. Onze dichter laat den koning nog zijn waardigheid behouden: nog niet
uit zijn rol van gestrengen rechter vallen; nog zoo plompweg niet, als Bruun, in de
valstrik loopen. Niet zoo dadelijk laat hij dien ommekeer in Nobels gemoed plaats
grijpen. Zoo wordt het werkelijk een duel tusschen R. en den koning, waar Vos al
zijn schalschheid zal moeten uithalen, om 's Vorsten wantrouwen in slaap te wiegen.
‘Gestolen!’ bekent hij dan ook, tot zijn beschaming en 's konings vermoeden
tegemoetkomend. ‘Maar had ik hem niet gestolen, zoo hadt gij er uw leven bij
ingeschoten, tot groot verdriet van al uw vrienden.’ Als de koningin dit hoort valt ze
bijna in bezwijming. ‘O wee, Reinaert, smeekt ze, is dat waar? Zeg het ons, op uw
ziel die haar laatste vaart zal varen, of gij ooit van een moordaanslag op onzen heer
hebt gehoord...’ Ook hier weer: zeer behendig, zeer natuurlijk, laat de dichter de
koningin tusschenkomen in haar vrouwelijke gevoeligheid en bezorgdheid om haar
heer. Hij laat den koning zich nog niet compromitteeren. Eerst nadat R. daarop
plechtig, aanknoopende bij de bezwering der koningin zelf, op zijn ziel die hij niet
met zonden bezwaard in gevaar van de hel wil brengen, verzekerd heeft, dat hij de
waarheid zal zeggen, hoe pijnlijk ze ook voor hem zelf zal zijn, daar hij zijn liefste
magen er bij zal moeten beschudigen, krijgt ook de koning het benauwd en vraagt,
toch nog wantrouwig: ‘zegt gij mij de waarheid’? En met een laatste verzekering:
dat hij met een leugen

(1) Omdat men in 's konings vraag steeds een openbaring van hebzucht heeft gezien, heeft men
ook last gehad met de beteekenis van dit felle antwoerde. Reeds het Latijn, dat hier festinans
heeft (L. 1022) heeft de bedoeling niet gevat. Zie verder Dr. J.W. MULLER. Critische
Commentaar. Utrecht, A. Oosthoek 1917 bij v. 2148; die voorstelt schelle, een verouderd
woord met de bet. driftig, schielijk of schichtig schuw. Neen: felle is wel, m.i. bedoeld:
gestreng, barsch, niet haastig, of wantrouwend of zoo iets.
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op zijn ziel zijn laatsten tocht toch niet zou aandurven, op voorspraak echter nog van
de koningin, krijgt R. eindelijk gehoor.
En nu vertelt hij, in 't lange en in 't breede, van een samenzwering, die weleer,
toen hij nog jong was, werd op touw gezet, om koning Nobel te onttronen, en Bruun
tot Vorst van de dieren te verheffen. R.'s eigen vader had er een leidende rol in gehad:
hij had Hermelinx scat in eene verholnen stat gevonden; geld genoeg om den koning
van kant te krijgen. Gevijven, Vader-Reinaert, Bruun, Grimbert, Isengrim, Tybert,
zwoeren ze op 't woeste velt tusschen Hyfte en Gent Nobels dood. Maar Grimbert,
toen hij eens van wine een lettel droncken was, vertelde het in verholnen rade aan
R.'s vrouw Hermeline. Hermeline gaf Grimberte hare trouwe dat ze 't geheim zou
houden. Maar vrouw als ze was, bracht ze 't al even geheimzinnig uit aan haar man.
Toen R. dit hoorde, rezen hem de haren te berge. ‘Neen, zwoer hij, 't zou u, heeren,
(tot de vergadering die naar hem luistert) niet vergaan als de puiden die den ooievaar
tot koning kregen. Ik heb voor uw welzijn gezorgd: Bruun zou onze heer niet worden.
Den koning, so wel gheboren zoo soete en goedertiere, die ons zoo wijs en genadig
regeert, zouden we niet verliezen tegen zulk een dorper, een vraat.’ En in bange
zorgen bespiedde R. zijn vader, dagen, nachten, tot hij hem eindelijk bij den schat
kon betrappen, dien hij dan, met behulp van zijn vrouw, met algader miere kracht
naar een ander hol in veiligheid verborgen overbracht. Zoo was R. nu rijk geworden.
De wijd-vertakte opstand was gebroken. Toen R.'s vader den diefstal ontdekte, hing
hij zich van torne op.
Maar Bruun en Isengrim hebben zich in 's konings hoogste gunst weten op te
werken, en arem man Reynaerd es die blare.
Zoo omstandig alles verhaald! Zoo behendig eigen trouw tegen 't snood verraad
der samenzweerders gesteld! Zoo sluw den Vorst in 't gevlei gekomen! Zoo listig en
leuk eigen vader en naaste verwantschap in 't afschuwelijk complot betrokken! Hoe
zou 't niet waar zijn! En dan die schat! Dagen en nachten hadden ze getweeën hem
verdragen. En de koning, toch nog steeds eenigszins wantrouwig, en de koningin
nemen R. ter zijde: dat hij hun dien schat zou wijzen! ‘Ik, u mijn goed wijzen, als
gij mij doet hangen!’ ‘Neen, verzekert de lieve koningin; mijn edele gemaal zal u
laten leven!’ ‘Ik wil dan wel, zoo de koning mij hier voor u belooft mij zijne hulde
terug te schenken.’ Een laatste maal komt bij den koning het besef op van zijn plicht
als Vorst; nog vertrouwt hij
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R. niet geheel. Maar de koningin weet er hem op te wijzen, hoe R. zijn eigen vader
en neef, Grimbert, niet heeft verschoond: had hij willen liegen, hij zou immers wel
anderen met de schuld hebben beladen? Op dit ghenent, dit zelfvertrouwen, van zijn
gentel vrauwe(1), geeft de koning toe. Niet zonder een laatste bedreiging: doet R. mij
eerchede, al zijn verwanten ten tienden lede zullen 't bekoopen!
R. is gered! Maar even omslachtig en voorzichtig nog beschrijft hij nu de plaats
waar al dat goud en zilver verborgen ligt: Krieke-pitte. Wat een schat! Hoe zal de
Koning Reinaert dank weten, die al dien schat in dit mos daar in die wildernis
begraven had! ‘Kriekepitte’, meent de koning toch nog steeds op zijn hoede; gij moet
ons daar eens heenleiden. Ik heb wel gehoord van Aken en Parijs. Maar Kriekepitte,
is dat geen geveinsde naam?’ Een hachelijk oogenblik voor Reinaert! Maar ook hier
heeft hij raad voorzien. En Cuwaert, die zeker niets van 't baraet vermoedde, moet
komen verklaren of hij Kriekepitte kent. Hoe zou Cuwaert Kriekepitte niet kennen!
Hij heeft er honger genoeg geleden. Hij weet er haast te veel over! En spoedig mag
hij teruggaan onder de knechte. 't Was dan toch geen geveinsde naam! En ootmoedig
vraagt nu de koning reeds om verschooning voor zijn wantrouwen! ‘Nu moge Reinaert
goede vrient hem daarheen geleiden!’ Een laatste hachelijke pas! ‘Hoe gaarne zou
R. hem daarheen vergezellen; maar hij is in den pauselijken ban, door deken Herman
over hem uitgesproken! Hij wil eerst naar Rome en dan over zee om aflaet: dan zal
hij met den koning in alle eer en baat kunnen wandelen’. - De koning heeft er
genoegen mede. Intusschen zal Cuwaert hem leiden. En voor 't geheele hof wordt
R. plechtig in eer hersteld(2).
Hoe het verder verloopt, hoe koning en koningin nu geheel voor Reinaert gewonnen
zijn, hoe Bruun en Isengrim en diens vrouw er erg aan toe geraken, hoe Reinaert als
pelgrim met de beste wenschen en groeten van Nobel en zijn gemalin mag heengaan,
hoe hij zich nog over Berlijn en Cuwaert wreekt, moeten wij hier niet verder
uiteenzetten.

(1) Men weet hoe men uit deze woorden zou willen afleiden dat de koningin's naam Gente was.
(2) Vgl. hiermee de schets van R.'s karakter in R. Ib bij J.W. MULLER. De twee dichters van
R.I.a.c. blz. 213-215.
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Gewis is dat alles bekend. Maar ik moest het hier nog eens, in breede trekken althans,
samenvatten, om te laten invoelen met welk een helder psychologisch inzicht onze
Willem zijn motief heeft uitgewerkt. Hier werd niets door de willekeur van den
dichter zoo maar uit de lucht gegrepen, om een gewenschte ontknooping te vinden.
Zoo wel het geheel als de bijzonderheden ervan worden telkens gemotiveerd uit de
ontwikkeling der karakters zelf, in hun psychologische noodzakelijkheid. En ieder
onderdeel, iedere nieuwe bijzonderheid kan van dit standpunt uit telkens ontleed
worden en steeds dezelfde leuke, verrassende en toch zoo gansch natuurlijke
ontwikkeling vertoonen. Nergens een Deus ex machina! Nergens ook eenige charge!
Een eenig meesterwerk, in onze literatuur voorzeker, in de West-Europeesche
volksliteratuur misschien der Middeleeuwen, van zoo fijne, en toch zoo zekere
psychologie!
***

Maar nu wij, in zulk een belangrijk en treffend stuk, de werkmethode van onzen
Willem hebben mogen erkennen, rijst daar voor ons een ernstig probleem.
Dezelfde werkmethode, hetzelfde psychologisch inzicht, dezelfde drang naar
psychologische motiveering der episoden en motieven moet ons treffen ook in het
eerste deel! het deel dat we aan Arnout hadden toegeschreven! Het is wel overbodig
hier dat nog eens in bijzonderheden aan te toonen. In mijn opstel voor Arnouts
oorspronkelijkheid heb ik dat als een der voornaamste verdiensten van ons dietsch
gedicht tegenover zijn voorbeeld vermeld. Ja, daarin had ik een van mijn groote
argumenten voor mijn stelling gezien. Ik had daar aangetoond hoe onze R. Ia
herhaaldelijk een in dien zin oorspronkelijker redactie van verschillende episoden
biedt, dat de voorstelling hier werkelijk esthetische waarde heeft, die aan elk motief
haar eenige juiste beteekenis verleent, waarvan de zooveel minder begaafde Fransche
dichter niet de juiste bedoeling zou hebben gevat, waarom dezes redactie nog wel
iets koddigs heeft, maar toch niet de poetische visie verraadt, die den oorspronkelijken
dichter kenmerkt. Men denke b v. aan de episode van de leekenbiecht, van het
prioriteit van zwarte nonnen, van Bruun's kruin, enz. Overal heeft onze R. Ia een
redactie die getuigenis aflegt voor 's dichters inzicht in den samenhang met het geheel,
en in de eigenaardige trekken, die elke episode, boven het grappige
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fait divers tot een brok menschelijke kunst verheffen. Willem is geheel in zijn verhaal;
hij gaat op in zijn personnages: en van daar, van binnen uit, ziet hij telkens, hoe ze
voelen, hoe ze denken, hoe ze zien, hoe ze handelen moeten. Maar zoo ook de dichter
van het eerste deel: niet minder leeft hij in de wereld van zijn verbeelding; niet minder
is hij in zijn schepping, niet minder ziet hij alles van binnen uit gebeuren; niet minder
menschelijke kennis, en psychologisch inzicht legt hij aan den dag.
Laat ik dit aan een enkel voorbeeld uit het eerste deel verduidelijken. Dit zal me
tevens toelaten stelling te nemen tegenover een studie van de hand van M.
DELBOUILLE, verschenen in de laatste aflevering van de Revue Belge de Philologie
et d'Histoire(1).
In een eerste deel beproeft hij de bewijzen die ik voor Arnout's oorspronkelijkheid
gebracht had te weerleggen. Er komen daar voorzeker eenige interessante
opmerkingen in voor, waarbij ik dankbaar mijn bate zal doen. In 't algemeen zij
hierbij opgemerkt, dat de Heer DELBOUILLE mijn argumenten wel wat simplistisch
opvat, ze zelden in al hunne kracht voorstelt, zoo reeds den indruk tracht te wekken
dat ze niet veel aan 't lijf hebben, en ze dan meermaals door weinig natuurlijke,
gewrongen en gezochte verklaringen ter verdediging van den Franschen tekst poogt
te ontzenuwen. Hij schijnt ook niet altijd te best mijn argumenten te hebben begrepen.
Allicht beweert hij, dat alles klaar is, wat hoegenaamd niet zoo vanzelf sprekend
mag heeten; en neemt hij zijn taak al te gemakkelijk op.
Het voorbeeld dat ik ter illustratie van 's dichters werkmethode in R. Ia wilde
behandelen, zal tevens aantoonen of de hier tegen de weerlegging door den heer
DELBOUILLE gemaakte kritiek gegrond is. Ik bedoel de episode bij het prioreit van
zwarte nonnen.
Reinaert op weg met Grimbert naar het hof, heeft juist bij zijn gezel zijn biecht
afgelegd. Zij komen bij een prioreit

(1) La composition du Reinaert I. Arnout, Willem et le Roman de Renart Français. Janvier-Mars,
1929, p. 19-52. Reeds lang hield me het inzicht bezig om het onderzoek waarvan ik hier de
uitkomst meedeel eens in te stellen, reeds had ik een groot deel van dit opstel geschreven,
toen deze aflevering van voormeld tijdschrift omstreeks midden Mei uitkwam. Een volledige
weerlegging wil ik dan ook hier niet meer aanvangen. Alleen kan ik nog enkele beschouwingen
bij sommige gewichtige punten in het betoog van den heer DELBOUILLE in mijn studie
inlasschen.
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Daer meneghe gans ende menich hoen
Meneghe hinne menich capoen
Plagen te weedene buten muere.
Dit wiste die felle creature
Die onghetrouwe Reinaert,
Ende spraec: te ghenen hove waert
So leghet onse rechte strate.

Het Fransch vermeldt hier noch gans noch hoen, noch henne, noch capoen; maar
spreekt van melk, kaas, eieren, koeien, ossen, enz... allerlei zaken die de Vos geen
belang konden inboezemen. Ik had nu daarbij opgemerkt: dat het Fransch een
uitweiding schijnt te zijn waarbij het wezenlijke, het eenige wat voor den Vos
beteekenis had, in den drang der uitbreiding en de neiging tot satire was
achtergebleven. De heer Delbouille laat daartegen gelden: dat de Fransche dichter
eenvoudig zou hebben willen aantoonen dat het rijke nonnen waren - een trek van
satire -. Natuurlijk, zegt hij, was daar wel een hoendershof. Maar dat moet de schrijver
niet vermelden: Renaert heeft het vermoed; en drukt het uit door zijn voorstel: vers
cete cort a ces gelines. En nu meent de heer Delbouille: le procédé ne manque pas
d'adresse! Maar hij vergeet ons te zeggen waarin die adresse bestaat. Wat hebben
die melk, die kaas, die boter enz. met de episode te doen? Waarom ze vermelden?
Men kan er ja, en dat wilde ik hier juist aantoonen, een bewijs in zien voor de neiging
naar detailschildering van 't Fransch, die de dichter verleidt tot bijzonderheden, welke
met het te verhalen geval niets uitstaans hebben, maar die misschien als satire bedoeld
zijn. Men zegge echter niet, dat het niet-vermelden van het eenige wat den Vos daar
kon aantrekken een adresse is! en dat het vanwege Renart zoo behendig was tot
Grimbert te zeggen: ‘Ginder zijn hoenders; kom we gaan daar naartoe.’ Onze Willem,
getrouw aan zijn werkmethode, vermeldt integendeel het eenig wezenlijke: en ik
meen toch wel, dat dit veel meer esthetisch kunstprocédé is, dan de aanhaling van
allerlei zaken die niets met het feit gemeens hebben. De heer Delbouille meent dat:
‘Cette façon de conter la scène est plus nette, plus directe sans doute, mais combien
moins habile!’ Maar ook hier vergeet hij te zeggen waarom dit minder behendig zou
zijn. De verzen toch geven de eenvoudige uiteenzetting aan van de toestanden, die
voor 't begrip van het feit noodzakelijk zijn. Onze Reinaert zegt:
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zij kwamen bij een prioreit waar een groot hoenderhof was. Dit wist Reinaert. En
zonder van iets te gebaren, zonder den argwaan van Grimbert op te wekken, zegt hij
zoo, onverschillig: langs daar is onze rechte weg. Het Fransch integendeel zegt: ze
kwamen bij een grange a nonneins. Er was daar veel boter, kaas, melk, schapen,
koeien, ossen en d'unes et d'autres norricons. En dadelijk daarop spreekt Renart:
Vers cele cort à ces gelines
La est la voie que lessons,

dat het Fransch hier behendiger, of esthetischer werkt dan 't Dietsch, zal, meen ik,
wel niemand beweren.
Wij hebben hier integendeel een voorbeeld van den meer synthetischen, en ook
meer esthetischen bouw, dien de Dietsche dichter aan zijn episoden heeft gegeven.
In het Fransch begrijpt Grimbert, 't spreekt vanzelf, onmiddellijk wat Renart
voorheeft en verwijt hem dan ook zijn boosaardig opzet, zoo spoedig na zijn biecht.
En zonder ook maar verder aan te dringen, belijdt Vos schuld: hij had zijn goed
voornemen vergeten! En beiden stappen voort.
Op zulke wijze voorgesteld, zoo had ik betoogd, beteekent deze episode weinig
of niets. Esthetisch is er weinig aan. Alles toch beperkt zich hier eenvoudig bij een
bekoring, nog wel plomp uitgedrukt, zoodat Grimbert het ook dadelijk verstaan
moest. Een enkele vermaning van Grimbert is voldoende, en Renart komt tot inkeer.
Zoo is 't niet meer dan een eerste opwelling van slechte driften, een motus primo
primus, die ook na de beste biecht bij de eerste sterke gelegenheid kunnen opgewekt
worden. Waar die opwelling dan ook dadelijk onderdrukt wordt, als hier in 't Fransch
heeft zulk een gevalletje toch wel geen esthetische beteekenis. 't Is niets anders dan
juist een bekoring: een slechte gedachte! en 't zou eerder pleiten ten gunste van den
ernst van Renart's biecht, zeker tegen de bedoeling van den dichter: want Renart
heeft er zijn knepen bij verleerd; hij drukt zijn inzicht onverdoken uit: ‘naar die
kippen ginder is onze weg’, en hij heeft dadelijk berouw.
Zonder ten minste een begin van uitvoering van dit boos opzet had zoo dit geval
geen kunstwaarde. Ook laat onze Dietsche dichter den niets vermoedenden, argeloozen
Grimbert volgen, waar Vos hem voorafgaat. Eerst bij het hoenderhof, als Vos zich
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plots op een jongen haan werpt, gaan Grimbert de oogen open, en vermaant hij zijn
gezel met ontzetting over zijn boosheid.
Zoo is de episode kunst. En mijn argument was juist: dat een oorspronkelijk dichter
van zelf zulk een gevalletje niet zal uitdenken, dan om het tot een esthetisch geheel
te verwerken. Komt zulk een gevalletje als louter gevalletje voor bij een dichter
tegenover een anderen, door wien het esthetisch behandeld is, dan schijnt de eerste
de navolger te zijn, die het gevalletje overneemt omdat hij het zoo in zijn voorbeeld
aantreft, zonder er de juiste esthetische beteekenis van te hebben gevat.
Of men het hierover met mij nu eens is of niet, doet hier niets ter zake. Wat ik hier
alleen aantconen wil is: de esthetische zin van den Dietschen dichter, die zijn episoden
weet op te bouwen, zoo dat ze samenhangend een stuk kunst bieden.
Merkwaardiger wijze vindt nu de heer Delbouille het Fransch veel beter: Dans le
poème français, zegt hij, tout le petit drame se passe dans le cerveau des personnages.
Renart voit la grange et devine ce qu'il y trouvera. ‘Là est notre chemin’ dit-il à
Grimbert. Mais celui-ci qui connaît son compagnon de route, devine aussitôt ses
dessins; et sans même les énoncer, il y répond par l'avertissement: ‘Dex set bien por
qoi vos le dites.’ Ce sousentendu n'est-il pas extrêmement fin? Comme deux rusés
qu'ils sont, Grimbert et Renart se parlent à demi-mot, mais se comprennent
admirablement.’ Maar neen: zij verstaan elkander niet ä demi-mot! Renart zegt niet
tot Grimbert: ‘Là est notre chemin!’ zoo staat het in 't Dietsch! En wat de heer
Delbouille hier bewonderenswaardig vindt staat in 't Dietsch, geldt voor 't Dietsch!
In 't Fransch staat: vers cele cort à ces gelines. La est la voie que lessons. Werkelijk
niet à demi-mot! Maar zoo plomp weg: ginder langs die hoenderen is onze weg! En
bij zulk een plompe, grove bekentenis kon Grimbert al niet anders dan dadelijk
verstaan! En hier te spreken van deux rusés die se parlent à demi-mot is toch geheel
de psychologie van Renart miskennen. Grimbert is integendeel èn bij de biecht èn
hier diep-ernstig, naïef-ernstig, tegenover den geslepen Vos. Hoe heeft de heer
Delbouille dat kunnen vergeten? Juist in die wijze van uitdrukking had ik een deel
van de kracht van mijn betoog gezien. Mijn tegenspreker schijnt het niet begrepen
te hebben; en meent zelfs dat in 't Fransch staat wat het Dietsch heeft.
En hij gaat voort: ‘Au contraire, dans le Reinaert le poète
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met tout sous les yeux du lecteur, il fait agir ses personnages, là où le Plaid dévoile
à peine leurs pensées: il craint, semble-t-il, de n'être pas compris. Il conduit donc les
deux compères jusqu'ä la grange et offre un poulet à Renart, ce qui rend la scène plus
claire, mais enlève à l'épisode le meilleur de ses qualités.’ Alles eveneens glad
verkeerd. 't Is het Dietsch, niet het Fransch, dat dévoile à peine leurs pensées. Het
Fransch openbaart ze zoo volledig, zoo onbehendig, dat de episode niet meer voortkan,
en uit is nog vóór ze eenige verdienste kan krijgen.
Na zulk een weerlegging, en 't spijt mij het te moeten zeggen, zulk een jammerlijke
verwarring, verwondert het niet meer den heer DELBOUILLE te hooren verklaren dat
andere van mijn argumenten peuvent être réfutés avec la même facilité.’ Hij is wel
wat voorsnel te werk gegaan; de kern van mijn betoog is hem geheel ontsnapt; wat
alleen de vergissing verklaren kan, waardoor hij aan 't Fransch toeschrijft wat in 't
Dietsch thuis hoort.
In zijn ijver om mij te weerleggen heeft hij zijn doel voorbijgeschoten. Hij had
mij kunnen toegeven, dat de episode zooals verhaald in 't Dietsch inderdaad meer
esthetische waarde bezit dan 't Fransch, wat, meen ik, wel niemand zal loochenen;
daarbij had hij zich kunnen vergenoegen, met aan te toonen, dat ook het Fransch niet
onverdienstelijk is. 't Was voor zijn doel voldoende, dat de redactie van li Plaid toch
ook wel, zij het dan mindere, esthetische waarde bezit; wat ik juist loochende(1).
Maar ik wil hier geen volledig antwoord op 's heeren DELBOUILLE's weerlegging
beginnen: het voorgaande moge volstaan als voorbeeld van de wijze waarop mijn
tegenspreker mijn betoog meermaals heeft opgevat of scheef voorgesteld, en van het
ant-

(1) Blijkbaar werd de beteekenis van geheel dit argument, als van andere argumenten, voor mijn
doel niet gevat. Ook wordt het aangegeven onder 't opschrift: Parfois le Plaid a remanié ou
écarté des épisodes originaux conservés par le Reinaert I; Waar het veeleer is, zooals ik de
episode zelf had overschreven: enkele episoden zijn alleen oorspronkelijk in 't Dietsch; door
zijn zucht naar gemakkelijke uitbreiding heeft Branche I de hoofdzaak uit het oog verloren.
Daarop kwam het aan: deze episode doet in 't Dietsch veel meer als oorspronkelijk aan dan
in 't Fransch, omdat ze hier geen kunstwaarde bezit. Van een omwerken of weglaten van
oorspronkelijke episoden heb ik hier niet gesproken. En waarom heeft men de overschriften
mijner argumenten niet eenvoudig vertaald? Zou men dan wellicht te gemakkelijk gezien
hebben wat ik juist bedoelde? Nu weet men zelden wat mijn bewijsvoering eigenlijk inhoudt.
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woord, dat ik daarbij meen te mogen geven. De ontworpen analyse dient alleen als
toelichting: hoe ik den kunstenaar van R. Ib, die synthetisch opbouwt, die zijn
episoden psychologisch motiveert en in zichzelf ontwikkelt, ook in R. Ia meen te
erkennen.
***

Nog in een ander opzicht moet Willem's kunstgenie buitengewoon merkwaardig
heeten: in de behandeling van het anthropomorphisme. Geen enkel van de zoo sterk
overdreven anthropomorphische trekken in zijn voorbeeld heeft hij overgenomen.
Hier geen spraak van een koningin met een ring, noch van Reinaert die zich zulk een
ring aan den vinger doet; geen spraak van kussen om op te rusten, van bad, van
aderlating, wat weet ik al. Geen spraak zelfs van te paard rijden, bannieren dragen,
speren steken, noch iets dergelijks. Wel wordt soms gezegd, dat het tweede deel van
den Reinaert tegnover het eerste ‘een meer anthropomorphische voorstelling der
dieren’ bespeuren laat(1). Maar meer dan een juist bespeuren is dat wel niet.
Zoo vertoont Willem inderdaad zulk een fijnen, zekeren kunstsmaak, als wij in
dien tijd, bij die primitieve kunst, na zulk een model, moeilijk hadden kunnen of
mogen verwachten. We zijn dan wel genoodzaakt aan te nemen, dat hij werkelijk
stelselmatig alle ergerlijk anthropomorphisme uit zijn schepping heeft verwijderd,
om zijn dieren te plaatsen te midden van hun echte levenssfeer, met juist dat noodige
anthropomorphisme, wat bij zulk een onderwerp niet gemist kon worden. Zijn
kunstsmaak heeft hem onverbiddellijk doen verzaken aan alle gemakkelijke, maar
al te krasse en goedkoope geestigheid, die den gelouterden aesthetischen zin slechts
ergeren moest. Ook hierin laat hij zijn voorbeeld, misschien al zijn tijdgenooten,
verre in de schaduw. Ook hierin blijkt hij een ongeëvenaard kunstenaar te zijn
geweest; die zichzelven beheerscht, die zich niet laat meeslepen door de mode

(1) J.W. MULLER. Aernout en Willem als de twee dichters van R. I ge-handhaafd in Tijdschr.
Ned. T. en L. XLI (1922) blz. 98. Maar Prof. Muller bedoelt door die meer anthropomorphische
voorstelling alleen dat de karakters in R. Ib fijner en nauwkeuriger en daardoor menschelijker
geteekend zijn dan in R. Ia. Tijdsch. Ned. T. en Letterkunde XXXI, blz. 39. Dat noemen wij
niet grof anthropomorphisch.
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in de literatuur, en die aan al de verlokking van een gemakkelijk lachsucces weerstand
biedt.
Maar dan dringt zich hier ook de onvermijdelijke gevolgtrekking op: de geheele
Reinaert I, zoowel Ia als Ib, is het werk van één eenigen dichter, van Willem.
In den strijd voor of tegen het dubbel auteurschap van den Reinaert heeft men
steeds bijna uitsluitend taalkundige en stylistische eigenaardigheden laten gelden:
eigenaardigheden, die door de voorstanders van het dubbel auteurschap met klem
werden naar voren gebracht; die door de tegenstanders als van weinig belang werden
beschouwd. Ik weet niet of er een veiliger criterium in dezen kan aangewend worden
dan dat, wat we hier hebben behandeld: de gelijke kunstzin, de gelijke werkmethode
in R.Ia en R. Ib, die geen episode aanbrengt zonder ze psychologisch te motiveeren
en uit zichzelf, uit de inwendige noodzakelijkheid der karakters en der gebeurtenissen
te laten ontwikkelen, het gelijke psychologische inzicht, zoowel als de gelijke kunstzin
tegenover het anthropomorphisme. Des te meer toch moet dit criterium treffen, daar
hier juist, in deze opzichten, het Fransch geheel wat anders biedt, en men dus bij de
veronderstelling van twee dichters, wel een werkelijk verschil had mogen verwachten;
daar verder uit de vergelijking van de ontknooping in het Fransch en in het Dietsch
gebleken is, dat Willem wel zulk een kunstenaar is geweest, die ook tegenover zijn
model eigen persoonlijkheid en eigen esthetischen smaak behoudt, en zoo
eigenmachtig uit soms vrij ruw materiaal echte kunst heeft geschapen(1).
***

De heer Delbouille, in zijn reeds vroeger vermelde verhandeling, heeft langs een
anderen weg willen bewijzen zoowel dat het eerste deel van den Reinaert uit het
Fransch vertaald is, als dat Willem de vervaardiger van den geheelen Reinaert moet
heeten.

(1) Ik heb mij met deze misschien wat algemeene vergelijking tusschen R. Ia en R. Ib tevreden
gesteld, omdat een materieele opsomming van bewijsplaatsen hierin onmogelijk is. De
toepassing van zulke esthetische criteria moge kiesch zijn en gevaar voor subjectivisme
opleveren. Doch meen ik dat de hier behandelde kunstprocédés van dien aard zijn, dat ze de
conclusie alleszins rechtvaardigen.
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Zijn methode bestaat hierin: aan te toonen dat zoowel R. Ia als R. Ib lezingen hebben
die van de oorspronkelijke redactie van li Plaid afwijken en alleen in afschriften
voorkomen. Hij zegt: ‘Lorsque un auteur entreprend la traduction d'une oeuvre
étrangère, il emploie à cet effet une copie de celle-ci. Comme toute copie est plus
ou moins semée de leçons fautives, de passages remaniés ou même d'interpolations,
la traduction s'écartera nécessairement du texte original aux endroits où le manuscrit
utilisé par le traducteur s'en écartait lui-même.’ Laten we dit beginsel wat klaarder
uitdrukken: ‘Van twee werken is het eene de vertaling van het andere, dat
onoorspronkelijke lezingen en interpolaties bevat.’ En zoo wordt mede duidelijk wat
men in dezen vooral bewijzen moet, en kan men reeds vermoeden hoe kiesch de
toepassing van zulk een methode is.
Nu haalt de heer Delbouille eene reeks plaatsen aan uit onzen Reinaert, die niet
uit de redactie van li Plaid, zooals die werd uitgegeven door Martin, maar uit andere
handschriften, in 't bijzonder B en H kunnen verklaard worden. Hierin brengt hij
werkelijk niets nieuws(1). Het was immers sedert lang geweten, dat onze Reinaert
meer overeenkomst vertoont met die groep handschriften die door B en H
voornamelijk worden vertegenwoordigd, dan met het door Martin uitgegeven
handschrift. Maar niemand had er tot nog toe de gevolgtrekking uit afgeleid, die de
heer Delbouille heeft gemeend er uit te kunnen besluiten.
Dit besluit wordt aldus uitgedrukt: ‘Nous sommes arrivés au terme de notre enquête
sur les rapports qui lient le Reinaert au Plaid; elle nous a permis de reconnaître que
souvent, lorsque le poème flamand s'écarte du texte français original, c'est parce qu'il
suit une copie apparentée à la famille des deux manuscrits B et H, dont il reproduit
les leçons fautives et les interpolations. Il ne peut donc subsister aucun doute sur
l'originalité du Plaid, et c'est bien le Reinaert qu'il faut qualifier de traduction. Puisque
les mêmes emprunts au poème français se retrouvent dans la seconde comme dans
la première partie du Reinaert il devient évident que l'oeuvre flamande a, tout entière,
été composée par un seul auteur.’
Dit zou alles heel mooi zijn. Maar men vergeet te bewijzen wat voornamelijk moet
bewezen worden, wil de conclusie eenige

(1) Men zou de reeks overeenkomstige plaatsen tusschen onzen Renaert en de hss. B en H nog
wel wat kunnen verlengen.
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stevigheid hebben. Waar is le texte français original? Wij bezitten geen kritische
uitgave van li Plaid. Wat Martin biedt is de tekst van één handschrift, hs. A.(1) De
heer Delbouille vergelijkt nu de redactie van onzen Reinaert met de redactie van dit
hs., om te ontdekken waar onze R. van het origineel afwijkt. Maar waar heeft hij, of
waar heeft Martin, of gelijk wie ooit bewezen, dat hs. A den volledigen,
oorspronkelijken tekst heeft? Het is een afschrift, uit de XIII eeuw, zoowel als de
andere handschriften. Maar de heer Delbouille vermeldt het alsof dit le texte original
gaf; of liever zoolang hij bij de vergelijking blijft spreekt hij gewoonlijk eenvoudig
van li Plaid of van den tekst der uitgave van Martin, toch ook een paar malen van le
texte original. Wat hem niet belet in zijn besluit het voor te stellen alsof hij onzen
Reinaert met den oorspronkelijken Franschen tekst vergeleken had!
Verder vergeet men te bewijzen, dat de lezingen waarin onze Reinaert van hs. A
afwijkt en met voornamelijk de hss. B en H overeenstemt, werkelijk foutieve lezingen
zijn. Zelfs aangenomen dat B en H geen bijzonder goede kopieën zijn, is het toch
niet uitgesloten, dat ze nog oorspronkelijke lezingen hebben bewaard. Slechts één
voorbeeld. Onze Reinaert heeft: Wat coste Reinaerde scone tale? tegenover de lezing
van A: Mes sa parole que li coste? Ik had gezegd dat het Dietsch hier veel natuurlijker
is, en dat scone tale de treffende uitdrukking geeft, tegenover het onbeduidende sa
parole dat het wezenlijke weglaat. Nu hebben de hss. B, H en ook a hier:
Que (ses a) biau (biax a) parler (parlers a) riens ne li coste

waar dus juist staat wat ik in de redactie van A miste. Nu meent de heer Delbouille
dat biau parler tegenover alle andere handschriften die alleen hebben sa parole niet
oorspronkelijk, dus foutief, is; dat scone tale in 't Dietsch dus verraadt dat onze
dichter foutieve lezingen heeft. Maar wie zal mij bewijzen dat biau parler van B en
H geen oorspronkelijke lezing kan zijn, door B, H en a nog bewaard?
En het feit is juist dat hs. H een eerder oudere redactie bevat, terwijl het hs. L,
waarmee onze Reinaert ook verwantschap

(1) Zie de uitgave E. MARTIN. Le roman de Renart, blz. IV, en XXV.
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vertoont, mede zuiverder het oorspronkelijke schijnt te hebben behouden.(1)
En wat is b.v. oorspronkelijker, v. 584 (niet 538-9): charpentiers (als de hss. a H
L, dus niet eens B, hebben) of forestiers, met den gewonen tekst, van Lanfroi gezegd,
die in onzen Reinaert een tymmerman heet?
Of nog: ches un prodome en un lardes waar B H L hebben: chez un prevoire, en
in 't Dietsch: Tote des papen van Ambloys (1510)?
Of nog: Par le pont entrent en la sale van B en H tegenover Descendu sont devant
la sale (1200)? waarop in 't Dietsch misschien gezinspeeld wordt:
Doe deden si eenen wederkeer
Over eene smale brugghe (1725-6)

Hier dunkt me zelfs telkens de lezing, die dichtst bij het Dietsch staat, de meer
oorspronkelijke te zijn.
En dat er in den gewonen tekst van li Plaid verzen zijn uitgevallen is wel zeker;
wij zullen er aanstonds een treffend voorbeeld van aanhalen. Waar dus B H verzen
hebben die niet in A voorkomen, zijn dit niet noodzakelijk interpolaties. Zoo dunken
mij b.v. de verzen.
Et Renart lenging savoit bien
A son compaignon nen dit rien

in te schuiven tusschen v. 850-851, bepaald echt.
En tegenover zulke varianten, waaruit, meenen wij, niets kan afgeleid worden,
hebben B, H er een heele reeks andere, die veeleer den indruk maken van interpolaties,
maar die dan ook in Reinaert ontbreken. Van een volledige overeenstemming van
onzen Reinaert met de hss. B H van li Plaid tegenover ander hss., kan dus geen
spraak zijn: alleen heeft onze Reinaert in enkele plaatsen een lezing die meer
samenhangt met die van B of H, of L, dan met die van het door Martin uitgegeven
hs. A, waarin het niet blijkt dat A de eenig oorspronkelijke lezing zou hebben, of dat
B, H, L, de oorspronkelijke lezing niet kunnen hebben bewaard.(2)

(1) E. MARTIN. Observations sur le Roman de Renart, p. 9.
(2) E. MARTIN zelf waarschuwt in zijn inleiding: ‘chaque famille (de manuscrits) a ses fautes
particulières, chacune paraît aussi avoir conservé des restes du texte primitif, qui ne se trouvent
pas dans les manuscrits des autres familles. Il faudrait donc, pour restituer le texte primitif,
se servir tantôt de l'une et tantôt de l'autre famille, et en tirer toutes les variantes qui concordent
le mieux avec le style et le dialecte de l'original supposé. C'est ce que M.G. Paris a très bien
expliqué dans la Romania, et ce serait bien là le but d'une édition critique qui mériterait
véritablement ce nom... Je crois qu'on ne parviendra jamais à restituer sûrement le texte
primitif, et que tout en cherchant à le faire, il faudra se contenter en beaucoup d'endroits d'un
choix arbitraire et d'un résultat douteux.’ (p. XXVI). Zoo heeft Martin eenvoudig het hs.
uitgegeven dat hem over 't algemeen 't beste scheen, zonder daarom de waarde van varianten
uit andere hss. te ontkennen, met de uitdrukkelijke veronderstelling dat sommige dier varianten
oorspronkelijk konden zijn.
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Heeft onze Reinaert werkelijk interpolaties?
Laat ik een paar gevallen beschouwen, waar volgens den heer Delbouille de tekst
van onzen Reinaert moet verklaard worden uit zulke uitweidingen van afschrijvers.
Bij 't begin treden de dieren vóór den koning met hun klachten tegen Reinart op.
Isengrim heeft juist gezegd, dat het voor allen goed zou zijn, ware Reinaert dood.
Dan springt Grimbert op (v. 177 vlg.).
Doe spranc up Grimbert die das
Die Reynaerts broeder sone was,
Met eere verbolghenlike tale.

en verdedigt Reinaert tegen Isengrim. De heer Delbouille zegt: ‘Pour trouver dans
le Plaid le correspondant de ce passage, il faut consulter les variantes au v. 206. A
cet endroit les manuscrits B et H offrent une longue interpolation dont les vers 6-9
disent:
Grimbert li taissons se leva
Se il puet Renart aidera
Que ses cosins germains estoit...
Devant le roi venuz est droit...

Nu moet men weten dat dit v. 206 valt te midden van een rede van Bernard den ezel,
en haar juist in twee splitst. In het Fransch gaat heel het eerste deel van 't gericht over
de aanklacht van Ysengrin tegen Renart; een thema dat in 't Dietsch een
ondergeschikte rol spreelt. Ook brengen hier verschillende dieren allerlei aanklachten
in, en wordt die van Ysengrim slechts terloops aangeraakt. In 't Fransch heeft Hersent
volledige onschuld gepleit.
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Nooit heeft zij iets met Renart gemeens gehad. Bernard gelooft haar op haar woord:
mocht zijn ezelin hem zoo getrouw zijn! En hij doet een uitval tegen Renart:
ahi! Renart, li forsenes
Con de mal hore tu fus nes
Et engendres et conceus,
Quant tu jà ne seras creus!

waarmee dan zijn voorstel als zijn toon in het tweede deel zijner rede weinig
samenhangt:
He, gentix sire deboneire
Qar metez pes en cest afere
Et s'aiez de Renart merci!
Lessiez le moi vostre merci, enz.

Dit laatste vers is blijkbaar foutief; hier heeft D.H.: Lessiez le moi amener ci, wat
vereischt wordt.
Bernard stelt dan voor Renart te gaan halen, opdat hij zich zou kunnen
verantwoorden over al de door Ysengrin tegen hem ingebrachte beschuldigingen:
wordt Renart schuldig bevonden, het hof zal oordeelen, is het uit misprijzen, dat hij
niet ten hove is verschenen, hij moge gestraft worden.
De hss. B H nu splitsen Bernard's rede in twee: het eerste deel houdt op na Bernard's
uitval tegen Renart, en laten dan Grimbert het vervolg der rede houden ten gunste
van Renart: s'aiez de Renart merci! en het voorstel doen om hem aan het hof te
brengen. Is dit interpolatie? Hebben B H hier niet veeleer de oorspronkelijke redactie
behouden en is A niet van Bernard's rede in die van Grimbert gevallen? De rede past
hier toch veel beter, ja alleen, met dit aiez de Renart merci! in den mond van Grimbert;
en Lessiez le moi amener ci van B H is toch wel oorspronkelijk tegenover Lessiez le
moi vostre merci van A.
En zelfs ware dit nu interpolatie, wat is er nu toch gemeens hier tusschen Reinaert
en B H? Juist dat in R. van Grimbert wordt gezegd: Die Reinaerts broeder sone was;
en in B H.: que ses cosins germains estoit. Verder geen het minste verband: noch in
de gelegenheid der rede, noch in de toespraak (in R. tegen Ysengrim, in B H: tot den
koning) noch in inhoud of strekking.
Maar uit Grimbert's verdediging van Reinaert tegen Ysengrim haalt de heer
Delbouille eenige verzen aan:
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Entie meest andren heeft mesdaen
Sal dan andren in baten staen...
Van minen oem ende van hu

die hij vergelijkt met:
Lessiez le moi vostre merci (lamener ci)
Ca aconduire a sauveté
De quanqu' Isengrin la rete:
Itele amende li fera
Con vostre cort esgardera.

welke verzen, volgens hem, voorkomen in de interpolatie van B.H. Maar, gesteld
zelfs dat deze verzen eenige verwantschap in de gedachten zouden vertoonen, ik
vind ze niet in de interpolatie van B.H.; ik vind ze in den tekst zelf van A., waar ze
de vv. 210-214 uitmaken!
Overbodig verdere zoogezegde foutieve lezingen of interpolaties te onderzoeken.
Men bewijze eerst waar en waarom er in onzen Reinaert foutieve lezingen of
interpolaties zouden bewaard zijn.
Toch moet ik nog op één enkel voorbeeld wijzen.
Reinaert is aan 't hof gekomen. Het geding begint.
Belijn de ram onderscheidt zich hierbij vooral, zegt de heer Delbouille:
Doe spranc up Belin de ram.
Ende sine hye die met hem quam
Dat was dame Hawy
Belin sprac... (1848-).

‘Belin prononce un long discours. Dans le texte original(?) du Plaid c'est à peine si
ce personnage est mentionné parmi ceux qui se lèvent, au v. 1316; mais au contraire
les mss. B et H lui attribuent comme le Reinaert, un long plaidoyer qu'on peut lire
aux vers 23 ss. des variantes qui dans ces deux manuscrits remplacent les vers
1319-1414.’ Nu is het wel waar, dat Belin in B.H. een rede houdt: tegen Ysengrim
en ter verdediging van Renart.(1)

(1) p. 43.
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Maar in 't Dietsch heb ik werkelijk nergens een spoor kunnen ontdekken van dien
long discours, dien de heer Delbouille aan Belijn toeschrijft. Het eenige wat Belijn
sprak is:
ga wij
Alle voert met onser claghen!

Geen woord meer! nog wel, geheel anders dan in B.H., een opwekking dus aan allen
om Reinaert aan te klagen! Waar de heer Delbouille een long discours mag hebben
aangetroffen ben ik niet te weten gekomen.
En dit is nog wel het eenige aangehaalde voorbeeld, waar men met eenig recht
een interpolatie in B.H. zou mogen aannemen. Had onze Reinaert ook die interpolatie,
dan zou dit wel tegen hem kunnen pleiten. Er is echter niets van.
Zulke materieele vergissingen maken den indruk dat de heer Delbouille wel wat
vlug gemeend heeft iets tegen mijn opvattingen te ontdekken en dan niet den noodigen
tijd heeft genomen om na te zien, of 't wel alles juist zoo is.
Zoo is er met zijn methode voor het onderzoek dat ons hier bezig houdt weinig
aan te vangen, zoolang niet vaststaat wat juist de oorspronkelijke tekst van li Plaid
telkens moet heeten, en wat, in gelijk welk afschrift, foutieve lezing of interpolatie
is. En 't is wel vreemd den heer Delbouille te hooren spreken van le texte original,
waar eenvoudig hs. A bedoeld is; om dan alle afwijkende lezingen der andere hss.
als foutief of geinterpoleerd te beschouwen. Waar hij dan besluit: il ne peut donc
subsister aucun doute sur l'originalité du Plaid, getuigt dat wel voor jeugdig
zelfvertrouwen, maar zal dit den Reinaert-kenner even doen glimlachen, die weet
hoe ingewikkeld deze problemen zijn.
Nog een woord over de tweede conclusie: want de heer Delbouille wil ook bewezen
hebben, dat geheel de Reinaert van één hand is, omdat: les mêmes emprunts au poème
français se retrouvant dans la seconde comme dans la première partie du Reinaert.
Maar dit werd alweer niet bewezen. Geen enkele ontleening uit het tweede deel wordt
aangehaald, dan die zoogezegde redevoering van Belijn; welke dan nog tot het
neutrale gebied behoort, waar men niet juist weet of nog de eerste dichter dan wel
reeds de tweede aan 't woord is. Alleen meent de heer Delbouille dat de plaats waar
Grimbert het hof verlaat een herinnering is aan Grimbert's tusschenkomst ten gunste
van Renart in 't Fransch; want
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Grimbert zou in 't Dietsch niet noodig zijn tot de ontknooping. Zulk een opmerking
bewijst eens te meer hoe weinig de fijne psychologie van onzen Reinaert begrepen
werd.
Wel heeft het tweede deel van Reinaert aan het slot enkele verzen, die, vrij vaag
en algemeen, overeenkomst vertoonen met het slot van li Plaid(1). Nu meent de heer
Delbouille: ‘il faudrait donc supposer que (Willem) empruntait au Plaid qui était
précisément la traduction du poème fragmentaire d'Arnout qu'il avait inséré dans son
oeuvre. Il y aurait là des échanges successifs vraiment bizarres.’ En hij noemt zoo
iets een invraisemblance. Maar wat ware daarin toch zoo onwaarschijnlijk? Willem
kon immers weten, ja wist voorzeker, dat het werk van Arnout in 't Fransch was
voltooid, waarom het hem spijt deed dat het in 't Dietsch nog onghemaket bleef. Dat
hij dan o.a. het Fransche voltooide gedicht zou hebben laten zoeken, om te zien hoe
het daar was afgewerkt, is niet alleen niet onwaarschijnlijk, maar spreekt vanzelf(2).
***

Dit alles zelfs in de veronderstelling dat Willem eenvoudig zoo goed als
ongeschonden, of met geringe wijzigingen het werk van Arnout zou hebben
overgenomen en voltooid. Hier zijn we nu echter, niet zoo zeer door wat Willem uit
li Plaid mocht hebben ontleend, dan wel door de gelijke kunstprocédés, tot het inzicht
gekomen, dat Willem inderdaad de dichter van den geheelen Reinaert moet heeten.
Voor de feiten die wij hebben erkend zal een man van de wetenschap, wien het
immers alleen om de waarheid mag te doen zijn, de oogen niet sluiten.
Zoo neem ik dan hier het besluit over, ten minste in zijn algemeene strekking, dat
onze geachte collega Mr. L. Willems reeds in 1920 neerschreef: dat Willem moet
beschouwd worden ‘als de eenige dichter van den geheelen Reinaert’(3), zooals wij
dien nu bezitten. Wat hij toen, op R. Ia en R. Ib verdedigde, heb

(1) Ze staan afgedrukt in de studie van M. Delbouille. o.c., blz. 25.
(2) Zoo heeft de heer Delbouille bij 't begin van zijn opstel eenige ‘invraisemblances’ tegen mijn
opvattingen bijeengebracht, om de stemming voor te bereiden. En de hier behandelde zou
de ergste zijn.
(3) Versl. en Med. Kon. Vl. Academie, blz. 203.
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ik hier, meen ik, op grond van gelijke kunstprocédés bevestigd en versterkt.
Wat er nu met Arnout moet gebeuren, of die nog langer aandeel heeft gehad aan
onzen Reinaert, en in welke mate zullen wij later onderzoeken. Of de heer L. Willems
hierin nog verder met mij zal willen meegaan, blijft te zien. Toch hoop ik zal er uit
de verdere gedachtenwisseling wel eenig licht opgaan.
Dat zal mij tevens de gelegenheid bieden, om over de weerlegging door den heer
Delbouille van mijn argumenten ten gunste van Arnout's oorspronkelijkheid mijn
meening te zeggen. Tot mijn spijt zal ik dan nog op enkele materieele vergissingen
moeten wijzen, buiten die welke wij nu reeds hebben aangestipt. Want in zijn opstel
komen er nog andere voor.
Vooralsnog moge volgende algemeene opmerking volstaan:
De heer Delbouille stelt het voor alsof geheel mijn bewijsvoering voor de
oorspronkelijkheid van R. Ia berustte op de juistheid van de door mij verdedigde
lezing van den proloog. Mijne argumenten zouden alleen steek houden, omdat ze op
die lezing gebouwd zijn. Ik zou op die wijze een voortdurende petitio principii begaan.
Waarmee echter dan reeds weinig overeenkomt, wat mij nog verweten wordt: dat ik
à tout prix de juistheid van die lezing heb willen bewijzen.
Niets van dat alles kan mij treffen. Ik heb ja een lezing en een verklaring van den
proloog verdedigd, die mij de ware scheen en nog schijnt te zijn. Maar de zoo
verkregen opvatting heb ik dan gebruikt eenvoudig als werkmethode. Buiten den
proloog om, heb ik R. Ia met li Plaid vergeleken en onder zeven hoofdingen een
reeks aanwijzingen bijeengebracht, die veeleer de prioriteit van onzen Reinaert
staafden, terwijl totnogtoe voor de oorspronkelijkheid van li Plaid zoo goed als alleen
Willem's verklaring na den walschen boeken gewerkt te hebben is aangevoerd
geworden.
Ik heb dus juist gedaan wat men mij wil voorhouden dat ik had moeten doen:
‘laissons d'abord de côté ce prologue ambigu: il nous sera loisible d'y revenir lorsque,
sans être conduit par aucune idée préconçue, nous aurons étudié l'oeuvre de Willem
dans les rapports qui l'unissent au Plaid.’ Alleen heb ik vooreerst willen bewijzen
dat ik het recht had dien proloog voorloopig ter zijde te laten, juist omdat de beteekenis
er niet van vaststond; des te meer daar de proloog in zijn natuurlijke opvatting eerder
voor mijn zienswijze pleitte. In zekeren zin was het eerste deel van mijn
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studie, waarin ik die beteekenis onderzoek, overbodig, wilde men mij slechts toelaten
te veronderstellen, dat wat Willem zegde van die walsche boeken alleen gold voor
zijn deel, R. Ib. Geen van mijn argumenten steunt op de juistheid van mijn interpretatie
van den proloog, noch is mijn onderzoek een poging om die te rechtvaardigen, ook
al zou dan bij het slot blijken, dat wat ik als werkmethode had gebruikt daardoor
bevestigd werd.
Vooral wilde ik aantoonen, dat lang nog niet alles zoo zeker is in de
Reinaert-vorsching, zelfs niet wat soms als onwankelbaar vaststaande wordt
beschouwd. En mijn opstel wilde voornamelijk tot verder onderzoek opwekken. Zou
dit onderzoek tegen mij uitvallen, gaarne zal ik dan mijn ongelijk willen bekennen;
maar me dan ook met recht, meen ik, er over mogen verheugen er toe te hebben
bijgedragen om dit dan zekere resultaat te bereiken.
Met genoegen zien wij verder dat ook Romanisten zich met dit onderzoek gaan
bemoeien; ze zullen zich echter eerst wat beter op de hoogte moeten brengen van
wat er in 't Nederlandsch daarover reeds verschenen is(1). En niet te allen prijze de
Fransche theorieën willen verdedigen.

(1) Zelfs de heer Delbouille weet hierover nog zeer weinig: het Tijdschrift voor Nederlandsche
Taal en Letterkunde heeft hij niet ingezien: hij citeert hieruit klaarblijkelijk uit tweede hand.
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Gezelliàna
Door Al. Walgrave
Briefwisselend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Tegen enge voorstelling van Gezelle's wezen en werk.
Wat schreef die ‘aardige’ Upnophanes ook weer over Gezelle? - Het was ook wel
eigen ondervinding.
Hier is 't:
‘Dès qu'un livre paraît, il lui naît un fantôme qui l'accompagne... et c'est le livre
qui a à répondre en justice pour les faits et gestes de son fantôme. Mais quand il y a
des coups à recevoir, le Sosie s'esquive et c'est l'auteur qui paie...
Cela me fait songer à Gezelle.
Pauvre Gezelle! On va lui dresser une statue avec la meilleure intention du monde.
Est-ce à lui ou à son Sosie qui lui a joué tant de mauvais tours?’
Meer dan één Sosia heeft Gezelle zulke grappen gespeeld, en doet het nog - in de
verbeelding en de voorstelling van vele menschen.
Gezelle wilde West-Vlaamsch tot algemeene schrijftaal opdringen. Dat was een
Sosia, men sloeg ernaar, en Gezelle kreeg de slagen...
Gezelle was een ‘natuurdichter’; met altijd dezelfde gedachten en dezelfde
boombeschrijvingen’... ‘hij heeft bezongen den indruk dien de natuur op hem
maakte’... ‘kleine onderwerpen’...
Alweer een Sosia. Gezelle was natuurdichter, wel begrepen! Maar kijkt eens:
Dichtoefeningen 46 gedichten, waarop 32 geen natuuronderwerp. In Kerkhofblommen
op 170 geen één. In Liederen, eerd. et reliqua op 67, 64 die géén natuur bedichten;
in Gedichtengezangen en gebeden, 61 op 86. In Tijdkrans 178 op 263; in Rijmsnoer
49 op 147. In Laatste Verzen 45 op 83.
En die natuurgedichten zelf, wat zijn zij?
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Dat zal verder duidelijk worden.
Ondertusschen sloegen die philosophen-dichters naar een schijnbeeld dat niet
bestond, en... Gezelle kreeg de slagen, verminderd zoo hij werd tot een derde van
zijn werk, en in dat derde, tot een stukske van zijn wezen...
Iets anders, en toch weer 't zelfde:
In zijn boek: Hugo Verriest, spreekt Philip de Pillecyn over de leiding van de
leerende jeugd door Verriest, als leeraar. Hij steunt erop dat de Professor veel belang
hechtte aan beleefdheid en verfijnde vormen in omgang, kleed en taal, en daarna
zegt hij:
‘Dit werd voorgehouden in een tijd toen de Vlaamsche vernieuwing waarop Gezelle
zijnen stempel had gedrukt, liefhebberde met de menschen die de taal van den
Vlaamschen grond spraken: het buitenvolk, de landman waarrond Gezelle een
apotheose schiep. In de geesten lag het begrip van het onverzoenlijke van echte
vlaamscheid met distinctie in kleedij en manieren... het Vlaamsch droeg een muts,
en een hoed was franskiljonsch.’
Verder spreekt dezelfde van het ‘verdichterlijkte Gezelliaansche vlaamsch-zijn
dat fijnheid in kleed en manier als een schennis van het eigenaardig vlaamsch wezen
brandmerkte.’
En op een andere plaats nog:
‘Hoe grondig verschillend staat Gezelle van zijne twee nakomers (Verriest en
Rodenbach)! Het onbewuste tegen het doelbewuste; het engere in den landelijken
kring en de landelijke poësie beslotene, tegenover het ruimere, een geheel volk
omvattende. Als Gezelle zegde dat Verriest een “Vlaamsche franskiljon” was, dan
lag daarin zijn opvatting uitgedrukt over wat zijn ideale Vlaanderen was: geen
uiterlijke sier, maar het tradioneele van hut en muts.’
Heeft Gezelle gezegd: Verriest is een Vlaamsche franskiljon? Laat ons het feit
aannemen, maar dan zijn er vele verklaringen daartoe mogelijk, en het moet geenszins
zijn omdat hij als ideaal voor Vlaanderen aanzag: geen voornaamheid, alles landelijk
en besloten in een traditie van ‘buitenleven’, waar de menschen in hutjes wonen en
allemaal, uitgenomen den Pastor, een muts dragen. Laten wij dus die ‘boutade’ over
Hugo Verriest zorgvuldig van kant, en gaan we dààrop geen algemeen oordeel vormen
over Gezelle's voorstelling van wat hij voor de Vlamingen droomde, noch over zijn
eigen wezen zelf.
Is er een tijd geweest, waarop sommige Vlamingen de zaak
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zóó opvatten, wel, dan staan we hier weder voor een van die schijnbeelden, die niets
met den waren Gezelle hebben uit te staan.
Die opvatting spruit wellicht uit zekere zeer bekende versjes van den dichter, als
b.v.:
Den Vlaming, onder 't dak van strooi
en valt geen wijn te drinken,
toch ziet hij rond zijn veugelkooi
zijn rijpe druiven blinken...

of:
O lieden van te lande, vrienden al,
Die 'k heel mijn leven lang beminnen zal,
omdat ik u het leven en
zoo menig dingen schuldig ben
die niemand prijst als hij die weet
wat edele giften God den armen landman geeft.

en nog, in Rijmsnoer; in ‘Terug’:
‘Zalige lieden, al
te arglooze menschen,
weinig begeerdet gij,
groot was uw hert!
- Kon het maar helpen met
weenen en wenschen,
weer ate ik roggenbrood
naast u, aan 't berd!’

Met deze en zulkdanige uittreksels kan men bewijzen dat Gezelle de buitenmenschen
beminde en hun leven hoogachtte, maar niets daarover noch daarbuiten.
Gezelle's persoonlijkheid verschilt zeker ‘grondig’ van die van Pastor Verriest.
Het woord ‘grondig’, als men het wel bedenkt, zegt juist het groot verschil tusschen
beiden! Gezelle was veel dieper gegrond dan de schitterende, fijnproevende ‘causeur’,
die wel geern zei dat hij een ‘eenvoudige pastor van te lande’ was, maar inderdaad
een aristocratisch wezen droeg, in- en uitwendig. Zoo moeten er ook zijn, en Verriest's
voorname verschijning heeft ons volk goed gedaan, daar valt niet van af te dingen.
Gezelle was naar 't uiterlijke, wat hij van zijn broeder dichtte:
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‘beneên den bast
van uiterlijke onteederheid
hij teerheid in zijn herte droeg.’

voor die hem niet kende, was aan hem iets ruws, iets onbeholpen, wat linksch en
onvolvormd gebleven. Dat was aangeboren schuchterheid en zwijgzaamheid eerst;
dan gemis aan verfijnende opvoeding en huiskring. Vergelijk eens zijne ouders aan
Koster Verriest, den gezagvoerenden dorpsman met zijn muzikalen smaak, en de
burgerlijk-opgevoede Carolina Van Ackere, zijn vrouw, met haar verfijnde neigingen
en gewoonten, en dan: den boerschen, nauwelijks geletterden maar zegkrachtigen
hovenier Petrus Gezelle en zijn schuwaardige, bedeesde en klagende echtgenoote,
die beiden, zoolang ze kinders te kweeken hadden, worstelden met ongeluk en
verarmoeding.
Zij moesten, al woonden ze te Brugge, geen vioolspeler laten komen om hun
kinderen te leeren zingen! Het ging er daar anders toe: nauw en streng toezicht over
kortgehouden kinderen, weinig geestesleven en blijheid. Daarom juist was het voor
Guido zulk een voordeel, als hij zijn 6 eerste studiejaren naar 't college van den Dune
mocht loopen. Hij was daarmêe voor een goed deel van den dag in een ander
omgeving met jongens van stad, anders en hooger opgevoed. Neemt dat zijn vader
hem streng oplei ‘recht naar schole en recht naar huis’; maar er moesten toch
gelegenheden zijn dat hij de stad zag en met zijn schoolmakkers ook buiten school,
kon omgaan; hoe zou hij b.v. anders kunnen vertellen van de peerdemannen op Sint
Elooisdag: ‘dikwijls heb ik gevlucht uit de Steenstrate, als ze opkwamen van de
kathedrale, met hunne vierige beesten...’ Maar 't sloeg hem al tegen; toen hij ging
wat grooter zijn en op de 3e latijnsche moest, vloog hij de gevangenis in, naar
Rousselare, als knecht en leerling...
Hugo Verriest heeft het schoone om dat te verdichterlijken, dat poortierke's leven,
- en er waren daar ook al goede zijden aan - maar jongens van zijn soort waren de
‘jonge heeren’ en Gezelle was 't knechtje: en als b.v. de oudste Verriest, Adolf, met
vacantie naar Deerlijk trok, om vaders en moeders kind te zijn, dan mocht het knechtje
te Rousselare blijven om met de Engelschmans te spelen, of voor hen te werken, en
kreeg nauwelijks eenige dagen congé. Gezelle was ootmoedig van herten en eenvoudig
tot het uiterste, maar hij heeft die vernederingen toch wel gevoeld.
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Men hoort ze brommen in zijn woord, als hij b.v. naar zijn Vader schrijft in 1855, hij was nog geen jaar priester en pas een jaar leeraar te Rousselare, en hij droomde
van weggaan naar Engeland. Zijn vader was er tegen; o.a. omdat hij daardoor zijn
oversten ging ondank toonen. ‘Ik hebbe inderdaed’ zoo schrijft hij ‘veel redens van
content te zijne van mijne oversten, en ben er hun, ten volle geloove ik, dankbaer
voor geweest en dienst gedaen waer ik koste, met sedert 6 jaer en meer mij ten hunnen
dienste te stellen om hunne leerlingen gedurende mijne speeltijd gae te slaen, 't gene
zelfs een lijk een soorte van regt geworden is waer ik niet meer af en kan, al is 't dat
ik het niet en verzoeke.’(1)
En, reeds professor zijnde van poësis, schrijft hij: (Allerzielen '58):
‘Ik heb alle dagen in gereedheid gestaen om te komen, en nu ben ik wederom voor
eenen goeden tijd uitgesteld van M. Superior, die mij tegen mijnen wil en dank
opgeleid heeft van mijn weke te doen in 't pensionaet nevens de vijf andere. Het gaet
mij schrikkelijk tegen van alzoo te moeten behandeld worden, als ik overal mijn
beste doe om 't huis dienstig te zijn, te meer omdat ik van te vooren al meer
surveillance had dan een van al...(2)
En zoo meer!
Van kleins af, van jongs af, tot zijn eerste mannenjaren toe, is die ziel verduwd
en vernepen geweest. Geen wonder dat hij er zoo bedeesd en verschuwd van bleef,
en dat hij geen ‘tournure’ had gelijk de sierlijke Pastor die hem later zou gaan
verheerlijken tot voor de beschaafde lui toe, van Nederland.
Maar met al die stille bedeesdheid, en dien ootmoed, en eenvoud, en liefde voor
de buitenmenschen, was hij van bewuste keuze en vorming, verre van boersch, en
zijn ideaal verre van ‘het engere in den landelijken kring.’
Wij zitten meest allen nog vast aan de eerste biographieproeven, korts na Gezelle's
dood in tijdschriften en vroege schetsen, vooral door de Rousselaersche oud-leerlingen
geleverd. Voor hen begint het leven van Gezelle te Rousselare als poortier-student,
herneemt te Rousselare als professor, is dood met Rousselare, en

(1) Caes. Gezelle. Uit land en leven van G.G. bl. 205.
(2) Caes. Gezelle. Leven 190. Zie nog bl. 110, den volgenden brief van Augustus of September
1859.
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herleeft slechts wanneer de Rousselaersche geest eenigermate terugkeert op 't einde
der Kortrijksche jaren.
Zij vergeten dat de kleine Gezelle, eer hij ooit Rousselare zag, 16 jaar was, waarvan
hij de 6 laatste als ‘externe’ naar 't college van Brugge gegaan was, en dus al een
stadsjongen was geworden. Zij vergeten dat hij seminarist is geweest te Brugge,
wederom, en dat dààr zijn geest is opengegaan en de eigenlijke richting van zijn
leven voor hem is duidelijk geworden: de Christen oudheid doen herleven in een
nieuw, beschaafd en ontwikkeld volk, ontwikkeld, niet naar kunstmatige uiterlijkheid,
maar uit eigen waarheid van taal, kunst en godsdienst. Zij vergeten dat, van 1860
tot 1872, Gezelle eerst in 't Engelsch Seminarie en dikwijls in Engeland, met de
ruimere wereld volop heeft kennis gemaakt, en dan als onderpastoor, Rond den Heerd
heeft gesticht: ‘een leer- en leesblad voor alle lieden,’ waar hij zijn volk beleerd
heeft, zoo ver en zoo diep als 't voor de menigte mogelijk is, in alle beschaving van
oude en nieuwe tijden, in allerlei wetenschap: is dat het ‘onbewuste tegenover het
doelbewuste?’ is dat het ‘engere, in landelijken kring beslotene, tegenover het ruimere,
een geheel volk omvattende?’ Al lang reeds, van in Rousselare, omvatte zijn droom
het heele volk. Lees de opdracht der Dichtoefeningen aan de studenten: ‘pogingen
om u, studeerende jonkheid, tot gelijkdanige, ja treffender krachtinspanning aan te
sperken en te bewegen; immers rondom ons wordt het van langst om wijder en
grooter; gedachten, menschen en zaken vliegen, met de snelheid van den bliksem,
over end weder... zoo behooren wij dan ook sterker hand te slaan en gesloten te
houden aan alwater nogvlaamschis...’ En dit is geen reactie tegen de moderne
beschaving, maar werklust om die beschaving zóó in Vlaanderen te leiden, dat ze
Vlaamsch blijve, en christen. Hij heeft, voor de meeste anderen, de katholieke
heropleving in andere landen bespeurd en schrijft (1858): in andere streken is niet
alleen de christen kunst, zang, enz. weer aan 't opkomen, maar ook de christen poëzie,
de christene zeden en gebruiken, en wij hebben 't in onze handen of zij hier nog
langer moet wachten of niet.’ Rond den Heerd is een van de middelen daartoe, en
hoe meesterlijk hoog en breed opgevat: te hoog voor de meesten van dien tijd, dat
was een der oorzaken dat hij geen bijval genoeg vond. Maar te eng, en landelijk-eng,
was hij zeker niet, als ge peinst dat we er nu nog, na al onzen vooruitgang, zoo
schromelijk veel in leeren over alle tijden en landen en dingen!
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Zelfs zijn ‘landelijke’ gedichten spreken dit niet tegen. Een klein gedeelte van zijn
natuurpoesie zal wel, zoo de hoogere voorbeelden, het buitenleven vieren, maar dan
ziet men er nog in: de verzuchting van den stedeling die er niet in leeft, en hij doet
het in de taal van een ontwikkeld en beleerd mensch. De overige natuurgedichten
zijn al zoo subtiel besnaard en zoo alzijdig gebeeld, dat ze verre staan van 't werk
van een landelijken, zij het dan ook nog begaafden, dichter, ‘un poète-paysan!’ En
't is wel opmerkensweerd, dat de laatste bundel, Rijmsnoer, de grootste verhouding
heeft van gedichten uit de landelijke wereld geput, en toch de hoogste uitdrukking
is van Gezelle's hooge ziel, die toen sedert 25 jaar de ziel was van een priester uit de
stad Kortrijk, die vroeger sedert 12 andere jaren te Brugge gewoond had, om van
Rousselare niet te spreken, want daar had hij ‘het land aan de deur’. Vergelijkt eens
de ‘verdichterlijkte’ buitenwereld van Gezelle aan die van zijn tijdgenooten uit de
jaren 1850-80, en gij zult zeggen: waarheid naast gemaaktheid. Waarheid, ja. Gezelle
ziet het land en dicht, naar de waarheid van zijn wezen, maar dat was geen
boerenwezen; met allen eerbied zij 't gezeid voor den gezonden zin, en het verstand
van de buitenmenschen: hier spreekt meer dan dat, hier spreekt een
verstandelijk-ontwikkelde stadbewoner.
Dat schijnt gewaagd? Het is toch de waarheid. Niet zoo eenzijdig als ze er uit ziet,
toch: Gezelle was zeker geen ambtenaarszoontje, tusschen muren en straatsteenen
geboren en gekweekt, en dat geen tarwe uit rogge, geen olm uit een eik herkent. Hij
was kind van buitenmenschen, en zijn vader de tuinman had hem veel geleerd; in de
vacantiedagen van zijn Brugsche kinderjaren was hij nu en dan te Wijnghene, te
Heule of te Bisseghem, bij boerenmenschen, en te Rousselare in 't Seminarie had hij
tuin en pachthof, weide en land. Toch is al die kennis van gewas en dier door lezing
en studie aangescherpt geweest, toen hij leeraar was van natuurlijke wetenschappen,
en dan heeft de lezing van oudere en nieuwere dichters daar nog bijgedaan. Zie 't
Riet, en den Waterspiegel met hun Homerisch motto... zoo komt het dat zelfs de
natuurgedichten, tevens volksch en geleerd, kunstig en ongekunsteld zijn. De diepere
gronden daarvan zijn te vinden in het bewuste streven van Gezelle om alle geleerdheid
tot leven en alle kunst tot uitdrukking van waarachtig zieleleven te herleiden.
De innerlijke voornaamheid en verfijning van Gezelle kunnen wij in sommige
bijzonderheden vervolgen. Kijk eens b.v. wat
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Hugo Verriest aan Caesar Gezelle zei, bij het gedicht dat tot Inleiding dient van
Gedichten, gezangen en gebeden:
‘Schavende snijdt het staal
en 't kerft in de penne van cederhout...’

dat is het potlood. ‘Voor zekeren tijd,’ vertelt Hugo ‘was hij een geweldig teekenaar;
hij had een ivoren boekske en teekende daarin.. hij versneed zijn eigen potloodstift
lang en scherp; met zijn fijne hand en fijne ziel zou hij niet hebben kunnen schrijven
met een stomp gesneden potlood...’(1)
In Twintig Vlaamsche koppen schrijft de Pastor nog:
‘Wij schaverdijnden, en hij was onze koning. Hij vaarde op stalen voet edeldrachtig
in zijnen mantel over het ijs en zond ons 's anderdaags: “Het edel spel der slugge
schaverdijnders.”... Wij luisterden een avond naar den septuor van Beethoven en
hervonden zijn wonderlijk geruisch in: 't Er viel ne keer een bladjen op het water.
Al wat ons leven vervulde hief hij in de hoogte en bedichtte hij. Tot de boeken toe
en edeler prentenschoonheid die hij onder onze oogen lei, waren onderwijs en hooger
genot.’
Geen uiterlijke sier, maar het traditioneele van hut en muts? Waar zijn wij hiermêe
gekomen? En die getuigenissen zijn van Hugo Verriest zelf! Ziet gij dien teekenaar,
met zijn ivoren boekje en fijn besneden potlood, die schoon gedrukte prenten en
boeken aan zijn leerlingen voorlegt, met streelend kennersoog en kennershand? Hij
weet het fijne van alles. Zijn korte, onvoltooide versregeltjes noemt hij nageldeuntjes;
waarom? Hij zegt het in een onuitgegeven voorrede:
‘Men weet dat de Engelsche schilder Hogarth dikwijls op zijne nagels het een of
ander aerdig aenzicht naer huis meebragt, om ze van zijn hand in zijne schilderijen
af te teekenen... De volgende gedichtjes zijn min of meer op die wijze gemaekt
geweest... min of meer op dezelfde vluchtige wijze geboren en van die ze gemaekt
heeft aldus kersten gedaen... Zij dienen voor proeve van zekere gedichten die bij
andere volkeren zeer in gebruik zijn, namelijk bij de Araben....’
Men weet! Wie wist dat, wie weet dat nu, van dien Engelschen

(1) Keurgedichten, I.
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schilder Hogarth! Wie weer er iets van Hogarth, tenzij de zonen uit huisgezinnen
waar van oudtijds, zooals in mijn vaderhuis, oude geïllustreerde tijdschriften waren
die de kinderen mochten doorbladeren?...
Laat ons maar zeggen dat die schijnbaarboersche Gezelle al heel jong een
vooruitstrevende, verfijnde geest was, die meeging met de laatste nieuwigheden van
zijnen tijd, en alles opnam wat hem uit Engelsche, Duitsche, Italiaansche, Spaansche
cultuur kwam toegevloeid! Hij was à la page, en daaruit kwam die overmacht over
zijn tijd- en ambtgenooten, die zij niet begrepen, kwalijk begrepen, belachelijk
maakten, en die hem, daar hij voortvarend was en dóórwerkte, als een revolutionair
deed aanzien. Revolutionair? Omwentelaar, dat was hij; hij wentelde met zijn stille,
onweerstaanbare macht, zonder schijnbare heftigheid noch opstandig geweld, maar
altijd voort heffend en stekend, de steenen om en weg, die op de waarheid en de
eigenaardigheid van vlaamsch wezen, taal en kunst woegen en drukten.
Gaan wij dat in 't bijzonder na, voor hetgeen den verzenbouw betreft. Na de eerste
proeven, min of meer op gewone vormen als Alexandrijn gebouwd, zien wij hem
naar middeleeuwsche voorbeelden luisteren en, zonder veel theorie, maar op 't gehoor,
die lossere maten opvangen en weergeven. In 1859 en 1860 gaat hij nog verder, en
wil nog vrijer versbouw wettigen. Een voorrede of inleiding tot uitgave van
Volksrijmen, in ‘Zantekoorn’ van Caesar Gezelle bewaard, zegt:
‘...dat onze regels over het rijmen ('t slaen zeggen wij, en beter) over het slaen dus
van de verzen veel treffelijker zijn als de zoogezeide Vlaamsche of Nederduitsche
prosodie het wil weten:
Langerake
Korteknape

slaet bij ons, en allerbest zelve; dragen-graven ook, evenals: rok gekocht, kort gekocht
en zoo voort. Vergelijk twee spaensche rijmen:
Catorce anos tengo
Ayer los compli
Que fue el primer dia
Del florido Abril.
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Men weet dat geen volk fijner gehoor heeft als de Spanjaards.’
Men weet, nog eens!
In die aangehaalde voorbeelden verdedigt hij dus de klankrijmen; onvolledige of
assonantie-rijmen. En hij past dat toe in vele gedichten uit dien tijd, in Gedichten,
gez. en geb., in Liederen, in Kleengedichtjes, enz...
De ‘Zang der Bruiloft’, in eerstgenoemden bundel, werd eerst afzonderlijk gedrukt:
‘Huwelijksdicht op de Bruilofte van M. Jan C. Verhaest en Mejongvrouw Philippine
Galle, gevierd te Zuyenkerke op den 3 van Mariamaend 't jaer O.H. 1859. Rousselare
Stock-Werbrouck.’ In dit gedicht mengelt Gezelle assonantie met volle rijmen:
O tijden van 't verleden
komt gij dan weer op uw stappen getreden?
Is 't u, Rebecca die 'k aanschouw
en Isaac, den vader van het volk
dat God beloofde? En moet ik bij de sterren
het groot getal van uwe kinderen tellen?...

En de verzen zijn van geheel verschillende lengte dooreen, juist gelijk sommige
fabels en Epitres van La Fontaine. In een nota van die 1e uitgave drukt de dichter het
volgende uit Bilderdijk:
‘Met opzicht tot het rijm, ben ik nog in het oude begrip dat namelijk het beste rijm
is, 't geen minst gehoord wordt. En ik doormeng uit dien hoofde mijne verzen gaarne
en bij voorkeur met die onvolkomen rijmen die bij ons uit goede taalgronden
gewettigd zijn, doch niet volmaakt op elkander slaan (Bilderd. Mengelpoësie.
Voorrede).’
Zoo doet Gezelle nog in:
Dank o die mijn zonden
geeft den schijn van deugd somtijds,
Jesu, en mijn wonden
zulk een goê verberger zijt...
Heere, help mij, help mij,
want ik zinke en onderga,
noch en kan ik zelf mij
help, 'k ga de dood uitstaan...

Op dit gedicht werd critiek geoefend door Nolet de Brauwere, die wil dat Assonanten
alleen geoorloofd zouden zijn, ‘wanneer
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men ze, het gansche stuk door, onafgebroken gebruikt.’ Daar was hij al niet 't accoord
met Bilderdijk. Maar hij spot verder: ‘Ongegeneerd omspringen met ondeugend rijm
is bovenal aan Westvlaanderen, en inzonderheid dichter Gezelle eigen, bij wien men,
op slechts ééne bladzij, rijmen aantreft als: somtijds en zijt; help mij en zelf mij; goed
en doe;... onderga en uitstaan. Hoewel Bilderdijk beweert dat het even dwaas ware,
beleid op vlijt te doen slaan, als pompstok op intkoker, zou de H. Gezelle vast in dit
laatste geen bezwaar vinden’ (Poezij en lettercritiek, 1884. bl. 220).
Geen nood, dat Gezelle ooit beleid op vlijt zou doen rijmen hebben, dat was voor
hem noch rijm noch assonantie, ei rijmt nooit in zijn vers met ij = ii. Zoo weinig
kende Nolet zijnen man, als hij Bilderdijk's meening en praktijk over de zaak zelf
kende. Gezelle had nog grooter vrijheid genomen b.v. in dat wonderbaar gedicht uit
1859: Bezoek bij 't graf, met zijn rijmlooze verzen en gedurige herhalingen, die het
gedurig weerkomen van een beeld in 't hoofd van den vermoeiden en weemoedigen
wandelaar zoo wààr verklanken en doen gevoelen. Nolet verstond niets van zulke
physiologische of psychologische waarheid. In een nota op dezelfde plaats wijst hij
op dit gedicht en voegt erbij: ‘Waar moet dergelijk gereutel, zulke wartaal naartoe?
Van eene nog onuitgegevene parodie op het laatste stuk volgen hier, tegenover den
Westvlaamschen tekst, eenige strofen in kempischen tongval(1):
De snuifdoos gaed open en toe,
De snuifdoos gae vol en gae leeg
Zoo gauw als de neus maar op 't snuiven es denkt
De snuifdoos gaed open en toe...

enz... met even veel geest, en verstand van het geparodieerde stuk, als in dit staaltje!
Tusschen haakjes, Nolet was geen Kempenaar en kende geen kempisch genoeg om
dit te schrijven. Tien tegen één is de parodie van Servaas Daems, boezemvriend van
Nolet, vreeselijke snuiver en snuivengever, vooral tegen al dat een beetje nieuwer
was dan 't gene hij noemde: ‘Onzen keurigen kunstvorm’(2).

(1) Zie Bezoek, stroof 6, 7, en 13: ‘Het water gaat open en toe’ enz.
(2) Zie zijn parodiën in Luit en Fluit.
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Om ter zake terug te komen, Gezelle was dus in dien tijd modern tot onafhankelijk
toe. Zie andere voorbeelden in: Gij badt op eenen berg. - Als de ziele luistert - Het
bietje maakt den heuning - Tranen - 't Kindeke van de Dood. Dit laatste is, in opzicht
van verzenbouw, een zuiver meesterstukje, zoo nauw volgt de beweging van de losse
accentverzen de ontroering van de ziel en het voorgestelde beeld op den voet na. Het
werd nochtans ook als wildzang en ‘revolutionaire metriek’ aangeblaft! Hij dacht
echter nog verder dóór. De inleiding tot een onafgewerkte vertaling der
Versperzangen, in ‘Zantekoorn’ overgedrukt, zegt ons hoe hij hier het vers zal
opvatten: ‘het is zelden berijmd en bestaat meestendeels maar in gemetene schreden
die, de woorden samengrijpende, blij of treurig, rap of slepende, naer de behoefte
van den schriftuerlijken of kerkelijken zin vooruitgaen.’ Hiermede zouden wij komen
tot het dynamisch vers zelf van onze laatste dichters!
Het is hier de plaats niet om de verzentechniek van Gezelle voort te volgen en te
doen zien hoe hij later veel minder naar theorieën, hoe vrij ook, dan naar eigen vrij
gehoor en beweging zingt en deunt. Hier kwam het er slechts op aan, te toonen, hoe
vooruitstrevend en verfijnd de jongere dichter was; zoo voor inhoud als voor
uitwendigheid zijner kunst is hij een gestudeerd kunstkenner, een geoefend en bewust
artist, die alles beproefd en gewikt heeft, om vrij te blijven van alle ‘valsche
dichtpatronen’.
‘Distinctie’ in kleeding en manieren vielen minder in Gezelle's aandachtskring,
hoewel hij zelf, in zijn eenvoudige verschijning, immer voorkomend, eerbiedig en
liefdadig, dus hoogst beleefd, optrad. Maar zijn ziel was van een zeldzame
voornaamheid, en dat wordt voor den opmerkzamen lezer in zijn werk duidelijk
genoeg. Een dichterlijke landman is hij al zoo weinig als een godvruchtige landman.
Hij is een priesterlijk dichter, met veelomvattende kennis van zaken, en vormen
zijner kunst. En hij is, zijn kunst is. Zij is noch min noch meer dan zijn leven, dat
van een hoogdenkend priester, levend in Vlaanderen. Een volzin van Mary Austin
dien ik eens uitschreef, teekent het wezen en werk van Gezelle ten volle:
‘To understand the fashion of any life, one must know the land it is lived in, and
the procession of the year.’
Boerenpoësie zou zoo diep niet gaan noch zoo ver strekken. Er is geen voorbeeld
in de dichtwereld, van diepgevoelde natuurpoësie, door enkel landlieden geschreven,
en de pogingen van zoo-
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gezegde onware landlieden, als Burns en Poot, zijn maar éénzijdig, of flauw geweest.
De natuur in Homeros en zelfs in Vergilius, die verfijnde dichters waren met
uitgebreide zakenkennis, pakt ons dieper dan in al de gedichten en gedichtjes over
de lente en den zomer, over akkerleven en boerenleute, bij de liefhebbers van die
dichtsoort.
Gezelle's poësie, over 't algemeen, is geen landelijke poësie, besloten in landelijken
kring. Zij omvat, bewust, zijn heele volk, en is zoo ruim als de ‘diepten des hemels.’
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achterplat

Aug. Beernaert-prijs
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde.
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.
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 zal geschreven hebben.
Voor verdere voorwaarden zie men Versl. en Meded. 1912, blz. 884.

Tooneelprijskamp
TOONEELPRIJSKAMP van de Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques:
TWEEDE TIJDVAK. - Op 31 December 1929 loopt dat tweede tijdvak 1928-1929
ten einde. De prijs bedraagt 5000 fr. en wordt toegekend aan den Belgischen Schrijver
die in het tweejarig tijdperk het beste Vlaamsch tooneelwerk (operateksten ingebrepen)
zal uitgegeven hebben.
Voor verdere voorwaarden zie men Versl. en Meded. 1927, blz. 1014.
Voor beide bovenstaande prijskampen dienen de mededingende werken door de
belanghebbenden in dubbel ingezonden bij den Bestendigen Secretaris der
Koninklijke Vlaamsche Academie, Koningstraat, 18, te Gent, ten laatste in de
vijf weken volgende op 31 December 1929, met de vermelding op het adres: Voor
den..... prijskamp.
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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Plechtige Vergadering van 30 Juni 1929.
De bijzonderste genoodigden kwamen met de heeren Leden der Academie in het
Eeresalon bijeen.
Waren aldaar aanwezig: de heeren Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, bestuurder, Prof.
Dr. J. PERSYN, onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren Dr. L. SIMONS, Kan. AM. JOOS, FRANK LATEUR, O. WATTEZ, Prof. Dr. J.
VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, J. JACOBS, werkende leden;
de heeren Prof. Dr. FRANS DAELS, F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, Mr. J. MULS,
Prof. Dr. R. VERDEYEN en Dr. J. VAN MIERLO S.J., briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen: de heeren G. SEGERS, Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, IS.
TEIRLINCK, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. M. SABBE,
Prof. Dr. A. VAN HOONACKER, J. SALSMANS, S.I. en Dr. FR. VAN CAUWELAERT,
werkende leden; Prof. Dr. J. VAN DE WIJER, briefwisselend lid.
***

Verder waren in het ontvangstsalon aanwezig: Z.E. Kan. MAURITS DE BAETS,
vicaris-generaal, vertegenwoordiger van Z.D.H. Mgr. den Bisschop van Gent; A.
SIFFER, volksvertegenwoordiger en schepen der stad Gent; Generaal MATON; C. DE
BRUYNE, rector der Universiteit; H. VAN DE VELDE, lid van de Bestendige Deputatie;
Prof. Dr. J. PRINSEN, feestredenaar, buitenlandsch eerelid der Academie.
***

Om 11 1/4 uur worden genoemde heeren voorafgegaan door den pedel der Academie
naar de feestzaal geleid.
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De heeren bestuurder, onderbestuurder, bestendig secretaris en feestredenaar nemen
plaats aan het bureel.
Waren verder in de zaal aanwezig: Mej. BERTHA BOONANTS, schepen der stad
Gent; Graaf VISART DE BOCARMÉ, voorzitter van het Gruuthuse-Genootschap te
Brugge;
de heeren Dr. M. BASSE, docent; Dr. FRANK BAUR, hoogleeraar; L. BRECKX,
leeraar; ERNEST BRENGIER, toonkundige; L. BRESSERS, kunstschilder; Dr. L.
BROUNTS, leeraar; AMAAT BURSSENS, docent; ALEXIS CALLANT, letterkundige; P.A.
CAMPERS, oud-leeraar; FRANS CASSIMAN, controleur van 't kadaster; P. CASSIMAN,
hoogstudent; V. CASSIMAN, beambte; JEF CRICK, letterkundige; E. DE BONT,
bureeloverste; E.P. DECHAMPS, S.J., leeraar; FR. DE COSTER, hoofdschoolopziener;
Dr. PAUL DE KEYSER, hoogleeraar; Luitenant-Colonel DE LEENHEER; K. DE LETTER,
kapelaan; LEOP. DE MEYER, dagbladschrijver; OSW. DE SCHAMPHELAERE, nijveraar;
A. DE WEVER, staatsbediende; GUSTAAF D'HONDT, stadsontvanger; JORIS EECKHOUT,
letterkundige; ODILON FACHÉ, fabrikant; P. GABRIEL, briefwisselaar; J. GILLIS,
leeraar; C. HEYMANS en J.-F. HEYMANS, hoogleeraren; N. KESTERMAN, leeraar; K.
LOMME, bediende; K. LAROY, eere-toeziener der burgerlijke gebouwen; J. LEENEN,
leeraar; Pater LUCAS LUYTS, O.P.; Dr. MASEN, geneesheer; E. MINNAERT,
oudhoofdonderwijzer; HERM. OOSTERWIJK, kunstschilder; G. PEETERS, photograaf;
EM. POETOU, beeldhouwer; MAUR. ROELANTS, dagbladschrijver; RYFFRANCK
advocaat; ALB. SAVERYS, kunstschilder; Dr. SCHUYTEN, Antwerpen; ODIEL SOENEN,
bibliothecaris; CAM. STAELS, diocesaan schoolopziener; STEELS, hoogleeraar;
ANTOON VAN DER PLAETSE, declamator; VAN GELUWE, inspecteur der posterijen;
O. VAN HAUWAERT, bestuurder der Staatsnormaalschool; J. VAN HAUWAERT, leeraar;
GR. VAN HECKE, hofbouwer; HERMAN VAN OVERBEKE, leeraar; Dr. PAUL VAN OYE,
hoogleeraar; Mej. G. VAN REYBROECK, schoolopzienster; Dr. H. VAN WERVEKE,
hoogleeraar; A. VERBELEN, assistent; HEL. VEREECKE, bediende; E.P. VEREST, S.J.,
kloosteroverste;
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JOS. VERMEULEN, advocaat; A. VERSTRAETE, leeraar; C.E. WASTEELS, hoogleeraar;
PLACIDE WATERLOOS, toegevoegd secretaris bij het Parket; A. WOEDSTAD,
eere-bureeloverste der posterijen; THEO WYLLEMANS, griffier.
Verder een aantal dames en heeren, belangstellenden in de werkzaamheid der
Koninklijke Vlaamsche Academie, en de reporters van verscheidene dagbladen.
***

Bij den aanvang der vergadering deelt de heer Voorzitter mede dat verschillende
personen bericht hebben gezonden dat zij, tot hun groote spijt, verhinderd zijn de
vergadering bij te wonen, nl. de heeren M. VAUTHIER, minister van Kunsten en
Wetenschappen; Luitenant-generaal ridder der GALLATAIJ; Graaf de KERCHOVE DE
DENTERGHEM, gouverneur van Oost-Vlaanderen; Z.D.H. Mgr. de Bisschop van Gent;
Senator H. DE KERCHOVE D'EXAERDE; de volksvertegenwoordigers DE SCHRIJVER,
MAENHAUT, VAN ACKERE en VAN DOORNE; ALFR. VAN DER STEGEN, burgemeester
van Gent; Mgr. VAN RECHEM en Mgr. DE BOCK; G. VAN DEN BOSSCHE, schepen der
stad Gent; Mevrouw ARTHUR MERGHELYNCK, weduwe van Jhr. ARTHUR
MERGHELYNCK, begiftiger der Academie. Verder de heeren Dr. A. BESSEMANS,
hoogleeraar; ProSPER Böss, kunstschilder; RENE DE KIERE, onderwijzer; P. ALB.
DELVA, S.J., rector van het St-Barbara-college; MAUR. DE MULDER, eere-notaris;
JULES GHEYSENS, schoolopziener; ACH. MUSSCHE, letterkundige; OSCAR ROELS,
leeraar; LEON VAN DEN BOSCH, S.J.; F. VAN GOETHEM, hoogleeraar; IS. VERGAUWEN
en PAUL WYNANTS, schoolbestuurders.
***

Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, bestuurder Academie voor het loopende jaar, spreekt
de openingsrede uit, waarin hij handelt over ‘De Dageraad’ van J.B. van Helmont.
Daarna stelt hij den feestredenaar aan de vergadering
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voor: Prof. Dr. J. PRINSEN, hoogleeraar te Amsterdam en buitenlandsch eerelid der
Academie, en verleent hem het woord.
Prof. PRINSEN houdt een lezing over Hooft en Vondel tegenover de idee der
Volkssouvereiniteit.
De Bestuurder bedankt den spreker en deelt mede dat zijn redevoering in de
Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
Vervolgens verleent hij het woord aan Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris, die
mededeeling doet van den uitslag der wedstrijden voor 1929.

Wedstrijden voor 1929.
Van de zes prijsvragen voor 1929 uitgeschreven, werden er vier beantwoord.
1o De nederlandsche metriek in de 15e en de 16e eeuw.
Eén antwoord werd ingezonden. De Keurraad, samengesteld uit de heeren
WILLEMS, SCHARPÉ en VAN MIERLO, kwam tot het besluit dat het antwoord niet
voor bekroning in aanmerking kon komen. Wat het biedt mag geen aanspraak maken
op wetenschappelijk onderzoek. Schrijver heeft echter bewezen een noeste werker
te zijn en, om hem aan te moedigen, werd voorgesteld de vraag aan te houden.
De Academie sloot zich bij het oordeel van de Jury aan.
2o Studie over de plaatsnamen in een Vlaamsche gemeente of een groep Vlaamsche
gemeenten.
Tot leden van den Keurraad werden aangeduid de heeren MANSION, VERCOULLIE
en DE FLOU.
Voor deze prijsvraag werden niet minder dan zes antwoorden ingezonden.
Eén er van staat heel en al buiten de gestelde vraag; de vijf andere, integendeel,
zijn zeer verdienstelijke werken.
Worden toponymisch behandeld de gemeenten Lubbeek, Binkom en
St-Joris-Winge; de gemeente Varsenare; de
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gemeente Merchten; de gemeenten Bommershoven-Haren; de gemeenten Elsene en
Ukkel.
De Keurraad brengt hulde aan de vijf inzenders, maar komt tot het besluit, dat de
studie over Elsene-Ukkel de best geslaagde is en dat aan den opsteller er van de
uitgeloofde prijs toekomt.
De Academie gaat met deze beslissing akkoord, doch wenscht ook den ijver der
overige inzenders eenigszins beloond te zien en kent hun daarom, bij uitzondering,
een eervolle vermelding toe.
Schrijver van het bekroonde werk blijkt te zijn de heer ADOLF VAN LOEY, Dr. in
de Germaansche philologie te Elsene.
De heer VAN LOEY, uitgenoodigd om op deze vergadering het hem toegekende
diploma te komen ontvangen, liet zich verontschuldigen, daar hij thans zijn militairen
dienstplicht vervult.
Eervol vermeld worden de heeren DIGNEFFE, POLLET, SACRÉ en ULENS voor
hunne studiën respect. over Bommershoven-Haren, Varsenare, Merchten,
Lubbeck-Binkom-St-Joris-Winge.
3o Leven en werken van Versteganus.
Tot leden van den Keurraad voor het eenig ingezonden antwoord werden aangesteld
de heeren SABBE, JACOBS en GOEMANS.
De drie verslagen brengen lof aan de ingezonden verhandeling en besluiten met
het voorstel tot bekroning. Dat voorstel wordt door de Academie beaamd.
Schrijver van het werk is Dr. EDW. ROMBAUTS, vóór twee jaar reeds door de
Academie bekroond voor zijn studie over Pater Poirters, thans ter perse.
De Academie wenscht den heer ROMBAUTS geluk.
4o Schets van de Geschiedenis der vrome literatuur in de Zuidelijke nederlanden in
de XVIIe eeuw.
Eén antwoord werd ingezonden. De Jury bestond uit de heeren VERMEYLEN,
SALSMANS en JOOS.
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Uit de verslagen blijkt, dat niet tot bekroning kan overgegaan worden.
Schrijver dient geloofd om het vele dat hij levert, doch zijn handschrift geeft
eigenlijk geen antwoord op de vraag.
Daarom stelt de Keurraad voor die vraag aan te houden.
De Academie sluit zich bij dat voorstel aan.
***

De heer Bestuurder sluit de vergadering met een woord van dank voor al dezen die
door hun aanwezigheid hun belangstelling hebben betoond voor de werkzaamheid
der Academie.
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Helmontiana, I.
‘De Dageraad’ van J.B. van Helmont
Rede van Prof. Dr. Alb. J.-J. van de Velde
Werkend lid, bestuurder voor 1929, der Kon. Vlaamsche Academie
van België
Op de plechtige vergadering der Academie op 30 Juni 1929.
Joan Baptista van Helmont was slechts sedert enkele maanden overleden, toen Guy
Patin(1), hoogleeraar aan de Faculteit van Geneeskunde te Parijs, deze regels liet
verschijnen: ‘Van Helmont étoit un méchant pendard flamand, qui est mort enragé
depuis quelques mois. Il n'a jamais rien fait qui vaille. J'ai vu tout ce qu'il a fait. Cet
homme ne méditoit qu'une medecine, toute de secrets chimiques et empiriques, et
pour la renverser plus vite, il s'inscrivoit fort contre la saignée, faute de laquelle
pourtant il est mort frénétique.’
Het is van dien man dat ik op deze plechtigheid wensch te spreken, van dien
razenden kwaden Vlaming, met zijn verwarden geest, geboren, volgens zijn eigen
getuigenis in 1577(2), en volgens de doopregisters van de parochie St-Gudula te Brussel
in 1580(3), zeer godvruchtig en in het volledig bezit van zijn verstand, in 1644,

(1) Guy Patin, Hodenc-du Bray (Oise) 1602 †Paris 1672, doctor in de geneeskunde in 1624 en
hoogleeraar in 1632, deken van de faculteit in 1650, aanhanger der ouderwetsche denkbeelden,
volgeling van Aristoteles en Galenus. Zijne brieven uitgegeven in 1692, 1695 en 1718; eene
keus der brieven uitgegeven in 1896 door Reveillé Parise. De bedoelde brief is deze van 16
April 1645.
(2) Ortus medecinae, Editio quarta, 1655, blz. 11: ‘Anno 1594 cursum Philosophiae absolveram,
qui erat mihi decimus septimus.’
(3) L'état civil de J.B. Van Helmont par G. Des Marez, Ann. Soc. Archeol. Bruxelles, 1907, blz.
107: 1579 (oude stijl), 1580 (nieuwe stijl): 12 Jan(uarii), Johannes Baptista van Helmont,
filius Christiani et Marie Stassaer, quem susc(eperunt) Isaac de Rogg, receptor Brab(antiae)
et Cathafina van Cauwenberghe.’
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waarschijnlijk te Brussel, overleden(4), nadat hij den dag te voren aan een vriend zelf
had geschreven, dat hij nog 24 uren te leven had(5).
Thomas-Pope Blount(6) wist reeds in 1690 van Helmont te verdedigen en de oorzaak
van de vijandschap, waarvan hij zijn gansche leven het slachtoffer was, te stellen in
zijn streven om den vooruitgang van de wetenschap voort te stuwen, door de
verouderde stelsels van Aristoteles(7) en van Galenus(8) belemmerd: ‘Helmontius fuit
pius, doctus ac celeber, Galeni et Aristotelis juratus hostis’. En in een boekje in 1699
te Amsterdam(9) uitgegeven leest men: ‘Het soude seer goet sijn, dat in plaats van
syllogismii, de Rekenkonst, Mathematica, Scheepvaard, gewoontens der Volkeren,
t' bewegen der Rivieren, Planten, t' gebruyk der Instrumenten, desselfs begin,
voortgang en werkinge, de beginselen der zaden, Fermentatien, en Tincturen daar
uyt voortkomende, en derselver veranderingen geleerd wierden.’
Arnold, in zijne Historie der Kerken en Ketteren(10), schetst op zeer schilderachtige
wijze, naar den Latijnschen tekst van van Helmont(11) zijn scherpen, aanhoudend
gistenden geest: ‘Ik verwonderde mij, over den aard der zotheid, by de Professooren,
zo op de Hoogeschoolen, gelijk ook die der gantsche Weereld, en over de
eenvoudigheid en ligtgeloovigheid der jonge lieden. Daar nevens ving ik aan by my
zelven te overleggen, daar mede ik ten minsten naar myn oordeel regt kennen mogte,
hoe verre ik dog wel een Filosoof waare, en of ik de waarheid en wysheid erlangt
hadde of niet. Toen bevond ik, dat ik maar door de

(4) Ortus medicinae, 1648, in voorrede van Franciscus Mercurius van Helmont, den zoon: ‘Incidit
Genitoris mei obitus in tricesimum Decembris diem, anni supra millesimum sexcentesimi,
quadragesimi quarti, ad vespertinam sextam, cum plena adhuc ratione uteratur, priusque
omnia ejus sacra solemnia et Justa ipsus postulasset, nactusque esset.’
(5) Ortus medicinae, 1648, in voorrede van Fr. Merc. van Helmont: ‘Ac prout conjicio, non ultra
viginti quatuor horarum spatium vita suppetet.’
(6) Censura celebriorum Authorum, Londini 1690, blz. 670.
(7) Aristoteles, 384†322.
(8) Galenus, Grieksche geneeskundige, 131†201.
(9) Elk zijn Eygen Docter, Amsterdam, 1699, blz. 96.
(10) Arnold Gottfried, Historie, Amsterdam en Groningen, 1729, 3e deel, blz. 127.
(11) Ortus medicinae, 1655, blz. 11.
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letteren opgeblazen waare, en als van den verbooden boom gegeeten hadde, alwaar
ik my naakt en blood bevond, en niets geleerd hadde. als twisten en Disputeeren.
Daar wierd ik dan eerst my zelven bekent, dat ik gansch niets wiste.’
De Geschiedenis heeft geboekt dat J.-B. van Helmont een groot man is geweest,
dat hij de proefondervindelijke methode in de wetenschap heeft ingevoerd, in een
zeer ongunstigen tijd, toen de wetenschap en het universitair onderwijs eene ars
disputandi waren, dat hij de practische geneeskunde tot stand heeft gebracht, dat hij
de vader van de physiologie en van de gassenchemie kan genoemd worden, dat hij
als de voorganger van Lavoisier(12) doorgaat, omdat hij de eerste was die de balans
in het Laboratorium op de eereplaats stelde, dat hij ook met zijne opvattingen over
de beweging en den vorm van onzen aardbol, als de voorganger van Galilaeus(13) kan
beschouwd worden. De geschiedenis plaatst thans van Helmont nevens Lavoisier,
Galilaeus, en ook nevens Baco(14), Descartes(15) en Keppler(16).
Maar in een klein vlugschrift van rond 1840, schreef d'Elmotte(17): ‘Les habitans
de Bruxelles ignorent que dans leurs murs naquit jadis un homme qui merita, par son
genie, une place entre Bacon, Galilee et Descartes. L'Italie s'honore d'avoir donné le
jour ä Galilee, la France revendique les cendres de Descartes, les Anglais citent
Bacon avec une espèce de fierté; et les Belges, si jaloux de leur réputation ne tirent
aucun avantage de la naissance qu'a reçue parmi eux le précurseur des plus belles
découvertes dans les sciences, l'investigateur le plus perseverant des secrets de la
nature; celui qui, dans ses recherches savantes, n'a eu d'autres limites que l'univers;
celui qui n'a rien ignoré de ce que la chimie nous offre de plus merveilleux, et qui
prépara les fondemens du système médical que nos contemporains ont donné comme
leur ouvrage.’
Deze oproep werd door enkelen gehoord, die het werk van J.-B. van Helmont
begonnen te bestudeeren, misschien soms op

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

Lavoisier, 1743†1794.
Galilaeus, 1564†1642.
Baco, 1214†1294.
Descartes, 1596†1650.
Keppler, 1571†1630.
Essai philosophique et critique, Bruxelles.
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gebrekkige wijze, maar aanhoudend en vlijtig, en die aan hunne geestdriftige
bewondering in menige verhandelingen lucht gaven. Aldus schreven Broeckx,
Guislain, Melsens, Rommelaere, Masson belangrijke werken over den grooten Belg,
die zoo veel had gewerkt om den vooruitgang der wetenschap te helpen, die zooveel
had geleden omdat hij tegen de denkbeelden van zijn tijd eene reeks nieuwe
opvattingen durfde uitdrukken, die als geneesheer de zieken en de armen met
bovenmenschelijke liefde had geholpen. Door het aandachtig lezen en bestudeeren
van zijne werken, begrijpt men, ja met eerbied en bewondering, dat van Helmont
twee eeuwen vóór zijn tijd is verschenen, en dat hij onze moderne wetenschap nog
gansch beheerscht.
In 1863 werd eindelijk de gedachte geopperd dat de tijd misschien gekomen was
om de gedachtenis van den grooten wereldberoemden man met de oprichting van
een standbeeld te vereeren. Het duurde nog een ganschen tijd, ja 26 jaren, - de
menschen stellen uit, rusten, wachten, toch zoo graag -, en den 15 Juli 1889 werd
het standbeeld op de nieuwe graanmarkt te Brussel plechtig ingehuldigd.
Het standbeeld is in Brussel bijna onbekend; de massa begrijpt de verdiensten van
van Helmont niet; op den steenen zetel zit de steenen onsterfelijke van Helmont in
eene soort eenzaamheid, op de stille markt, te midden van de boomen, en hij schijnt
met een zachte voldoening te kijken naar de zeldzame voorbijgangers die een stondje
bij hem blijven staan.
***

De Bibliotheek der Universiteit van Gent bezit twee exemplaren van een werk van
Joan Baptista van Helmont, waaraan de schrijver den schilderachtigen naam Dageraad
heeft gegeven. Deze twee exemplaren zijn waarschijnlijk de eenige in België
bestaande.
Een exemplaar gedagteekend 1659 berust in de boekerij van het British Museum
te London, en de Hoofdbibliothecaris der Rijksuniversiteit te Leiden was zoo
vriendelijk mij mede te deelen dat een exemplaar van dezelfde dagteekening in de
Bibliotheek der Nederlandsche Maatschappij van geneeskunde te Amsterdam
aanwezig is. Aldus zijn mij in het geheel slechts 4 Dageraad-exemplaren thans
bekend. De titel wordt uitgelegd door de woorden:
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‘oft nieuwe opkomst der geneeskonst’. De twee exemplaren bevatten juist den zelfden
inhoud, met de zelfde hoeveelheid bladzijden en zijn op de zelfde wijze gedrukt.
Alleen is er een verschil op het titelblad: een der boeken draagt den naam van den
boekhandelaar Schipper te Amsterdam met het jaartal 1659, het ander den naam van
den boekhandelaar Naeranus te Rotterdam met het jaartal 1660.

Exemplaar van 1659.
Dageraed, / oft / nieuwe opkomst / der / geneeskonst, / in verborgen grondt-regelen
der Natuere, / door / den Edelen, wijt-vermaerden, en Hooghgeleerden / Genees-heer,
/ Joan Baptista van Helmont, / Heer van Merode, Royenburgh, Oorschot, / Pellines,
etc. / Nooyt in 't licht gesien, en van den Autheur selve / in 't Nederduyts beschreven.
/ t' Amsterdam, / By Jan Jacobsz. Schipper, / op de Keysers-gracht, in 't jaer 1659. /
Met Privilegie. (Bibl. Univ. Gent Acc. 6393, titelblad, 16 lim. + 404 blzz., 19.2 ×
14.8 cm.).

Exemplaar van 1660.
Dageraad, / ofte / nieuwe opkomst / der / Geneeskonst, / in verborgen grond-regeelen
der Nature, / door / den Edelen, Wijd-vermaarden, en Hooggeleerden / Genees-Heer,
/ Joan Baptista van Helmont, / Heer van Merode, Roijenburg, Oorschot, / Pellines,
etc. / Noit in 't licht gesien, en van den Autheur zelve / in 't Nederduits beschreven.
/ Tot Rotterdam, / By Joannes Naeranus, Boek-verkooper op 't Steiger in den /
Boek-binder, Anno 1660. (Bibl. Univ. Gent med. 141, titelblad, titelplaat, 16 lim.+404
blzz., 19.7 × 14.8 cm.).
De Dageraad begint met eene opdracht aan God: ‘Den onuytspreeckelijcken Naeme
Iod. He. Vav. He. ter eeren Holocaustum vernaculum, quo Author se, suaque litat
Verbo ineffabili.’ Zeer eigenaardig is de joodsche quadrilittera(18) beteekende hetzelfde
als onuitsprekelijke naam, en daarna de vermelding van het huiselijk offer, waardoor
de schrijver van het boek, zich zelf en al zijn vermogen aan God onuitsprekelijk
aanbiedt.
Die opdracht is eene soort gebed waarin eerst Jehovah genoemd wordt, om daarna
vervangen te worden door den God der Christenen, waarin van Helmont op zeer
uitvoerige, soms zonderlinge wijze, en met veelvoudige herhalingen zijn nederigen

(18) Lees: ievanta javeh.
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eerbied betuigt jegens het ‘almogende, eeuwigh, onbegrijpelijck wesen’. Hij zegt
namelijk: ‘Gedenckt uw woordt der beloften, niet meer onser vaderen Godt, gelijck
eertijts; maer nu, als verklaert Godt, en onsen Vaeder: niet meer als Godt van
Abraham, Godt van Isaac, en Godt van Israël; maer als Godt van Jesus, Godt van
Maria onze Moeder, en als geworden onsen broeder in uwe genaede en liefde. Alle
mijnen wensch, eynde en opsicht is, dat doch uwen onbegrijpelijcken Naem worde
geheylight, niet omdat Ghy den besten en Grootsten zijt genaemt; maer om dat Ghy
alleen zijt den Al, wien uyt eygendom toekomt alle heylighmaeckende
liefden-wensch.’
Enkele bladzijden verder zegt van Helmont dat hij zijn boek zal schrijven in zijne
moedertaal, het Vlaamsch: ‘Dus, ô Heere, heb ick den opdracht mijns boeck in mijn
moeders tael voor uwen hoogen stoel gebracht, wesende 't gesang mijns invals, die
U belieft heeft in my te daelen, tot gebruyck van mijn ellendigen mede-naesten.’ En
in de uitlegging waarom hij aldus heeft gehandeld, hij die een bestendig ontgoochelde
mensch is: ‘Ick gae nu om voor te wenden aen mijnen naesten, d'ellendige
onwetentheydt der Heydenen, waer door uwe siecken tot noch toe zijn verleydt by
de hooge Scholen, en soo jammerlijck ten onderen gebracht.’
De moedertaal is voor van Helmont een echt eigendom van den geest, een
aangeworven eigenschap van den mensch: ‘Ick gevoel, dat d'eerste begrijp der zielen
houdt gewoonlijcken drift naer 't gemoedt, om aldaer zijnde gevijlt in woorden oft
schrift, begrepen te worden: maer alsoo den mensch sijns moeders taele eigentlijck,
van den beginne geleert hebbende, ingelijft heeft, oft ingegeestet; en oversulcks
gewoon zijnde sijn gepeyns, komende tot bedachtheyt, spraecke, oft schrifte, te
draegen in 't gemoedt, en tot sijn moeders taele, soo is 't oneygen en vremt aen de
ziele, sijn eerste begrijps inval, in 't gemoedt verbeelt zijnde, tot woorden in sijn
moeders taele, wederom over te stellen, buyten sijn ingelijfde gewoonte, in een andere
spraeck. Waer in 't verstandt de moeyte doende, verduystert, verswackt, en vermoeyt
sich selven in 't oversetten, en vervremt oock des eersten invals suyver en enckel
geestelijck begrijp.’
De opdracht aan de beoefenaren der geneeskunde komt op het gebruik van de
moedertaal terug, in het boek waar ‘de onoverwinlijckste der sieckten, den steen, en
de koninginne der kranckheden, de Pest’ uitvoerig worden bestudeerd: ‘Ick schrijve

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

459
dit in mijn vaderlandtsche tael, opdat mijnen naesten in 't gemeyn daer af geniete,
verstaende dat de waerheyt nergens naeckter en verschijnt, dan daer sy van alle cieraet
ontbloot is. Andersins schrijvende alleen voor de Geleerden, staet te beduchten, dat
naedemael de letter opblaest, mijnen arbeydt mocht gedyen als in menige andere,
alwaer de strijdt-reden alles verstroyt. Andere der Geleerde niet goet vindende, 't
welck by haeren toedoen niet en is ter werelt gekomen, veroorsaecken dat groote
verborgentheden, hooge nootsaeckelijckeden, en veel wetendheden vereyscht, ten
welstandt en welvaert, blijven ten onderen verdruckt. Maer dewijl deze sieckten voor
den meesten bandt der gemeynte eygen zijn, soo heeft het my goet gedacht te schrijven
in een spraecke, waer in de gemeynte my ten besten verstonde.’
Volgens gewoonte van den tijd, wordt het boek voorafgegaan door een
gelegenheidsgedicht, dat hier door J.-J. Schipper is geteekend en aan den
Amsterdamschen geneeskundige Pieter Specht wordt opgedragen.
Aen den seer ervaren en Hoogh-geleerden
Heer
Pieter Specht,
Doctor in de medicijnen tot Amsterdam,
op de Nieuwe opkomst der Geneeskonst,
In 't Nederduyts beschreven door
den Edelen, wijt-vermaerden en Hooghgeleerden Genees-heer
Joan Babtist van Helmont.
Ziet hier, geleerde Specht, van Helmonts Neêrduyts werk,
Noyt in het licht gezien, en door hem zelf beschreven,
Tot aller zieckten wraeck, en leugenis van 't leven,
Als schortt' hy onz' natuur, en zett' de doodt een perck.
Hy veld de Ramers nêer, en maekt zijn yvraers sterk,
Die naer 't verborgene der hooghste zaken streven,
Haer flaeuwe schemerlicht heeft zo uw geest gedreven,
Dat gy' er 't peyl af-speurt, en toont' er zalig merk,
Aen Derdendaeghsche koorts, vol euvel, te genezen,
En kanker die men ongeneeslijk hiel voor dezen,
Als 't snyen quam te spa. ô Wonder onzer tijdt!
Gy zult al 't hoogh-geheym van Helmont noch ondekken,
Een Phenix in de konst, door uw geleertheyt, strekken,
Schoon 't duyzent lasteraers tot in 't gedarmte spijt.
J.J. Schipper.
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In de twee exemplaren vindt men hetzelfde gedicht van J.-J. Schipper, den uitgever
van de Amsterdamsche editie 1659.
De Dageraad behelst twee deelen; het eerste is encyclopedisch en bevat 30 ‘paelen’
het tweede bestudeert de pest onder 19 ‘paelen’. ‘Ick scheyde dit boeck met paelen’,
zegt van Helmont op eigenaardige en wel zeker verwaande wijze, ‘niet door capittelen,
oft hoofden, want dit boeck en heeft maer een hooft, 't welck is het mijne.’ Hij wijst
de aandacht op het feit dat hij nieuwe dingen schrijft, dat de kunsten en de
wetenschappen dagelijks aangroeien en nooit uitgeput kunnen worden.
Ik wensch een kort overzicht te geven van enkelen der paelen, namelijk van den
archeus, van de elementen, van de leere der gassen, van de drie eerste beginselen
aller lichamen.
De Archeus(19). - Volgens Aristoteles hebben de natuurlijke wezens aan vier algemeene
oorzaken hun bestaan te danken: de lichamelijke stof, het inwendig wezen of gedaante,
de uitwerkende oorzaak en het doeleinde, ‘het eynde waertoe alle ding gemeynt
wordt.’ van Helmont kan deze leer niet aannemen: ‘'t is mij leet dat ick ben gedwongen
van dese sijne leere te scheyden; mits bevonden hebbende dat de drie laetste
oorsaecken niet alleen onwaerachtigh en zijn, maer oock al te seer schadelijck in de
natuere. Want voor soo veel de gedaente raeckt: overmits alle oorsaecke in tijde, en
nature eer is, voor haer werck, effect, oft uytkomen, en dat de gedaente is de laetste
volmaecktheyt, en het wesen des genen die gebooren wordt; soo en konnen wy de
gedaente niet aennemen tot oorsaecke des gestelden. De derde, en oock werckende
oorsaecke, noemt hy uytwendigh, evengelijck als eenen smit is buyten het gesmeet
yser. My rouwt (segge ick wederom) dat ick verre afwijck van den meesten en wijsten
hoop, die dese meyninge heden volght. Want ick begrijp hier by dat Aristoteles noyt
gekent en heeft de wercken der natuere, mits alle sijn aenschouwen past eenighlijck
op die wercken der konsten, waer in alleen de werckende oft efficiens causa
uytwendigh is: wesende andersins in der natueren de uytwerckende oorsaecke gansch
inwendigh.

(19) Dageraad, vyfde pael, van den inwendigen werck-meester der saden, blz. 43.
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Dus en bekennen wy in der natueren niet anders, dan twee oorsaecken, sonder
meer.’(20).
van Helmont komt in strijd met Aristoteles; voor hem hebben al de daden van den
mensch, al de verrichtingen van het levend lichaam twee oorspronkelijke oorzaken:
de stof en de uitwerkende inwendige kracht. Deze kracht heeft haar zetel in eene
soort levende lucht, waaraan de naam van Archeus wordt gegeven, op dezelfde wijze
als eens Basilus Valentinus(21) en Paracelsus(22) deze uitdrukking hadden genuttigd
om de chemische verschijnselen uit te leggen: ‘Summus exaltans spiritus, qui separatur
e corporibus, exaltatur et ascendit.’ Het leven is een licht aan den mensch door den
Schepper geschonken op het kort oogenblik van de bevruchting; maar dat onstoffelijk
begrip beschikt over een werktuig, waardoor zijn invloed zich laat voelen, en dat
werktuig is de Archeus. Die Archeus is eene soort algemeen beheerder, in al de zaden,
al de lichamen aanwezig, zoolang die zaden en die lichamen leven: hij doorwandelt
het gansche levende wezen, hij zet de stof om, hij heerscht over het hart, de hersenen,
de maag. Deze algemeene beheerder beveelt nu over ondergeschikte, plaatselijke
beheerders: ‘Den algemeynen Archeus ondertusschen heeft gesagh over alle deze
sijne besondere stiermannen der leden’. De plaatselijke archeus heet blas. Ieder
orgaan van het lichaam staat onder den invloed van een blas; er is b.v. een blas die,
onder de huid, het overtollig voedsel in vet omzet en nederlegt; ‘het vercken wesende
den mensch seer gelijck’ dat zegt van Helmont, ‘heeft oock sijnen swaerde seer met
speck belast.’
Zoolang al de blassen aan den algemeenen archeus gehoorzamen, is het lichaam
gezond; zoodra er twist ontstaat, komt de ziekte te voorschijn, de ziekte zetelt in het
orgaan, waarin de blas in opstand is gekomen.
Deze opvatting is buitengewoon schilderachtig en levend; zij wordt volledigd door
de veronderstelling der fermenten, stoffen welke door den archeus worden
voortgebracht om als prikkel op te treden, en waarvan de uitwerking goede of kwade
gevolgen heeft. Deze veronderstelling der fermenten wordt nog heden benuttigd

(20) Dageraad, blz. 38-39.
(21) Basilus Valentinus, 15e eeuw.
(22) Paracelsus 1493†1541.
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en heeft een echte wetenschap doen ontstaan, de enzymenleer, die thans in vollen
bloei is.
De elementen.(23). - Volgens Aristoteles (384†322) zou Empedocles (500 † 430) voor
de eerste maal de vier elementen aarde, vuur, lucht en water genoemd hebben; deze
vier elementen, eeuwig en onvergankelijk, zijn uit zeer kleine, doch niet oneindig
kleine deeltjes opgebouwd; als gevolg van de liefde of van een strijd voegen zich
deze deeltjes aaneen of scheiden; aldus kunnen de zeer talrijke en de meest
uiteenloopende stoffen gevormd worden. Democritos (460†370), die de gewoonte
had met de gekheid der menschen den spot te drijven, handelt over de onvernietigbare,
onveranderlijke, en ondeelbare atomen. Aristoteles kende aan de aarde de
eigenschappen koud en droog toe, aan het water, koud en vochtig, aan het vuur, warm
en droog, aan de lucht, warm en vochtig.
Tusschen Paracelsus (1493†1541) die denkt dat de vijf elementen kwik, zwavel,
zout, water en phlegma zijn ontstaan uit de prima materia, nadat zij het quinta essentia
heeft opgenomen, en Robert Boyle (1627†1691) die in zijn Sceptical chymist (1666)
het huidig begrip van het element wetenschappelijk beschrijft, aarzelt van Helmont
om met zekerheid te beslissen, maar hij geeft aan het water eene bijzondere beteekenis.
van Helmont schijnt soms aanhanger van het bestaan van drie elementen, zout,
zwavel en kwik, soms ook van het bestaan van de drie elementen water, aarde en
lucht; voor hem is het vuur geen element, omdat het zich materieel met bepaalde
lichamen niet verbindt.
Het water vloeit overal en kan met het bloed vergeleken worden, dat overal in het
wereldlichaam het leven verspreidt. Het water in de diepte van den grond heft de
bergen naar omhoog. Het water kan niet in lucht, evenmin de lucht in water, omgezet
worden; als het water tot damp overgaat, is die damp niets anders dan water met
uitgezette atomen, die door de koude zich opnieuw tot water verdichten. De lucht
laat zich niet vloeibaar maken, noch door de koude noch door de drukking(24). In de
diepte van de aarde

(23) Dageraad, negende pael, Van de Elementen, blz. 61.
(24) De vloeibare lucht is thans een belangrijk voortbrengsel van de nijverheid.
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bevindt zich een ontzaglijke hoeveelheid water, misschien duizendmaal grooter dan
het water der zeeën en der stroomen aan de oppervlakte.
De overdrijving terzij gelaten, treffen wij hier het eerste begrip aan van de artesische
waters.
van Helmont gelooft aan den zondvloed en zoekt zelf den zondvloed te bewijzen:
de fossiele schelpen en planten zijn de overblijfsels van een antidiluviaansche wereld,
die door de waters algemeen werd bedekt.
De elementen worden in de negende en in de tiende pael van den Dageraad
besproken. De eerste regels handelen reeds over het belang van het water, en van de
moeite die de meeste menschen zullen ondervinden om deze nieuwigheid aan te
nemen: ‘Ick hebbe door de handtdadelijcke mechanijcke bewesen, dat alle houdt,
kruyt, steen, berghwerck, vleesch, visch, enz. uyt het water herkomen: maer dewijl
dit een nieuw geset is, en dat het ongehoort is aen alle scholen, soo is 'et seer hart
ten eersten sich selven van een oude ingesogen leere te ontkleeden: te meer, aengesien
men gelooft dat alle naturelijcke wetentheyt in Galeno is uytgestort.’ van Helmont
houdt niet van de oude philosophen; hij houdt trouwens ook niet veel van de menschen
in het algemeen. ‘Ten is niet buyten reden, zegt hij, dat den hooghvliegenden Arent
Joannes seght, dat de geheele wereldt is gestelt in boosheydt, en dat het getal der
sotten is ontelbaer, oft oneyndigh.’
Het water is voor van Helmont zoo belangrijk, dat naar zijne meening dit vóór de
schepping zou bestaan hebben, omdat God den tweeden dag het hechtsel heeft
gemaakt, om de waters die boven waren van de waters van onder te scheiden: ‘Dus
het woordt hemel begrijpt levende lucht, en water, wesende dese beyde elementen
hemelsche, primitive, eerste geboorne, in 't opsien der aerde(25). De schrijver wenscht
daardoor het geloof niet aan te raken: ‘Maer wij moeten ons verstandt bevangen tot
onderdaenigheyt des geloofs’(26). De onderdanigheid van van Helmont, is wel een
weinig uylenspiegeliaansch, omdat na deze verklaring hij verder tot het besluit komt,
‘dat Godt in den tijdt, en voor 't scheppen des daeghs, schiep lucht en waeter.’ Uit
het water,

(25) Dageraad, blz. 64.
(26) Dageraad, blz. 63.
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werd het zand gevormd, waaruit nu alle steenrotsen, klippen en rijkdommen van de
delfstoffen zijn ontstaan.
Om van Helmont goed te begrijpen, moet men, zegt Chevreul(27) de twee volgende
eigenschappen van zijn geest wel in acht nemen, in de eerste plaats zijn buitengewoon
sterken aanleg om nieuwe denkbeelden te vatten en verouderde af te weren, in de
tweede plaats zijn bijzondere neiging tot godsdienstig spiritualisme. En aldus komt
het dat, alhoewel overtuigde katholiek, hij zonder aarzeling beweerde dat de aarde
niet in zes, wel in zeven dagen was geschapen geworden, omdat de twee elementen
of grondstoffen, het water en de lucht den eersten dag moesten tot stand gekomen
zijn, vóór een welkdanig ander lichaam.
De studie der elementen is een moeilijk, tevens een opwindend hoofdstuk der
chemie. Thans zijn wij aan deze veronderstelling gekomen dat er 92 elementen
bestaan, de eene eenvoudig, de anderen veelvoudig, uit pleiaden van istopen
samengesteld. Wij zijn ver van de opvattingen van van Helmont verwijderd; maar
van Helmont was de eerste die het stelsel van Aristoteles durfde bestrijden en ons
heeft aangespoord de wegen te zoeken die den vooruitgang mogelijk hebben gemaakt.
De leer van de gassen(28). - van Helmont is het die voor de eerste maal over de gassen
heeft gesproken. Hij heeft gevonden dat de verbranding der steenkool aanleiding
geeft tot een gas, het gas sylvester, ons hedendaagsch koolzuurgas: 62 pond houtskool
uit den eik leveren 1 pond asch en de 61 overige ponden hebben tot het ontstaan van
het gas sylvester gediend: ‘hunc spiritum hactenus, novo nomine gas voco, qui nec
vasis cogi, nec in corpus visibile reduci potest’(29). Dit gas wordt ook gedurende de

(27) E. Chevreul, Résumé d'une histoire de la matière. Paris 1878, blz. 146.
(28) Dageraad, Elfde Pael, Dat de leere van Blas en Gas tot nut streckt, blz. 106.
(29) Ortus medicinae Lugduni 1656, blz. 66.
Over den oorsprong van het woord gas, leest men:
Dageraad, blz. 92: ‘Gas-maeckinge. Om beter te begrijpen hoe de locht uyt het water eenen
gas, (dat is eenen griexschen water-chaos) maeckt, en by verscheyde middelen dan de wermte
uyt het waeter eenen damp baert, zoo moet ick herhalen dat den eeuwigen Heere heeft in
den beginne hemel en aerde geschapen, en den afgront der wateren;....’
Ortus medicinae 1648, blz. 73: ‘Ideo paradoxi licentia, in nominis egestate, halitum illum,
Gas vocavi, non longe a chao veterum secretum.’ Ibid., blz. 74: ‘Gas, et Blas nova quidem
sunt nomina, a me introducta, eo quod illorum cognitio veteribus fuerit ignota.’
Dan zegt Hoefer in zijn hoofdstuk (Histoire de la chimie, II, 1843, blz. 142 over van Helmont:
‘Le nom de gaz ou gas (orthographe de van Helmont) dérive, par corruption de Gahst (Geist),
qui signifie esprit. Suivant d'autres, il dérive de chaos, de blas (souffle), ou de Gaescht
(écume).’
Ernst Darmstaedter (Chem. Zeit. 1929, blz. 565) meent op den oorsprong van gas uit Gischt,
Gäscht te moeten terugkomen, alhoewel hij ook de uitdrukking chaos herinnert. Blas komt
van het Vlaamsch werkwoord blazen.
Waarom moest U, O geniale van Helmont, in uwe werken schrijven dat U zelf het woord
gas uit chaos had gemaakt?
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gisting van den wijn, van het brood, van de mede gevormd. Na bewezen te hebben
dat het gas geen wijngeest is, vindt van Helmont achtereenvolgens dat het ook onstaat
door de werking van den azijn op kreeftsteenen, in de gistingskelders en in zekere
grotten, in zekere spuitwaters zooals deze van Spa, in de spijsbuis; voor hem is de
vlam niets anders dan een brandend gas, hetgeen heden nog wordt aangenomen.
Door een merkwaardige proef, waarvan het besluit thans onjuist schijnt, zoekt van
Helmont te bewijzen dat het koolgas zijn oorsprong heeft in het water. Hij had in
een leempot met 200 pond drooge aarde een wilgtak van 5 ponden geplant. Gedurende
5 jaren, na alleen regenwater of gedistilleerd water ontvangen te hebben, had de wilg
een gewicht gekregen van 169 ponden; de bladen gedurende de vier herfsten gevallen
werden niet medegewogen. De aarde zelf werd gedroogd en gewogen, alleen werd
eene vermindering van twee onsen vastgesteld: ‘librae ergo CLXIV ligni, corticum
et radicum ex sola aqua surrexerunt’(30). In deze proef, wellicht de eerste op het gebied
der plantenphysiologie, wordt gewogen, wordt de omzetting van hout en andere
plantenstof vastgesteld; maar van Helmont houdt alleen rekenschap met het water.
En hij besluit, op zeer logische wijze voor den tijd, dat het water tot houtvormen
aanleiding geeft, dat het hout koolstof bevat, dat het destilleeren en het verbranden
van hout gas leveren, en dat ten slotte de oorsprong van het gas in het water te zoeken
is.
Zonderling genoeg, de talrijke ontdekkingen van van Helmont treft men vooral in
zijn Ortus Medicinae. De Dageraad spreekt er zeer weinig over; daar leest men dat
de natuur ons meer den nood van den adem als den nood van den pols laat kennen
en voelen.

(30) Ortus medicinae Lugduni 1656, blz. 68.
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In den 25en pael(31) leest men van de gassen van de spijsbuis, van het gas dat ontstaat
uit het koningswater, mengsel van salpetergeest en van zout armoniac geest, van het
gas van de wijngisting; door het distilleeren van den wijnsteen wordt een wind
gevormd die het vat in stukken breekt als er geen luchtgaten zijn.
De studie der gassen begon in het laboratorium van van Helmont, die over geen
toelage beschikte, die de proeven ten laste van zijn persoonlijk vermogen deed, die
langen tijd aan de hevigste vervolgingen werd blootgesteld. Thans maken de bereiding
en het gebruik der gassen de menschen rijk; hun leven wordt daardoor gemakkelijk
gemaakt. Wie, onder al deze ikzuchtige genieters, denkt er aan dat van Helmont voor
hen heeft gewerkt, gestreden en geleden?
Van de drie eerste beginselen aller lichamen(32). - Deze studie is eene weerlegging
der gedachten van Paracelsus ‘seer yverigh om sich selven eenen grooten naem van
Monarcha arcanorum, die hy sich selven toeschrijft, te laeten’ en die het zeer
gemakkelijk had gevonden de leer van Basilus Valentinus zich toe te eigenen zonder
dezen zelfs te noemen. Alle lichamen, als zij door het vuur worden ontbonden, leveren
drie verschillende stoffen: een vloeibare stof, balsem of ‘quicksilver der dingen’, een
vette en brandbare stof, ‘het swavel oft olie der dingen’, een vaste stof of asch, ‘het
sout der dingen’. Deze drie beginselen werden ook genoemd, respectievelijk lichaam,
geest en ziel der dingen. De studie van Paracelsus geeft volgens van Helmont
onvoldoende uitleggingen, niet alleen op het materieël gebied, maar ook op de
oorzaken der ziekten.
In zijn hoofdstuk over de beginselen aller lichamen doet van Helmont aan
kwantitatieve chemie; hij weegt en gebruikt gewichten; men treft het woord balans
niet, maar wegen eischt een balans. Hij gebruikt eene balans 150 jaren vóór Lavoisier.
‘Ick heb bevonden, zegt hij, dat kolen van seker hout, wegende een-en-veertigh pont,
een pont assche geven en dese assche geeft twee-en-tachtentigh aesen klaer sout; ick
hebbe die assche, staende nu sonder sout, seer sterck weder gebrandt, en geen sout
meer bevonden; item, de selve assche noch het sout in hebbende, stercker verbrandt,
in de

(31) De winden der menschen blz. 206.
(32) Dageraad, blz. 164.
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glas-oven smeltende tot sout, wegende maer seven oncen’.(33) Wat verder deelt hij
mede dat de kool, verhit in gesloten pot, niet in gewicht vermindert, en dat de
aschwording lucht vereischt: ‘Zoo vergloeyt den kool binnen, doch en vermindert
niet een greyn in wicht, dan alle kolen vereyschen open locht, sal hy tot assche
worden.’
Hij vindt ook dat de kool uit honig, manna, aldus uit suiker, door verbranding geen
asch geeft, en volledig tot lucht overgaat; die kool bevat aldus geen zout.
Als Paracelsus zegt dat al de krachten der gewassen uit de drie bestanddeelen
kwikzilver, zwavel en zout ontstaan, dan heeft hij niet geweten dat deze gewassen
hunne krachten trekken uit hun middelleven; de beginselen der lichamen behooren
volgens van Helmont, onder het gebied van het leven, en alhoewel het betoog op
vele plaatsen duister is, voelt men dat van Helmont daarover meer voelt dan verstaat,
dat hij de opvattingen van zijn tijd zeer gebrekkig vindt, en met een lange reeks ruwe
bewoordingen, valt hij Paracelsus aan om lucht te geven aan zijne ontevredenheid.
Paracelsus droomt, Paracelsus laat alles in twijfel, Paracelsus stelt ‘de wetentheyt
der genees-konst in hondert duysent verstroytheden en dwaelingen’, Paracelsus
hoorde ‘het kalf bleeten, maer en wist niet in wat stal het lagh’, Paracelsus heeft het
bedrog ontdekt; deze uitdrukkingen geven een voorbeeld van de kracht waarmede
van Helmont zich uitdrukken kan, hij die zeer waarschijnlijk vóór ‘de Essays sur la
recherche de la cause pour laquelle l'estain et le plomb augmentent de poids quand
on les calcine’ van Jean Rey in 1630 in het licht gezonden, de balans gebruikte om
de verbranding van de koolstof te bestudeeren.
De dictionnaire de chimie van Adolf Würtz(33a) begint met deze woorden: ‘La
chimie est une science française, elle fut constituée par Lavoisier d'immortelle
mémoire.’ De Duitschers kunnen stellig dit moeilijk aannemen en herinneren de
ontdekkingen van Wöhler, Liebig en andere chemici om te verzekeren dat de chemie
een Duitsche wetenschap is. De Engelschen zullen, met de namen van Priestley en
Dalton, beweren dat de chemie een Engelschen oorsprong heeft. Thorpe(33b) zegt
inderdaad: ‘Chemistry is an

(33) Dageraad, blz. 166.
(33a) Dictionnaire de chimie, 1874, vol. I.
(33b) E. Thorpe, Historical chemistry, 1902, blz. 97.
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english science; its founder was Cavendish, of immortal memory.’ En de Schotten
gaan zelfs verder; in eene redevoering beweert Scott(33c); ‘Chemistry is a Scottisch
science, founded by Black of immortal memory’. Deze twee volzinnen zijn de
letterlijke, vertaling van de woorden van Würtz, met de geographische aanpassing.
Scheele en Berzelius kunnen volstaan om de chemie een Zweedsche wetenschap te
noemen, en met Boerhaave kan Backer(33d) zeer gemakkelijk van Nederlandsche
wetenschap spreken: ‘Het is overbodig dit ook in het Hollandsch te vertalen; men
begrijpt wat ik zeggen wil: het was Boerhaave, die het nieuwe tijdperk der
wetenschappelijke chemie heeft ingeluid.’
Maar als men nagaat al wat van Helmont, die een Belg was, heeft aangeraakt, hij
die den naam van vorganger van Lavoisier heeft gekregen, die de gassen heeft
bestudeerd welke later een aantal chemici hebben beroemd gemaakt, zou het ons niet
toegelaten zijn, hier in België, te gelooven, ja zelfs tot de vaste overtuiging te komen,
dat de chemie een Belgische wetenschap is, die uit een Vlaamsch boek is ontstaan?
***

Van den Dageraad wordt melding gemaakt in een Duitsche uitgave die volgens
Giesecke(34) in 1683, en volgens een catalogus van Graupe(35) in 1693, verscheen: De
Morgen-Röhte is de ver-

(33c) A. Scott, Presidential address, Journ. Chem. Soc. 1916, 109, blz. 340
(33d) H.J. Backer, Oude chemische werktuigen, Groningen 1918, blz. 62.
(34) Fr. Giesecke. Die Mystik Joh. Baptist van Helmonts. Leitmeritz, Pickert, 1908 (Bibl. Univ.
Gent D49 179 blzz.): Aufgang der Artzney-Kunst, das ist: Noch nie erhörte Grund-Lehren
von der Natur, zu einer neuen Beförderung der Artzney Sachen, sowohl die Kranckheiten
zu vertreiben, als ein langes Leben zu erlangen... In die Hochteutsche Sprache übersetzt in
seine rechte Ordnung gebracht mit Beyfügung dessen was in der Ersten auf Niederländisch
gedruckten Edition genannt Die Morgen-Röhte... Gedruckt bei Johann Holtzt anno
MDCLXXXIII.
(35) Inkunabeln Deutscher Pressen, alte Medizin und Naturwissenschaften. Auktion am 8-10
april 1926. Paul Graupe, Berlin; N. 707 (Bibl. A.-J.-J.-V) Aufgang der Artzney-kunst, das
ist noch nie erhörte Grund-Lehren von der Natur, zu einer neuen Beförderung der Artzney
Sachen, sowohl die Kranckheiten zu vertreiben, als ein langes Leben zu erlangen. Mit
Beyfügung von Die Morgen Röhte. Sultzbach, Endter Söhne 1693.
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taling van een eerst in het Nederlandsch verschenen werk. In de Elementa Chemiae
vertelt Herman Boerhaave dat de magnus Helmontius, aldus de groote Helmont een
boek geschreven heeft: Aurora medicinae, Belgice conscripta(36); hij geeft echter geen
jaartal op. De naamregisters van Abkoude van 1754 en van 1773(37) noemen alleen
de Nieuwe opkomst der Geneeskonst van Amsterdam in 1659.
In de werkenlijst van van Helmont geeft Jöcher(38) in 1750 den Dageraad aan, doch
zonder vermelding van jaar van uitgave, en in deze lijst komt Ortus medicinae als
een Latijnsche vertaling voor: ‘Dageraad, zo auch lateinisch, Ortus medicinae.’ En
Eloy(39) noemt den Dageraad, alleen de uitgave van Rotterdam 1660, als een
Nederlandsche vertaling van de Opera omnia: ‘Opera omnia Lugduni 1655, Leidae
1667, Francofurti 1682, Hafniae 1707, Amsterdam 1652. En hollandais, Roterdam
1660 in 4.’. Het is niet moeilijk vast te stellen dat Jöcher, evenals Eloy, noch
Dageraad, noch Ortus medicinae, noch Opera omnia gezien, en stellig nog minder
gelezen hebben. Hoefer in zijne Biographie générale noemt ook alleen de eenige
uitgave van Rotterdam 1660, komt met de zelfde verkeerde opvatting met te zeggen
dat de Dageraad de Nederlandsche vertaling is van Ortus medicinae.
Abyssus abyssum invocat!...
Terwijl de twee boeken op zeer duidelijke wijze op het titelblad de melding dragen
‘nooyt in 't licht gesien’ en wel de jaartallen 1659 en 1660, is het zeer zonderling
van Broeckx in 1838(40) te vernemen dat een vroegere uitgave in 1615 zou verschenen
zijn: ‘Dageraet of nieuwe opkomst der Geneeskonst in verborgen grondregelen der
natuere, Leyde 1615 in 4’; daarna worden de twee uitgaven van 1659 Amsterdam
en van 1660 Rotterdam aangegeven. Of Broeckx de uitgave van Leyde 1615 heeft
gezien, is

(36) Elementa chemiae, Tomus secundus, Lugduni Batavorum, 1732 (Bibl. A.-J.-J.-V.), blzz.
206, 275, 325, 527.
(37) Naamregister van de Nederduitsche boeken door Joh. van Abkoude, Leiden 1754 (1e deel,
2e druk, blz. 150, Bibl. A.-J.-J.-V.). - Rotterdam 1773 (1e deel, blz. 177, Bibl. A.-J.-J.-V.).
(38) Allgemeines Gelehrten Lexicon. Leipzig 1750, II, blz. 1473.
(39) Dictionnaire historique de la medecine, Mons 1778, II, blz. 478.
(40) Essai sur l'histoire de la médecine belge par C. Broeckx, Bruxelles, 1838, blz. 283.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

470
niet uit zijn boek te begrijpen; hij zou wel de uitgave van 1660 in handen moeten
gehad hebben, vermits op de rugzijde van den inhoudstafel gedrukt staat dat het
portret van Helmont op blz. 85 uit den Dageraad van 1660 werd getrokken. Het
portret van het titelblad is echter heel wat anders als het portret door Broeckx
aangegeven, en aldus kan zelf in twijfel worden gebracht of Broeckx een exemplaar
van den Dageraad wel heeft gezien.
De bron waarin Broeckx de uitgave van Leiden 1615 zou getrokken hebben kon
ik niet vinden. Nu eens door Broeckx geboekt, behoort de uitgave van 1615 tot de
geschiedenis, en de meeste bibliographische werken, die zich de moeite niet geven
de bronnen zelf te raadplegen, schrijven af, de eene na de anderen, hetgeen Broeckx
had opgegeven.
Aldus is de uitgave 1615 eene werkelijkheid geworden voor J. Guislain(41) die deze
in een voetnoot aanhaalt; voor H. Masson(42) die zoover gaat met de schrijven: ‘Les
oeuvres de notre medecin-chimiste ont été traduites en hollandais, à Leyde 1615 in
4, à Amsterdam 1659 in 4, à Rotterdam 1660 in 4; la dernière est la préférable’, en
aldus bewijst dat hij geen enkel der drie boeken heeft gezien, maar toch zijn oordeel
geeft, - voor A. Beduwez(43) die vermeldt dat: ‘la premier fut imprimé à Leyde en
1615 sous le titre Dageraad ofte nieuwe opkomst der geneeskonst’, - voor Snellaert(44)
die van de uitgave van Rotterdam 1660 de 3e uitgave maakt, die uitgave die de
inlichting draagt; nooyt in het licht gesien, - voor W. Rommelaere(45) die met volle
overtuiging schrijft: ‘Le premier ouvrage, publié par van Helmont, porte pour titre
Dageraad. Il parut, en 1615 à Leyde, et eut encore plusieurs éditions, même après
la mort de l'auteur. En 1660, il en parut une chez J. Naeranus à Rotterdam.’ Na deze
verklaring

(41) La nature considérée comme force instinctine des organes par J. Guislain. Ann. et Bull. Soc.
Medec. Gand. 1846 (Bibl. Univ. Gent G 9931).
(42) Henri Masson. Essai sur la vie et les ouvrages de Jean Baptiste van Helmont; Revue trim.
1858, 17, blz. 5-33 (Bibl. Univ. Gent Hi 9570).
(43) A. Beduvez, Jean Baptiste van Helmont, s.d. Bruxelles (Bibl. Univ. Gent ac 568002).
(44) Rapport de M. Snellaert sur un memoire sur Van Helmont. Bull. acad. Belg. 2e serie, t. 17
n. 5. (Bibl. Univ. Gent 183 C 104).
(45) Etudes sur J.B. van Helmont par le Docteur W. Rommelaere, 1868, blz. 329.
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voegt Rommelaere, met een zeker gevoel van ongerustheid, er bij: ‘Cette édition
porte au dessous du titre la mention suivante: Noit in 't licht gesien, en van den
Autheur zelve in 't Nederduits beschreven... Ces mots tendraient à faire croire que
l'ouvrage n'a jamais paru du vivant de l'auteur.’
De Allgemeine Deutsche Biographie(46) en de Biographie nationale de Belgique(47)
noemen ook den Dageraad van Leiden 1615. Voor Delacre in zijne Histoire de la
chimie(48), werd de Dageraad alleen in 1615 uitgegeven. Alhoewel de
wetenschappelijke verdiensten van van Helmont uitvoerig door Hoefer(49), door
Kopp(50) en door Meyer(51) besproken werden, blijven deze schrijvers over den Dageraad
volledig stilzwijgend.
Heeft nu een uitgave van den Dageraad in 1615 te Leiden het licht gezien? In zijne
Historische studiën neemt Jaeger(52) de Leidsche uitgave als twijfelachtig aan. Ik
meen verder te mogen gaan, en te beweren dat de Leidsche uitgave van 1615 nooit
heeft bestaan.
In de geneeskundige bibliographie van Van der Linden(53), die als hoogleeraar te
Leiden toch wel op de geschikte plaats stond om de geneeskundige boeken te Leiden
verschenen volledig aan te geven, treft men den Dageraad niet, terwijl Febrium
doctrina inaudita (Antwerpen 1642), De magnetica curatione (Parijs 1621), Opuscula
medica inaudita (Keulen 1644), De Spadanis fontibus

(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)

Leipzig 1880, Bd. 11, blz. 704.
Bruxelles, 1884-1885, tome 8, blz. 919.
Paris 1920, blz. 74.
Histoire de la chimie 1869, II, blz. 134.
Beiträge 1875, III, blz. 150.
Geschichte der Chemie, 1914, blz. 72.
F.M. Jaeger, Historische studiën. Groningen, Wolters, 1919 (Bibl. A.-J.-J.-V.), blz. 54: ‘Ook
de vraag, of Gorlaeus bij zijne reductie van het aantal der Aristoteliaansche elementen tot
twee, bekend is geweest met van Helmont's gelijksoortige denkbeelden, is hiermede voor
goed in negatieven zin beantwoord, zelfs wanneer men aan te bestaan van de nog steeds
twijfelachtige Leidsche uitgave van van Helmont's Dageraad... van het jaar 1615 wil
vasthouden.’ De Exercitationes van Gorlaeus of David van Goorle, in 1620 verschenen, was
reeds in 1611 neergeschreven.
(53) Joh. Antonidae van der Linden de Sçriptis medicis Libri duo Amstelredami, apud Joannem
Blaen, 1662 (Bibl. A.-J.-J.-V.).
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(Leiden 1624) en Ortus medicinae (Amsterdam 1648 en 1652) er wel in voorkomen.
Maar laat ons nu den Dageraad zelf lezen en aldus de oorspronkelijke bron
raadplegen. Eerst zegt schrijver op het titelblad van zijn boek, in 1659 evenals in
1660, de toch zeer typische woorden: ‘Noit in 't licht gesien’; deze bewering komt
terug in het gedicht van Schipper, als hij zegt:
‘Ziet hier, geleerde Specht, van Helmonts Nêerduyts werk,
Noyt in het licht gezien, en door hem zelf beschreven.’
Deze bevestigingen worden in 1659 gegeven, een ganschen tijd na 1615, en zijn
van aard om eene uitgave van 1615 uit te sluiten.
Maar meer: het boek bedraagt 404 blzz. waarvan 267 tot 404, aldus 137 blzz., het
e
2 deel uitmaken, alleen aan de pest gewijd; in zijne voorrede noemt van Helmont
de pest, de koninginne der ziekten - kenschetsende woorden uit de pen van een
natuuronderzoeker -: ‘Ick heb voorgenomen te beschrijven de onoverwinlijckste der
sieckten, den steen, en de koninginne der kranckheden, de pest...’. Welnu, er zijn in
den tijd van van Helmont, twee pestepidemieën geweest, de eerste in 1625, een
tweede, heviger in 1635(54) en de volgende jaren: twee der zonen van Helmont stierven
van de vreeselijke ziekte gedurende de tweede epidemie. Op blz. 269 van den
Dageraad leest men: ‘Tot Brussel zijn onlangs de pest-huysen gemaeckt’.
Het is onaanemelijk(55) dat de schrijver zulke groote uitbreiding zou gegeven hebben
aan zijn hoofdstuk over de pest, aldus 137 blz. vóór het uitbreken van de ziekte. Het
is niet logisch dat de pesthuizen vóór het uitbreken van de ziekte zouden ingericht
zijn, in een tijd toen de volksgezondheid toch zeer verwaarloosd werd, wanneer zelfs
de huidige openbare diensten van hygiene alleen optreden na het uitbreken eener
besmettende ziekte. De 137 blzz. over de pest zijn zeker geschreven nadat de schrijver

(54) G. Desmarez, l'Etat civil de J.-B. van Helmont, Bruxelles 1907 (Bibl. Univ. Gent, Acc
503091), blz. 16.
(55) Wel is waar verscheen over de pest een beroemd, thans zeer zeldzaam boek (waarde ca 15000
fr.!): Traicté de la Peste, de la petite Verolle et Rougeolle, avec une brefve description de la
Lèpre, par Ambroise Paré, premier chirurgien du Roy et Juré à Paris. A Paris, de l'Imprimerie
d'André Wechel, avec privilège du roy, 1568, 275 blzz.
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in de gelegenheid was gesteld geworden gedurende de epidemieën, de ziekte van
dichtbij te bestudeeren, en zich op merkwaardige wijze op te offeren met de zieken
van dicht bij te zien en te behandelen. Dit hoofdstuk kan niet in 1615 geschreven
geweest zijn, alleen na 1625 en eventueël na 1635.
Op zekere plaatsen van het boek komen verder de volgende bewijzen, die allen
twijfel verwijderen en die men ontdekt als men het boek leest en bestudeert: blz. 50
zegt schrijver: ‘In het jaer 1609 vertrock ick my mismoedigh nae Vilvoorden voor
seven jaeren’. De lucht van Brussel weegt op van Helmont's geest, en belet hem
gerust en in vrede te studeeren en te zoeken. Het verblijf van 7 jaren te Vilvoorden
brengt van Helmont stellig tot 1616, aldus na 1615.
Op blz. 87 zinspeelt schrijver over zijne ‘een en twintigjarige ondersoeckinge op
den quicksilver’; geboren in 1577 studeert van Helmont tot zijn 17e jaar en indien
hij van zijn 17e jaar af over het kwikzilver onderzoekt, dan leidt de berekening op
1577 + 17 + 21 = 1615; maar van Helmont reist van 1600 tot 1602, en hij onderneemt
dan een tweede reis tot 1605, toen hij zich dan te Brussel vestigt, en een philosophus
per ignem, d.w.z. chemicus wordt. De 21 jarige onderzoekingen beginnen aldus,
volgens alle waarschijnlijkheid, alleen in 1605, en aldus geraken wij in 1626, 11 jaar
na 1615.
Typische jaartallen worden aangegeven op blz. 255: ‘Ick heb der Aroph(56) bereyt
nae sijn vermaen, en eenen Heer, die ettelijcke steenen der nieren met grooter smerten
hadde gebaert, is door 't gebruyck Aroph gekomen van 't jaer 1608 tot het jaer 1631,
sonder eenigen steen;...’ - op blz. 337: ‘Een vrouw tot Mechelen in 't jaer 1621, sagh'
er twee vechten, en den eenen verloor de slincker-hant; de vrouw verschrickt,... ‘op blz. 368: ‘den pest-ganck, die in de handen van Lombardyen, in het jaer 1632,
door de legers van Mantua en Cassale, heeft over de ses hondert duysent menschen
vermoort’. De jaartallen 1631, 1621 en 1632 komen toch na 1615.
Men zou misschien kunnen beweren dat het 2e deel over de pest later zou
geschreven zijn, en aldus in 1659 het licht zou gezien hebben; dit kunnen alleen
denken dezen die het boek noch gezien

(56) Aro... ph, of Aroma philosophorum, of saffraan met de gouden kleur.
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noch gelezen hebben: het werk werd zeker in eenen adem geschreven; men voelt dat
het een voortbrengsel is van eenzelfde tijdperk, en op blz. 266, na het 1e deel, is men
op geen echt slot gekomen; blz. 404 eindigt volledig het boek met deze woorden:
‘Salutem ex inimicis nostris, et de manu eorum, qui oderunt nos. Amen.’ En daaronder
het toch wel typisch woord ‘Eynde’.
Het staat bij mij na deze uiteenzetting vast, dat er geen sprake kan zijn van een
Leidsche uitgave van 1615, en dat het boek, ‘noit in 't licht gesien’, zooals de schrijver
het zelf schrijft, in 1659 en 1660 werkelijk verscheen.
***

De groote en goede van Helmont, volgens de Hollandsche spectator(57), - volgens
Fremy(58), savant eminent et grand medecin, un des fondateurs de la methode
experimentale, le précurseur de la chimie pneumatique, le createur de la chimie
pharmaceutique, - volgens Jaeger(59), mensch die met zijne opvatting, dat de alchemie
niet tot doel moet hebben het goudmaken, doch de bereiding van geneesmiddelen,
de chemische wetenschap van den ondergang heeft gered, en tevens het aanzijn
gegeven aan de chemische pathologie en chemotherapie, - volgens van Deventer(60),
die de leer van de warmte als een eigenschap der lichamen heeft uitgesproken, volgens Lavoisier(61), le premier qui nous ait donné des expériences remarquables sur
la végétation, - volgens de Levensbeschrijving van Conradi(62), die in eene eeuw toen
de fakkel der geleerdheid en ondervindinge helderder brandde, het toppunt der
vermaardheid zou bereikt hebben, - volgens Spiess(63), die verdient geplaatst te worden
‘neben den grossen Männern seines Jahrhunderts’, - volgens d'Elmotte(64), celui

(57) 11e deel, Amsterdam, brief van 3 Dec. 1734, blz. 190.
(58) Encyclopédie chimique, I, Paris 1882, blz. 14.
(59) Elementen en atomen eens en thans, Groningen 1918, blz. 123.
(60) Grepen uit de historie der chemie, Haarlem 1924, blz. 420.
(61) Mem. Ac. Sciences, Paris 1770, blz. 73.
(62) Amsterdam 1778, 5e deel.
(63) System der Medicin, Frankfurt A.-M. 1840.
(64) Essai philosophique, Bruxelles, s.d.
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‘dans les oeuvres duquel des écrivains célèbres ont recueilli de précieuses richesses,
et ont caché avec soin la source où ils avaient puisé, - volgens de Pantheon national(65),
le régénérateur de la science médicale, - volgens Beijerinck(66), de beroemde Belgische
scheikundige, - volgens Boerhaave(67), Magnus et nobilis Helmontius, - volgens
Chalmers(68), the man who ‘greatly cleared the way to chemical discoveries - volgens
Rommelaere(69), le genial reformateur flamand, - volgens Strunz(70), der geistvolle
Artzt und Naturphilosophe, der geniale van Helmont, - - volgens Le Conte(71), l'homme
dont les principes sont inouis, sappant les dogmes scholastiques, - volgens Broeckx(72),
le père de la chimie pneumatique qui ‘a acquis des droits eternels à la reconnaissance
des chimistes’. - volgens Guislain(73), le vrai fondateur du naturisme moderne, volgens Melsens(74), qui a indiqué à Lavoisier le réactif, la balance, - volgens Raspail(75),
le père de la chimie medicale, - volgens Maudon(76), la plus grande figure medicale
des temps modernes, l'observateur le plus pénétrant et le penseur le plus profond, volgens Giesecke(77), einen Propheten und Märtyrer zugleich, - ja Joan Baptista van
Helmont was een man van durf en wilskracht; hij diene tot voorbeeld aan dezen die
noch durf, noch wilskracht missen; hij werd bekampt en niet begrepen door dezen
die de voorkeur gaven aan overlevering en aan gemakzucht. Met zijn geest, nog door
het mystieke van den tijd gansch doordrongen, is hij zelfstandig geworden, maar van
zijn tijdgenooten onbegrepen en afgezonderd.

(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)

Bruxelles, 1845.
Handel. Congres Amsterdam 1887, blz. 34.
Elementa chemiae 1732, I, blz. 97, II, blz. 206.
Biographical Dictionary, vol XVII, blz. 331.
Etudes sur J.-B. van Helmont, Bruxelles 1868, blz. 541.
Chem.-Zeit, 1902, blz. 580.
OEuvres de J.-B. van Helmont, traduction de Jean Le conte, Lyon 1670, Voorrede.
Essai sur l'histoire de la medecine belge, 1838.
La nature considérée comme force instinctive des organes, 1846.
Leçon. Bruxelles 1848.
Etude sur Guy Patin, Rev. sc. appliquées, 1855.
Cit. door Béduvez, Bruxelles, s.d.
Die Mystik van Helmonts, Leitmeritz, 1908.
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Hij streed voor denkbeelden die steunen op feiten, verwierp feiten die geen anderen
grond hebben dan denkbeelden.
Zijn werk, zijn invloed, stralen over de grenzen van de landen en over de grenzen
van den tijd. Zijn Dageraad die hij in onze taal heeft geschreven, is een onsterfelijk
gebouw, waarvan thans slechts enkele zeldzame exemplaren bestaan, dat verdient
herdrukt te worden, niet alleen om van den volledigen ondergang gespaard te blijven,
maar ook om eene hulde te brengen aan de nagedachtenis van onzen grooten
landgenoot, en vooral om eene onuitputbare bron te verschaffen voor de scheikunde,
de geneeskunde, de physiologie, de geschiedenis, de letterkunde en de psychologie.
Wel is waar heeft van Helmont den steen der wijzen gezocht; maar uit dat zoeken
der alchemisten is de chemie ontstaan. In het verwezenlijken van groote ontdekkingen
heeft de mensch, aldus zegt Berthelot(78), een overgroote behoefte aan
bovenmenschelijke opwekking en prikkeling. Columbus ontdekte Amerika omdat
hij het aardsch paradijs wilde bereiken. Ook het zoeken naar een ideeal, den steen
der wijzen, heeft de omwenteling der wetenschap verwezenlijkt en van Helmont tot
onsterfelijkheid opgevoerd.

(78) Leçons sur les méthodes générales de synthèse en chimie organique professées en 1864 au
Collège de France. Paris, 1864, blz. 2.
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Hooft en Vondel tegenover de idee der Volkssouvereiniteit
Door Dr. J. Prinsen, hoogleeraar te Amsterdam, buitenlandsch eerelid
der Academie
DAMES EN HEEREN,
Het ligt wel voor de hand, dat te dezer plaatse, in dit jaar, op dit uur de grootheid
van Vondel, die ondanks alle wisseling van mode en stroomingen in de kunst
onaanvechtbaar naast Rembrandt in deze landen de machtigste schepper van
schoonheid blijft, met een enkel woord wordt gehuldigd. Vondel behoort aan heel
onzen Nederlandschen stam en in het bijzonder moogt gij, Vlamingen, u er op
beroemen in Antwerpen de bakermat van zijn geslacht te bezitten; in het fiere rhythme
zijner verzen, in zijn rijke beelding is hij verwant aan Rubens' weidschen zwier.
De voornaamste huldiging, die men Vondel dit jaar in het Noorden heeft gebracht,
bestond in de opvoering van Maria Stuart, waaruit scherp en krachtig spreekt zijn
begrip van het opperste gezag in den staat, het koningschap bij de gratie Gods. Dit
is de basis van Vondels wereldbeschouwing en hij staat daarmee pal tegenover Hooft,
die in eenige van zijne spelen en ook elders de leer der volkssouvereiniteit heeft
verdedigd.
Beide beschouwingen zijn overoud, de polen waartusschen alle menschelijk denken
over het wereldlijk gezag zich beweegt. Ik wil in een vluchtige schets van wat een
breedvoerige studie zou kunnen worden een oogenblik uw aandacht bepalen tot de
houding van Hooft en Vondel tot deze materie.
Vondel las zijn levensleer in Samuel I ‘Doe nam Samuel een oly-kruycke ende
gootse uyt op sijn hooft ende kuste hem ende seyde: Is 't niet alsoo dat de Heere u
tot eenen Voorganger over sijn erfdeel gesalft heeft?’ God zelf wees Saul aan tot
leider en beschermer van zijn uitverkoren volk; God zelf heeft later Saul
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verworpen en David in zijn plaats doen zalven; God zelf heeft de voorwaarden voor
de erfopvolging aangegeven. In die gezalfden des Heeren vond Vondel de helden
zijner spelen.
Doch ook de Romeinsche Keizerstijd leerde Vondel den vorst erkennen als den
God op aarde, den Divus Augustus; hoe moet in het bijzonder die eerste
Christen-keizer Constantijn voor hem weer de gezalfde des Heeren geweest zijn bij
het gloren der nieuwere tijden, die Constantijn, die hem bezielde tot zijn heldenwerck,
waarvan helaas zoo goed als niets tot ons is gekomen.
Deze Romeinsche Keizersidee leeft voort in de middeleeuwen in de vorsten der
Franken, die van deze landen uit hun gezag uitbreidden over wat nu Frankrijk en
Duitschland heet.
Doch ook de tegenpool van het koningschap bij de gratie Gods vindt haar
uitgangspunt in de klassieke oudheid. De gedachte dat alle gezag bij het volk berust
en door dit volk bij verdrag aan den gekozen vorst wordt overgedragen, behoort thuis
in den republikeinschen staatsvorm van Griekenland en Rome, en deze idee is
geenszins eerst in den Renaissance-tijd in de Westersche volken weer tot klare
bewustheid gekomen. Zij doet in de middeleeuwen haar intocht met de studie van
het Romeinsch recht, van Aristoteles en andere wijsgeeren; zij putte haar beste
krachten uit den strijd tusschen Keizer en Paus(1).
De Paus toch voelde zich de eenige souverein op aarde, door Christus zelf daartoe
aangewezen; voor hem ging het Imperium Romanum over in het Imperium Christi,
waarvan hij de drager was voor heel de wereld. Hij zag in het wereldlijk keizerschap
bij Gods gratie een uitvinding van menschelijken hoogmoed, het werk des duivels.
Ik behoef u slechts te herinneren aan de dagen van Gregorius VII en Hendrik IV,
aan Canossa. En reeds in de 11e eeuw verkondigde een Duitsche monnik, magister
Manegold van Lautenbach: Het koningschap is een ambt als ieder ander; het volk
verheft den koning om zich te beschermen tegen geweld van buiten. Gedraagt hij
zich als een tyran, dan verbreekt het volk het

(1) Zie over deze dingen: F. von Bezold, Die Lehre der Volkssouveränität während des
Mittelalters (Historisches Zeitschrift, Bd. XXXVI, 1876, p. 315) en H. Werner, Kirchenund Socialpolitische Publizistik im Mittelalter (Deutsche Geschichtsblätter, Band VI, 1904,
p. 68).
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verdrag; het kan den koning uit zijn dienst jagen als een varkenshoeder die gestolen
heeft(1).
Van dan af leeft de idee krachtig heel de middeleeuwen door. Ik kan u haar gang
hier niet naschetsen. Gij vindt ze bij compilatoren als Vincentius van Beauvais en
Albertus Magnus. Thomas van Aquino erkende in hoofdzaak wat Manegold beweerde.
De roman van de Rose populariseerde de gedachte, al nam Hein van Aken ze niet
over. Bij Maerlant zijn er de sporen van aan te wijzen. De Antwerpenaar Boendale
vooral heeft uitvoerig dit ‘contrat social’ beredeneerd(2). Hij besluit zijn betoog tot
den vorst met:
Boven u so gaet dat recht,
Want ghi sijt des gherechten knecht,
Ende tgherechte, dats ware tale,
Mochte u u lijf ontwisen wale,
Weder ghi sijt Keyser ofte coninc:
Hout dit voor ware dinc.

Het zuiverst en het krachtigst zijn deze beschouwingen wel geformuleerd in de eerste
helft der 14e eeuw door Marsilius van Padua; dit is reeds geheel het contrat social
van Rousseau. Wat hij zich van den monarch voorstelt is niet veel meer dan de
president van een republiek: het complex van burgers, vrije volwassen mannen, is
souverein, bezit uitsluitend en ongehinderd de uitvoerende macht. De gekozen vorst
is onderworpen aan den sanctioneerenden volkswil. Het wolk roept den vorst ter
verantwoording, kan hem bestraffen en afzetten. Deze zuiver democratische theoriën
gaf hij in zijn Defensor Pacis, dat in 1545 in het Duitsch in druk verscheen(3).

(1) Zie Monumenta Germaniae, Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI et XII
conscripti (1891-92) Deel I, p. 300 Manegoldi ad Gebehardum Liber. Aldaar p. 365: Neque
enim populus ideo eum super se exaltat, ut liberam in se exercendae tyrannidis facultatem
concedat, sed ut a tyrannide ceterorum et improbitate defendat. Atqui, cum ille, qui pro
coercendis pravis, probis defendendis eligitur, pravitatem in se fovere, bonos conterere,
tyrannidem, quam debuit propulsare, in subiectos ceperit ipse crudelissime exercere, nonne
clarum est, merito illum a concessa dignitate cadere, populum ab eius dominio et subiectione
liberum existere, cum pactum, pro quo constitutus est, constet illum prius irrupisse?
(2) Zie: Naturen Bloeme VII, 48-58, Wapene Martijn, 105-117, Lekenspieghel, Boek I, C. 35,
p. 137.
(3) Zie: Von Bezold, t.a. p. 344 vlg.
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Reeds in dezelfde 14e eeuw hebben zich deze theorieën gekeerd tegen de pausen
zelf, die ze misschien grootendeels hebben doen ontstaan. Augustinus Triumphus
(†1328) verklaarde, dat de verkiezing van den Paus naar zijn oorsprong toekwam
aan heel het Romeinsche volk, dat een Concilie den Paus kon afzetten en een nieuwen
verkiezen. Daarmee begint de felle strijd in de kerk tegen de pauselijke almacht, dien
we in de volgende eeuw een belangrijke plaats zien innemen.
De tijd van Renaissance en Humanisme zoekt bewuster naar nieuwe abstracte
wijsheid, naar nieuwe schoonheid in de kunst, maar richt zich tevens meer bewust
en wel overwogen op de practijk van het leven; allerlei groote maatschappelijke
vraagstukken worden onder de oogen gezien, en daarmee gaat gepaard, daarbij geeft
steun en dieper inzicht, een juister begrip van den waren geest der Oudheid. De idee
der volkssouvereiniteit in verband met schoone politieke idealen, die terug gaan op
Plato's Politeia, vinden we op nieuw geformuleerd in Thomas Morus' Utopia. Ook
hij erkent, dat de vorst, door de gemeenschap gekozen, afzetbaar is, als hij zijn
verplichtngen jegens het volk niet nakomt. Erasmus uit zich in gelijken geest, soms
gematigd en voorzichtig, als Erasmus past. Erasmus is wereldburger, doch Holland
op zich zelf blijft niet achter; in zeer felle bewoordingen was in de eerste jaren der
16e eeuw de Amersfoortsche rector Petrus Montanus in zijn Latijnsche satiren tegen
de erfelijkheid der vorsten te velde getrokken(1), en in de laatste helft (1564) sprak
ook Coornhert onomwonden zijn meening over dit onderwerp uit en erkende het
recht van opstand: ‘De behoefte van rechtvaerdige en vreedsame regeringe heeft de
gemeenten eerst veroorsaackt coningen, princen ende regenten op te werpen. Als 't
nu gevalt dat der princen en regenten zotheyt onrechtvaardelick ende twistelick
tyranniseert, so is 't mogelijck, dat de makers der princen ontmakers werden’(2).
Doch om van zeer vele anderen te zwijgen: in Frankrijk zijn in de tweede helft
der 16e eeuw La Boétie, Hotman en Languet de mannen, die onder den invloed van
eigen politiek leven steeds dieper in de zaak indringen, naar rechtsgronden zoeken,
die in de

(1) Zie over Petrus Montanus mijn opstel in Nyhoff's Bijdragen, 1903.
(2) B. Becker, Bronnen voor Coornhert, p. XIX.
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practijk van den dag hun nut zouden kunnen hebben. Le discours de la servitude
volontaire van La Boétie is de hartstochtelijke ontplooiing van de ideeën, die we nu
reeds in het hart der middeleeuwen hebben leeren kennen, thans rijk gevoed door
een grondige kennis der Oudheid, Hotman en Languet, beiden geestdriftige
Calvinisten, richtten zich nog meer op de practijk tegenover de onderdrukking van
de nieuwe religie, die van de vorsten uitging; zij vonden bijval en instemming bij
mannen als Marnix en Willem van Oranje, terwijl Calvin voor zijn gezag in Genève
de leer van de gratie Gods noodig had. Hotman (Franco-Gallia) baseerde zich op de
geschiedenis; Languet meende zijn betoog door den Bijbel te kunnen staven. In zijn
Vendiciae contra tyrannos weet hij handig de beide uitersten: de volkssouvereiniteit
en het koningschap bij de gratie Gods te combineeren. Hij betoogt met nadruk, dat
God de onderdanen verplicht de gehoorzaamheid op te zeggen aan den vorst, die iets
beveelt in strijd met Gods wil en woord, den godsdienst van het volk onderdrukt.
Ook hij spreekt van contracten, doch voor hem gaat het contract van het volk met
God, boven dat van den vorst met God.
De Vendiciae verschenen in 1579 en in 1581 werd Philips afgezworen, de
Nederlandsche Calvinisten zagen daarin niet enkel hun recht, doch boven al hun
plicht, en brachtten eenvoudig de alom verkondigde theorieën van hun Fransche
tijdgenooten in practijk.
Na al het voorafgaande zal men inzien, dat Hooft geenszins een nieuwlichter is,
als hij in zijn beide spelen, Geeraerdt van Velzen en Baeto in de eerste jaren der 17e
eeuw, ideeën verkondigt, die wij nu al uit de 11e eeuw kennen.
Voor Hooft was dit alles een aanlokkelijke libertijnsche Renaissance-idee, een
theorie, waarmede hij tevens als goed vaderlander de gebeurtenissen in zijn eigen
land kon verantwoorden. Overigens voelde Hooft aristocratisch; hij verachtte het
volk; hij huldigde, ook als Renaissancist, het Horatiaansche Odi profanum vulgus et
arceo; terwijl Willem de Zwijger in vaste overtuiging zich gedragen voelde door het
lijdende en strijdende geuzenvolk.
Gij kent de spil waarom alles draait in het spel van Geeraerdt van Velzen van
1613. Floris V door ‘het volk’ tot graaf verheven, had zijn plicht verzaakt. Hij had
Geeraerdts broer uit winstbejag door een onrechtvaardig vonnis ter dood doen
brengen; hij had uit persoonlijke rancune tegen Geeraerdt, diens vrouw Machteld
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onteerd. De edelen Velzen, Woerden en Aemstel, saamgezworen, hebben hem
gevangen genomen. Ben ik dan niet uw wettig vorst, vraagt de graaf en Woerdens
antwoord luidt:
Gheweest.
Ghy waert het, alsoo lang ghy eer en eedt betrachte;
Doen die versturven in uw goddeloos ghedachte,
Verstorf aen ons de staf des Vorstelijcken hands.

En Van Aemstel haast zich er aan toe te voegen:
Aen ons, die Leden zijn der Staeten deses Lands,
Dien ghy 't voorneemste der voorwaerden hebt ghebroocken,
De welcke waeren op uw Huldinghe besproocken.
Ghy swoert met daeghing Gods en bij ghestaefden eed,
Dat ghy dit vrye volck in oorloch en in vreed,
Trouwlijck berechten soudt en vroomelijck beweyren;
Eer dat het Graeflyck gouwdt ghenaecken mocht uw heyren.
Daer zydy op ghehuldt. En is uw toegheseydt
By eede wederom, daerop ghehoorsaemheydt;
Twelck doen ghy maeckte los, los wierden d'ondersaeten.

Wettig vorst was nooit wettenloos. Floris bekent schuld, vraagt wat men eischt als
betering; in felle wraakzucht bijt Velzen hem toe: ‘Uw leven, staet en bloedt sijn te
ghering daertoe.’
Het gaat er ten slotte slechts om, of Velzen en Woerden den teugel zullen vieren
aan hun persoonlijke wraakzucht, dan wel, of zij Aemstels raad zullen volgen, waar
hij adviseert:
Den Graef en Graaflijckheyt haer wiecken wel te fnuyken;
Doch niet door vremdt gheweldt; maer nae voorouwders seên
Beschrijft de ridderschap, beschrijft de groote steên,
Daer d'opperheyt by staat en laat die wederhaelen
De buytenspoorsche macht in d'ouwbesette paelen.
Ick waerschuw. Noch ist tijdt, verblindt u niet de wraeck.

Men ziet het, dit is bij Hooft niet de echte democratische volkssouvereiniteit, zooals
Marsilius van Padua die in de 14e eeuw beredeneerde, zooals Hotman en Languet
ze een halve eeuw voor den Geeraerdt geestdriftig verdedigden. Als Floris niet
ontijdig was neergestoken, zou hij door de saamgezworen edelen op zijn best voor
de Staten des lands zijn gebracht, die vonnis zouden ge-
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veld hebben, terwijl de adellijke hoofdaanklager toch voornamelijk gedreven werd
door persoonlijke veete.
Hooft fraseert wel over het ‘vrije volk’ en over de gemeenten, doch in werkelijkheid
voelde hij niet veel voor deze dingen; de aristocratisch geregeerde republiek was
zijn ideaal. Met Hooft is de van diep uit de middeleeuwen stijgende vloed van de
leer der volkssouvereiniteit aan het verstarren, ook elders trouwens; het absolutisme
gaat zegevieren in den Zonnekoning. En zoo komt het, dat al die oude wijsheid weer
gloednieuw lijkt, als in de 2e helft der 18e eeuw Rousseau zijn Contrat social schrijft.
Hooft staat evenwel in zijn levens- en wereldbeschouwing in deze stukken lijnrecht
tegenover Vondel. Sterk blijkt dit ook in Baeto, waar hij de opperpriesteres Segemond
zijn schoone natuurdienst, zijn rijke Pantheïstische leer laat verkondigen, die bijna
niets Christelijks meer heeft. En toch komt in een enkel punt juist in den Baeto Hooft
het dichtst bij den Vondel van diens felle strijdjaren van omstreeks 1625 tegen de
heerschappij der Calvinistische predikanten en den moedwil van Maurits. Dan laat
ook Vondel een oogenblik zijn leer: ‘alle gezag is uit God’ varen. Dan predikt ook
hij den opstand; eischt de onderwerping van de geestelijkheid aan het wereldlijke
gezag. Zooals Vondel in zijn Palamedes tegen de priesterschap en de slechte vorsten
uitvoer, dat moet Hooft in zijn hart goed gedaan hebben, al zou hij zelf zich nimmer
zoo fel en open hebben geuit.
Later in zijn Historiën sluit Hooft zich geheel aan bij de uitspraak der Staten van
Holland van 1587, dat sinds acht eeuwen aan de graven de ‘hooghe heerschappij
wettelijk was opgedraaghen’ door de Staten. Een onjuistheid die trouwens ook door
Grotius was verkondigd(1).
Dat de innig vrome, middeleeuwsch mystieke Vondel, wien de erkenning van een
hoog gezag boven zich in het bloed zat, reeds van den eersten aanvang zijner
dichterlijke werkzaamheid, geen sympathie voelde voor de Calvinistische leer van
een Hotman en een Languet, hier door het opstandige volk en zijn leiders aanvaard
en toegepast, spreekt wel van zelf. Van den aanvang af is hij

(1) Zie: Breen, Hooft als de schrijver der Nederlandsche Historiën, p. 143.
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doordrongen van de Oud-testamentische leer der gratie Gods in het koningschap en
hij past ze toe, waar hij reeds in 1612 in het symbolisch spel van het Pascha naar
eigen verklaring zijn inzicht geeft van onzen opstand tegen Spanje, die hij ons schildert
als de bevrijding van een nieuw uitverkoren volk uit het diensthuis door de hand van
God zelf.
Het volk van Israël, dat de Nederlanders van onze revolutie uitbeeldt, murmureert
wel even, maar het komt niet tot verzet of opstand; het berust in Gods wil, weet, dat
God alles ten beste schikt en ook met koningen handelt naar Zijn welbehagen. Zelfs
de heidensche Pharao bij al zijn heerschzucht erkent, dat zijn gezag berust bij de
Godheid:
Daer is een Hemelsch rijc, twelc 't wereldsch rijc omvangt,
Daer alle moghentheyt den Scepter van ontfanght:
T'is hij die boven woont, en heerscht ooc hier beneden,
Die onse zetels doet verschricken voor syn treden,
Der Princen overhooft, der Koninghen Monarch,
Diet alles overziet van synen hooghen berch.

Als God in zijn wijsheid het oogenblik gekomen acht, ontzet hij den tyran uit zijn
macht en roept Mozes om zijn volk uit te leiden. Als Mozes verschrikt zich afvraagt,
wien hij zeggen zal tot Israels volk, dat hem gezonden heeft, dan klinkt het:
Jehova, God almachtich
Die hun met synen erm zal helpen sterc en krachtich:
Ick ben, die ick zal zijn, die u de kroone biet
Met uitgereckter handt, en ghy en gryptse niet:
Ick ben diet al vermach, die uwen staf bepeerelt,
Den dans-beleyder wijs van d'een en d'ander weerelt,
Ick ben de Heere zelf.

Als Mozes verlegen staat met zijn houding tegenover Pharao, antwoordt God:
Leeft met hem zo ghy wilt; tot eenen aertschen Godt
Zijt ghy van my ghesalft.
Deze aarzelende, terugkrabbelende, weifelende Mozes is allerminst de ware,
geestdriftige Willem van Oranje, dien hij hier moet vertegenwoordigen. Dat
berustende volk is allerminst het
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roerige, doortastende Geuzenvolk, dat aan het plunderen sloeg en steden ontrukte
aan het wettig gezag. Er is hier niet de minste schijn of schaduw van een
volkssouvereiniteit, die zich gelden laat. Doch zoo zag de vrome nu eenmaal onzen
luidruchtigen opstand, niet een daad van menschen, maar van God zelf. Het was eene
gerechte zaak, waarin God zelf de leiding nam, waarin Hij zelf den Mozes-Willem
van Oranje had uitverkoren en gezalfd tot de voltrekking van Zijn wil. God ontzet
den tyran, wien eenmaal door Hem zelf zijn plaats als vorst ook over Israël was
aangewezen.
In een rei klimt Vondel van het bijzondere tot het algemeene op, schildert ons,
hoe de tyrannieke vorst, de weerspannige geweldenaar, die niet in ootmoed Gods
wijzen wil volgt, maar zich in wilden overmoed buiten Gods wegen plaatst, immer
en altijd vergaan zal.
En wanneer hy met berommen
Meynt ten hooghsten zijn gheklommen,
Stoot den Godlijcken Monarch
Hem afgrijsich van den berch.
Hoe hy was den Hemel naerder,
Hoe den val hem is te swaerder,
Hoe hy meerder opwaerts steegh,
Hoe hy dieper valt omleegh,
Hoe hy meerder rees verkorselt,
Hoe hy platter valt vermorselt.

Men kan zeggen, dat hier reeds de kiem van den Lucifer ligt, de idee die Vondel heel
zijn leven bezig houdt en bezielt, dat opperste gewelddadig verzet der Luciferisten
tegen Gods onwankelbare almacht; en in het slotkoor van het Pascha geeft hij reeds
een schildering van die hoogere verlossing, die op den dieperen val van Lucifer
volgen zal in de komst van Christus.
In zijn berijmde toelichting op het Pascha zegt Vondel:
O wonderbaerlijck schict sich Moyses met Orangien!
Den een strijdt voor de Wet, den and'ren slaet de trom,
En vrijt met synen arm het Evangelium.

Die voorvechter voor een hooge, nobele zaak uit Nassau's stam in den naam van God
zelf, door God zelf gezalfd uit het Pascha, is in de Leeuwendalers ver te zoeken.
Toch ware hij in een
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echt nationaal vredespel bijzonder op zijn plaats geweest. Ik maak er Vondel absoluut
geen verwijt van; ik constateer alleen voorloopig het feit.
In een brief achter zijn Poesie van 1644 verwerpt Vondel ook het Pascha, waarin
wij thans bij alle onbeholpenheid, vergeleken bij later werk, zoo veel verheven
schoonheid waardeeren, dat, al was Vondel direct na zijn Pascha gestorven, hij toch
voor altijd als een begaafd dichter voor ons in Holland zou hebben geleefd; hij
verwerpt het met veel ander jeugdwerk; het zij ‘der vergetenisse toegedoemt, als
ontijdigh voortgebraght.’ Te Winkel aanvaardt gedwee dit doemvonnis als gebaseerd
op bloot aesthetische gronden. Doch men mag vragen, of er voor den Vondel van
1644 nog geen andere dan bloot aesthetische zijn geweest, of hij toen niet een geheel
tegenovergestelde positie tegenover onzen opstand innam, of hij niet de Luciferisten
in Oranje vertegenwoordigd en in Philips den onaantastbaren gezalfden des Heeren
zag, die zijn plicht trouw tegenover zijn Opperheer vervulde. Het zou immers niet
meer dan natuurlijk geweest zijn.
Maar zijn Oud-testamentische geloof in het koningschap bij de gratie Gods bleef
en zijn afkeer van alle volkssouvereiniteit sprak krachtig in zijn felle hekelzangen
op Cromwell en zijn genooten, die den Engelschen koning hadden onttroond en
vermoord. Deze zijne wereldbeschouwing gaat van het Pascha af door heel zijn
oeuvre. Ik zal U niet vermoeien door U alle plaatsen te citeeren, waar wij ze hem
hooren verdedigen. Zij leeft in de bestraffing van David en van Salomon, waar hij
dezen ten tooneele voert; in Davids herstelling, die hij in verband weet te brengen
met de ‘wonderbare herstellinge des konings van Groot Brittanje Karel den tweeden’.
Zij spreekt in de volledige gehoorzaamheid, die God van David eischt in De
Gebroeders. Zelfs een in onze oogen onnoozel vorstje als Gysbrecht van Amstel
beklaagt zich, dat hij aan een ander manschap heeft moeten zweren:
Daer ick eerst God alleen en anders geene heeren
En kende in mijn gebied, noch rekeninge gaf.

Gysbrecht wijkt slechts voor de overmacht, als God het hem beveelt door zijnen
engel Rafaël:
O Gysbrecht, zet getroost uw schouders onder 't kruis
U opgeleit van God. 't Is al vergeefs dit huis
Verdaedight.
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Eerst dan volgt hij Badeloch's bede:
Nu buigh ick my voor God, mijn lief, myn uitverkoren:
Nu weiger ick geensins na uwen raed te hooren,
En legh hier 't harnas af. Hier baet geen tegenweer;
Nu God dit huis verlaat, en geldt er zwaerd noch speer.

De trouwe schildwacht is afgelost.
In haar uiterste verdrukking voegt Maria Stuart, fier en zich ten volle bewust van
haar bij God alleen berustende macht, aan Elisabeth's gezanten, toe, die haar van
haar uiterlijke eereteekenen komen berooven:
De hemel zalfde my, en riep door zijn genade
Marië tot dien troon, als met zijn eige stem.
'k Bezit rechtvaerdighlijck, en houde alleen van hem
Mijn troon en kroon te leen, en wilze met mijn leven
En bloet oock hem alleen gehoorzaem wedergeven.
Hy heeft Elisabeth niet boven my gestelt.
Laet Parlement en Raet en Ketterdom gewelt
Te wercke stellen, als geweldenaers en stroopers,
Die in een moortspelonck, gesterckt met overloopers,
Den allervroomsten Vorst vast knevelen met kracht;
'k Gedoogh het tegens recht: 't is buiten hunne macht,
Dat ick geen Koningin (zij doen hun beste) sterve;
Hoewel mijn staet wat glimps in 't oogh der menschen derve.

Ik wees er reeds op, hoe de gebeurtenissen in Engeland onder Cromwell Vondel tot
uitingen van diepe verontwaardiging dreven in bittere vloekzangen. Ik herinner U
slechts aan dit eene, waar hij Cromwell in 1649 onder den naam van Lucifer opvoert:
Vermomde Lucifer had door zijn Parlement
Den Heer het swaert ontrukt, de Kerk en 't Hof geschent,
En dat gesalfde Hooft, na 'et bloedigh 't zamenrotten,
Gekocht van Judas bloet, den droessem van de Schotten,
Als hy de moortbijl klonk door sKonings hals en Kroon.
Soo bouwt het Helsche Heir in 't Engelsch Ryk zijn troon.

Deze dingen laten wel geen twijfel, dat ook deze revolutie tegen het voor hem van
God gewijde gezag Vondel voor den geest zweefde, toen hij zijn Lucifer dichtte.
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In deze opperste tragedie gaf hij de synthese van al dat aardsch gewoel, al die ijle
pogingen om in verblinden hoogmoed en heerschzucht, in opstand te komen tegen
het opperste onwrikbare gezag, dat voor hem het eenige wettige en onaantastbare
was in hemel en op aarde, dat van den Monarch aller monarchen.
Wij raken hier de kwestie, die indertijd door Jonckbloet en Van Lennep is aan de
orde gesteld, of nl. de Lucifer een politieke allegorie is, ook voor onzen opstand
tegen Spanje, of Willem de Zwijger inderdaad Lucifer zou beteekenen, God Philips
den Spaanschen Koning, enz.
Voor mij staat het vast, dat Vondel in dit hoogste verzet in den hemel van de
afvallige engelen tegen God zelf, alle opstand tegen het aardsche gezag, (dat voor
hem rechtstreeks van God uitgaat), heeft willen symboliseeren, ook onze revolutie
tegen Spanje, waartegenover hij in 1654 zoo volmaakt anders stond dan toen hij
Pascha schreef. Vondel zelf heeft het immers met ronde woorden gezegd in zijn
opdracht van den Lucifer aan Keizer Ferdinandus den derden, ‘altyt vermeerder des
Rycks’:
‘Op dit rampzalige voorbeelt van Lucifer, den Aertsengel, en eerst heerlycksten
boven alle Engelen, volghden sedert, bijkans alle eeuwen door, de wederspannige
geweldenaers, waer van oude en jonge historiën getuigen, en toonen hoe gewelt,
doortraptheit en listige aanslagen der ongerechtigen, met glimp en schijn van
wettigheit vermomt, ydel en krachteloos zijn, zoo lang Godts Voorzienigheit de
geheilighde Maghten en Stammen hanthaeft, tot rust en veiligheid van allerhande
Staten, die, zonder een wettigh Opperhooft, in geene burgerlycke gemeenschap
kunnen bestaen.’
Doch dit alles neemt niet weg, dat de Lucifer niet is een politieke allegorie in
beperkten zin, een dramatisch hekeldicht op een bepaald aardsch feit, als b.v.
Palamedes, waar de dichter in zijn hevig geschokt rechtsgevoel, zijn meeleven in
den politieken moord op Oldenbarneveldt rechtstreeks en opzettelijk in een volkomen
op de te hekelen toestanden toepasselijk verhaal de in zijn oog misdadigen afstraft
en met zijn felle geeselslagen striemt.
Vondel heeft in den Lucifer, in het hoogste, meest aangrijpende geval, waarvan
de heilige traditiën gewagen, samengevat wat hem in het Pascha van 1612 reeds als
zijn hoogste levensleer bezielde, wat steeds, tot in den Faëton (1663) zijn geest bezig
hield: het onaantastbare alles doordringende, leidende en beheerschende in de
Goddelijke almacht, waarvan alle gezag hier op aarde in
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stillen eerbied en onderworpenheid slechts verschijningsvorm behoort te zijn.
Als echter na het uitkomen van den Lucifer iemand van zijn bijzondere, vooral
religieuze intimiteit, met wien hij van hart tot hart sprak, - Grotius en Marius waren
toen al dood - maar iemand van die houding tot den dichter, hem in een vertrouwelijk
gesprek gevraagd had, of hij ook onzen opstand wel begreep in deze hemelsche
tragedie, hij zou het stellig hebben beaamd, ondanks zijn liefde voor de glorie van
zijn land en zijn stad, ondanks zijn genegenheid voor Frederik Hendrik en de weidsche
hulde, waarmee hij de geboorte van den lateren Willem II begroette. Het was immers
niet anders denkbaar en in zijn vaste geloofsovertuiging, die al het andere
onverbiddelijk uitsloot, geen beschouwing van verschillende kanten toeliet, putte hij
zijn onvervreemdbaar recht.
Een bewijs voor deze zienswijze ligt o.a. in De Leeuwendalers van 1647, het spel
tot viering van den Munsterschen vrede. Welke Noord-Nederlander met het volle
besef, de krachtige overtuiging, dat voor een edele, rechtvaardige zaak was gestreden
en dat na langen bitteren strijd, na opoffering van goed en bloed eindelijk glorierijk
de voltrekking plaats had van wat hem het hoogste recht leek, zou deze heuglijke
feiten vieren met een overigens als herderspel voortreffelijk drama, doch waarvan
de hoofdgedachte toch niets anders is dan de simpele volkswijsheid: waar er twee
kijven hebben ze allebei schuld, en waarbij 's dichters beste gevoelens dan nog wel
naar de Zuidzijde gaan.
Als Vondel, zoo als in de dagen toen hij zijn Pascha schreef, in onzen opstand nog
een heilige zaak gezien had, die door God zelf zoo gewild en geleid was, had hij
immers een gloeiend vaderlandsch stuk geschreven, waarin hij, des noods weer
allegorisch, weer dienzelfden Willem van Oranje, dien hij als door God gezalfden
gezant afbeeldde in de gedaante van Mozes, de eereplaats in daad en woord gegeven
had, waarin de statelijke praal en weelde, de Europeesche wereldmacht der Republiek,
als resultaat van den opstand waren gehuldigd, breed uit in Rubens' zwierige kleuren
en wendingen waren geschilderd.
Dit was voor den overtuigden, strijdbaren katholieken Vondel natuurlijk een
onmogelijkheid. Niemand zal het hem thans ten kwade duiden. Hij kon voor de
feestviering bij den vrede niet anders dan een mooi, maar kleurloos spelletje maken,
dat geheel
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buiten de werkelijke gebeurtenissen om ging. En hij moet wel gevoeld hebben, dat
zijn landgenooten iets anders mochten verwachten als passend vredespel, toen hij in
de opdracht aan Michiel le Blon zoo quasi argeloos neerschreef: ‘Uwe goetrontheit
en rustigheit zal ons open hart aenzien, dat zich en anderen op dit gezegende
vredefeest wenscht, uit danckbaerheit voor zulck een onuitsprekelijcke deught en
hemelsche weldaet, te verquicken en in het groen spelen te voeren, zonder gal, zonder
erghwaen, zonder de helderheid van dien schoonen zomerschen zonneschijn en dat
zuivere hemelblauw met een allerminste neveltje te rimpelen en misverwen.
Honighbijen zullen uit deze bloemen niet dan honigh en nektar zuigen. Indien bij
ongeval een spinnekop hier venijn uit treckt: het komt bij haren aert, niet bij de bloem
toe.’
Hier spreekt wel de vrees, dat hij aanmerkingen verwachten kon. Doch hij kon als
eerlijk man enkel veldbloemen brengen voor den vrede en dat deed hij dan ook,
gracieuselijk met geheel zijn hart. Over wat aan dien vrede in de werkelijkheid vooraf
gegaan was, zwijgt hij. Hij voelde wel, dat wie, in overtuiging van recht en plicht,
in heel den oorlog van zijn oorsprong af had meegeleefd,met zijn levendig pakkend,
maar nationaal kleurloos natuurspel niet tevreden kon zijn. Doch hij kon nu eenmaal
niet anders dan zich enkel verheugen in de komst van den vrede.
Tegenover den oorlog zelf en zijn motieven stond hij in een volkomen andere
positie dan toen hij het Pascha dichtte. Maar zijn hoofdbeginsel van Gods almacht
en gezag is in Pascha en Lucifer gelijk. In zijn nieuwe houding schiep hij den Lucifer,
waarin inderdaad voor Willem den Zwijger wel een plaats was onder de opstandige,
afvallige engelen, waarin Philips op aarde het beeld was van God zelf, den koning
bij de gratie Gods. De basis van zijn levensleer bleef evenwel onveranderd.
Zoo zien we dus van die overoude idee der oppermacht van den volkswil in Hooft
een verdediger, in Vondel een bestrijder. Doch noch het bestrijden van den een, noch
het verdedigen van den ander maken een voornaam, alles beheerschend element uit
van den geestelijken bouw dezer beide grooten.
Voor Hooft was het een mode-speelgoed, een aardige Renaissance-idee, die hem
wel te pas kwam, die hij pasklaar kon maken voor zijn aristocratische, oligarchische
republikeinsche staatkundige inzichten.
En fel bestreden in haar algemeenheid heeft Vondel de idee
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eigenlijk nimmer. Om de eenvoudige rede dat ze voor hem een absurditeit was, waar
men in het algemeen niet over spreekt. De volkswil bestond niet voor den man, die
de bron van alle gezag onwrikbaar en onveranderlijk in God zag. Zijn bestrijding
bestond bijna uitsluitend in de erkenning en verheerlijking van haar tegendeel.
Zijn natuurlijke aanleg, de behoeften van zijn nobele, vrome ziel vroegen om den
vasten steun van een opperste gezag, waarvoor hij zich ootmoedig boog, dat hij
gehoorzaam trachtte te volgen. Voor zijn drama was het 't opperste gezag van de
eerwaardige traditie der Grieksche Oudheid, voor heel zijn leven en werken de
Almacht van zijn God. Al wat buiten de volledige onderwerping aan dat gezag ging,
was voor hem een grillig, misdadig spel van Lucifer, de vernijnige negatie van wat
voor hem en heel de wereld het eenige, alles beheerschende, rust en kracht gevende
positief bezit was.
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Vergadering van 17 Juli 1929.
Waren aanwezig, de heeren: Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, bestuurder, Prof. Dr.
J. PERSYN, onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig Secretaris;
de heeren Dr. L. SIMONS, 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. M. SABBE en J. SALSMANS, S.I., werkende leden;
de heeren Dr. J. CUVELIER, Mr. J. MULS, F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE en AL.
WALGRAVE, briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen: de heeren G. SEGERS, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, J.
JACOBS en Prof. Dr. A. VAN HOONACKER, werkende leden; Prof. Dr. FRANS DAELS
en Dr. J. VAN MIERLO S.J., briefwisselende leden.
***

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

Aangeboden boeken.
Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie
aangeboden:
Door het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in
Noord-Brabant:
Helmond in het verleden, door A.M. FRENKEN, Pr. Deel II.
Door de Universiteit van Rijsel:
Travaux et mémoires: SORRE M., L'Industrie extractive: 1) Le Bassin houiller; 2)
Les carrières.
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Door de ‘Université d'Aix’:
Annales de la Faculté de Droit. Nouvelle Série, nos 16-17. - Annales de la Faculté
des Lettres. T. XIV, no 1, 1923-1928.
Door Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid:
De katholieken van het Britsche Rijk en de Oorlog. Dr. JOSEPH SAUER, La
destruction d'églises et de monuments d'art sur le front ouest.
Unter dem Banner der Versöhnung. Die Flamen in Belgien und die Flamen in
Deutschland. Ein Brudergruss von OTTO BÖLKE, Pastor in Blönsdorf auf dem
Fläming.
Door Dr. J. CUVELIER, briefwisselend lid der Academie:
Een zestigtal boeken en brochures door hem op uiteenloopend gebied uitgegeven.

Aangekochte boeken.
Untersuchungen über das antwerpener Liederbuch vom Jahre 1544, von JOHANNES
KOEPP.
De Werken van Vondel. Volledige en geïllustreerde tekstuitgave in tien deelen.
Levensbeschrijving, geschied- en boekkundige toelichting, literatuuropgave enz.,
door Dr. J.F.M. STERCK; taalkundige bewerking door Dr. H.W.E. MOLLER;
letterkundige inleidingen van C.R. DE KLERK, B.H. MOLKENBOER, Prof. Dr. J.
PRINSen Jlzn, en L. SIMONS. Bandteekening van Prof. R.N. ROLAND HOLST. Deel
II, 1620-1627.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Telegram van Z.M. den Koning. - Als antwoord op het telegram van 30 Juni,
ter gelegenheid der Plechtige Vergadering en van het jaarlijksch feestmaal aan Z.M.
den Koning gezonden, ontving de Bestendige Secretaris op 5 Juli het volgende
antwoord:
‘Het minzaam telegram dat Gij ter gelegenheid van uw feestmaal tot hem hebt
gericht heeft den Koning zeer getroffen en Zijne Majesteit heeft mij gelast aan U
alsmede aan al degenen tot wier tolk Gij U gemaakt hebt zijne levendige
dankbetuigingen over te maken.
's KONINGS KABINETSOVERSTE.’
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2o) Te Deum op 21 Juli. - Brief van 8 Juli, waarbij de Weled. Heer Gouverneur der
Provincie Oost-Vlaanderen de heeren Voorzitter en Leden der Academie uitnoodigt
het Te Deum bij te wonen, dat op Zondag 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 heeren: Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, bestuurder, Dr. L. GOEMANS,
bestendig secretaris, en Mr. LEONARD WILLEMS, werkend lid.
3o) Palfijnhulde. - Brief van 24 Juli, uitgaande van de Vereeniging Het Vlaamsch
Natuur- en Geneeskundig Congres, waarbij de Academie verzocht wordt een
afgevaardigde te willen aanduiden om de Academie te vertegenwoordigen in het
Comiteit van de Palfijnhulde. De heer Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, bestuurder,
wordt aangeduid.

Mededeelingen namens commissien.
1o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. - De wn.
secretaris legt verslag ter tafel over de Commissie-vergadering in den voormiddag
gehouden.
Waren aanwezig, de heeren: Prof. Dr. M. SABBE, ondervoorzitter, Dr. L. SIMONS,
IS. TEIRLINCK, Mr. LEONARD WILLEMS, Dr. L. GOEMANS, Dr. J. CUVELIER, leden.
1o) Dr. L. GOEMANS geeft lezing van een stuk uitgaande van de Société des Nations
en de oprichting aankondigende van een Office central de collaboration scientifique
internationale. De commissie neemt nota van deze mededeeling en besluit aan de
Société des Nations te laten weten, dat zij haar medewerking voorbehoudt tot er in
België een afdeeling van dit office opgericht wordt.
2o) Een 17de eeuwsche Antwerpsche verzamelaar van oude Vlaamsche
handschriften, Peter Oris. - Lezing door Mr. L. WILLEMS.
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Toen bij de Renaissance-beweging onze oude Middeleeuwsche literatuur de gunst
der geleerden verloor, werden vele Middelnederlandsche handschriften vernietigd.
In dit tijdvak van vernieling heeft Peter Oris verschillende handschriften gered, en
voor onze literatuur in zekere mate gedaan wat de President Fauchet voor de Fransche
heeft gedaan. Mr. L. Willems deelt allerlei belangwekkende bijzonderheden mede
over de handschriften door P. Oris verzameld en over de persoonlijkheid van dien
verdienstelijken man.
11o) 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: Prof. Dr. J. PERSYN, ondervoorzitter, Kan. AM. JOOS,
Dr. L. GOEMANS, Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, Prof. Dr. J. VERCOULLIE, leden,
en O. WATTEZ, wn. secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) Het programma der lagere normaalscholen. - Lezing door Kan. AM. JOOS.
Kan. Joos is van meening dat het laatste programma van de Normaalschool nog meer
overladen is dan dat van 1923, reeds als te zwaar bestempeld.
1o omdat het de leerstof van 1923 nog vermeerdert;
2o omdat het de leerstof die vroeger over 4 jaar verdeeld was, op 3 jaar doet
verwerken;
o omdat, ten gevolge daarvan, de normalisten één, soms 2 jaar jonger zijn, en men
3
dus geen rekening heeft gehouden met den ouderdom, die een belangrijke factor
is in de ontwikkeling, niet alleen van het lichaam, maar ook van den geest.

Dat het programma overladen is, blijkt nog uit de volgende bevindingen die wij
haalden uit den tekst zelf van het programma.
1o De opstellers zelf zijn er van overtuigd. Want zij noemen het programma zwaar
beladen, zij waarschuwen herhaaldelijk de leeraars het niet uit te breiden, maar
noemen het hun plicht het te
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verlichten. 't Is zooveel alsof zij zeiden: Doet er niets bij, want er is al stof te
veel; doet er liever af!
2o Men vraagt, zonder voldoende reden, van den normalist uit het 3e studiejaar
dezelfde kennis als die men van een leerling uit de rhetorika verwachten mag.
3o De uitgebreidheid van de leerstof vereischt zoo buitengewoon veel klassen dat
er de leerlingen veel te weinig tijd overblijft om zelfstandig te werken en de
noodige herhalingen te doen.
4o De leeraars die de goede methodes volgen, kunnen, niettegenstaande hun
menigvuldige klassen, in veel vakken hun programma niet afwerken.
Kan. Am. Joos vraagt dat de Overheid wat medelijden zou hebben èn met de leeraars,
èn met de leerlingen die dagelijks zulke overzware karre vooruit te trekken hebben.
Want wat zal het gevolg zijn van zulk programma?
1o De ernstige leerlingen, die zich alle dagen toeleggen en zich op menigen avond
vermoeid en suf voelen, krijgen stilaan, bij gebrek aan voldoende verstandelijk
genot, een afkeer van de studie en van het leven aan de normaalschool.
2o De minder ernstige door het vele dat zij gezien en gehoord hebben, denken dat
zij groote geleerden zijn, en zullen zich in de wereld bespottelijk maken door
hun waanwijsheid.

De Academie besluit de lezing van Kan. Joos zoo gauw mogelijk te laten drukken
en die aan den heer Minister van Kunsten en Wetenschappen te zenden, met de
verklaring dat het programma der Lagere Normaalscholen overladen is en er
maatregelen dienen genomen te worden om den toestand te verbeteren.

Dagorde.
1o) Commissie tot vaststelling van Prijsvragen. - Worden benoemd om samen met
het Bestuur de Commissie voor Prijsvragen uit te maken: de heeren Prof. Dr. A
VERMEYLEN en J. JACOBS.
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De Commissie zal zoo spoedig mogelijk bijeenkomen en in de Augustus-vergadering
verslag uitbrengen.
11o) Lezing door O. Wattez, werkend lid. - Congoleesche Folklore. De Fabel van
den Kabundji.
Op voorstel van den heer Bestuurder beslist de vergadering dat de lezing van den
heer WATTEZ in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
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Over het programma van de Rijks Lagere Normaalscholen
Door Kan. Am. Joos
werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie
Al mijn collega's weten hoe dikwijls er sedert eenigen tijd in dagbladen en
vergaderingen gesproken wordt over het programma van het middelbaar onderwijs.
En negen op tien keeren klaagt men er de overlading van aan.
Zoo kwam ik er toe mij af te vragen of dit niet een vlek is die ook op het programma
der lagere normaalscholen kleeft.
En mijn antwoord kan, spijtig genoeg, niet anders dan bevestigend zijn.
Tot dat oordeel echter ben ik niet gekomen door eigen ondervinding, vermits ik
het onderwijs verlaten heb, voordat het besproken programma uitkwam. Mijn oordeel
daarover is geboren en meer en meer gegroeid en versterkt, door een langzaam en
aandachtig onderzoek van het programma van het onderwijs in de lagere
normaalscholen, dat door het Ministerie van Kunsten en Wetenschappen in 1926
werd uitgegeven en opgelegd.
Daaruit ook zal ik mijn voornaamste bewijzen halen.
Op blz. 23 lees ik: Het onderhavige programma der lagere normaalscholen steunt
op volgende grondslagen:
1) het eerste jaar der normaalscholen sluit aan bij het derde studiejaar der
middelbare scholen;
2) in de drie eerste jaren normaalstudiën der scholen voor onderwijzers staat het
peil der algemeene studiën ongeveer gelijk met dat der drie hoogste
Grieksch-Latijnsche klassen; de oude talen zijn vervangen door de zielkunde,
de opvoedkunde en door vakken, welke van belang zijn voor het
onderwijzersberoep; aan de leerlingen-
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onderwijzeressen wordt voortaan minder wiskunde onderwezen daar haar
uurrooster lessen in de huishoudkunde bevat;
3) het vierde en laatste studiejaar zal een dubbel doel nastreven; het zal
a) de leerling-onderwijzers leeren hoe zij de door hen opgedane kennis
op het peil van de lagere school moeten brengen;
b) ze vertrouwd maken met de practijk van het lager onderwijs in de
klassen der oefenschool;
4) in een voorbereidingsklasse zal een aanvullende voorbereiding verstrekt worden
aan de leerlingen die uit de lagere 4e graden komen evenals aan die welke, om
gelijk welke reden, niet zouden in staat zijn om de lessen van het eerste jaar
normaalstudiën te volgen.
Hierop moet ik eenigen uitleg geven:
1o In 't programma van 1896 sloot het 1e studiejaar aan bij het volledig
programma der lagere scholen. Daar het de meeste onderwijzers, om
verschillende redenen, onmogelijk was hun programma volkomen af te werken,
gaven zij aan hun leerlingen toekomende normalisten bijzondere lessen, waardoor
deze dan meest allen tot de normaalstudies toegelaten werden. Nu is dit uit,
want men vraagt van de kandidaten een veel grooter bekwaamheid, al zijn ze,
gelijk vroeger, maar 15 jaar oud.
o
Wat in verscheiden vakken vroeger op 4 jaar geleerd werd, moet het nu op
2
3, vermits het 4e alleen aan ambtsvorming dient gewijd.
3o Men schijnt hier te willen zeggen dat de normalisten op hetzelfde
wetenschappelijk peil kunnen komen als de humaniorastudenten, vermits het
aanleeren van de hun eigen vakken niet méér moeilijkheden oplevert dan de
studie van de oude talen. Daartusschen toch bestaat er een grondig verschil. Uit
hun eigen zijn de talen meestal concreet, terwijl ziel- en opvoedkunde eer abstract
zijn. Ziel- en opvoedkunde zijn iets gansch nieuw voor normalisten van 15 jaar,
terwijl men in de humaniteiten reeds 3 jaar Latijn en Grieksch geleerd heeft.
En waarom moeten de normalisten van het 3e jaar in wetenschap zoo hoog staan
als de leerlingen uit de rhetorika? Waarom? Niet voor de lagere school, dunkt
me. Of wil men hun misschien den toegang tot de universiteit voorspiegelen?...
De leerlingen die daar op uit zijn, zullen zeker weinig of geen lust vinden in het
onderwijzen van kleine kinderen, dus het 4e studiejaar verwaarloozen.
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Blz. 24: ‘Om tot het kwijten van die grootsche taak het zijne bij te dragen dient het
onderwijs op de normaalschool
1o Zich bij het noodzakelijke te bepalen. Dan komt op blz. 25 de nadere verklaring
daarvan, die zoo begint: ‘Er valt niet te ontkennen dat het programma zwaar beladen
is met allerlei leerstof.’
Geachte Heeren, mag ik dien zin niet een bedekte bekentenis heeten van de
overlading van het programma? En moet het woord zwaar door den opsteller hier
geschreven, in den geest der leeraars niet door te zwaar vertaald en begrepen worden?
Niettegenstaande er niet te ontkennen valt dat het programma zwaar beladen is
met allerlei leerstof, en door ervaren en vlijtige leeraars algemeen gewenscht werd
dat de overheid het programma wiskunde, die nachtmerrie van minder begaafden en
zoo zeer door de verordening van '23 verzwaard, nu toch eenigszins zou besnoeien,
zegt men koelweg op blz. 61: Nu het programma wiskunde eenigszins uitgebreid
wordt... En ja, men heeft nog stof bijgevoegd in rekenkunde, in algebra, en in
meetkunde. En, wat zeker de moeilijkheid merkelijk vergroot, de stof die in '23 over
4 jaar verdeeld was, is het nu op 3 jaar, terwijl de driehoeksmeting, die in '23 in het
4e jaar stond, nu naar het 2e verplaatst wordt, dus 2 jaar vroeger, dus voor leerlingen
die 2 jaar jonger zijn.
Nog erger, de beredeneerde rekenkunde is leerstof alleen voor het voorbereidend
en het 1e jaar, dus voor jongens van 14 en 15 jaar, op welken ouderdom men, volgens
de zielkunde, maar begint te redeneeren. Hoeveel normalisten begrijpen de hun
daarover gegeven lessen? 't Is een ernstig onderzoek waard!
En hoort nu hoe men dit zoo uitgebreid programma tracht te wettigen. Ge kunt
het vinden op blz. 62.
De onderwijzer moet enkel het aanvankelijkste deel van de wiskunde op de lagere
school onderwijzen. Doch dit onderwijs zal dan alleen al zijn vruchten afwerpen zoo
het de kinderen er toe voorbereidt om later een meer uitgebreid onderwijs te genieten.
Het is ook van belang dat de onderwijzer zich nauwkeurig rekenschap geve van het
logisch verband tusschen de lagere wiskunde en de hoogere wiskunde; daartoe moet
hij deze laatste bestudeerd hebben en dat is het doel van het hiernavolgende leerplan;
hij moet echter vooral opgeleid worden tot het aanwenden der verschillende
wiskundige methodes en dat is het doel van gansch de wiskundige opleiding op de
normaalschool. Hier spreekt zeker een specialist die alles in zijn vak voor noodzakelijk
aanziet!
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Nu op blz. 25: Er valt niet te ontkennen, dat het programma zwaar beladen is met
allerlei leerstof; daarom is het plicht voor de leeraars het door een oordeelkundige
opvatting te verlichten. Zij dienen zich dan ook stipt te houden aan de gegevens van
het leerplan, klaarte te doen heerschen in de uiteenzetting, en soberheid in de keuze
der feiten. Alleen bij de hoogst belangrijke punten blijven staan; ze in logische orde
voorstellen, zonder overbodige bijzonderheden of commentaren; ze toelichten door
kenmerkende eigenaardigheden; hun de noodige stuwkracht geven door een
expressieve taal; dat zijn de middelen waardoor de leeraars de studiën degelijk en
betrekkelijk gemakkelijk(1) zullen maken.
De leeraars moeten zich tot het noodzakelijke bepalen en het programma door een
oordeelkundige opvatting verlichten. Maar wat is het noodzakelijke voor leeraar niet
alleen, maar ook voor inspecteur? Zal hun beider oordeelkundige opvatting gelijk
zijn?... Want ik heb nog weten gebeuren dat een inspecteur onze leerlingen ondervroeg
over punten die uitdrukkelijk buiten het toen gevolgde programma vielen. En wat
gebeurt er dan?
Om geen tweede maal met beschaamde kaken te staan, legt de leeraar voortaan
wijd en breed uit wat hij vroeger voor bijkomstig hield.
En nu is er daar veel meer gevaar voor dan eertijds. Het getal inspecteurs, vroeger
5, is nu tot 9 geklommen: 1 voor 't Nederlandsch, 1 voor 't Fransch, 1 voor
opvoedkunde, 1 voor wiskunde, 1 voor muziek, 1 voor natuurkunde, 1 voor
gymnastiek, 1 voor teekenen en handenarbeid, 1 voor aardrijkskunde en geschiedenis.
Hoe grooter het getal speciale inspecteurs, hoe scherper zeker het toezicht over
de verschillende vakken, maar natuurlijk ook hoe menigvuldiger en dringender de
aansporingen om alles goed aan te leeren. En zal door die specialisten ook niet menige
bijkomstigheid voor noodzakelijk gerekend worden? Zullen die specialisten den
leeraar helpen om het programma te verlichten? Een wijze inspecteur is hij die weet
hoevelen er onder de kweekelingen onvoldoende voorbereid zijn tot de stof van het
programma; die weet hoe onrijp hun geest is, zelfs in het 4e jaar(2); die weet hoe zwaar
hun dagen zijn; die weet dat onder de normalisten het

(1) Men leze liever: minder moeilijk.
(2) Men leze hun verhandelingen en de verslagen van de schiftingscommissie.
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getal hoogvliegers, gelijk in alle onderwijs, zeer gering is; hij vooral die goed weet
wat er in 't programma der normaalschool rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zal
zijn voor de lagere school.
Hier herinner ik mij wat een inspecteur, die noch onze taal, noch onze Vl.
onderwijzers kende, mij ernstig zeide: M. le Professeur, il faut insister beaucoup sur
la nécessité du français, car, après leur examen, tous vos élèves liront les grands
écrivains du XVIIe siècle. Op dat verbluffend gezegde heb ik niet geantwoord, maar
ik dacht: Zou er op 1000 Vl. onderwijzers wel 1 te vinden zijn die doet wat de
inspecteur als regel aangeeft?
Men zal dus, denk ik, de leerstof niet veel durven verlichten. En het programma
dat zeer uitgebreid blijft, zelfs als men het merkelijk zou verlichten, zal nooit geheel
kunnen afgewerkt worden.
Waarom?
1o Omdat de actieve methode, die met volle reden aanbevolen wordt, veel meer
tijd vraagt dan de expositieve, die weer met volle reden alleen als een
uitzondering mag gevolgd worden.
o Omdat de leeraar vertrouwd dient te zijn, zooals het Reglement zegt, met de
2
opvoedende waarde en de methodiek der vakken die hij onderwijst, alsook met
de voorschriften van het leerplan der lagere scholen in die vakken. Hij zal dus
in veel lessen het oog moeten hebben op de lagere school en al wat hij ervan
zal zeggen, zal den gang van zijn lessen verlengen, dus vertragen.
o Omdat ik lees onder aan den uurrooster, blz. 22:
3
In de Vlaamsche Rijkslagere normaalscholen, alsook in de provinciale, gemeentelijke
en vrije normaalscholen waar het Nederlandsch tot voertaal van heel het onderricht
dient, wordt, ten einde de practische kennis der tweede landstaal te bevorderen,
wekelijks, in elk studiejaar, een uur - of twee halve uren - besteed aan het herhalen
in die taal, door leeraars en leerlingen, van de aangeleerde stof in de geschiedenis
en in de opvoedkunde.
Die herhaling zal eer ten bate komen van de Fransche taal dan van beide vakken
en belemmerend werken op 't volkomen uitvoeren van 't programma.
En 4o, al weet het iedereen, toch is 't goed er aan te herinneren, een schooljaar is
kort en, volgens het hoofdstuk Vacantie en Verlofdagen van het nu nog in gebruik
zijnde Reglement van '23, blz. 159, bestaat het schooljaar enkel uit 207 volle dagen,
waarvan ik dan
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nog de lessen zou moeten afrekenen die wegvallen bij een bezoek van de inspecteurs
en onder de examendagen.
't Is waarlijk geen vermetel oordeel te denken dat er in verscheiden vakken, met
1 Augustus, veel op 't programma zal staan waarvan in de klas geen sprake was en
ook geen zijn kon.
Het is dan ook niet overbodig dat het Reglement herhaaldelijk er tegen waarschuwt
buiten het programma te gaan. Gelukkig de Normaalschool waar geen enkele leeraar
lust voelt om zich daaraan te bezondigen!!
Zeker nuttig kunnen de vergaderingen zijn van het onderwijzend personeel en van
de studiemeesters, waar het Reglement op blz. 27 over handelt. Ze zijn zelfs onmisbaar
in de normaalschool waarvan de leeraars niet onder een zelfde dak wonen en waarvan
de onderlinge betrekkingen dus zeldzaam zijn. Onder de voordeelen die deze
vergaderingen opleveren, haalt het Reglement met veel reden het volgende aan:...
door de opmerkingen der studiemeesters over de vlijt der leerlingen in te winnen,
zullen de leeraars alras voelen of er geen wanverhouding bestaat tusschen den arbeid
dien ze van de jongelieden eischen en den tijd waarover dezen beschikken, en of de
te leeren lessen en het te maken werk geëvenredigd zijn aan de belangrijkheid der
verschillende leervakken. En dikwijls zullen veel leeraars in stilte het dubbel
aangehaalde euvel moeten bekennen; maar, zullen zij denken, het moet zoo, anders
blijven wij achteruit bij ons programma!
Op blz. 24 en 25: Om tot het kwijten van die grootsche taak het zijne bij te dragen
dient het onderwijs op de normaalschool
1o
2o De leerlingen er toe te nopen flink mee te werken aan hun eigen vorming.
Tot die medewerking wordt de leerling reeds genoopt door de actieve methode in de
klassen; maar nog nuttiger, ook in andere opzichten, is hierin het werk dat de leerling
persoonlijk, zelfstandig verricht. En dit gebeurt onder de studie-uren. Want, zegt het
Reglement op blz. 25, onder de studie-uren mogen de leerlingen zich enkel onledig
houden met persoonlijken arbeid, die initiatief en geestesinspanning vergt, als
schrijftelijk werk, voorbereiding van lessen, allerlei toepassingen, enz.
En nu komt natuurlijk de vraag over hoeveel studie-uren de kweekelingen
beschikken.
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Uit den uurrooster dien ik hierachter als aanhangsel mededeel, blijkt dat wekelijks
het 1e j. 32 ½ uren, het 2e 33 ½, het 3e 33 ½ en het 4e 28 uren klas heeft. En 't zijn
hier lessen van ten minste 55 min. (blz. 155, '23) want, staat er nog op blz. 150, de
lessen beginnen en eindigen stipt op de uren op de tafel van werkzaamheden
aangeduid.
In acht nemende dat de lessen heel den Zondag en 's Donderdags namiddag
geschorst zijn, bevinden wij dat de leeraars per week over 5 ½ dagen beschikken om
de hun opgelegde lessen te geven, wat voor ieder vollen dag, b.v. in het 2e jaar, 6
lessen en voor een halven dag 3 ½ uren bedraagt.
Volgens de tijdverdeeling ('23, art. 50), die ik als 2e aanhangsel geef, worden er
voor elk studiejaar 4 klassen achtereen gegeven, van 7.45 - 945 en van 10-12, met
er tusschen een korten speeltijd van 9.45-10.
Ook al schikt men de lessen zóó dat de twee laatste minder inspanning vragen dan
de 2 eerste, toch ben ik er zeker van dat veel leerlingen, al zijn ze door den korten
speeltijd wat opgefrischt, vóór 't einde van de 4 lessen vermoeid van geest zijn,
verstrooid luisteren en misschien de orde storen.
Ik zeg minder inspanning, want ook in een les b.v. van gymnastiek is er aandacht,
dus inspanning noodig. Alles immers geschiedt hier op commando en niet volgens
eigen keus: de oefening, het begin, het tempo en het einde ervan.
Nog volgens de tijdverdeeling hebben de leerlingen in 't geheel 5 uren voor de
eetmalen en den speeltijd; zij slapen van 9-5½; en van 5½ tot 6 hebben zij zich aan
te kleeden, hun bed op te maken en hun slaapvertrek behoorlijk te onderhouden.
Zoodat zij eigenlijk per dag 10 uren wijden aan het leeren, waarvan er 6 door de
lessen ingenomen worden en er maar 4 uren voor persoonlijke studie overschieten.
Ik zeg maar 4 uren; want wat hebben de leerlingen gedurende dien tijd te doen?
Zij hebben 4 lessen te herhalen en evenveel voor te bereiden. Ik tel er hier enkel
4 per dag, omdat van de 33½ uren les er een 10-tal zijn die noch voorbereid, noch
herhaald dienen te worden, namelijk, die van handenarbeid (2), van teekenen (2),
van gymnastiek (2), van spelen en sporten(2), van muziek en samenzang (2).
Onder die 4 uren hebben zij bovendien dikwijls een taal-
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oefening in het Nederlandsch en een in 't Fransch te maken. En ieder weet dat, als
het een opstel is, dit in 2 uren niet kan gemaakt en overgeschreven worden.
Zij hebben nog daarbij wiskundige vragen op te lossen. En voor de talrijke minder
begaafden in het vak is dit heel dikwijls een tijdroovende bezigheid.
Er is meermaals in het reglement sprake van documentatie, die toch gedeeltelijk
in de studie moet gebeuren. Dan ook moeten zij soms een geheugenoefening leeren,
als er iets op te zeggen valt; soms nog een letterkundige ontleding of een verslag
over een wandeling maken en hun spreekbeurt voorbereiden. Dagelijks nog, denk
ik, hebben zij een korte vrije lezing(1).
Zijn de 4 uren studie voldoende om al die werken met de noodige zorg te
verrichten? Op die vraag kan ik met den besten wil niet bevestigend antwoorden.
De schriftelijke toepassingen, staat er op blz. 27, hebben ten doel, de door den
leerling opgedane kennis na te gaan en te doen verwerken. Door die oefening vooral,
raakt de kweekeling slaags met de te overwinnen moeilijkheden, is hij bijzonder
genoopt tot geestesinspanning en geeft hij de maat van zijn verstandelijke middelen.
Maar al die oefeningen zullen nog niet de helft van de opgesomde voordeelen
opbrengen, omdat de normalist niet over den er toe noodigen tijd beschikt. Hoe eer
gedaan, hoe beter, zal menigeen zeggen, om spoedig ander werken aan te vangen.
Hij zal o.a. zijn steloefening inkorten en het lezen van een boek voor tijdverlies
aanzien.
Er staan veel, zeer veel wijze voorschriften en raadgevingen in de inleidende nota
en in de methodologie van ieder vak. En daarom ben ik er over verbaasd de herhaling
bijna niet vernoemd te zien. Men doet er wel aan tegen het louter van buiten leeren
te waarschuwen. Toch zijn er bijzonderheden die, ook na uitgelegd en begrepen te
zijn, van buiten dienen geleerd, zooals datums, historische en aardrijkskundige namen,
formulen van scheikunde, bepalingen in sommige vakken en de volgorde van zekere
stellingen in de wiskunde. Dan, ieder les, in de klas uitgelegd, dient daarna door den
leerling aandachtig overwogen. Opgieten en inslikken is

(1) In het reglement wordt er uitdrukkelijk alleen gesproken van de aanbevolen lectuur, die,
samen met de briefwisseling, 's Zondags gebeurt.
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bij 't eten niet voldoende; de maag moet werken en de spijs tot voedsel kneden. Zoo
ook in de studie: het werk van de maag wordt hier voor een groot deel door de
herhaling verricht. Nog meer, de herhaling, verstandig gedaan, opent nieuwe
uitzichten; terwijl voor den leerling die los en haastig niet anders dan de woorden
van den leeraar herdenkt, de les niet veel meer is dan een geheugenoefening, die
spoedig verzwindt. Alle les, ook ten beste verklaard en begrepen, dringt maar door
en kleeft maar vast in de maat dat de leerling er zich voor inspant.
Daar men van dag tot dag in de vakken vordert, zal ook de herhaling van langeren
duur worden, want een les is maar een deelken'van een geheel, en 't is noodig, tot
het beter begrijpen van het vak en tot voldoening van den geest, dat er verband
tusschen de lessen gelegd en er de samenvatting van gegeven worde. Ook als de
leeraar in de klas daarover sprak, mag de leerling, hier nog minder dan bij
afzonderlijke lessen, zich van de herhaling ontslagen meenen. Maar de stof er van
groeit van dag tot dag en eischt dus gedurig meer tijd, zelfs meer dan de 4 uren waar
hij dagelijks over beschikt!!
En dan kunnen de kweekelingen nog, als zij 't begeeren, de beginselen van Duitsch
en Engelsch aanleeren!!! Maar wanneer zullen ze daar den tijd toe vinden? Niet onder
den speeltijd, want het Reglement wil dit niet. Wanneer dan? Ten koste van de
noodzakelijke oefeningen waar ze reeds te weinig tijd voor hebben.

Mijn besluit.
Het programma der normaalscholen van 1923 werd door ervaren leden van het
personeel te zwaar geacht; met meer reden dus moet het programma van 1926
overladen heeten.
1o Omdat het de leerstof van 1923 nog vermeerdert;
2o Omdat het de leerstof die vroeger over 4 jaar verdeeld was, op 3 jaar doet
verwerken;
o Omdat, ten gevolge daarvan, de normalisten één, soms 2 jaar jonger zijn, en
3
men dus geen rekening heeft gehouden met den ouderdom, die een belangrijke
factor is in de ontwikkeling, niet alleen van het lichaam, maar ook van den geest.
Dat het programma overladen is, blijkt nog uit de volgende bevindingen, die wij
haalden uit den tekst zelf van het programma.
1o De opstellers zelf zijn er van overtuigd. Want zij noemen
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het programma zwaar beladen, zij waarschuwen herhaaldelijk de leeraars het
niet uit te breiden, maar noemen het hun plicht het te verlichten. 't Is zooveel
alsof zij zeiden: Doet er niets bij, want er is al stof te veel; doet er liever af!
Wij hebben bewezen dat van die verlichting weinig in huis zal komen, ten
gevolge o.a. van de vermenigvuldiging der speciale inspecteurs.
o Men vraagt, zonder voldoende reden, naar ik meen, van den normalist uit het
2
3e studiejaar dezelfde kennis als die men van een leerling uit de rhetorika
verwachten mag.
o De uitgebreidheid van de leerstof vereischt zoo buitengewoon veel klassen dat
3
er de leerlingen veel te weinig tijd overblijft om zelfstandig te werken en de
noodige herhalingen te doen(1).
4o De leeraars die de goede methodes volgen, kunnen, niettegenstaande hun
menigvuldige klassen, in veel vakken hun programma niet afwerken.
Dringend vraag ik aan de Overheid medelijden te hebben én met de leeraars én met
de leerlingen die dagelijks zulke overzware karre vooruit te trekken hebben. Want
wat zal het gevolg zijn van zulk programma?
1o De ernstige leerlingen, die zich alle dagen toeleggen en zich op menigen avond
vermoeid en suf voelen, krijgen stilaan, bij gebrek aan voldoende verstandelijk
genot, een afkeer van de studie en van het leven aan de normaalschool.
o De minder ernstige door het vele dat zij gezien en gehoord hebben, denken dat
2
zij groote geleerden zijn, en zullen zich in de wereld bespottelijk maken door
hun waanwijsheid.

(1) Zelfs de leerlingen van het 4de jaar hebben geen studie-uren genoeg, al hebben zij wekelijks
maar 28 uren klas. Want zij moeten zeer veel tijd besteden aan 't bereiden van hun lessen in
de oefenschool.
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LEERV
AKKENUURROOSTER
Normaalscholen voor onderwijzers Normaalscholen voor
onderwijzeressen
Voorb. 1e j.N. 2e j.N. 3e j.N. 4e j.N. Voorb. 1e j.N. 2e j.N. 3e j.N. 4e j.N.
afd.
afd.
Godsdienst 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
en
zedenleer
of
Zedenleer
en
staatsburgerlijk
onderwijs
Opvoedkunde:
Theorie

2

2

2

Modelessen

1

Didactische
lessen

1

Practische
lessen(1)

2

2

2

1

1

1

1

1

1

4

4

Moedertaal 5

5

5

4

3

5

5

5

4

3

Tweede 4
taal

4

4

3

3

4

4

4

3

3

Schrift ½

½

½

½

½

½

Wiskunde 5

4

3

{1

4

3

2

2

{1

{1

1

1

3

3

Handesw
letnschappen 1
Nauturkundgie 3
en
nautuw
r etnschappen.

2

2

Landbouwkunde

2

Gezondhediseler

{1
2

2

{1

1

1

{1

1

1

1

Husihoudkunde
en
huishoudelijke
technologie.

1

1

1

2

2

Aardrkjiskunde. 1

1

1

1

{1

1

1

1

1

{1

Geschiedenis 2

2

2

2

{1

2

2

2

2

{1

(1) Voor de practische lessen zal ieder leerling 2 uren besteden aan het geven van 4 lessen van
een halfuur in de klassen der oefenschool en 2 uren aan het opstellen van beredeneerde
voorbereidingen van lessen. (Zie bladz. 42 C. en D.).
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Handenarbedi 2
en
vrouwelijke
handwerken

2

2

1½

2

2

2

2

1½

2

Teekenen 2

2

2

1½

1

2

2

2

1½

1

Gymnastiek 2

2

2

2½

{2

2

2

2

2

{2

Spelen 2
en
sporten(2)

2

2

2

{2

2

2

2

2

{2

Muziek 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Samenzang3)(

1

1

1

1

1

1

1

1

Aanvnuilgsoefnigen

2

2

3

2

2

3

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
Totalen 32½

32½

33½

33½

28

32½

32½

33½

34

29

(2) Voor spelen en sporten mogen twee klassen samengevoegd worden.
(3) Voor den samenzang zullen het 1e en het 2e jaar normaalstudiën samengevoegd worden,
evenals het 3e en het 4e jaar.
N.B. - In de Vlaamsche Rijkslagere normaalscholen, alsook in de provinciale, gemeentelijke
en vrije normaalscholen waar het Nederlandsch tot voertaal van heel het onderricht dient,
wordt, ten einde de practische kennis der tweede landstaal te bevorderen, wekelijks, in elk
studiejaar, een uur - of twee halve uren, - besteed aan het herhalen in die taal, door leeraars
en leerlingen, van de aangeleerde stof in de geschiedenis en in de opvoedkunde.
Wordt per half uur herhaald, zoo neemt men dit half uur wekelijks op een wekelijksch uur
aan Fransche herhaling gewijd.
Leeraars en leerlingen bezigen ook het Fransch gedurende een der twee wekelijksche lesuren
in handenarbeid, in teekenen en in turnen.
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De tijd wordt verdeeld als volgt:
Lagere normaalscholen en normaalafdeelingen voor bewaarschoolonderwijs
(kostscholen):
a) Voor de gewone dagen:
5 ½ u. Opstaan;
6 tot 7 u. Studie;
7 tot 7.45. Ontbijt en speeltijd;
7.45 tot 8.45 { twee lessen;
8.45 tot 9.45 { twee lessen;
945 tot 10 speeltijd;
10 tot 11 { twee lessen;
11 tot 12 { twee lessen;
1.30 tot 4. Lessen, studie, onderscheidene oefeningen (zie tafel der
werkzaamheden voor het eigenlijk onderwijs en de
aanvullingsoefeningen).
4 tot 5. Namiddageten en speeltijd;
5 tot 7.30. Studie of gymnastiek in de klassen, waarvan de leerlingen
niet naar de oefenschool gaan; les of studie voor de anderen;
7.30 u. Avondmaal;
9 u. Slapengaan.

b) 's Zondags:
6 u. Opstaan;
6.30 tot 7.30. Studie;
7.30 tot 9.30. Ontbijt, speeltijd, godsdienstoefening;
9.30 tot 11. Studie;
11 tot 12. Briefwisseling en aanbevolen lectuur. 's Namiddags en 's
avonds zooals 's Donderdags.
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Vertelsels uit de Congoleesche Folklore.
De fabel van den Kabundji
Door Omer Wattez
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Terwijl de menschen hier bezig waren de muren van steden en dorpen te behangen
met plakschriften van allen aard, grootte en kleur, geïllustreerde en andere; terwijl
ze meetings en vergaderingen hielden, waar ze de kandidaten voor de verkiezingen
uitbundig prezen of ongenadig neerhaalden; - alles ‘voor 't welzijn van land en volk’,
gelijk ze zeggen, heb ik mij in den geest opgehouden in Midden-Afrika, in onze
kolonie de Congo, aan de oevers van de rivieren Kasaï en Lulua. Het was niet zoozeer
bij de menschen als bij de dieren der wildernis, die in de verbeelding van onze zwarte
broeders een zeer interessante wereld zijn.
Ziehier hoe het gekomen is, dat ik op die wijze naar den Congo ben geweest.
Het is nu zoowat drie jaar geleden,- het was in 1926, - dat ik met de post een boek
ontving met opdracht van een mijner oudleerlingen in het Athenaeum te Doornik,
een boek door hem zelf geschreven, getiteld: ‘La Fable du Kabundji. Contes du
Folklore Congolais.’ De naam van den schrijver is H. De Langhe. Het is al een
dertigtal jaren geleden, dat ik dien Vlaamschen jongen uit de streek van Kortrijk als
leerling had in het Athenaeum te Doornik, waar ik hem les gaf in Germaansche talen.
Hij is jong naar den Congo vertrokken, heeft er al een reeks jaren verbleven en
heeft nog wat anders gedaan dan administratiewerk voor den Staat, of voor eene of
andere maatschappij voor handel, of nijverheid.+

+ Editions gauloises: Rue de Lille, 25, Paris. Rue Maximilien, 29, Bruxelles.
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Hij heeft zich bezig gehouden met het bestudeeren van de kunst en de folklore der
zwarte bevolking.
Daarover heeft hij dan dat boek geschreven.
Dadelijk na de ontvangst ervan zond ik den schrijver met mijn bedanking een
gelukwensch over zijn werk, wat het waarlijk verdiende; eene bedanking ook voor
de vriendelijke opdracht en ‘hulde van een oud-leerling’, iets waaraan hij mij
onverwacht herinnerd had.
Geruimen tijd nadien herlas ik het boek, en het trok mij nu sterker aan. Ik
ondervond dat ik te doen had met een dierenepos in proza, geschreven door een man,
die niet alleen een voortreffelijk reiziger, opmerker en natuurvorscher is, maar ook
iemand die weet en gevoelt wat literatuur en kunst is; iemand die zelf de kunst bezit
om iets voor te stellen met de wending, den toets en den takt van een fijn geletterde.
Zeker is hij nog geen Rudyard Kipling, maar zijn boek doet dikwijls denken aan
den schrijver van het Jungle Book.
Hij behandelt de Congoleesche Folklore niet als zuivere wetenschap, maar als
literatuur, als spel van fantazie en van het menschelijk vernuft. Hij is geen compilator,
maar hij verstaat de kunst ‘zu fabulieren’, gelijk Goethe dat noemde. Hij heeft de
fabelen van den Kabundji met fijnen smaak en keurigheid geschreven. Zoo wordt
de vertelling, uit den mond van 't volk gehoord, geen opname door een phonograaf,
maar is literatuur ‘avant la lettre’, als ik het zoo mag uitdrukken.
De heer H. De Langhe houdt zich niet alleen bezig met de dierenfabel. Hij toont
in de merkwaardige inleiding voor het boek, dat hij den zwarten mensch verstaat,
den inboorling van Midden-Afrika; dat hij dezes kunstwerk weet te waardeeren, de
primitieve kunst van een primitief volk.
Ik gevoelde dat ik reden had om fier te zijn over mijn oudleerling. Hij bewijst ons
dat er uit onze kolonie nog wat anders is te halen dan goud en hout, caoutchouc en
olifantstanden.
- Het is nog niet lang geleden, zegt hij, dat men van negerkunst nooit hoorde
spreken. Wat men uit Afrika meêbracht werd beschouwd als ethnographische
documenten, voorwerpen enkel goed voor eene verzameling.
Dan zijn er eenige geweest, die begonnen in te zien, dat er, zonder overdrijving
of snobism, ook wel kunst was in sommige
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voorwerpen, door negers vervaardigd. Zoo meent de schrijver, en ik vat zijne meening
daaromtrent in enkele regelen samen.
Maar ik vertaal letterlijk uit zijne voorrede het volgende:
- ‘Midden-Afrika, ondanks ongeveer veertig jaren Europeesche inwijking, is voor
de meesten het geheimzinnig vasteland van vóór Stanley's reis gebleven. En het is
ongelukkig te moeten vaststellen dat velen onder degenen, die lang in Congo
verbleven, de wezens niet hebben kunnen naar waarde schatten, die zij onder de
oogen hadden, en niet opgehouden hebben ze te beschouwen als “wilden” die nader
stonden tot het dier dan tot den mensch.
Bezoekt het museum te Tervueren; gaat naar enkele verzamelingen van
particulieren, gij zult er in overvloed matten en veelkleurige weefsels zien met
teekeningen van afwisselende, grillige dooreengevlochten lijnen; wapens gesmeed
met meesterhand en daarop kunstig sieraad gegrift; vlechtwerk gemaakt met geoefende
hand en wetenschap, en waarin sierlijkheid zit; voorwerpen uit de pottenbakkerij,
geboetseerd met kunstzin en waarin men motieven treft vol verstandige en schrandere
fantazie; houtsnijwerk (bekers, beeldjes, pijpen, doozen, die een kunstenaar van den
beitel niet zou afkeuren; zoodanig geven zij den indruk van harmonie, van lijn, van
artistieke verbeelding en afgewerktheid. Als ge goed die verschillende soorten van
voorwerpen zult beschouwd hebben, zult ge ze gaan bewonderen en de virtuositeit
prijzen van den neger die zelfs de voorwerpen voor dagelijksch gebruik versiert, en
gij zult de zekerheid verkrijgen dat, zoo onze Congoleesche volksstammen nog in
den primitieven staat verkeeren, men ze dan toch niet als wilden mag beschouwen.
Er is ontegenzeggelijk eene negerkunst, - eene kunst die kan vergeleken worden
en op dezelfde lijn gesteld als al andere uitdrukking van primitieve kunst.
Maar, vraagt de schrijver zich af, is er eene negerliteratuur? Daar de negers het
schrift niet kennen, zou dat kunnen betwist worden. Wij zullen bij de negers (en
nochtans zijn er uitzonderingen) geen vorm van gedachte aantreffen, dien men kan
vertolken door woorden, waarvan de beteekenis is vastgelegd; woorden vereenigd
tot goed bepaalde zinnen om op die wijze van mond tot mond en van geslacht tot
geslacht over te gaan.
Men moet dus de negerliteratuur niet vergelijken met degene van andere primitieve
volkeren, b.v. de Indo-Europeanen, welke de eerste uitdrukkingen der traditioneele
gedachte tame-
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lijk snel en prosodisch in vaste schriftvormen hebben gesteld om het geheugen toe
te laten de woorden te onthouden. Maar de literatuur, - indien men het woord neemt
in zijn uitgebreidsten zin, en niet in de volstrekt etymologische beteekenis, - bestaat
niet alleen in den vorm -, de grond ervan heeft ook zijne beteekenis.
Wij treffen bij de negers een aantal verhalen, die van vader tot zoon worden verteld
en die, buiten hunne hoedanigheden van verbeelding en opmerkingsgeest, ons laten
ontdekken: verrassende zedelijke, zielkundige en wijsgeerige besluitselen, waarin
wij den grond voor eene literatuur zien. Ik heb het geluk gehad, - het is altijd de
schrijver die spreekt, - bij de Lulua-bevolking van Kasaï eene zeer interessante
folklore te ontdekken; een cyclus van vertelsels, die betrekking hebben op een klein
roofdier, - de mangoeste.
In die vertelsels ziet men menschen en dieren samen handelen, maar de dieren
spelen er de voornaamste rollen. Dikwijls doen zij zich voor als menschelijke wezens.
Zij redeneeren gelijk deze en nemen hun uitzicht aan. Onbezielde zaken worden
verpersoonlijkt, en de groep spelers beweegt zich om den Kabundji, die in de oogen
van den inboorling de sluwheid, de list voorstelt.
Kabundji is de naam van het roofdier, dat de Ouden kenden onder den naam van
ichneumon, - wildspeurder of spoorzoeker.
De Kabundji brengt zijn tijd door met poetsen te spelen, veelal slechte poetsen,
aan de andere dieren. Bij voorkeur valt hij de meest gevreesde dieren aan, en, dank
aan zijne arglistigheid, wordt hij ze meester. Ofschoon er in den cyclus der vertelsels
van den Kabundji geen politieke bedoeling ligt, toch herinneren zij ons aan de diersage
van Reinaard de Vos, die in onze volksfabel den strijd van het verstand tegen de
brutale macht verbeeldt.
De vertelsels van de Lulua hebben zeker waarde door hun treffende uitbeelding.
Men staat verbaasd als men denkt dat zulke vertelsels komen uit het brein der
Congoleezen. Men moet er niet de beginselen van onze Europeesche zedeleer in
zoeken. Er zijn vertelsels, waarin Kabundji dingen doet waarom hij niet kan geprezen
worden, waarin hij handelt als een echte schavuit. Wat geeft de neger daarom? Wat
hem behaagt in het arglistige kleine dier, is de schranderheid, die het aan den dag
legt, welke ook het middel zij om als winnaar uit den strijd te trekken. Deze opvatting
is voor den neger wellicht eene les.
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Deze vertellingen opnemen in hun primitieven vorm en ze zoo vertolken, zou slechts
ethnographisch belang opleveren. Daarin is overvloed van vervelende langdradigheid;
soms houden ze plotseling op, en al de dieren zijn als weggegoocheld, tot verbazing
van den toehoorder.
Het is goed ze te schikken en te ordenen voor den Europeeschen lezer. De grond
der geschiedenis, - de handeling, - mag geëerbiedigd worden, maar het verhaal in
zijn geheel vraagt eene aanpassing aan onzen smaak. Anders zou de lezing er van
onverteerbaar en ruw zijn.
Maar, zelfs in zijn eerste uitzicht, is de neger-folklore van aard om ons een juister
denkbeeld te geven van het vernuft en den schoonheidszin van onze zwarten. Alleen
deze beschouwing is voldoende om ons daaraan te interesseeren.’
Dit is het slot van de inleiding, die getuigenis brengt dat wij te doen hebben met
een ontwikkeld man, die den mensch van Midden-Afrika kent, verstaat en zijne taal
en zijne kunst heeft bestudeerd.

II.
Vooraleer over te gaan tot de bespreking van De Fabel van den Kabundji, wil ik een
en ander mededeelen van wat ik heb opgegaard omtrent de mangoeste of ichneumon
in dat prachtige werk over natuurwetenschap, Das Tietleben van A.E. Brehm, die
ter plaatse de dieren in verschillende werelddeelen is gaan bestudeeren. Alhoewel
het mijn doel niet is compilatiewerk te leveren en alles na te gaan wat de Kabundji
en de Folklore van Congo betreft, toch wilde ik weten uit werken der wetenschap,
die betrouwbaar zijn, hoe die mangoeste in de dierkunde wordt voorgesteld.
De ‘Mungos ichneumon’, - dit is zijn wetenschappelijke naam, - in het Duitsch
‘die Manguste’, in het Engelsch ‘the mongoose’, behoort tot de roofdieren of
vleeschverslinders.
Brehm onderscheidt zes soorten van mangoesten; hij geeft bij de beschijving de
afbeeldingen ervan. Het is op te merken, dat de kop van het dier iets heeft van den
kop van onzen vos. Slank is het lijf, ongeveer zestig centimeter lang; de staart is
ietwat langer dan het lijf, maar heeft ook iets weg van den vossestaart. Het dier is
niet veel meer dan een groote kat van het geslacht der civer- of sluipkatten, der
marters en der vossen.
Maar het heeft eene geschiedenis.
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Ik vat samen wat A.E. Brehm daarover schrijft:
- De eigenaardigheden der mangoesten zijn die van de marters of sabeldieren. Zij
verspreiden een onaangenamen reuk, zijn uiterst sluw, gaan uit op roof en zijn zeer
vraatzuchtig. Doch ze zijn ook vreesachtig, zeer voorzichtig en wantrouwend. Nooit
komen zij in 't zicht in open lucht. Zij sluipen zooveel mogelijk door gras of
struikgewas verborgen. Met de grootste omzichtigheid gaan zij naar streken die ze
nog niet kennen en ze doen groote verkenningstochten. De naam wildspeurder of
spoorzoeker is hun dus goed gegeven.
Al de hoedanigheden en gebreken, deugden en ondeugden van de mangoesten
waren aan de Ouden bekend. De boeren van Oud-Egypte waren op den ichneumon
gebeten. Ze droegen het dier haat toe; maar ze vreesden het en daarom vereerden zij
het als een hooger wezen. De spoorzoeker roofde hun gevogelte, nam de eieren. Hij
kon met geduld het oogenblik afwachten om op zijne prooi te springen, net als de
kat met muizen en vogelen doet. Hij doodde zelfs slangen en krokodillen. Brehm
vertelt dat in Neder-Egypte, waar nu nog de ichneumon nestelt, de krokodillen totaal
verdwenen zijn.
Met machtiger dieren dan hij zelf weet de mangoeste listig om te gaan tot dat hij
ze beet heeft; juist als onze Reinaard in de diersage.
De wildspeurder bereidt zijn aanval met sluwheid en doorzicht en de prooi, waar
hij het op gemunt heeft, ontsnapt hem niet.
De ichneumon, heb ik gezegd, werd in Oud-Egypte beschouwd als een heilig dier.
Men noemde hem ook ‘de rat der Pharao's’.
Allerlei geschiedenissen werden onder het volk over hem verteld, wat nu nog
gebeurt in Midden-Afrika. De oude Egyptenaren vereerden den ichneumon, omdat
hij slangen en krokodillen aandurfde, dieren veel machtiger dan hij zelf.
Als de krokodil een goede brok heeft binnengeslikt, legt hij zich op eene zandbank
in volle zon te rusten met den muil wijd open.
De mangoeste met haar scherpen snuit, haar slank lijf springt steelswijze in den
muil van het monster, bijt het de keel door, recht naar het hart en de maag, die hij
uitzuigt, en vindt dan zijn uitweg aan de andere zijde. Is het stout genoeg?
Dit werd o.a. verteld door Plinius den Oudere.
Andere oude schrijvers, zooals Strabo en Herodotus vertellen
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ook geschiedenissen van den ichneumon, waaronder er, volgens Brehm, wel eenige
zijn, die tot de legende behooren.
Dat kan ook niet anders.
Een zoo sluw, geduldig, vastberaden, hardnekkig en moedig dier wekt bewondering
op bij 't volk, zelfs voor zijn looze en booze streken.
Het wordt de held van fabels en vertellingen. Het krijgt eene geschiedenis, eene
literatuur. Het wordt de held van een epos. Wie heeft niet gelezen de prachtige
vertelling uit het Jungle Book van Kipling: Rikki-Tikki-Tavi waarin de ‘mongoose’
eene zoo heldhaftige daad pleegt, - de slang Nag aanvalt, ‘the big black cobra’, die
met Nagaina, de wijfjesslang, de ‘big bungalow in Segowleecantonment’ en de
omgeving onveilig maakte?
In de vertelling wordt de ichneumon op heerlijke, echt kunstige fijn literaire wijze
beschreven, en zijn daden als iets episch grootsch voorgesteld.

III.
In den Kabundji van Midden-Afrika vinden wij den ichneumon terug met al zijne
streken en looze poetsen, die verteld worden door de inboorlingen, die het zeker niet
bij de Ouden zullen gelezen hebben.
De heer H. De Langhe heeft den moed en het geduld gehad, zei ik, uit die lange
vertelsels van de negers fabelen in proza te maken, die ons bij 't lezen boeien door
de manier van voorstelling die, ik herhaal het, iets heeft van de kunst van Rudyard
Kipling. Er zijn tien vertellingen of fabels, die te zamen maar ééne fabel uitmaken.
In alle tien is de Kabundji de held, en onze bewondering en verrassing stijgen
trapsgewijze, naarmate de wildspreurder al de dieren, van het domme wild varken
tot den krachtigen leeuw, meester wordt en ze in de laatste fabel alle, als in eene
soort van ‘Götterdämmerung’ voor hun domheid in de vlammen doet omkomen.
Daarna trekt hij zegevierend naar andere streken om opnieuw zijne poetsen uit te
halen.
Ziehier de titels der tien fabelen.
1. Kabundji en het varken.
2. Kabundji, de boschduif, de rat en de jager.
3. Kabundji, de uil en de arend.
4. Kabundji, de buffel en het nijlpaard.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kabundji, de pad en de bliksem.
Kabundji, de antilope en de luipaard.
Kabundji, de vogelen, de luipaard en de boa.
Kabundji, de hoenders en de termieten.
Kabundji en de leeuw.
Kabundji en al de dieren.

***

Enkele van die vertellingen wil ik beknopt samenvatten om er den aard en den geest
van te doen uitschijnen, maar het is moeilijk in een paar bladzijden mede te deelen
wat een dozijn bladzijden en meer in het boek beslaat.
De eerste vertelling is die van ‘Kabundji en het Varken’.
Dit varken is een wild zwijn; in de vertelling draagt het den naam van Tata Gulube.
Dit varken is zoo dom als het groot en dik is. Het wordt op de koddigste wijze
beetgenomen door den sluwen Kabundji, omdat het te veel vertrouwen in hem stelde.
De inboorlingen heeten het wild zwijn Tata, wat wil zeggen bader. Gewoonlijk
ligt het met zijn jongen in een poel te ploeteren.
De Tombolo's - apen met lang zwart haar en witten kraag - hebben het opgemerkt.
Van uit de kruinen der boomen beginnen ze Tata te bombardeeren met bananen en
kokosnoten, en ze zingen en spottend lied op de onmacht en onnoozelheid van Tata
Gulube, en zeggen dat hij moet gaan loopen.
Plotseling zwijgt de rumoerige en ongedurige bende in de lucht. Ze hebben een
luipaard bemerkt, die tersluiks nadert en het wild zwijn met zijne jongen in 't oog
heeft gekregen en beloert.
Het zwijn heeft het roofdier ook gezien en stelt zich dadelijk te weer om zijne
familie te beschermen. De luipaard doet een sprong maar het wild varken heeft hem
met een flinken snuitstomp afgeweerd. Eer de luipaard een tweeden aanval kan doen,
krijgt hij nog een geweldiger stomp in den buik, dat hij in de struiken rolt en schreeuwt
en kermt van de pijn.
Tata is fier over zijne zegepraal. De Tombolo's beginnen in de boomen weerom
te roepen en te tieren, doch ditmaal spotten ze niet meer met Tata; zij zingen zijn lof
omdat hij den gevreesden vijand, den luipaard, heeft overwonnen.
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De voorzanger van de bende Tombolo's dicht een lied waarin hij verkondigt dat Tata
Gulube de ‘roode pluim der helden’ mag dragen.
Maar hoe zal Tata aan die roode veder geraken? Men moet ze bij de bonte
papegaaien weten los te maken, en dat is niet zoo gemakkelijk voor een wild zwijn.
Tata gaat Kabundji opzoeken; die zal daar wel weg meê weten. Het dik varken
maakt een diepe buiging voor den vinnigen wildspeurder, en drukt het verlangen uit
de roode veder te dragen omdat hij den luipaard heeft geklopt. Hij vraagt aan Kabundji
of hij hem die veder zou kunnen verschaffen.
- Eer de zon onder is, zegt Kabundji, draagt ge de roode pluim in uw grauw
stekelhaar.
Kabundji zal daarvoor vijf kruismuntjes krijgen.
Kabundji trekt naar de papegaaien, die bezig zijn met hun voornaamste werk, dat is schreeuwen; maar ze zwijgen als ze hem zien naderen.
Kabundji krijgt, na eenige mooie praatjes, de toelating om een roode veder uit den
staart van den ouden papegaai Krusu te rukken Eenige stonden nadien was Tata
Gulube het gelukkigste zwijn der wereld, getooid met de roode veder, kenmerk der
helden.
Eenige dagen daarna krijgt Kabundji bezoek van den luipaard, die nog buikpijn
had, nog niet hersteld zijnde van den stomp dien hij van Tata gekregen had.
Intusschentijd had hij zich moeten voeden met wortels en bladeren van planten, wat
eigenlijk geen kost is voor luipaarden. Kabundji had inwendig leute met den geduchten
struikroover en hij noemt hem vleiend en troostend ‘mononkel’.
Mononkel vertelt aan Kabundji in 't lang en in 't breed het voorval met Tata Gulube.
- Het is dan toch waar, wat die dikke Tata mij heeft verteld, antwoordt Kabundji.
Hij is mij om een roode pluim komen vragen.
- En gij hebt ze hem gegeven?
- Ja, hij heeft ze vijf kruismuntjes betaald, en dat is een mooie prijs voor een
papegaaien-veder.
- Als Tata de roode veder draagt, zal weldra geheel de dierenwereld het weten,
zegt de luipaard. De Tombolo's zullen het overal gaan zingen.
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- Maar, mononkel, zegt Kabundji; gij hebt Tata maar opnieuw aan te vallen en hem
de keel door te bijten. Dan is alles gedaan. Gij krijgt de roode veder en de Tombolo's
zullen wel zwijgen; of ze zullen u bezingen...
- Moyo, riep de luipaard, ik heb genoeg van dien botterik. Hij is sterk als een
olifant. Hij moet door list gesnapt worden. Gij, Kabundji, kunt dat doen. Wilt ge 't
doen, ik schenk u vijf jonge geitjes, als ik zal genezen zijn.
De koop werd gesloten. Kabundji trekt naar Tata Gulube, aan wien hij vertelt dat
hij gezonden werd door Kusu, den ouden papegaai, die hem de roode veder had
bezorgd. Dezes dochter was ziek en om te genezen moest ze een band dragen van
versch uitgesneden zwijnenhuid. Dat kom ik u vragen.
- Dat kan ik u toch niet geven, zegt Tata.
- Waarom niet? Kusu heeft wel voor u de veder uit zijn lijf laten trekken, - de
veder van het commando, die gij nu draagt. Zijt gij banger voor wat pijn dan Kusu?
Gij kunt u maar een kleinen lap uit den rug laten snijden. Ge zult het bijna niet
gevoelen. Tata stribbelde nog wat tegen, maar liet zich eindelijk toch door Kabundji
overpraten.
- Gelooft gij, dat ik er niet zal van sterven? vroeg hij bedeesd.
- Zeker niet, bevestigt Kabundji; ik zal u maar een klein lapje uit den rug nemen;
ik zal de wonde in wrijven met een ‘bwanga’ van mijne uitvinding, die de wonden
terstond geneest. Na twee dagen is er niets meer van te bespeuren.
Tata liet begaan en Kabundji sprong hem op den rug en sneed er een goed stuk
uit, zoo dat Tata Gulube schreeuwde van de pijn.
- 't Is gedaan, zei Kabundji, die den rooden lap in den poot hield.
Tata dit ziende, werd zoo bang dat hij wegliep en niet naar den ‘bwanga’ omzag,
die hem moest genezen. In 't gras teekende zich een lange streep bloed, dat hij verloor.
Hij werd ziek en stierf van de ‘operatie’, die voor Kabundji goed gelukt was.
Kabundji ging nu alles aan Mononkel vertellen, die lachte, dat zijn buik schokte,
waarin hij geen pijn meer had.
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- Kabundji lachte ook en zei leuk-weg: Tata was te dom om de roode veder te dragen.
En ze lachten allebei smakelijk.
Zoo eindigt de eerste vertelling.
***

Hier volgt de beknopte inhoud van ‘Kabundji, den buffel en het rivierpaard’.
Op zekeren morgen, in het droog seizoen, ging Kabundji bij den buffel, die in eene
weide rustig stond te grazen, en sprak hem aan. Hij werd niet al te best onthaald,
maar hij wist het zoo te draaien en te wenden, dat hij de macht van het sterke dier in
twijfel trok en voorstelde eens met hem het ‘zeel’ te trekken om te zien wie de sterkste
was. De buffel schiet in eenen lach, en vraagt Kabundji of hij gek wordt, en of hij
niet beschaamd is zulk voorstel te doen.
- Neen, zegt Kabundji, maar als gij wilt zal ik u bewijzen dat ik zoo sterk ben als
gij. Wij zullen het touw trekken. Degene die wint, krijgt twintig kruismuntjes van
den overwonnene.
- Arme Kabundji, zegt de buffel, er is een toovenaar, die u getikt heeft; een andere
toovenaar moet u genezen. Kabundji hield aan en zei:
- ‘Als ge den strijd niet aanvaardt, zullen dezen avond nog al de dieren weten, dat
gij voor Kabundji geweken zijt.
- Dom dier, zegt de buffel, als ge nu toch de twintig kruismuntjes wilt verliezen,
ga en haal de koord en wind ze mij om de horens. Als ge zult zeggen: ik ben gereed,
sleur ik u met één ruk aan den anderen kant der savanne. Begrepen?
Kabundji grijpt de eerste slingerplant vast, die hij ontwaart, legt ze met een goeden
knoop om de horens van den buffel en zegt:
- Verlies uw geduld niet. Ik ga mijne plaats kiezen met het andere eind der liaan.
Gij kunt intusschen wat grazen;dat zal u goed doen en versterken.
Kabundji volgt de liaan door het hooge gras, trekt over den heuvel de helling af
tot aan de rivier de Lulua, waar hij zijn vriend den hippopotaam aantreft, aan wien
hij ook voorstelt de koord te trekken om te zien wie de sterkste is.
Deze ook dacht dat Kabundji zijn verstand verloren had; doch
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hij neemt zijn voorstel aan, in de hoop gemakkelijk de twintig kruismuntjes te
verdienen.
Kabundji legt hem het andere eind der slingerplant om de slagtanden, en stelt hem
dan voor te wachten tot hij door zijn geroep het teeken zal geven om te beginnen.
En Kabundji trekt boven op den heuvelkam, die de twee reusachtige dieren van
elkander scheidt. Hij hoort den buffel roepen of hij nog niet gereed is. En Kabundji
schreeuwt uit al zijn macht:
- Ik ben gereed.
De liaan wordt tot spannens toe getrokken, maar de twee groote dieren komen
noch vooruit noch achteruit. Zij trekken uit al hun macht; de sterke liaan begeeft zich
niet.
Kabundji staat boven op den berg te roepen en te tieren en scheldt de strijders
langs beide kanten uit. Doch geen van beide ziet Kabundji staan in 't kreupelhout,
maar ze hooren wat hij roept.
Opeens snijdt Kabundji de slingerplant door en de twee reuzen der wildernis rollen
achteruit en ploffen geweldig op den grond; zoo dat hun het lijf kraakt. Kabundji
ging nu bij elk hunner, die lag te kermen en te zuchten om den prijs der wedding te
ontvangen.
De buffel verklaarde zich overwonnen, maar het rivierpaard zei dat hij eerlang
den kamp wilde hernemen en dat hij wel zou winnen.
- Als ge lust hebt, zei Kabuntje en hij trok er lachend van door naar andere streken.
***

Nadat Kabundji de dieren der woestijn, een voor een, tal van poetsen had gespeeld,
de een vernuftig en vermakelijk, de andere wreed of gemeen, krijgt hij in 't hoofd
zelfs aan den leeuw en den luipaard de meesterschap in de wildernis te betwisten.
Zij hadden op den gong geslagen om de dieren bijeen te roepen, en hadden hun
meesterschap door alle dieren doen erkennen. Dat maakte Kabundji nijdig en hij
besloot hunne macht te verijdelen.
Hij zou ook op den gong slaan om alle dieren bijeen te krijgen, en zij kwamen om
hem te hooren op een kleine hoogte nabij den Kasaï-stroom van waar Kabundji de
rivier en de oevers beheerschte.
Het was avond en de maan scheen.
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Ik wil hier om een denkbeeld te geven van het talent van den schrijver eenige regelen
onvertaald uit den tekst aanhalen.
- ‘L'eau, scintillante sous la lune, s'ouvrait un large chemin de lumière parmi les
ombres de la nuit et se perdait au loin dans le mystère de l'épaisse forêt. Dans la brise
tiède passait le hululement de hiboux furtifs; le choeur des crapauds scandait le
silence de ses coassements sonores; et partout chantait, aigu, le sifflement des
moustiques voraces.’
En in den maneschijn, en als met begeleiding van wildernismuziek, kwamen de
dieren stoetsgewijs van alle zijden aan:
Kiboko, het rivierpaard, nevens N'Gandu, den krokodil; N'Gombo, de buffel, aan
de zijde van Ponge, den olifant.
Dan de kleinere: de antilope, de civetkat, wier oogen ongeluksstralen schieten naar
de vrouwen die gaan moeder worden, en verder de heele reeks, alle door hun
eigennaam aangeduid.
Alle ter plaatse aangekomen, blaast Ponge de tromp en vraagt wie hen allen heeft
doen samenkomen. Kabundji meldt zich aan, en hij verzoekt den olifant hem in de
hoogte te willen heffen om beter tot de vergadering te kunnen spreken.
De goede Ponge neemt hem zacht op met de tromp en plaatst hem op zijn
voorhoofd. Van daar spreekt Kabundji tot de vergadering. Hij teekent protest aan
tegen de verwaandheid van den leeuw en den luipaard. Zij zijn niet de sterkste,
beweert hij.
- ‘Ik vraag het u, Ponge, u Gandu, u N'Gombo, u Kiboko, en ook u N'Goma, roept
Kabundji uit.
De reuzen uit het dierenrijk beaamden.
- Zij zijn ook niet de slimste; ik heb hun menige poets gespeeld, zooals gij allen
weet.
De leeuw en de luipaard werden woedend; maar iedereen had de vrijheid van
spreken, en Kabundji ging voort:
- De wet der wildernis, schenkt ons de gelijkheid. Waarom moeten wij den leeuw
en den luipaard gehoorzamen? Als er een hoofdman moet zijn, dan moet hij gekozen
worden door iedereen.
De vergadering knikte goedkeurend.
- Laten wij een koning kiezen, verklaarde Ponge, en dat hij aan eene proef
onderworpen worde.
De bespeking duurde geheel den nacht eer men overeen kwam om de proef te
bepalen.
De eene stelde voor dengene die best kon vliegen, of zwem-
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men; de andere dengene die het zwaarste gewicht kon opheffen. Eindelijk nam men
het voorstel aan van N'Guma, de boa. Zou Koning worden, hij, die een steen het
verst kon werpen.
Ponge, de olifant, wierp met zijn tromp den steen het verst al over den
Kasaï-stroom. Noch leeuw, noch buffel, noch hippo, noch krokodil, noch slang
konden hun steen zoo ver werpen als de olifant. Men had al de steenen in den stroom
zien vallen. Die van den olifant viel het verst.
Nu was het de beurt van Kabundji.
Terwijl de anderen dieren hadden geworpen, was hij tot de vleermuis gegaan, en
had met haar een akkoord gesloten.
Kabundji stak de vleermuis in zijne tasch en trok naar den oever om op zijn beurt
te werpen.
Hij maakte de beweging, alsof hij een steen nam, doch had de vleermuis in de
hand. Hij haalde zijn loop, deed een flinken zwier met zijn poot, en men zag het
zwarte voorwerp dat hij wierp door de lucht flitsen en niet in den stroom te recht
komen.
- Hij is op den anderen oever gevallen, riepen de dieren. Kabundji is overwinnaar.
Hij is een toovenaar.
Kabundji werd tot koning uitgeroepen, en al de dieren betaalden hem tol en cijns.
Een tijd nadien verdachten de leeuw en de luipaard dat Kabundji bedrog had
gepleegd, en zij besloten hem van kant te brengen. Daartoe overhaalden zij al de
grooten: olifant, buffel, hippo en slang.
Doch de vleermuis had de afspraak gehoord en ging het aan Kabundji overdragen.
Kabundji deed weerom de gong weergalmen om al de dieren nog eens bijeen te
roepen. En toen zij aan den oever van den Kasaï stonden, sprak Kabundji hun toe:
- Ik, Kabundji, uw koning, heb den ‘bwanga’ ontdekt, die bevrijdt tegen den
woudbrand, die ons allen bedreigt, en ik heb u bijeengeroepen om u dit mede te
deelen.
- Ik zal u eerst bewijzen, hoe goed mijn middel werkt. Ik zal op deze plaats blijven
en rondom mij legt ge 't vuur aan 't struikgewas. Ik zal er uit komen zonder dat een
haar op mijn lijf is verzengd.
Dat werd gedaan. De dieren verwijderden zich tot een ruimen kring en staken het
vuur aan rondom Kabundji.
Een dikke rook verhief zich, en weldra stegen de dansende
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vlammen ten hemel. Het geknetter van het vuur rythmeerde den dans der vlammen.
Het was gelijk het slaan van den tam-tam.
De roofvogels vlogen reeds in de lucht boven den boschbrand, azend op prooien
en krengen, die zij zouden krijgen.
- Kabundji, zijt gij nog altijd daar? riepen de dieren.
- O, ja, antwoordde hij met zijn fijne stem.
En het vuur vlamde altijd voort en maakte den kring, waarin Kabundji zat, kleiner
en kleiner, zoo dat hij dicht ingesloten was.
- Kabundji, riepen de dieren, hoort gij ons nog?
- O zeker, beste vrienden.
Toen het vuur maar op eenige stappen meer van Kabundji was, kroop deze in een
termieten-heuvel en verborg zich in de onderste galerij der witte mieren.
De vlammen naderden tot elkander, sloten den kring nauwer, botsten geweldig
tegen een, gedurende een stond en vielen dan als uitgeput ten gronde. Kabundji kwam
te voorschijn, ging tot de dieren, en allen waren uiterst verbaasd over de gebeurtenis
onder hun oogen.
- Tata, - tata beteekent ook vader - geef ons uwe remedie; gij hebt het ons beloofd,
zeiden de dieren.
De slimme Kabundji deelde aan iedereen zijn ‘bwanga’ uit: een snuifje grijs poeder
en hij zei:
- Als 't vuur nadert, legt ge u plat ter aarde, den snuit tusschen de pooten en de
vlammen zullen u niet hinderen.’ Als iedereen zijn ‘bwanga’ had gekregen, wilden
zij het nu beproeven, of de ‘bwanga’ ook hen zou beschermen.
Kabundji leidde ze naar een geschikte plaats, stelde ze in groep, en ging daarna
het ringvuur aansteken.
De laatste regels der vertelling: Comme quoi Kabundji, après avoir été élu roi des
animaux, se débarrassa de ses ennemis,’ wil ik u onvertaald mededeelen:
- ‘Le feu accourut comme une énorme bête dévorante. Il bondit sur le crédule
troupeau, qui, hurlant, voulut fuir. Mais les flammes prenaient chaque bête dans leur
étreinte, mettaient un baillon étouffant dans les gorges épouvantées et peu après,
l'éléphant, le buffle, l'hippo, le lion, le léopard, le boa, avec tous
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les autres animaux ne formaient plus qu'un vaste charnier d'où s'élevait l'odeur des
viandes grillées.
Et Kabundji partit, en gambadant, vers une autre contrée.’
***

En met die geweldige hecatombe van dieren, grootsch als de Ragnarokr, de
wereldbrand, in onze Oud-Noordsche sagen, eindigt het Afrikaansche epos van den
Kabundji, waarmede ik den heer H. De Langhe, om te eindigen, nog eens geluk
wensch.
Juni 1929.
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achterplat

Aug. Beernaert-prijs
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde.
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.
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 zal geschreven hebben.
Voor verdere voorwaarden zie men Versl. en Meded. 1912, blz. 884.

Tooneelprijskamp
TOONEELPRIJSKAMP van de Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques:
TWEEDE TIJDVAK. - Op 31 December 1929 loopt dat tweede tijdvak 1928-1929
ten einde. De prijs bedraagt 5000 fr. en wordt toegekend aan den Belgischen Schrijver
die in het tweejarig tijdperk het beste Vlaamsch tooneelwerk (operateksten ingebrepen)
zal uitgegeven hebben.
Voor verdere voorwaarden zie men Versl. en Meded. 1927, blz. 1014.
Voor beide bovenstaande prijskampen dienen de mededingende werken door de
belanghebbenden in dubbel ingezonden bij den Bestendigen Secretaris der
Koninklijke Vlaamsche Academie, Koningstraat, 18, te Gent, ten laatste in de
vijf weken volgende op 31 December 1929, met de vermelding op het adres: Voor
den ..... prijskamp.
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 7 Augustus 1929.
Waren aanwezig: de heeren Prof. Dr. A.J.-J. VANDEVELDE, bestuurder, Prof. Dr. J.
PERSYN, onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendige secretaris;
de heeren Dr. K. DE FLOU, Kan. Am. JOOS, IS. TEIRLINCK, FRANK LATEUR, O.
WATTEZ, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS,
Prof. Dr. A. VERMEYLEN en J. JACOBS, werkende leden;
de heeren Mr. Jos. MULS, Dr. J. VAN MIERLO, S.J. en Prof. Dr. J. VAN DE WIJER,
briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen: de heeren G. SEGERS, Prof. Dr. M. SABBE, J. SALSMANS,
S.J. en Dr. FR. VAN CAUWELAERT, werkende leden; Prof. Dr. FR. DAELS en Prof.
Dr. R. VERDEYEN, briefwisselende leden.
***

De Bestendige Secretaris leest het verslag der vorige vergadering; het wordt
goedgekeurd.

Aangeboden boeken.
Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie
aangeboden:
Door de Regeering:
Académie royale de Belgique Commission royale d'Histoire. Correspondance de
Bouteville, publiée par EUGÈNE HUBERT. T.I.
Revue de l'Université de Bruxelles. Nos 2-3, 1929.
Door het Kon. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, te
Weltevreden:
The-effect of western influence on native civilisations in the Malay Archipelago.
Edited by Dr. B. SCHRIEKE.
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Indian influences in the Lands of the Pacific, by Dr. W.F. STUTTERHEIM.
Door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. te Leeuwarden:
De Vrije Fries. Tijdschrift, 29e deel.
Door de Gemeente Duffel:
1528-'29 - 1929. Kiliaanhulde op Zondag, 23 Juni 1929. Ter gelegenheid van de
400e verjaring der geboorte van Cornelius van Kiel, Kilianus van Duffel.
Door den Schrijver:
Prof. Jac. van Ginneken over de Navolging van Christus, door Fr. B, KRUITWAGEN
O.F.M. (Met 2 Open Brieven).
SCHOCKAERT, RUFIN. - Juvenilia Poésies de mes dix-sept ans. Gedichten mijner
jeugd.

Mededeelingen namens commissien.
1o) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche taal- en letterkunde. - De
secretaris legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden.
Waren aanwezig de heeren: J. JACOBS, ondervoorzitter, KAREL DE FLOU, Kan.
AM. JOOS, IS. TEIRLINCK, Dr. L. GOEMANS, Prof. Dr. J. VERCOULLIE en Mr. L.
WILLEMS, die in afwezigheid van den heer SCHARPÉ, het ambt van Secretaris
waarneemt.
Aan de dagorde staat:
1o) Reinardiana: V. Voor de eenheid van R-I als werk van Willem. - VI. Dan arnout
af? - VII. Of toch niet? (Vervolg). - Lezing door Dr. J. VAN MIERLO, S.J.
Spreker had laten weten dat hij op de zitting der Academie niet aanwezig kon zijn.
M. LEONARD WILLEMS werd bereid gevonden hem te vervangen en heeft als
onderwerp gekozen: Tekstcritiek op Hadewych's Strophische Gedichten.
Van Hadewych bezitten wij 3 hss.: A en B zijn afkomstig uit het Rooklooster; C,
afkomstig uit het klooster Bethleëm bij Leuven. Mr WILLEMS is van meening dat
deze drie hss. teruggaan
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op een verloren kopie, die vermoedelijk te Groenendael berustte. Soms heeft A de
goede lezing bewaard; soms C. Die twee hss. wegen tegen elkander op.
Wat nu de verloren kopie van Groenendael betreft, meent Mr WILLEMS dat zij vrij
slordig was en dat hierdoor de tekst van Hadewych heel dikwijls onverstaanbaar
geworden is. Spreker stelt eene reeks emendaties voor en behandelt een reeks plaatsen,
die hij anders verstaat dan van Mierlo, Verdam, Snellen, enz.
2o) Bestendige Commissie voor nieuwere taal- en letterkunde. - De heer OMER
WATTEZ, wn. secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de
Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren O. WATTEZ, ondervoorzitter, IS. TEIRLINCK, FRANK
LATEUR, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Prof. Dr. J. PERSYN, leden;
Prof. VAN DE WIJER, Prof. VANDEVELDE, Dr. K. DE FLOU, hospiteerende leden.
In afwezigheid van Prof. SABBE, secretaris, zal de heer O. WATTEZ de taak op
zich nemen:
Aan de dagorde staat:
1o) De legende der marteldood van Ste-Dimphna in de dichtkunst (16e en 17e eeuw),
door Dr. A. VAN DONINCK, ter opneming in de Versl. en Meded. aangeboden. Benoeming van verslaggevers.
Worden aangeduid door de Commissie om verslag uit te brengen over dit stuk de
HH. Dr. M. SABBE en FRANK LATEUR.
2o) De werking van de Commissie voor Toponymie en Dialectologie (Vlaamsche
afdeeling): een moderne spelling der plaatsnamen gewenscht. Lezing door Prof. Dr.
J. VAN DE WIJER.
De Heer Prof. J. VAN DE WYER brengt verslag uit over de werking van de in 1926
door Minister C. HUYSMANS ingerichte Commissie voor Toponymie en Dialectologie.
In den loop van het jaar 1928 werd de aandacht van de Vlaamsche afdeeling in
hoofdzaak gewijd aan het vraagstuk der moderne spelling van de Vlaamsche
gemeentenamen. Korten
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tijd geleden werd de naamlijst der Commissie ten officieelen titel in het Staatsblad
opgenomen. De bespreking der mededeeling van Prof. VaN DE WIJER wordt uitgesteld
tot de Octobervergadering.
Dr. GOEMANS, bestendig secretaris, leest een brief van het ‘Institut international de
Coopération intellectuelle’ van Parijs die verzoekt om samenwerking met andere
instellingen op intellectueel gebied. De Commissie voor Nieuwere Taal en Letteren
sluit zich aan bij de beslissing, door de andere Commissiën in vroegere vergaderingen
genomen.
3o) Helmontiana, II. - Lezing door Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE.
De lezing van Prof. Dr. VANDEVELDE wordt uitgesteld tot de volgende zitting.

Dagorde.
1o) Prijsvragen voor 1930 en volgende jaren. - Namens de Commissie 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 er van op blz. 531.)
2o) Lezing door Prof. Dr. J. Persyn: Vondel's Deensche reizen. - Op voorstel van
den heer Bestuurder, die spreker geluk wenscht, beslist de vergadering dat de
lezing in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
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Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde
Verslagen en Mededeelingen 1929
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 1930
uitgeschreven, dienen beantwoord uiterlijk den 10 December 1929; - die voor 1931,
den 10 December 1930, enz.

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.
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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.
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.

Voor 1931.
1. - Taalzuivering.
Men vraagt een Fransch-Vlaamsch vakwoordenboek van de bestuurstaal in Belgie,
met korte verklaring, voorbeelden en 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 Fransche 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.
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Repertorium van de waternamen (stroomen, rivieren, waterloopen, vijvers, enz.)
voor een der provinciën Oost-Vlaanderen, Vlaamsch-Brabant, Antwerpen of Limburg,
uit gedrukte en on-
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gedrukte 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.
Studie over de Nederlandsche tijdschriften in Vlaamsch-Belgie sedert 1830.
(Bibliographie: Oprichters en leiders; Karakteriseering van de gevolgde richtingen;
Invloed).
Prijs: 2500 fr.

Voor 1932.
1. - Letterkunde.
Budrage tot de geschiedenis der vrome literatuur in de Zuidelijke Nederlanden in
de XVIIe eeuw.
Prijs: 3000 fr.

2. - Metriek.
Bijdrage tot de Geschiedenis van de Nederlandsche metriek in de XVe en de XVIe
eeuw.
Prijs: 2000 fr.

3. - Folklore.
Studie over de Vlaamsche volksliederen welke betrekking hebben op de Brabantsche
omwenteling van 1789.
Prijs: 2.000 fr.
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4. - Letterkunde.
Men vraagt een critiek op het Naembouck van JOOS LAMBRECHTS (tweede druk).
Gent, H. Van den Keere, 1562.)
Prijs: 2.000 fr.
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5. - Dialectstudie.
Klank- en Vormleer van het Mechelsch dialect. Prijs: 2.000 fr.

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 bovenstaande 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.
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Den mededingers wordt aanbevolen een volledig afschrift van hun werk te
bewaren, om dit te kunnen benuttigen ingeval de keurraad het bekronenswaardig
zou achten, maar wijzigingen of bijvoegingen zou bedingen voor tot drukken
kan overgegaan worden. In geen geval wordt het bekroonde handschrift den
inzender teruggegeven.
Zijn er aan eenig werk, dat bekronenswaardig gekeurd wordt, wijzigingen
toe te brengen, dan zal het bedrag van den prijs niet eerder uitgekeerd
worden dan nadat de keurraad het handschrift drukvaardig zal verklaard
hebben.
De Academie eischt de grootste nauwkeurigheid in aanhalingen en
verwijzingen; niet alleen deel en bladzijde, ook de uitgave der aangehaalde
boeken, dient te worden opgegeven.
De Koninklijke Vlaamsche Academie vestigt er de aandacht op, dat,
ingevolge art. 44 van hare wet, alle op prijsvragen ingezonden antwoorden
haar eigendom en dienvolgens in haar archief bewaard blijven.
Van de niet ter uitgave bestemde stukken, al of niet bekroond, kunnen de
schrijvers, op hunne kosten, een afschrift bekomen. Men wende zich tot
den Bestendigen Secretaris.
Ingezonden antwoorden, die in het opzicht van taal, stijl en spelling mochten te
wenschen overlaten, zullen ingevolge bijzondere beslissing der Academie, niet
meer in aanmerking komen (Verslagen en Mededeelingen, jaargang 1907, blz.
155).

Bestendige prijzen
1. 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
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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.

2. 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 hebben, in 't Vlaamsch geschreven en geput uit onze eigene geschiedenis.
Het tweede tijdvak omvat de jaren 1929-1930. 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.

3. 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 Vlaamsche
tooneelwerk (operateksten inbegrepen) zal uitgegeven hebben.
Het tweede tijdvak omvat de jaren 1928-1929. Elk tweejarig tijdvak wordt gesloten
den 31 December van het tweede jaar.
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De prijs kan niet worden toegkend 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.

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 Vlaamsche dichters en toondichters.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

538

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.
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Vondel's Deensche reizen
Door Prof. Dr. Jul. Persyn
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
I
Eerste reis, zomer 1628.
Verleden jaar was het drie eeuwen geleden dat Vondel zijn eerste reis naar
Denemarken deed, de grootste reis van zijn heele leven. Want Vondel's tweede
Deensche tocht (1657) strekte niet zoo ver, wijl hij waarschijnlijk toen Gothenburg
niet aandeed.
Het was eenvoudig een zakenreis, naar het heet; en dan nog wel noode gedaan,
door iemand die niets liever verlangde dan de uren, die zijn winkel hem vrijliet, op
zijn studeerkamer of onder klassiek-vergulde vrienden te slijten.
Hij zal vertrokken zijn, begin Mei 1628; althans weinig tijd nadat hij, begin April,
het bezoek van Prins Frederik Hendrik aan Amsterdam in de jubelverzen van zijn
‘Wellekomst’ had bezongen.
Dat hij toen juist ging, kan verband houden met een politisch, of liever een
diplomatisch gebeuren: met de zending namelijk van Laurens Reael, die einde 1627
- in het negende jaar dus van den oorlog, die dertigjarig zou worden - vanwege de
Staten de opdracht kreeg, hun hulp te gaan toezeggen aan Christiaan IV, nu deze
sinds 1625 was bijgesprongen, om Richelieu en koning Karel I van Engeland een
handje te helpen, waar het gold het Duitsche Lutheranisme te redden uit de groeiende
katholieke macht van Keizer Ferdinand II, en den Keizer zelf er onder te krijgen.
Maar Christiaan had er intusschen duchtig van langs gekregen: Tilly had hem den
27e Augustus 1626 bij Lutter in Brunswijk verslagen, en hem, met Wallenstein,
achternagezet. Sleeswijk en Holstein, en schier geheel Jutland hadden ze, in den loop
van 1627, veroverd. Zoo had Christiaan thans ruim zijn
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bekomst van het Machiavelistische spelletje. Maar de Unie, om, ook langs den Keizer
heen, Spanje te nekken, wenschte den Deenschen koning op te monteren; en zoo
zond ze hem, op een harer mooiste oorlogsschepen, Reael, met aanbieding van geld
en manschappen. En Vondel had zijn vriend, van onder 't schilderij (een fijnen
Reaelkop door Thomas de Keyser) goede reis toegeroepen:
‘Vaer heen, gelauwert hooft, geluckelyck door zee,
En breng voor 't Vaderland ontelbre kransen mee.’

Maar de Staten-gezant, hoe koninklijk ook ontvangen, zou niets meebrengen, en
integendeel zelf blijven steken.
Intusschen was Vondel gevolgd. De hoop dat hij te Kopenhagen zijn invloedrijken,
naar zijn meening vast allesvermogenden vriend zou ontmoeten, zal ongetwijfeld
zijn moed hebben gesterkt. Want moed was er noodig tot zulk een bestaan, vanwege
iemand, die, op zulk een reis, niets dan een schamel koopman was.
Toch moest hij heen... Laat me gissen dat het in mekaar stak aldus:
Vondel had het in den jongsten tijd bij zijn moeder verbruid. De schrandere
handelsvrouw was wel al zooveel jaren weg uit de zaak, maar ze kon er niet buitenom,
't bedrijf aandachtig gade te slaan. De rijmelarij van haar Joost had haar nooit
bijzonder behaagd; en sinds de Palamedes-geschiedenis, nu drie jaar geleden, was
ze er minder dan ooit over te spreken.
Daar kwam nog bij dat Joost, sinds haar jongste zoon, haar lieveling Willem, in
Italië studeerde en groot geld noodig had, niet dichterlijk genoeg bleek, om daarmee
volkomen vrede te hebben, en weleens durfde mopperen. Maar weldra viel daar de
tragiek tusschenbeide. Willem was in den loop van 1627 teruggekeerd met een ziekte,
waaraan te veel geestelijke inspanning, en te weinig lichamelijke verzorging niet
vreemd mogen geweest zijn. De jongen bezweek in Januari 1628. Moeder was het
hart in. Ze kon het niet langer uithouden in het huis op de Heerengracht, waar ze met
Willem had gewoond, en waar hij gestorven was. Ze verhuisde naar de Corte
Coningstraat.
Vondel ook was door den dood van zijn broer diep getroffen, en erg begaan met
moeders verdriet. Hij had Willem, na diens terugkomst, leeren hoogschatten, om
zooveel moois in zijn karakter en zooveel heerlijks in zijn geest; en nu speet het hem,
dat hij zoo
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had gesputterd tegen de dure rechtsstudie en tegen het langdurig verblijf in 't
buitenland. Als hulde en als boete tevens vertaalde hij Willem's Latijnsch lofgedicht
op Paus Urbanus VIII, en Plemp's Latijnsch lijkdicht ‘op het overlijden van Willem
van den Vondel, Licenciaat in de Rechten’. Een halve eeuw nadien plaagde en
verdroot hem nog zoozeer Willem's dood, dat hij zegde, naar Brandt's getuigenis:
‘Ick zou wel schreyen als ick aan myn broeder denck; hy ging my ver te boven.’
Maar schreien kon niet baten, ook niet in 1628; en allerminst om zijn bedroefde
moeder te troosten. Het ergste was nog wel dat hij van geld had gerept, en dat achteraf
bleek hoe zuinig de jongen alles had overlegd.
Langs dien kant wenschte Joost goed te maken wat hij kon.
Allang stonden op de kredietzijde der boeken Deensche posten open; en 't ligt
voor de hand, dat moeder, toen ze zelf nog in de zaak was, haar verzenmakenden
zoon daarop zal hebben gewezen. Wellicht had moeder blijvend recht op althans een
deel van het achterstallige. En 't zal zeker niet geweest zijn omwille van zijn geld,
maar veeleer omwille van het hare, dat hij nu kwam tot het besluit, het zelf te gaan
halen bij die slechte betalers aan de Sont. En dat die schulden aldaar niet gering zijn
geweest, daarvoor getuigt alleen reeds de reis op zichzelf, in die dagen en onder die
omstandigheden zoo buitengewoon lastig en duur.
De harde noot zou hij kraken dus... Hij toog, nu eens te paard, dan weer te wagen,
door de landen der Unie, door den Westfaalschen en den Nedersaksischen Kreits.
Langs welken weg? Hij moest in elk geval uitkomen te Lübeck, om daar scheep te
gaan. Koos hij daartoe de Noordelijke baan, die over Bremen, de kortste, maar ook
de gevaarlijkste, wijl daar troepen van de keizerlijken lagen en zwierven? Of koos
hij de meer Zuidelijke richting over Wezel en Münster?
Wat heeft hij nog herkend uit den tijd - och, meer dan dertig jaar voorheen, - toen
hij als Keulensch kind, in vaders huifkar, op Nederlandschen bodem een veilige
woning kwam zoeken?
Is hij langs Münster gegaan, dan was dat voor hem, den vromen Wederdooper,
een merkwaardige tocht. Münster immers was de stad waar de Anabaptisten hun
koninkrijk Sion hadden gesticht, een communistisch schrikbewind in de jaren 1534-35,
zoo vol uitspattingen en baldadigheden, dat daarvan in de Pan-Dietsche gewesten
geen tweede voorbeeld is te vinden. Heeft
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Vondel daar van dichterbij de Vandalensporen gezien, door Jan van Leyden en
Knipperdollinck en Krechting gelaten? En ook de kevies, waarin de verminkte lijken
der schurkenhelden van zijn sekte - voor 't verloste volk werden tentoongesteld?
Ging hij dan verder over Osnabrück, waar hij ook handelsbetrekkingen had, getuige
een weergevonden wissel?
Van eenige wegwijzing in zijn verzen geen spoor, tenzij, in den eersten zijner
beide reisbrieven aan den Drost, de vermelding dat hij ‘ten ende van de Mey...
En gaende, op onse reys, in Nedersacksen dwaelen
Door bosschen droef van loof, en schal van nachtegaelen,
Uyt vreese van gevaer gesterreckt met geley’...

zijn tocht naar 't Noorden voortzette.
Gevaar immers was er wel in die wouden, waar een maand geleden, door de
Oostenrijkschen, graaf Rudolf van Oost-Friesland werd vermoord. Maar om erg bang
te wezen was de dichter te zeer onder de bezieling van zijn verzen over de ‘Vrijheid’,
die uit het Oosten naar het Westen spoedde om troost en hulp, bij Frederik Hendrik.
Te Lübeck zal hij dan zijn ingescheept voor Kopenhagen.
Kende Vondel Deensch? Meer dan een heeft de vraag met een ‘ja’ opgelost, althans
voor zoover het een klad Handelsdeensch betreft. Waarschijnlijk is 't wel, dat een
vlijtig en schrander talenleerder als Vondel de gelegenheid niet ongebruikt liet om
een Germaansche zustertaal, zoo nauw met zijn Dietsch en zijn Duitsch verwant,
mede op te nemen, voor zoover die gelegenheid hem door zijn zaken werd
aangebracht. Maar gewoonlijk leunt de bewijsvoering aan bij een plaats uit de
voorrede tot ‘Palamedes’. En dat is verkeerd; want een bewijs ligt daar zeker niet in.
Het geldt immers den passus, waar Vondel het heeft over de keuze van een spelling.
In Amsterdam was het in die dagen een heele drukte daarover, en hij zelf voelde zich
nog niet beslist. Vondel ‘achtte datter soo veel niet aen gelegen is als, met verlof,
sich sommige wel inbeelden. In Frankrijck hebben eenige geesten de spellingh willen
hervormen, en juyst schryven gelyck men spreeckt, dan sy syn niet gevolght geworden
van de treffelyckste schryvers, die ongetwyfelt gewightige reden daertoe gehad
hebben: en soumen hieraf yet sekers besluyten, soo wast van noode datter een tweede
Cadmus verrees die meer letters vond, en het A B verrycke; wij moesten
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vooreerst de Grieksche Eta en de Deensche oe invoeren, daer teghens mogt men
eenige letters verwerpen.’
Het onderstreepte halfzinnetje is alles wat Vondel aan kennis van het Deensch
ooit liet blijken. Veel Deensch om zich ginder te doen gelden had Vondel niet noodig.
De Deensche handel was tamelijk goed met het Hollandsch vertrouwd, en een heele
kolonie Hollandsche tuinbouwers bleef onder den rook van Kopenhagen haar taal
getrouw.
Het eiland Amager immers, gelegen vlak vóor Kopenhagen, met, tusschen beide
in, de zeestraat Kaalebotstrand, 't versmalde deel van den Oeresund, was een
Hollandsche kolonie, althans een der beide gemeenten, waarin het kleine eiland was
verdeeld.
Hoe die Hollanders het aldaar waren gaan zoeken? Ze zaten er sinds meer dan een
eeuw. Christiaan II, die regeerde van 1513 tot 1523, toen hij zijn land ontvluchten
moest, en in de Nederlanden terecht kwam, was gehuwd in 1515 met Elisabeth of
Isabella, de zuster van Keizer Karel, al bleef hij ook aangespannen met ‘mooi
Dyveke’, het beruchte Hollanderinnetje. Hij wilde het voor de rest zijn vrouw zooveel
mogelijk naar den zin maken, en daar de Brabantsche prinses een onuitroeibare
liefhebberij koesterde voor Vlaamsche groenten, vooral Brusselsche spruitjes, ontbood
haar gemaal in 1516 tachtig Waterlandsche huisgezinnen, die in 't geboorteland van
Dyveke's moeder, Christiaan's Ministeresse, aan tuinbouw deden. De koning schonk
hun in vrij bezit, op 't bewuste eiland Amager, Store Magleby. Geen belastingen
hoegenaamd. Enkel gratis leverantie aan het Hof van groenten, zuivel en boter. Daar
ligt de kiem van den huidigen wereldberoemden Deenschen handel. Het smullende
Hof kreeg aldus een Brabantsche tafel, en de Waterlanders zelf hadden het zoo goed,
dat Store Magleby een rijke gemeente werd, die steeds aangroeide. De Brabantsche
dorpsgenooten huwden uitsluitend onder elkaar, en bewaarden aldus door de eeuwen
heen ook hun Nederlandsche taal. Bij zoover dat Magleby weldra Hollaenderby werd
geheeten. Toen in 1842 Nolet de Brauwere en Vader David, samen op reis naar 't
Noorden, ook Amager bezochten, hoorden ze daar nog schier onverbasterd hun eigen
taal.(1) En in zijn ‘Reisbrieven uit Dietsch-

(1) Dr. J. Nolet de Brauwere van Steeland: ‘Een Reisje in het Noorden’, in definitieve uitgave
opgenomcn in zijn ‘Proza’ I, Brussel, 1873, blz. 63.
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land en Denemark’ (1859), weet Dr. C.J. Hansen mee te deelen, dat ook toen nog
‘de Nederlander er de oude kleerderdracht, de zeden en ongeveer de taal zijner
voorouders, wedervond. Alle reizigers hebben dien onuitwischbaren familietrek
opgeteekend... Hollaenderby, dat geheel het uitzicht heeft van een oud voornaam
dorp onzer streken, ligt tamelijk verre het land in. En de uitwijkelingen verspreidden
zich over heel het eiland. Wanneer men een van die zindelijke hoevekens binnentreedt,
valt het oog met eenen op de schuiframen, door welke kleine ruiten een zacht daglicht
schiet dat eene lieflijke groene kleur aanneemt, doordat de zonnestraal te vergeefs
poogt het loof der fraaie boomen te doordringen.
De roode steenen vloer en de zware eikene tafel met gedraaide pooten blinken van
zuiverheid, alsook de tinnen borden, welke boven den schoorsteenmantel prijken,
die met een rood of groen valkleed versierd is. De kleederdracht is eigenaardig, en
in menig Deensch gezin hangt de afbeelding van de Amager vruchten
bloemenverkoopster, die hare waren in platte manden, welke aan een blank juk
hangen, uitvent. Alle Amagers kennen Deensch; maar ondereen spreken zij hunne
moedertaal, die eigentlijk eene Hollandsche mondaard is, welke door eenen
Sleeswijkschen tongval zoude gewijzigd zijn.’(1)
Naarmate Kopenhagen steeds grooter werd, en wereldstad met aspiraties naar
millioenen-stad, breidde het zich als Christians-havn ook over Amager uit, en aldus
verdween in het laatste decennium van de negentiende eeuw het eerbiedwaardig
Hollaenderby, zoodat het ‘onuitwischbare’ van Dr. Hansen thans wel degelijk is
uitgewischt.
Maar Vondel vond er zijn Hollanders in volle bedrijvigheid en in vollen voorspoed.
Wel was de spruitjes-lievende koningin allang in haar tragisch lot ondergegaan; maar
thans regeerde de populaire Christiaan IV, die het zestig jaar uithield, en die, ondanks
enkele militaire tegenslagen, Denemarken opdreef tot zijn hoogsten bloei, èn in den
handel èn in de nijverheid èn in de wetenschap èn in de kunst.
Om te komen medehelpen aan de ontplooiing van dezen geestelijken luister, had
Christiaan IV, zoowel als zijn vader, Frederik II, in de eerste plaats aan Hollanders
gedacht. En Vondel,

(1) C.J. Hansen; ‘Reisbrieven uit Duitschland en Denemark’, Gent, 1854, blz. 255-256.
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de man van smaak en kunstzin, en de nieuwsgierige naar Holland's naam en faam in
't buitenland, kon ook hier zijn oogen den kost geven. Welk een trots voor hem,
ginder op Seelandschen bodem te kuieren door de grootheid en de kunstweelde van
zijn eigen Dietschen stam!
Al die paleizen en heerenhuizen opgebouwd in Vlaamsche en Hollandsche
Renaissance door Anton van Opbergen, uit Mechelen, door Hans Steenwinckel, den
ouden, uit Antwerpen, die Deensch rijksbouwmeester werd; door zijn zonen Laurens,
den jongere, en Hans, den jongere, die bij Vondels vriend De Keyser in Amsterdam
het vak hadden geleerd! Het groote werk van deze beiden was het koninklijk paleis
Kronborg af Sond bij Helsingor, in 't Noorden van Seeland, een vierde van een dagreis
van Kopenhagen af, het eerste en schoonste steenen Renaissancegebouw in het heele
Deensche rijk. Hans bouwde ook het landhuis van Tycho Brahe: Uraniaborg, en
Landehave, ook in diezelfde buurt.
Het ging zoo mooi, dat wat men noemt den stijl van Christiaan IV niets anders is
dan een tak van de Nederlandsche Renaissance, met als prachtmodel het koninklijk
paleis Frederiksborg (1602-1628), toen juist voltooid. Hollandsch was de
bouwmeester, Hollandsch ook de meester-metselaar.
Onder zooveel patriciërshuizen van hunne hand, was ook werk - meesterwerk van de Steenwinckel's: het Stadhuis en de Beurs. (1619-1624).
Geen wonder dus dat Vondel ginder aan de Belt geboeid bleef door allerlei, en
dat hij misschien meer zal hebben gedweept met Hollandsche en Vlaamsche kunst
dan schuldbrieven geïnd.
Een financieel succes immers is Vondel's reis niet geweest. Ten overvloede schijnt
hij stof te hebben gevonden voor zijn rijmpje:
O Heer, wil my verlossen
Van dese Deensche ossen,
En leid my naer myn wensen
In Holland by de mensen...(1)

(1) Gewoonlijk situeert men dit rijmpje na Vondel's tweede Deensche reis. Om redenen, die ik
elders ontwikkel, acht ik het waarschijnlijker dat hij aldus na zijn eerste reis gezind was.
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Maar ons is hoofdzaak dat de dichter bezig bleef, en dat hij zich door 't Noorden liet
bezielen:
Hoe verre 't lichaem dwaelt, van ros en wind gedraegen,
Daer steyler rolt op 't hooft de klaer bestarnde waegen,
Daer naeuwelyckx de son beneden's aerdrycx kim,
Gesoncken, weer verryst, en maeckt een korte schim...

Hij hoopt, in dienzelfden eersten brief aan Hooft, dat koning Christiaan, ondanks
zijn tijdelijk mislukken, het toch winnen zal van den Roomschen roofarend.
De teekenen waren anders allerminst gunstig. 't Ergste dat hij te Kopenhagen
vernam was dat Reael, na zijn tegenvaller bij den koning, op terugtocht over zee,
schipbreuk had geleden op de Jutsche kust. Wel redde hij zijn leven; maar, eenmaal
aan wal, werd hij door de keizerlijken ingerekend, en in verzekerde bewaring naar
Weenen gevoerd. ‘Naar Praag’ wist men voorloopig te Kopenhagen te vertellen. En
Vondel:
Dan bid ick dat Reael gewelt noch tyrannye
Bejegen, nu men hem naer Praeg gevangen voert,
Wiens schipbreuck't vaderlandt en U en my ontroert.

Nog een tweede, en een speelscher brief, kwam uit het Noorden af op den Drost:
...Stond ick, wensch ick andermael,
In uw hof en ruyme sael,
Daer ick my soo groote weelden
Kan van uwen staet verbeelden;
'k Sou gerust van harte syn;
Maer nu nypt my angst en pyn,
Om niet levende in de golven
Als een vloeck te syn gedolven.
Onlangs heeft men nog gehoord,
Hoe de soon sagh overboord
Synen ouden vader smyten.
Och! Ick wil myn boesem ryten;
En hy volgde hem terstond
In den bodemloozen grond.
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Waer is Grootvaers tyd gebleven?
Mick en rad plagh eer te beven
Voor die seeplaegh, àl te swaer:
Nu is 't water vol gevaer
En hoe langer meer verbolgen.
Wou Arions lot my volgen,
Daer geen lant legt in 't gesicht;
Moght ick met een aertigh dicht
Schrylings op een visch geraecken,
En behouden 't Vlie genaecken:
En van over 't woeste vlack
Landen in het Dammerack;
Maer ick blyf in twyffel hangen:
Van verdroncken of gevangen,
'k Weet van beiden naulycx keur,
Sorgen kloppen aen myn deur.
'k Wil voor 't slimste 't beste hopen.
Hemel, sluyt my 't veyligste open,
Gun my dat van leed verlost,
Ick uw lof sing by den Drost.’

Maar om het aan zijn hart te laten komen was ook deze melancholicus àl te zeer een
dichter. Andere, nog onmiddellijker gevaren had hij weleer lustig weggezongen.
Nu ook, al kuierend door de Deensche hoofdstad, hoorde hij 'k weet niet welk
volkslied; en algauw was hij er bij om, naast en boven het Deensche deuntje, zijn
Hollandsch te laten klinken in ‘De Noordsche Nachtegael’:
...Dit wert voor's konings kroeghjes
Gesongen in de Sont,
Doen 't nachtegaeltje vroegjes,
En in den morgenstond,
Al den vooglesang in 't rond
Voor dagh en dou
Ontvouwen wou,
Waer het leven by bestond...’

Dat Vondel op zijn terugtocht Gothenburg aandeed, en daar

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

548
eervol Hollandsch gezelschap trof, is bekend, en vertel ik ook elders(1).
Heeft Vondel op zijn Deenschen tocht zijn vriend Meursius bezocht? Johannes
Meursius, die toen al drie jaar in Denemarken verbleef, Vondel's geestverwant sinds
de Palamedes-kwestie? Hij was het immers, die, destijds hoogleeraar te Leiden, aan
Vondel de gewenschte nota's leverde, via Cornelis van der Myle, den schoonzoon
van Oldenbarnevelt, voor het Grieksch-Hollandsche treurspel. Toen Vondel werd
beboet, werd ook Meursius geplaagd en bedreigd met ontslag. Maar de professor
trok er uit, en aanvaardde van Christiaan IV een hoogleeraarsambt te Soroe, waar
hij verbleef tot zijn dood (1639), en waar hij, in den tijd toen Vondel zijn reis maakte,
de ‘Historiae Danicae libri III’ aan 't schrijven zat.
Evenmin kunnen we achterhalen of Vondel al dan niet is te weten gekomen, dat
daar toen in Denemarken leefde een dichter, - o, veel minder dan hij, maar die toch
juist als hij bij de Franschen begonnen was, en even druk als hij du Bartas bestudeerde
en exploiteerde.
Anders Christiansen Arrebo heette hij; en het toeval wou dat beide dichters in 't
zelfde jaar 1587 waren geboren. Als bisschop van Trondhjem, toen immers Deensch
gebied, maakte Arrebo het zoo bont, dat hij in 1622 werd afgezet. Daarna leidde hij
een stil predikantenleven te Vordingbord, een stadje dichtbij de Zuidkust van Seeland;
en daar troostte hij zich met de poëzie van den Bijbel en met het apostelschap der
Renaissance in de Deensche verzenfactuur. Zooals Vondel zijn ‘Vaderen’ en zijn
‘Heerlykheyt van Salomon’ uit de ‘Seconde Sepmaine’ had vertaald, zette Arrebo
de ‘Première Sepmaine’ over, en laschte die in zijn ‘Hexameron’ in, zijn meest
bekenden bundel(2).
Alles wat we verder weten is dat Vondel's terugtocht beter slaagde dan die van
Reael. Vóór den winter zat hij weer goed en wel in de Warmoesstraat: en, was de
Deensche reis een financieel fiasco, hij had er veel bij gezien en geleerd; en zijn
goede luim en zijn politieken vechterslust had hij beslist niet er bij ingeboet. Pas de
reislaarzen uit, deunde hij zijn ‘Boeren-Catechismus.’

(1) Dietsche Warande en Belfort: ‘Scandinavie-nr 1929, het artikel: Gothenburg, een
Nederlandsche kolonie’.
(2) Over Arrebo bestaat een breedvoerige biografie, door Rördam, 2 dln. Kopenhagen, 1857.
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In de Commissie voor Toponymie en Dialectologie (Vlaamsche
afdeeling): de moderne spelling van onze gemeentenamen
Door Prof. Dr. H.J. Van de Wijer
Briefwisselend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Deze korte lezing, die de Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde op haar
agenda heeft gelieven te plaatsen, zal in den grond niet veel meer zijn dan een
beknopte mededeeling, waarvan de bedoeling veeleer is onder de leden van de
Commissie een gedachtenwisseling uit te lokken, dan wel het stellen of het oplossen
van een of ander wetenschappelijk problema.
Bij wijze van inleiding weze het me echter toegelaten, vooreerst in 't kort een en
ander mede te deelen over de inrichting en de werkzaamheid van een organisme, dat
weliswaar tot hiertoe niet met groot vertoon naar buiten is opgetreden, daarom echter
niet minder verdienstelijk werk heeft geleverd.
De Commissie voor Toponymie en Dialectologie werd, op voorstel van Min. C.
HUYSMANS, ingesteld bij koninklijk besluit van 7 April 1926 en, naar aanleiding van
een door de eerstbenoemde leden uitgedrukten wensch, een gelijk aantal Waalsche
en Vlaamsche leden en ook een vertegenwoordiger van de Brusselsche Universiteit
onder haar leden te mogen tellen, aangevuld door een nieuw koninklijk besluit van
10 Juli 1926. Zij bestaat op dit oogenblik uit 20 werkende en 8 briefwisselende leden,
verdeeld over twee afdeelingen: een Vlaamsche en een Waalsche. Algemeen
Voorzitter is Dr. J. CUVELIER, Algemeen Secretaris Prof. Dr. E. BLANCQUAERT; als
voorzitters en secretarissen der afdeelingen fungeeren eenerzijds Prof. Dr. A. CARNOY
en Prof. Dr. L. GROOTAERS; anderzijds Prof. J. FELLER en M.E. FAIRON. De volledige
lijst der leden vindt men in het 2e deel der Handelingen van de Commissie op bl.
11-12.
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Het is stellig voor Min. HUYSMANS geen geringe verdienste geweest, twee lang
verwaarloosde taalkundige disciplines door de inrichting van deze Commissie officieel
in eer te herstellen: hem worde hier daarom graag en dankbaar hulde gebracht.
Niet minder groot zijn de verplichtingen der toponymisten en dialectologen
tegenover den Alg. Voorz. J. CUVELIER - met C. HUYSMANS een toponymist van het
eerste uur - die het jonge organisme met zijn steeds jeugdig enthousiasme wist te
bezielen en den Alg. Secr. E. BLANCQUAERT, voor wien geen moeite te zwaar was
bij het voorbereiden en het uitgeven van de Handelingen der Commissie.
In de werking der Commissie, die luidens art. 1 van het huishoudelijk reglement,
voor doel heeft ‘de studie van de toponymie en de dialectologie uit te breiden en aan
te moedigen’, werd, naast het inrichten van documentatiecentra ten gerieve van
dialectologische en toponymische opzoekingen (resp. voor Vlaamsche dialectologie
in het Seminarie voor dit vak aan de Universiteit te Gent, voor Vlaamsche toponymie
bij de Vla. Top. Vereeniging te Leuven en voor Waalsche dialectologie en toponymie
bij de Société de Littérature wallonne te Luik), naast het toekennen ook van toelagen
aan jonge werkers op een der beide vermelde gebieden, vooral gedacht aan ernstige
voorlichting door de uitgave van methodologische en bibliographische bijdragen in
de Handelingen. Wij verwijzen in de eerste twee deelen (het 3e is op dit oogenblik
ter perse) vooral naar de methodologische artikels van J. MANSION, E. BLANCQUAERT
en J. FELLER, naar de bibliographische bijdragen van L. GROOTAERS, A. DOUTREPONT
en steller dezes. En wij besluiten met den Secretaris der Commissie: als in de komende
jaren voldoende ‘belanglooze liefde en werkdadige geestdrift voor de wetenschap’
voorhanden blijkt, dan mag ook de toekomst der beide wetenschappen in kwestie
met gerustheid te gemoet gezien worden.
Naast deze werkzaamheid van algemeenen aard, werd echter het werk van de
Vlaamsche afdeeling der Commissie in het afgeloopen jaar vooral geconcentreerd
op een vraagstuk dat, al is het nog zoo oud als de straat, en al is men het in
wetenschappelijke middens vrij wel eens over de noodzakelijkheid en de
hoogdringendheid van een rationeele oplossing, toch nog steeds onopgelost is
gebleven: het vraagstuk namelijk van de moderniseering der spelling van onze
Vlaamsche gemeentenamen.
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Het initiatief ging uit van Prof. J. VERCOULLIE, die overigens reeds vroeger meer
dan een lans had gebroken ten gunste der ‘modernisten’ en in zijn lezing
‘L'orthographe en toponymie’ in de Académie royale de Belgique (zitting van 9 Mei
1923) eens te meer met zijn gezaghebbend woord had betoogd, dat én persoonsnamen
én aardrijkskundige benamingen woorden zijn gelijk alle andere, die precies op
dezelfde wijze evolueeren en waarop dus ook dezelfde spelregels moeten toegepast
worden.
En wij verpraten wellicht geen geheim, als wij hier mededeelen dat het initiatief
van Prof. VERCOULLIE in de Commissie wel iets had van een politieken zet: de
voorzitter van de Vlaamsche afdeeling Prof. CARNOY was namelijk intusschen tot
Minister van Binnenlandsche Zaken benoemd geworden en daarom scheen de kans
dubbel gunstig: door een wet van 26 Mei 1882 werd namelijk de Minister van dit
departement gemachtigd de spelling der gemeentenamen bij koninklijk besluit vast
te stellen en... Minister CARNOY was modernist.
De uiteenzetting van Prof. VERCOULLIE op deze eerste vergadering werkte
overtuigend en eenparig werd besloten, dat de afdeeling het vraagstuk verder zou
onderzoeken en zoo gauw mogelijk aan den Minister een vast voorstel voorleggen,
met als basis: de Vlaamsche gemeentenamen gespeld volgens DE VRIES en TE
WINKEL. De algemeene vergadering, die in den loop van den namiddag gehouden
werd, gaf aan de Vlaamsche leden de meest volledige vrijheid voor het oplossen van
het vraagstuk: ook voor de Waalsche gemeentenamen waren de leden der Waalsche
afdeeling in principe akkoord, het kwam hun echter voor, dat voor Wallonië de
kwestie nog niet voldoende was voorbereid.
Stonden echter de leden eensgezind aan de zijde van Prof. VERCOULLIE, waar het
ging om het principe der moderniseering, minder scheen dit het geval te zijn waar
hij - al was dit misschien ook maar de uiterste consequentie van het door hem
ingenomen standpunt - ook de plaatselijke uitspraak in de spelling volledig tot haar
recht wilde laten komen: al mocht deze daardoor nog zoo zeer van het overgeleverde
officieele beeld komen af te wijken. Men moge hierover naslaan het boven vermelde
artikel van Prof. VERCOULLIE in het Bull. Acad. Belg. 1923, bl. 8.
Hier werd vrij algemeen: Casse-cou geroepen of, zooals DE FLOU het later uitdrukte:
Quel chambardement! Nauwkeurig onderzoek scheen hier in elk geval gewenscht.
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Steller dezes kreeg daarom opdracht in een volgende vergadering verslag uit te
brengen over het historisch verloop der beweging van de plaatsnamenspelling - die
reeds in het jaar 1843 in de Commission centrale de statistique besproken werd - en
maakte van de gelegenheid gebruik om tevens op voorloopige wijze, door bemiddeling
van de correspondenten der V.T.V., inlichtingen in te winnen aangaande de uitspraak
der Vlaamsche gemeentenamen ter plaatse zelf.
Eenerzijds mocht dan een volgende maal bericht worden - al was het dan nog op
zeer beknopte en dus voorloopige wijze - over de pogingen van allerhanden aard,
die sedert jaar en dag van de meest verschillende zijden werden ingespannen om
orde te scheppen in wat iedereen voorkwam als een voorbeeld van Bijbelsche
verwarring: in den schoot van de Kon. Vl. Academie zelf, in andere officieele en
niet-officieele organismen, in dag- en weekbladen en tijdschriften, op Taal- en
Letterkundige Congressen, enz.
Wat anderzijds de locale uitspraak der gemeentenamen betrof, bracht een
voorloopig onderzoek ons al gauw tot de conclusie, dat aan een consequente
aanpassing van de spelling aan deze uitspraak eenvoudig niet te denken viel: van het
thans bestaande zou haast niets zijn overgebleven en van een officieele erkenning
van dergelijke voorstellen zou nooit geen sprake zijn.(1)

(1) De belangstellende lezer denke maar even aan de plaatselijke uitspraak van enkele der hier
volgende gemeentenamen uit zijn provincie:
1. Antwerpen.
Berlaar, Eindhout, Emblem, Hallaar, Hemiksem, Kasterlee, Koningshooikt, Poederlee,
Terhagen, Tongerloo, Wommelgem.
2. Brabant.
Attenrode, Averbode, Budingen, Everberg, Mazenzele, St.-Renelde, Steenokkerzeel, Vaalbeek,
Vollezele, Waanrode, Zemst.
3. Limburg.
Beverloo, Duras, Herderen, Kessenich, Kortessem, Linkhout, Loksbergen, Membruggen,
Paal, Tessenderloo, Uikhoven, Vroenhoven, Widooie.
4. Oost-Vlaanderen.
Adegem, Edelare, Eksaarde, Godveerdegem, Grootenberge, Herzele, Merendree, Moerzeke,
Nederboelare, Outer, Schorisse, St.-Maria-Lierde, Temsche, Vlierzele, Windeke.
5. West-Vlaanderen.
Aarsele, Booitshoeke, Dadizele, Dudzele, Eggewaartskapelle, Gijzelbrechtegem, Handzame,
Ingooigem, Vladsloo, Woesten.
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Wij kregen dan ook van de Commissie de opdracht een naamlijst op te maken, met
eenvoudige toepassing der spelregels van de VRIES en TE WINKEL, maar tevens met
verwijdering van de parasitaire consonanten, die in strijd met afleiding en uitspraak
in den tegenwoordigen officieelen vorm waren binnengeslopen: daarbij zou gebruik
gemaakt worden van de intusschen ingewonnen inlichtingen en anderzijds van de
historische gegevens, die links en rechts in vroegere publicaties verspreid lagen. Ter
illustratie van deze werkwijze moge gewezen worden op nieuwe vormen als: Zichen,
Merchten, Erps-Kwerp, Heer, Zems, enz.
Het bleek echter dat ook deze wijzigingen te ingrijpend zouden voorkomen en het
toepassen der hervorming in den weg zouden staan: in hoofdzaak, omdat het groote
publiek toch niet beschikt over de gegevens, die elk dezer verschillende wijzigingen
wetenschappelijk moeten staven. Een laatste maal werd de lijst omgewerkt en dit
maal volgens het nu zeer bescheiden en conservatief principe: de eenvoudige
transpositie nl. in de Vries en te Winkel-spelling van de tegenwoordige officieele
vormen, voorkomende in het Staatsblad of wellicht nog beter op het zegel der
gemeente.
Einde Januari van dit jaar raakte de Commissie eindelijk klaar met het werk: alleen
een aantal Vlaamsche benamingen van Waalsche gemeenten en de N.O.-hoek van
de provincie Luik moesten nog op verdere bespreking wachten.
Er werd echter besloten voorloopig niet tot een definitieve publicatie over te gaan:
met het oog op de uitgave van een speciaal nummer in de NOM. GEO. FLA., waar,
naast de naamlijst met de oude en de voorgestelde nieuwe spelling, ook de plaatselijke
uitspraak zou meegedeeld en voor de historische en principieele toelichting zou
gezorgd worden, moest het voorloopig onderzoek nog aangevuld worden, om ter
plaatse zelf de juiste uitspraak en de gebruikte spelwijze te kunnen vaststellen.
Toen deed zich een onverhoopte gelegenheid voor: Min. CARNOY verklaarde zich
namelijk bereid om, bij de jaarlijksche opgave van het bevolkingscijfer in het
Staatsblad, de spelling van de Commissie ten minste officieus op te nemen in de
naamlijst van de gemeenten, naast de officieele, oude spelling. Dit gebeurde op 21
Juni ll.
Ongelukkig genoeg is deze lijst niet heelemaal vrij van drukfouten en andere
vergissingen, zoodat wij ons verplicht achten, om elke verdere verwarring trachten
te voorkomen, een voorloopige,
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alphabetische lijst in het licht te geven, met de noodige waarschuwing voor de
vermelde, ongewilde afwijkingen.
In elk geval komt ons de toestand op dit oogenblik als vrij gunstig voor: nu wij
ten minste beschikken over een semi-officieele spelling, hangt het o.i. van het
Vlaamsche publiek af, of de hervorming nu ook in feite zal worden doorgevoerd.
Gezaghebbende organismen als Willemsfonds en Davidsfonds zijn voor de
hervorming gewonnen of althans zeer licht te winnen, de groote Vlaamsche pers
eveneens, in den Atlas van E.P. VERSCHUEREN zal bij een volgende uitgave de
spelling van de Commissie zonder meer worden toegepast en ook de Vla.
Toeristenbond heeft zich bij voorbaat bij deze voorstellen neergelegd.
Door de Zuidnederlandsche Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en
Geschiedenis werd op de Paaschvergadering van dit jaar een motie uitgebracht ten
gunste van het officieel doorvoeren van de uitgewerkte voorstellen: mag hier in alle
bescheidenheid de wensch geuit worden, dat ook de Kon. Vla. Academie haar
gezaghebbend woord in de weegschaal zou gelieven te werpen?

Bijlage
Men veronderstelt wel eens dat het vraagstuk, dat in bovenstaande mededeeling
besproken werd, in andere landen de belangstelling veel minder gaande maakt en
dat men dus elders de plaatsnamen vrij algemeen conservatief is blijven spellen. Het
lijkt ons daarom niet heelemaal overbodig, ten minste in hoofdtrekken, even na te
gaan wat in Noord-Nederland op hetzelfde gebied werd ondernomen.

I
In December 1857 werd door den Nederlandschen Minister van Binnenlandsche
Zaken, op verlangen van zijn ambtgenoot den Minister van Oorlog, aan de Akademie
van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, het verzoek gericht haar zienswijze mede te
deelen over de spelling van eenige Nederlandsche plaatsnamen, bepaaldelijk van
dezulke, waarvoor twijfel bestond tusschen c en k spelling.
Door de heeren P. BOSSCHA en M. DE VRIES, werd echter de meening vooruitgezet,
dat de vraag ruimer moest gesteld worden, vermits men te doen had met een op alle
Nederlandsche plaats-
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namen toepasselijk beginsel: dat de plaatsnamen een deel der landstaal uitmaken en
aan dezelfde regelen onderworpen zijn als de gewone appellatieve woorden.
Zij wezen daarbij tevens op het feit, dat de ondervinding als van zelf den weg
aanwees, die gevolgd diende te worden: de namen der steden en dorpen waren immers
van eeuw tot eeuw reeds feitelijk in uiterlijken vorm veranderd, naarmate zich de
uitspraak gewijzigd had en naarmate de taal in den loop der tijden van orthographie
verwisseld was. Vele namen van Nederlandsche gemeenten hadden overigens het
ouderwetsche gewaad reeds afgelegd. Zij durfden dat beginsel ook nog daarom
aanbevelen, omdat in Frankrijk, Engeland en Duitschland alle plaatsnamen geheel
naar de heerschende spelregelen geschreven worden en ook in Spanje de nieuwe
spelling van 1815 evenzeer op de geographische namen werd toegepast. In enkele
gevallen zouden echter, naar hun meening, archaïsmen en provincialismen niet
heelemaal geweerd moeten worden.
Inlichtingen zouden gevraagd worden aan de plaatselijke besturen en een voorloopig
plan van bearbeiding werd door de hh. BOSSCHA en DE VRIES voorgesteld. Als
hoofdvoorwaarde werd vooral gesteld, dat de Akademie van de Regeering de bepaalde
toezegging bekomen zoude, dat, zoodra de arbeid tot haar volkomen genoegen zoude
zijn tot stand gebracht, deze door openbaar gezag in alle staatsstukken zoude
ingevoerd worden. Daarop werden negen rapporteurs aangesteld, die de voorhanden
portefeuilles met de verzamelde documentatie zouden onderzoeken.
Ten slotte bleek het echter, dat voor vele plaatsnamen alleen een stellige beslissing
kon genomen worden op wetenschappelijke taalgronden en werden de lijsten in
handen gegeven van den heer W.G. BRILL, die de herziening van het geheele werk
op zich nam en op 10 September 1860 verslag uitbracht over de lijsten van
plaatsnamen, welke door de respectieve rapporteurs werden opgemaakt.
Laten wij hier een oogenblik den verslaggever aan het woord:
‘Met volkomen gerustheid, dunkt mij, kan men overgaan tot de toepassing van de
gewone regelen der woordspelling op de plaatsnamen. Immers de afwijkingen van
die regelen, waar wij ze in nog enkele gevallen ontmoeten, heeft geenerlei aanspraak
op oorspronkelijkheid; zij is in betrekkelijk laten tijd ontstaan, op het hoogst in den
tijd van de Graven uit het Beijersche Huis,
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en aan de willekeurige manier van schrijven te wijten. Zouden wij dan thans minder
vrijheid hebben om de spelling van sommige plaatsnamen op nieuw aan eene wijziging
te onderwerpen, die hen in vele gevallen nader tot hunnen oorspronkelijken vorm
terug zal brengen? De plaatsnamen zijn, meer dan de familienamen, een algemeen
goed. Zij worden door duizenden monden uitgesproken en door duizenden pennen
geschreven, zonder dat men eenig Bestuur raadpleegt, hoe ze uit te spreken of te
schrijven. Het algemeen nu kan zich alleen onderwerpen aan eene algemeene wet,
en de willekeurige bepaling van een Gemeentebestuur kan geen algemeene wet
wezen. Zulk eene wet kan slechts afdalen van het Rijksbestuur, voorgelicht, in dit
geval, door den raad van bevoegden’. V. en M. der Kon. Akad. van Wet. Afd. Lett.
VI (1882), bl. 45.
In de bespreking van een aantal concrete gevallen, die op deze princiepsverklaring
volgt, laat W.G. BRILL dan ook steeds het beginsel van een normale, moderne spelling
tot zijn recht komen: mits behoud ook hier van enkele archaïsmen en plaatselijke
eigenaardigheden.
Het werk van BRILL verscheen in den vorm van een ‘Lijst van Nederlandsche
plaatsnamen naar de nieuwere regelen gespeld, uitgegeven door de letterkundige
afdeeling der K.A. van W.’ als bijlage bij het 6e (1862) en het 8e deel (1864) (1e en
2e stuk) van de V. en M. der Akademie.
Het titelblad draagt echter het jaartal 1861. Deze lijst werd later o.a. ook opgenomen
in VAN DALE'S Woordenboek, 4e dr. (1904), bl. 1963-70.

II
Ook de uitgave van de Nomina Geographica Neerlandica houdt nauw verband met
dezelfde spellingquaestie. In het ‘Verslag van de Commissie ingesteld in den schoot
van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap met het oog op het invoeren
van een eenstemmige schrijfwijze van de Nederlandsche plaatsnamen’, vestigt J.
DORNSEIFFEN(1) de aandacht der belangstellenden op de redenen, om dewelke het
nagestreefde doel niet werd bereikt, en wat in dezen van het Genootschap mocht
verwacht worden.

(1) Zie Nom. Geo. Neerl. II (1884), bl. 111 vlg.
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De uitgave van de naamlijst werd, meende hij, te lang uitgesteld: de aanvraag van
den Minister werd gedaan in 1857, het antwoord eerst gegeven in 1864, toen reeds
een vierde Minister van Binnenlandsche Zaken en ook van Oorlog aan het bewind
waren. Ook was de belangstelling op dat oogenblik reeds aanzienlijk gekoeld.
Overigens werd ook het wetenschappelijk publiek zeer teleurgesteld: het kreeg noch
bewijzen, noch bronnen, noch memorie van toelichting; alleen dictatorische lijsten.
Er werd ook verzuimd speciaal te vragen naar de locale uitspraak der plaatsnamen.
Natuurlijk was de lijst van 1864 niet meer geheel bruikbaar, maar ze kon bijgewerkt
worden; maar met niet geringen arbeid en met bekwame handen. Tot het geven van
een advies achtte de verslaggever het Genootschap echter niet bevoegd, evenmin als
hij het raadzaam vond zich nog verder met een voorstel te richten tot de Regeering;
vooral, omdat de Nederlandsche Regeering nooit de eerste was geweest om een
andere afwijkende spelling in te voeren en zulks ook nooit kon zijn: vooreerst wegens
haar onderhevig-zijn aan afwisseling en voorts, omdat de Regeering een te zwaar en
te veel samengesteld lichaam is, dat zich niet licht kan bewegen.
Daarom moest men een anderen weg op: men moest zich wenden tot het publiek,
dat moet overtuigd worden voor een betere schrijfwijze door gezonde redenen en
geloofswaardige bronnen, zoodat geen auctoriteitsgeloof werd opgelegd: gelukte dat
niet, dan zou het volk bij zijn gemakkelijke slaperigheid blijven; gelukte dat wel,
dan moest de Regeering van zelf volgen en kon een belangstellend Minister voor de
officieele invoering zorgen. Maar men mocht vooral niet te veel of te dadelijk willen.
In sommige gevallen o.a. zou men aan de Besturen wel eenige vrijheid moeten laten:
anders wordt die vrijheid toch genomen!
In hoofdzaak zou het Genootschap, of liever de ingestelde Commissie, dus het
bewijs moeten leveren uit afleiding of beteekenis, hoe de plaatsnamen tot hun
tegenwoordigen vorm zijn gekomen: daaruit moest dan afgeleid worden of die vorm
foutief is en welke spelling thans de voorkeur verdient, zoodat bij de voorbereiding
der uitgave van de Nom. Geo. Neerl. als voornaamste doel werd gesteld: de
voorbereiding van een wetenschappelijke, juistere spelling.
Tegelijk werd echter de hand gelegd aan de nieuwe naamlijst,
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die reeds in 1884 verscheen, nl. de Woordenlijst voor de spelling der aardrijkskundige
namen in Nederland, samengesteld door de afdeeling ‘Nederland’ van het
Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap.

III
Bij gemeenschappelijke beschikking van de Ministers van Oorlog, van Binnenlandsche
Zaken en Landbouw, en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (resp. op 14
Sept., 24 Sept. en 5 Oct. 1925), werd in N.-Nederland een Interdepartementale
Commissie ingesteld, bestaande uit de hh. Dr. A.A. BEEKMAN, voorzitter; Dr. A.
BEETS, redacteur van het Woordenboek der Nederlandsche taal; J. KARDUX, secretaris
der gemeente Hilversum, en J.T.L.W. RUTGERS, commies aan het Departement van
Oorlog, secretaris.
Het oordeel dezer Commissie werd gevraagd omtrent de spelling van aardrijkskundige
namen, voorkomende in een door den heer PH.G. RAPP, hoofd van administratie bij
de Topographische Inrichting, samengestelde ‘Naamlijst van bewoonde oorden en
huizengroepen in Nederland’(1): daarbij werd aanvaard, dat op deze naamlijst zou
toegepast worden de spelling van de in 1884 door het Kon. Ned. Aardrijkskundig
Genootschap uitgegeven ‘Woordenlijst voor de spelling der aardrijkskundige namen
in Nederland’(2).
Het moge hier vermeld worden dat het lid der Commissie KARDUX er prijs op
stelde te verklaren, dat, naar zijn oordeel, geen wijziging behoorde gebracht te worden
in de namen der gemeenten, omdat deze als het ware eigennamen zijn, welke niet
met de invoering van een nieuwe spelling voor de Ned. Taal kunnen worden gewijzigd
en niet met die nieuwe spelling in overeenkomst behooren te worden gebracht. Dit
was overigens het standpunt van meer dan een Minister geweest, die insgelijks de
spelling, bij wetten aangenomen, tot algemeenen leidraad aangaven. Deze verklaring

(1) Deze Naamlijst bevat ± 10.000 plaatsnamen.
(2) Een vierde druk van de ‘Woordenlijst’ werd bezorgd door M.J. IJZERMAN, Amsterdam, z.j.
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belette hem echter niet mede te werken aan de samenstelling der lijst in den geest
der verstrekte opdracht.
Door A. BEETS, die in Augustus 1926 verslag uitbracht, werd er met nadruk op
gewezen, hoe de Commissie, bij het in overeenstemming brengen van de spelling
der voorgelegde lijst met het spellingssysteem van DE VRIES en DE WINKEL, op niet
geringe moeilijkheden was gestuit; hoe moeilijk, ja in sommige gevallen ondoenlijk,
het was zich zelven volkomen gelijk te blijven, hoe veel inspanning deze schijnbaar
onaanzienlijke taak aan de leden der Commissie had gekost en hoe ten slotte, spijts
alles, zich niet altijd elk lid met de aangenomen spelling had kunnen vereenigen.
Hij eindigde met den wensch dat de arbeid der Commissie mocht bijdragen, om
te komen tot een volledige woordenlijst van aardrijkskundige namen in Nederland
en dat het gebruik daarvan door Regeeringsorganen en Rijksinstellingen eenmaal
wettelijk zal worden vastgelegd.
In hoeverre deze wensch in vervulling mocht gaan (de lijst is in druk verschenen
in 1927, bij de Topogr. Inrichting te 's-Gravenhage) kunnen wij vooralsnog niet in
alle bizonderheden meedeelen.
Uit het Voorbericht door den samensteller der lijst PH.G. RAPP (in dato 6 April
1925) vernemen wij echter, dat de schrijfwijze er van op dat oogenblik reeds werd
toegepast in alle uitgaven van de Topographische Inrichting; op de kaarten behoorende
bij den Wegwijzer voor de Binnenscheepvaart (uitg. van het Departement van
Waterstaat); en in de publicaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek (uitg.
van het Departement van Binnenlandsche Zaken en Landbouw). Wat ook het verdere
verloop moge wezen, dit lijkt in elk geval geen kwaad begin!
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achterplat

Aug. Beernaert-prijs
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde.
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.
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 zal geschreven hebben.
Voor verdere voorwaarden zie men Versl. en Meded. 1912, blz. 884.

Tooneelprijskamp
TOONEELPRIJSKAMP van de Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques:
TWEEDE TIJDVAK. - Op 31 December 1929 loopt dat tweede tijdvak 1928-1929
ten einde. De prijs bedraagt 5000 fr. en wordt toegekend aan den Belgischen Schrijver
die in het tweejarig tijdperk het beste Vlaamsch tooneelwerk (operateksten ingebrepen)
zal uitgegeven hebben.
Voor verdere voorwaarden zie men Versl. en Meded. 1927, blz. 1014.
Voor beide bovenstaande prijskampen dienen de mededingende werken door de
belanghebbenden in dubbel ingezonden bij den Bestendigen Secretaris der
Koninklijke Vlaamsche Academie, Koningstraat, 18, te Gent, ten laatste in de
vijf weken volgende op 31 December 1929, met de vermelding op het adres: Voor
den ..... prijskamp.
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 25 September 1929.
Waren aanwezig de heeren: Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, bestuurder, Prof. Dr. J.
PERSYN, onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren K. DE FLOU, 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, J. JACOBS, Prof. Dr. M. SABBE en HERMAN
TEIRLINCK, werkende leden;
de heeren F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, Dr. J. CUVELIER, AL. WALGRAVE, Prof.
Dr. R. VERDEYEN en Dr. J. VAN MIERLO, briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen: de heeren Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE en J. SALSMANS,
S.J., werkende leden; Prof. Dr. FRANS DAELS, briefwisselend lid.
***

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

Afsterven van Prof. Karel van de Woestyne. - Op 24 Augustus jl. ontving de
Koninklijke Vlaamsche Academie bericht van het overlijden van Prof. Karel van de
Woestyne, werkend lid der Academie. Tot teeken van rouw werd onmiddellijk de
nationale vlag halfstok geheschen op het Academiegebouw en aan de leden werd het
afsterven per speciaal bericht medegedeeld.
De begrafenisplechtigheid heeft plaats gehad te Zwijnaarde. De volgende HH.
Leden hebben ze bijgewoond: Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, bestuurder, Dr. L.
GOEMANS, bestendig secretaris, FRANK LATEUR, Prof. Dr. A. VERMEYLEN,
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Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Prof. Dr. M. SABBE en HERMAN TEIRLINCK, werkende
leden; F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE en J. MULS, briefwisselende leden.
Afsterven van Kan. Dr. J. Muyldermans. - Op 11 September kreeg de Bestendige
Secretaris bericht dat Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, werkend lid en oud-bestuurder
der Academie te Mechelen, dien morgen overleden was; tevens werd hem
medegedeeld dat de plechtige lijkdienst zou plaats hebben op Zaterdag, 14 September,
in de Metropolitane Kerk van den H. Rumoldus, te Mechelen.
Tot teeken van rouw werd er op het Academiegebouw halfstok gevlagd en aan de
werkende, briefwisselende en buitenlandsche eereleden werd het afsterven
onmiddellijk medegedeeld.
De volgende heeren leden hebben de rouwplechtigheid bijgewoond: Dr. L.
GOEMANS, bestendig secretaris, die namens de Academie, hulde bracht aan den
afgestorvene; Prof. Dr. A. VERMEYLEN en J. JACOBS, werkende leden; F.V.
TOUSSAINT VAN BOELAERE, Mr. J. MULS en AL. WALGRAVE, briefwisselende leden.
De heer Bestuurder, Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, brengt hulde aan beide
afgestorvenen.
De heer GOEMANS, bestendig Secretaris, geeft vervolgens lezing van de lijkrede
door hem ten sterfhuize van Kan. Dr. MUYLDERMANS uitgesproken. (Zie blz. 570.)
Op voorstel van den heer Bestuurder wordt besloten een brief van rouwbeklag te
zenden aan Mevrouw We VAN DE WOESTYNE, en aan Mej. ANTONIA MUYLDERMANS,
zuster van Kan. MUYLDERMANS.
In een volgende vergadering zal een der collega's van de afgestorvenen verzocht
worden het schrijven van de levensberichten te willen op zich nemen. Deze zullen
in het Jaarboek der Academie opgenomen worden.
***
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Aangeboden boeken.
Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie
aangeboden:
Door de Regeering:
Académie royale de Belgique. Classe des Lettres et des Sciences morales et
politiques. Mémoires, Coll. in 8o, T. XXIV, fasc. 3. Bayle, nouvelliste et critique
littéraire, suivi d'une nouvelle édition des pamphlets de Bayle contre le maréchal de
Luxembourg, par EDMOND LACOSTE.
Annuaire statistique de la Belgique et du Congo belge, 56e j. 1927-1928.
Door de Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam:
C.B.A. PROSPER, Social Elements in English Prose Fiction between 1700 and
1832.
T.S. VAN DER BIJ, Ontstaan en eerste Ontwikkeling van den Oorlog.
J.L. COHEN, Dante in de Nederlandsche Letterkunde.
H. ROOS, Japan in den Grooten Oceaan.
R.W. FEIKEMA, De Totstandkoming van de Schoolwet van Kappeyne.
J.B. BESANON, Essai sur le Théatre d'Henry Battaille.
W.J.M. BUCH, De Oost-Indische Compagnie en Quinam. De Betrekking der
Nederlanders met Annam in de XVIIe Eeuw.
H.E. ENTHOVEN, Van Tanger tot Agadir.
J.J. SOONS, Jeanne d'Arc au Théatre.
C.A. BAEHRENS, The origin of the masque.
D. VAN VUGT, Bijdrage tot de Aetiologie, Kliniek en Therapie van de Phlegmasia
Alba Dolens.
CH.G.J. DORNINCKX, Bijdrage tot de Kliniek en Therapie der Gynatresiën.
M. KISMAN, Manuëele Verwijdering der Plagenta.
J.H. PADTBERG, Kritische Beschouwingen betreffende Reactie's ter Bepaling van
het Geslacht van het Kind vóor de Geboorte.
A. VEDDER, Experimenteele en critische Bijdragen tot de Pathogenese en Therapie
van de ziekte van Addison-Biermer (Pernicieuse Anaemie).
J.G. WISSE, Bijdrage tot de Kennis omtrent de Pneumothoraxbehandeling bij
Longtuberculose.
E.A.M. IMMINK, Bijdrage tot de Kliniek van Pyloro- en Cardiospasmus.
P. POST, Bijdrage tot de Kennis van het Buffermengsel en het Cryolacgetal in
melk.
M.C. KEULEMANS, Die Produkte der Kohlensäureassimilation bei Tropaeolum
majus.
J. HAAK, Stelsels van Cirkels in de Ruimte.
N.W. DOORN, Absolute Intensiteitsmetingen in het Spectrum van Chromosfeer en
Corona der Zon, gedurende de totale Verduistering op 29 Juni 1927.
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M.C. DROSTE, Invloed van de Temperatuur op de Terugkaatsing van Licht door
Metalen.
G. TILMAN, De Dissociatie van Aethylchloride in Gastoestand.
J.M. JONGBLOED, Het afsterven van Bacterium Coli in steriel Water. Bijdrage tot
de kennis der Zelfreiniging van Water.
K.J. HOCKE HOOGENBOOM, De Hersenen van Polyodon Folium Lacép.
Mr. J. DEN DULK, Verzekering tegen wettelijke Aansprakelijkheid en verplichte
Verzekering van Motorrijtuigen.
Mr. J. VALKHOFF, De marxistiese Opvattingen over Recht en Staat.
Mr. BENNO J. STOKVIS, Rond het Misdrijf van frauduleusen Invoer.
F. HOLLANDER, Aansprakelijkheid van den Reeder volgens Art. 321 W.v.K.
Lijst van Aanwinsten van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Jaargang
1929, Nr 1.
Verslag van de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam over het jaar 1928.
Door het Kon. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, te Batavia:
Verhandelingen, Dl. 68, 4e stuk: ‘Kitab Toehpah’ en Tuhfat al Muhtadj li sjarkh
al Minhadj. Resultaten van een voorloopig onderzoek, met vertaling van den ‘Kitab
Toehpah’. door Dr. L. DE VRIES.
Feestbundel uitgegeven ter gelegenheid van zijn 150 jarig bestaan, 1778-1928.
Door de Technische Hoogeschool te Delft:
Programma der lessen, 1929-1930.
Door de ‘Kongelige Danske Videnskabernes Selskab’ te Kopenhagen:
Bulletin: juin 1928 - mai 1929.
Historish-filologiske Meddelelser. XVI, I: Principes de grammaire générale, par
LOUIS HJELMSLEV. - XVI, 3: On the antiquarian-historiographical activities of the
roman pontifical college, by C.W. WESTRUP. - XVII, I: L'Ordre des mots en français
moderne. 1e partie, par ANDREAS BLINKENBERG.
Door de ‘Académie des Sciences de l'Union des Republiques soviétiques socialistes.
Classe des Humanités’:
Bulletin 1929.
Door de ‘Université d'Etat à l'Extrême-Orient’ te Vladivostock:
Publications. Series: 2, no 1; 6 no 7; 7 no 12.
Mémoires: III, 8; V, I.
Door de Maatschappij ‘Voor God en Volk’, te Antwerpen:
Gedenkboek. Eeuwfeest Dr. Aug. Snieders, 1825-1925.
Door het Gemeentebestuur van Gent:
BOES, J., secretaris van het Stedelijk Archief te Gent: De Lieve, eerste Kunstmatige
verbinding tusschen Gent en de zee.
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Nederlandsch Liederboek, uitgegeven door het Willems-Fonds onder her
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toezicht van FL. VAN DUYSE. II. Balladen en verhalende liederen, enz. 4e druk.
Door den heer Dr. A. SCHILLINGS, leeraar bij het M.O. in Ned.-Indië: SCHILLINGS
ANDRÉ: Langs de wegen der beproeving. (Novellen.)
Een bundel verzen.
Feiten en gebeurtenissen uit de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde.
Jelleke. Novelle van het land.
Dit zijn van Heer Hendrik van Veldeke, die van Spalbeke was geboren, de dertig
verduitschte minneliederen, in het Nederlandsch herdicht.
Wegwijzer in de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde.
Het verliefde gild. (Oud-Hollandsche en Vlaamsche schilderlevens.)
Simme. (Een modern Dierdicht.)
Guido Gezelle, de Mensch en de Dichter.

Aangekochte boeken.
Nederlandsche Volkshumor op stad en dorp, land en volk, door JOZEF CORNELISSEN.
II.
Herdenkings-Album Alfons De Cock, 1850-1921.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Gent: Benoeming van den heer Weyler tot gouverneur der provincie
Oost-Vlaanderen. - Brief van 9 Oogst waarbij de heer WEYLER dank zegt voor den
welkomstgroet hem door de Academie ter gelegenheid zijner benoeming toegestuurd.
De Academie ontving van den heer Gouverneur WEYLER volgende uitnoodiging
gedagteekend 17 September 1929:
Ter gelegenheid zijner aanstelling, zal de Gouverneur der Provincie, M. KAREL
WEYLER, op Dinsdag 24 September, van 3 tot 5 ure, de overheden, de ambtenaars
en personen ontvangen die zich ten Provincialen Besture zullen willen aanbieden.
De heeren VANDEVELDE, bestuurder, GOEMANS, bestendig secretaris en WILLEMS,
werkend lid, hebben aan die uitnoodiging gevolg gegeven en den heer Gouverneur
der Provincie de hulde van de Academie gebracht.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

566
2o) Lodewijk de Koninck-hulde. - Bij brieve van 12 Augustus noodigt het uitvoerend
Komiteit van de Lodewijk de Koninck-hulde te Rethy, de Academie uit, zich te laten
vertegenwoordigen op de feestelijkheden van Zondag 1 September.
De heer onderbestuurder Prof. PERSYN was als afgevaardigde der Academie op
de plechtigheid aanwezig.
3o) Bezoek aan het Beauvoorde-Kasteel te Wulveringem. - Op Vrijdag 30 Augustus
zijn eenige leden der Academie op het Kasteel van Beauvoorde door Mevrouw de
Douairière Merghelynck ontvangen geworden en hebben de gelegenheid gehad de
kunstvoorwerpen door Jhr. Merghelynck in het kasteel bijeengebracht naar waarde
te schatten.
Mevr. Merghelynck werd op 't einde van het bezoek door den heer Bestuurder
voor haar vriendelijke ontvangst bedankt.
De volgende heeren leden maakten deel uit van de groep bezoekers: Prof. Dr.
A.-J.-J. VANDEVELDE, bestuurder; Prof. Dr. J. PERSYN, onderbestuurder, Dr. L.
GOEMANS, bestendig secretaris, FRANK LATEUR, O. WATTEZ, Prof. Dr. VERMEYLEN,
Prof. Dr. VERCOULLIE en Prof. Dr. SABBE, werkende leden; F.V. TOUSSAINT en Prof.
Dr. VAN DE WIJER, briefwisselende leden.

Mededeelingen namens commissien.
1o) Bestendige Commissie voor geschiedenis, bio- en bibliographie. - Prof. Dr. J.
MANSION, secretaris, legt verslag ter tafel over de Commissie-vergadering in den
voormiddag gehouden.
Waren aanwezig de heeren: Prof. Dr. M. SABBE, ondervoorzitter, Dr. K. DE FLOU,
IS. TEIRLINCK, Mr. LEONARD WILLEMS, Dr. L. GOEMANS, Dr. J. CUVELIER, leden,
en Prof. Dr. J. MANSION, lid-secretaris; Prof. VAN DE WIJER, Prof. VERDEYEN en
Dr. VAN MIERLO, hospiteerende leden.
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Aan de dagorde staat:
1o) Eenige Zuidnederlandsche schimpdichters tegen Frederik-Hendrik. - Lezing door
Prof. Dr. M. SABBE.
Prof. SABBE bespreekt een aantal gedichten uit het begin der XVIIe eeuw, die deel
uitmaken van de uitgebreide politieke letterkunde van dien tijd, waaraan spreker
reeds veel zorg besteed heeft en waarover wij door hem reeds veel hebben geleerd.
Hier hebben de, meest naamlooze, dichters het gemunt op Frederik-Hendrik en zijn
veldtocht in 1635. Vooral de verwoesting van Tienen en de belegering van Leuven
worden in felle bewoordingen herdacht en over den hekel gehaald. Slechts één dichter
maakt zijn naam bekend, zekere J.V. Gils, uit 's Gravenhage, die van allen onbekend
schijnt te zijn.
2o) De Speelman Hendrik, van Veldeke, gehandhaafd. - Lezing door Dr. J. VAN
MIERLO S.J.
Dr. VAN MIERLO had bij vroeger gelegenheid doen uitkomen, dat er geene bewijzen
bestaan voor de stelling dat HENDRIK VAN VELDEKE edelman of zelfs ridder geweest
zou zijn. Naar aanleiding van een schrijven van Dr. LYNA worden door spreker de
argumenten opnieuw uiteengezet waaruit valt af te leiden dat VELDEKE wel
ministerialis zal geweest zijn, misschien later in den adel verheven en stamvader van
het adellijk geslacht VAN VELDEKE. Maar een spoor van een geboren edelman
HENDRIK VAN VELDEKE is ook na het betoog van Dr. LYNA niet te vinden.
De Commissie stelt voor beide bijdragen op te nemen in de Verslagen en
Mededeelingen.
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. AM. JOOS,
Dr. L. GOEMANS, O. WATTEZ, Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE en Prof. Dr. J.
VERCOULLIE, leden.
In afwezigheid van den heer G. SEGERS, zal de heer O. WATTEZ het ambt van
secretaris waarnemen.
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Aan de dagorde staat:
1o) Over Natuurwetenschappen en Geschiedenis. Een onuitgegeven handschrift van
wijlen Julius Mac Leod, te lezen door Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE.
Prof. Dr. VANDEVELDE leest het stuk dat door Prof. Dr. MAC LEOD werd voorgedragen
in 1902 te Kortrijk, en dat niet verscheen in de Handelingen van het 6e Vlaamsch
Natuur- en Geneeskundig Congres te Kortrijk gehouden.
In 1915 zag die voordracht het licht te Manchester in het Engelsch.
De vergelijking tusschen het Vlaamsche stuk en de Engelsche verhandeling getiteld
The place of science in history, bewijst dat de twee werken van elkander gansch
onafhankelijk zijn.
De voorzitter stelt voor het stuk van wijlen Prof. Dr. MAC LEOD op te nemen in
de Verslagen en Mededeelingen. (Aangenomen.)

Dagorde.
1o) Nieuwe uitgaven van Leden der Academie. - Door Kan. AM. JOOS worden aan
de Academie aangeboden:
1o Brief aan een Sollicitante. (Drukkerij, Heuvelpoort, Gent.)
2o Gemakkelijke Meditaties voor Zusters-Ziekendiensters. (Druk. Vander Schelden,
Gent.)
o
3 Raadsels van het Vlaamsche Volk, 2e uitgaaf. (N.V. Standaard-Boekhandel.)
4o Vertelsels van het Vlaamsche Volk, 4 deelen, 2e uitgaaf. (N.V.
Standaard-Boekhandel, Brussel.)
o
5 Academische Lezingen, 3 deelen, 2e uitgaaf. (Uitg. Haseldonckx, Hoogstraten.)
6o Levenswijsheid en Menschenkennis, 2e uitgaaf, (N.V. Standaard-Boekhandel,
Brussel.)

Vanwege den Heer Dr. J. VAN DE WIJER, namens de Vlaamsche Toponymische
Vereeniging, wordt aangeboden, het tweede deel, 2e stuk, der Nomina Geographica
Flandrica met dankzegging voor de bereidwilligheid waarmede de,
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Academie toelating gegeven heeft om bijdragen uit hare Verslagen en Mededeelingen
te laten overdrukken, ten dienste der jonge studenten in Toponymie.
2o) Lezing door Mr. Leonard Willems: De ‘Karakteren’ van Richard Verstegen
(1619). Een bronnenstudie.
De Bestuurder wenscht spreker geluk en stelt voor de lezing in de Verslagen en
Mededeelingen op te nemen. - Aangenomen.
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Lijkrede
uitgesproken door Dr. L. Goemans, bestendig secretaris der K. Vl.
Academie, ten sterfhuize van Kan. Dr. J. Muyldermans, afgestorven
werkend lid, op 14 September 1929.
Uit naam van de Koninklijke Vlaamsche Academie, en bij ontstentenis van den heer
VANDEVELDE, bestuurder, alsook van den heer PERSIJN, onderbestuurder, die zich
beiden laten verontschuldigen op deze droeve plechtigheid niet te kunnen aanwezig
zijn, zij het mij veroorloofd een laatste hulde te brengen aan ons diepbetreurd medelid,
den Zeer Eerwaarden Heer Kannunik Dr. JAKOB MUYLDERMANS.
Pas twee weken geleden vergezelden wij naar zijn grafstede den grooten
Vlaamschen schrijver, KAREL VAN DE WOESTIJNE; nu treft ons een nieuwe, pijnlijke
slag.
Na den schepper van prachtige symbolen, die den geest en den roem van
Vlaanderen hebben verruimd, verdwijnt een man, werkzaam op zoo menig vruchtbaar
gebied, wiens talrijke schriften en toespraken zoovele daden waren, Land en Volk
ten goede.
Kannunik MUYLDERMANS was van natuur een strijder.
Zijn fiksche gestalte, zijn klare oogopslag, heel zijn voorkomen, en zijn taal zelve,
helder en kordaat, gaven bij de eerste kennismaking den indruk dat men te doen had
met een man zonder vaar noch vrees, met diepe overtuiging gewapend en nooit
onvoorbereid om zijn idealen tegenover wie ook, met zelfbewuste en bedaarde kracht
te verdedigen.
Iets had hij over zich, dat aan legertucht en militair gezag deed denken, al was het
dan ook door den vriendelijken glimlach en den gullen handdruk getemperd.
Aldus het beeld dat mij van hem is bijgebleven. Zoo zag ik hem jaren lang in de
zittingen van ons Genootschap, waaraan hij een deel van zijn beste krachten heeft
willen wijden.
Geen lid was trouwer op de vergaderingen aanwezig, geen heeft er meer werk
geleverd dan hij.
Reeds jaren door zijn Vlaamsche paedagogische en taalkundige studiën bekend,
werd hij door de Academie, den 17 Juni 1896 tot briefwisselend lid, en den- 30
September 1903 tot werkend lid
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verkozen. Hij bekleedde in 1911 het ambt van onderbestuurder, en gaf, tijdens de
verjaringsfeesten der Academie, verslag over onze werkzaamheden gedurende de
25 eerste Academische jaren.
Het bestuurschap werd hem het jaar daarop door zijn collega's toevertrouwd.
Hij was lid van verschillende bestendige Commissiën nl. voor Onderwijs, voor
Nieuwere Taal- en Letterkunde, voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie.
In ieder van deze Commissiën, alsook in de algemeene zittingen, waren zijn
lezingen talrijk en ze werden steeds met veel belangstelling gevolgd.
Van 1898 tot 1926 werden van hem meer dan vijftig, soms omvangrijke bijdragen
zoowel in de Verslagen en Mededeelingen als in de Jaarboeken opgenomen.
In de jaren 1927 en '28, toen de aanvallen zijner kwaal hem tot rust vermaanden,
heeft hij desondanks met verdubbelden ijver naar de pen gegrepen.
In 1927, verschenen van zijne hand achtereenvolgens in de Academie studiën als:
De Jeugd voor het boek der Natuur, Pieter Dubois herdacht, Twee Norbertijnen van
Tongerloo.
In 1928 geeft hij ons Constant Devillers, zijn leven en zijn schriften, Joannes
Vanden Elsken, eindelijk de Levenschets van Zijne Hoogwaardigheid Martinus
Hubertus Rutten, bisschop van Luik.
De tijd is niet gekomen om een volledig overzicht te leveren van Dr.
MUYLDERMAN'S paedagogische, historische, taal- en letterkundige werkzaamheid.
Toch mag hier gezegd, dat het levensbericht van Mgr. RUTTEN, door hem, zooals
gezegd, in den laatsten tijd geschreven, in hooge mate treffend en welsprekend is.
Geen wonder!
Buiten de godsdienstige gemeenschapsbanden, bestond er tusschen den
Hoogwaardigen Kerkvoogd en Kannunik MUYLDERMANS een om zoo te zeggen
broederlijke verwantschap van denkbeelden ten opzichte van Staat, Volk en Taal.
Op elke bladzijde voelt men de liefde trillen waarmee hij zijn onderwerp behandelt,
als zijnde de weerspiegeling van zijn eigen geest, zijn eigen gemoed en, mutatis
mutandis, zijn eigen leven.
Over de laatste dagen van Mgr. RUTTEN luidt het in zijn opstel:
‘Men zou bijna zeggen, dat hij, in 't bewustzijn van den grooten dag van scheiden,
al de liefde zijns vaderherten ten bate
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van zijn volk moest uitwerken in daden. Zie hem optreden, kalm maar onwrikbaar,
overal waar het de belangen van dat volk geldt. Hij spreekt recht door, bewimpelt
zijn woorden niet, want de kennis van zijn volk heeft hem dat volk leeren beminnen;
die liefde heeft overtuiging gebaard, en die overtuiging, met de natuurlijke oprechtheid
van zijn karakter te zamen, maakte van hem den man uit één stuk, die geen aarzelen,
geen wankelen kent.’
Zoo schreef, verleden jaar, over den Vlaamschgezinden Bisschop, de
Vlaamschgezinde priester en geleerde. Niet alleen schetste hij toen in deze klare en
ongekunstelde taal zijn eigen beeltenis, maar voorspelde ook onbewust zijn eigen
lot.
En, zooals men van Mgr. RUTTEN heeft gezegd, dat hij streed en stierf als een
goed soldaat, zoo kunnen wij ook van den Vlaamschen priester MUYLDERMANS
getuigen, dat hij viel op het veld van eer, strijdend in 't eerste gelid voor 's volks
hoogste rechten. Hij viel, maar zijn herinnering zal blijven leven in 't hart van al de
welgeaarde Vlamingen, en de Koninklijke Vlaamsche Academie in 't bizonder zal
hem immer met eerbiedige dankbaarheid gedenken.
Moge het werk van den Vlaamsche strijder gedijen op aarde en de verdiensten
van den priester in de Eeuwigheid!
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Natuurwetenschap en geschiedenis
Een onuitgegeven handschrift(1) van wijlen Prof. Dr. Julius Mac Leod
Werkend Lid der Kon. Vlaamsche Academie.
De geschiedenis der wetenschap leert ons dat er tusschen de verschillende onderdeelen
der menschelijke kennis, hoe langer hoe meer samenwerking ontstaat. Er bestaat een
duidelijk streven naar eenheid in het denken, eenheid in de methode, en dit zal ons
brengen tot de eenheid der wetenschap, ondanks de steeds toenemende
verscheidenheid der bestudeerde onderwerpen.
Wij zien, bij voorbeeld, dat de wiskundige methoden, in den loop der laatste twee
eeuwen, door de natuurkunde op steeds toenemende wijze werden aangewend tot
het oplossen van tallooze vraagstukken, - in die mate, dat de natuurkunde thans
wezenlijk een wiskundige wetenschap is geworden. De scheikunde heeft op hare
beurt de hulp der natuurkunde ingeroepen, en de samenwer-

(1) De Levenschets van Julius Mac Leod, in het Jaarboek voor 1921 van de Kon. Vlaamsche
Academie, vermeldt (blz. 74) over dit werk het volgende:
‘Voordracht waarvan enkel de titel wordt aangegeven, gehouden op het Stadhuis van Kortrijk,
den 27 Sept. 1902. Onuitgegeven gebleven. Deze voordracht werd echter in 1915 in het
Engelsch te Manchester in het licht gebracht.’ Het handschrift onlangs in de nagelaten papieren
van Mac Leod terug gevonden betreft eene voordracht op het 6e Vlaamsch Natuur- en
Geneeskundig Congres te Kortrijk, op 27-28 Sept. 1902 gehouden. De reden waarom het
stuk in de Handelingen van dit Congres, en later, niet is verschenen, blijft onbekend. De
vergelijking tusschen dit handschrift en de Engelsche verhandeling van 1915 betiteld: The
place of science in history bewijst dat de twee werken van elkander gansch onafhankelijk
zijn. Het handschrift werd door Prof. Dr. Alb. J.J. Vande Velde in een der Commissiezittingen
der Kon. Vlaamsche Academie op 25 Sept. 1929 gelezen.
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king die aldus ontstond heeft het aanzijn gegeven aan een nieuwe wetenschap, de
physico-chemie of physische scheikunde(1).
De biologie is uit hare afzondering getreden; zij heeft de methoden der natuurkunde
en der scheikunde toegepast op de studie der levende wezens en daardoor werden
tevens een aantal toepassingen der wiskunde op het gebied der biologie overgebracht(2),
terwijl van een anderen kant sommige wiskundige methoden rechtstreeks aangewend
werden bij de studie der erfelijkheid en der veranderlijkheid(3).
De geneeskundige wetenschappen hebben eveneens, hoe langer hoe meer
hulpmiddelen ontleend aan andere wetenschappen. Op het gebied der anatomie is er
samenwerking ontstaan tusschen den geneeskundige en den zooloog; de vergelijkende
ontleedkunde en ontwikkelingsgeschiedenis hebben immers nieuw licht geworpen
op onze kennis van den lichaamsbouw van den mensch. De dierkunde heeft den
geneeskundige bekend gemaakt met de levenswijs en de gedaanteverwisselingen
van de woekerdieren die den mensch aantasten. De studie van een aanzienlijke
gedeelte der menschelijke physiologie is thans onmogelijk geworden zonder een
grondige kennis van de natuur- en de scheikunde. De eigenschappen en de werking
der geneesmiddelen brengen den geneesheer reeds op het gebied der physico-chemie(4).
Onze kennis van de eigenschappen der levende cel en van de erfelijkheid werd
aanzienlijk bevorderd door de onderzoekingen der plantenkundigen. Op het gebied
der gezondheidsleer ontstaat samenwerking tusschen den geneesheer, den
scheikundige en den veeaarts. De bacteriologie en de moderne leer der besmetting
hebben in het laboratorium der biologen haren oorsrong.
De bovengenoemde wetenschappen worden aldus gaandeweg tot één geheel
vereenigd en ondergaan tevens hoe langer hoe meer den invloed der wiskunde.

(1) Zie het voortreffelijk werk van Prof. COHEN: Voordrachten over physische scheikunde voor
Geneeskundigen.
(2) Zie, bij voorbeeld, de verhandeling van J.W. LANGELAAN, Het entropieprincipe in de
physiologie. - Verslagen der wis- en natuurk. afd. der Kon. Akademie te Amsterdam, 1902;
1e, 2e en 3e mededeeling.
(3) Zie, bij voorbeeld, in de handelingen der Vlaamsche natuur- en geneeskundige Congressen,
de mededeelingen van Wasteels, Van de Velde, De Bruycker, Mac Leod, enz.
(4) Zie het geciteerde werk van COHEN; de werken van HAMBURGER, enz.
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De studie der natuur- en der scheikunde, en bijgevolg ook der biologische
wetenschappen, is thans nagenoeg onmogelijk geworden zonder een voldoende
kennis der wiskunde. Men mag voorzeggen dat de student in de biologische en
geneeskundige wetenschappen, over enkele jaren, schier evenveel behoefte zal hebben
aan wiskundige kennis als de tegenwoordige ingenieur. Het is van nu af een dringende
noodwendigheid aan de toekomstige geneeskundigen en biologen in de hoogere
klassen van het middelbaar onderwijs, die onontbeerlijke kennis te verstrekken.
Het is te betreuren dat sommige geleerden, die vroeger op het gebied der
wetenschap blijken hebben gegeven van groot talent en dientengevolge in ons land
met een hoog wetenschappelijk gezag zijn bekleed, de eischen der toekomst niet
beter inzien en thans hun invloedhebbend woord laten hooren ten voordeele van den
slentergeest waardoor onze tegenwoordige studenten later onvermijdelijk in een staat
van inferioriteit zullen gebracht zijn.
Keeren wij tot ons onderwerp terug. Terwijl de biologische wetenschappen aldus
den invloed van de natuurkunde, de scheikunde en de wiskunde ondergaan, oefenen
zij, van een anderen kant, een aanzienlijken invloed uit op den vooruitgang van
wetenschappen, die vroeger met de biologie geenerlei betrekkingen hadden. Aldus
zien wij, op het gebied der taalkunde, de methoden der physiologie toepassingen
vinden bij de studie der phonetiek. Toen Prof. GALLEE, hoogleeraar in de philologie
aan de hoogeschool te Utrecht, voor enkele jaren te Gent twee voordrachten hield
over het registreeren der stembewegingen bij den mensch, werden de hulpmiddelen
van het physiologisch laboratorium ter zijner beschikking gesteld, en de aanwezige
studenten in de geneeskunde verstonden den spreker beter dan de studenten in de
philologie die de voordrachten bijwoonden.
De studie der geestesverschijnselen of psychologie is proefondervindelijk geworden
en heeft hare onderzoekingsmiddelen en werktuigen aan het physiologisch
laboratorium ontleend.
De opvoedkundige heeft begrepen, dat de geest van het kind gedragen wordt door
een levend, groeiend lichaam en onderwijs ontvangt door de tusschenkomst van
levende zintuigen, en dat hij bij het volbrengen zijner taak, gedwongen is rekening
te houden met de eischen van het leven en van den groei van het kind. Hij is te rade
gegaan met de biologie, met de proefondervindelijke psychologie, en met de
geneeskunde, en aldus is er, nevens de eigen-
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lijke opvoedkunde, een nieuwe wetenschap ontstaan, de paedologie(1).
Ook over de sociale en geschiedkundige wetenschappen breidt de natuurwetenschap
voortdurend haren invloed uit. Er is hier niet alleen sprake van feiten en
verschijnselen, die door den natuuronderzoeker aan den beoefenaar der sociale
wetenschappen worden bekend gemaakt, zooals wij verder zullen zien; het geldt ook
beginselen, leidende gedachten en methoden, die op het arbeidsveld van den
natuuronderzoeker zijn gegroeid en in dienst worden gebracht van den socioloog en
den geschiedkundige.
De verregaande specialisatie die in ons hooger onderwijs heerscht, heeft te veel
onze aandacht afgewend van die steeds toenemende samenwerking tusschen
verschillende wetenschappen, - en dit wordt nu reeds een ernstige hinderpaal voor
den wetenschappelijken vooruitgang.
Het is voldoende enkele moderne werken of verhandelingen over geschiedenis te
lezen, om daarin een aantal onderwerpen te vinden, waarvan de bespreking den lezer
op het gebied der natuurlijke wetenschappen brengt.
Aldus schrijft de Duitsche geschiedkundige LAMPRECHT(2) het volgende: ‘Tot de
natuurlijke factoren (die de geschiedenis der volkeren beheerschen) worden gerekend:
het klimaat, de samenstelling en de gesteldheid van den bodem, de verdeeling van
land en water, het natuurtooneel en de natuurverschijnselen, de plantengroei en de
dierenwereld, de anthropologische kenmerken en in 't algemeen de physische
eigenschappen van den mensch. Die factoren nu zijn doorgaans constant; het zijn
dus blijvende oorzaken der historische ontwikkeling. Deze ontwikkeling is dikwijls
eene aanpassing der menschen aan die factoren: men kan ze bijgevolg ook
voorwaarden van het historische leven noemen. Het ligt voor de hand, dat dit
toepasselijk is op de lagere cultuurtoestanden; GERLAND beschouwt zelfs de
verschillen tusschen de menschenrassen als een voortbrengsel van de ver-

(1) Zie de vier reeds verschenen jaargangen (1900-1903) van het Paedologisch Jaarboek, onder
redactie van Prof. Dr. SCHUYTEN. (Nederl. Boekhandel. Antwerpen-Gent). - Zie ook
SCHUYTEN'S mededeelingen in de handelingen van dit Congres.
(2) LAMPRECHT, Was ist Culturgeschichte? blz. 111. - Deutsche Zeitschrift fur
Geschichtswissenschaft, 1896-97.
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vorming van één homogeenen grondvorm door aanpassing aan de omgeving.
Hetzelfde geldt echter ook de tijdperken van hoogere beschaving. Het is immers eene
dwaling te meenen dat de mensch des te onafhankelijker wordt van de Natuur,
naarmate ze door hem grondiger bestudeerd en ten voordeele aangewend wordt. Wij
maken ons wel is waar van bepaalde natuurlijke toevallen onafhankelijker, naarmate
wij onze betrekkingen met de natuur vermenigvuldigen. Maar de vermenigvuldiging
zelve, als is ze tevens heerschappij, laat onzen samenhang met de natuur toch steeds
duidelijker blijken.’
Het maakt den indruk alsof het bovenstaande geschreven was door een
natuuronderzoeker. Wij vinden hier immers de opgave der natuurwetenschappelijke
kennis die bij de studie der geschiedenis onontbeerlijk is.
Aldus zal de geschiedkundige, die het leven, de instellingen en de letterkunde van
de klassieke volkeren der Oudheid, wil bestudeeren, een duidelijk en volledig
denkbeeld moeten hebben van het klimaat van Italië en Griekenland. Hij zal b.v.
moeten weten op welke wijze de seizoenen op elkander volgen, welke weergesteldheid
in ieder seizoen heerscht, in welken toestand het plantenrijk zich in ieder jaargetijde
bevindt. Het zal voor hem hoogst wenschelijk zijn voldoende bekend te zijn met den
plantengroei van Zuid-Europa; hij zal b.v. moeten weten dat, in Zuid-Italië en in
Griekenland, een bosch en een weide aanzienlijk verschillen van hetgeen wij, in het
midden Europeesche laagland, onder diezelfde namen kennen. Het klimaat en de
plantengroei hebben immers, in menig geval, hun stempel gedrukt op het leven van
het volk; het zijn voorwaarden van het historisch leven.
Wanneer de Geschiedenis ons spreekt van vervorming der menschenrassen en van
aanpassing aan de omgeving, - is het niet voldoende in 't algemeen te weten, dat de
mensch gewijzigd wordt door de omstandigheden waaronder hij leeft en dat hij zich
aan die omstandigheden kan aanpassen. Hier dienen een aantal verschillende gevallen
onderscheiden te worden, - b.v. de eigenlijke aanpassing, waarbij de individueele
aanpassing en de aanpassing van het ras door teeltkeus met elkander niet mogen
verward worden, en verder de wijzigingen zonder aanpassing en het ontwaken van
verborgen erfelijke eigenschappen door uitwendige
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invloeden(1). De studie dezer onderwerpen staat in een nauw verband met het begrip
ras, waarvan eveneens in de geschiedkundige werken telkens opnieuw sprake is.
Daarbij wordt echter veelal op een zeer oppervlakkige wijze te werk gegaan. Men
spreekt van de eigenschappen van het ras, van de vermenging der rassen, van krachtige
rassen en zwakke rasesn, van de overheersching van het eene ras boven het ander,
enz. Men schijnt echter niet te vermoeden dat men hier staat tegenover algemeene
zeer ingewikkelde vraagstukken, waarvan de oplossing alleen van de biologie kan
verwacht worden. Met onze tegenwoordige kennis van de wetten der erfelijkheid
wordt op geschiedkundig gebied schier geen rekening gehouden.
Van den strijd voor het bestaan, die met de vorige onderwerpen in een nauw
verband staat, maken vele geschiedkundigen zich een hoogst oppervlakkige en
eenzijdige voorstelling. In een voordracht, die wij een jaar geleden(2) te Brugge hielden,
hebben wij reeds de aandacht gevestigd op de verkeerde begrippen, die door de
uitdrukking strijd voor het bestaan verspreid worden. De geschiedschrijver, die niet
voldoende bekend is met de theorie van den strijd voor het bestaan, zooals ze reeds
door de natuuronderzoekers is opgebouwd, zal groot gevaar loopen van sommige
historische verschijnselen eene verkeerde verklaring te geven.
Enkele oppervlakkige begrippen en algemeene bepalingen zijn niet voldoende om
den geschiedkundigen te dezen aanzien voor te lichten. Grondiger studie is
onontbeerlijk.
In de moderne geschiedkundige werken wordt veel belang gehecht aan hetgeen
men massaverschijnselen noemt, d.w.z. verschijnselen die afhangen van de
gelijktijdige werking van een aanzienlijke menigte menschen, b.v. een geheel volk.
Dergelijke verschijnselen kunnen bestudeerd worden door middel van de statistische
methode. Ook op dit gebied zal de geschiedkundige er voordeel bij vinden met de
biologie te rade te gaan.
In vele gevallen bestudeert de moderne biologie een levensverschijnsel door het
onderzoek van grootere of kleinere groepen

(1) Zie onze voordracht over De invloed der levensvoorwaarden en de sociale
verantwoordelijkheid.- Handelingen van het vierde Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig
Congres, gehouden te Brussel, 30 September 1900.
(2) Strijd voor het bestaan en sociale verantwoordelijkheid. - Handelingen van het vijfde Vl.
Natuur- en Geneeskundig Congres, gehouden te Brugge, 28-29 September 1901.
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levende wezens. Een dergelijke groep wordt vooreerst als eene eenheid beschouwd;
door middel van de statistiek tracht men de eigenschappen en de levensverschijnselen
van een dergelijke eenheid of massa in 't algemeen te leeren kennen. Door een
dergelijke studie der massaverschijnselen wordt de bioloog op den weg gebracht die
hem tot een grondiger kennis der individueele eigenschappen en verschijnselen moet
leiden. Hij leert de kunst om talrijke individueele gevallen te rangschikken, en in
groepen te brengen, om ieder individu te beoordeelen in betrekking tot de overige
individuen van de beschouwde groep. Die methode (biometrie of biostatistiek) geeft
ons het middel om de massaverschijnselen aan de analyse te onderwerpen en heeft
ons reeds in menig geval toegelaten onze kennis van de betrekkingen tusschen
oorzaken en gevolgen uit te breiden. Diezelfde methode kan toegepast worden op
de studie der sociale en historische verschijnselen. De geschiedkundige, die eene
natie wil beschouwen als eene eenheid en de massaverschijnselen wil nagaan, zal
moeilijk te dezen aanzien een betere leerschool vinden dan de biometrie; deze
wetenschap zal hem daarenboven een duidelijk denkbeeld geven van de beteekenis
van het woord toeval, en hem door voorbeelden leeren dat de toevallige verschijnselen
zelve geenszins aan de wetenschappelijke verklaring ontrtokken zijn, maar aan
algemeene wetten gehoorzamen.
Men gelieve op te merken dat wij hier niets anders hebben gedaan dan enkele
punten, waarvan de belangrijkheid door een meester in de geschiedenis, nl.
LAMPRECHT, in enkele woorden werd aangeduid, uitvoeriger te bespreken. Wij
hebben getracht aan te toonen dat de geschiedkundige, die den invloed der natuurlijke
factoren op den gang der geschiedenis wil bestudeeren, eenigszins dieper moet
doordringen in de kennis der natuurlijke wetenschappen en inzonderheid der biologie,
- op een gelijke wijze als de bioloog genoodzaakt wordt een gedeelte van zijn tijd te
besteden aan de studie der natuurkunde, der scheikunde en der wiskunde. De
geschiedkundige, die niet voldoende bekend is met de natuurwetenschappen zou
voorzichtig handelen door de natuurlijke factoren der geschiedenis, - en o.a. al hetgeen
betrekking heeft op de eigenschappen van het ras, de erfelijkheid de invloed der
levensvoorwaarden, de aanpassing en de strijd voor het bestaan, - en zijne geschriften
zooveel mogelijk onbesproken te laten, ten einde dwalingen te vermijden.
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Daarentegen zal men wellicht inbrengen dat het arbeidsveld van den geschiedkundige
nu reeds zeer uitgebreid is, en dat er hem diensvolgens geen tijd overblijft om de
natuurlijke wetenschappen te bestudeeren. Die tegenwerping is niet ongegrond. Zij
verliest echter veel van hare belangrijkheid als men bedenkt dat, in alle beschaafde
landen, in het middelbaar onderwijs, de natuurlijke wetenschappen thans veel beter
onderwezen worden dan vroeger het geval was. Eenieder die hoogere studiën wil
doen, en dus ook de toekomstige doctor in de geschiedenis, wordt aldus in de
gelegenheid gesteld althans de beginselen der natuurlijke wetenschappen aan te
leeren.
Het ware daarenboven zeer wenschelijk indien bij de studie van sommige
onderwerpen, samenwerking kon tot stand komen tusschen een geschiedkundige en
een bioloog, - op een gelijke wijze als er nu reeds samenwerking bestaat tusschen
biologen en wiskundigen. Een dergelijke samenwerking, tusschen beoefenaren van
verschillende wetenschappen, is een uitstekend middel om de nadeelige gevolgen
der overdreven specialisatie te bestrijden, - te meer daar die samenwerking aanleiding
geeft tot nadere kennismaking en wederkeerige kritiek.
Er bestaan thans, op het gebied der geschiedkundige wetenschappen, twee groote
richtingen of methoden, die wij de individualistische en de collectivistische kunnen
noemen.
De individualistische methode werd gedurende de tweede helft der XVIIIe en de
eerste helft der XIXe eeuw gevolgd. Deze methode houdt vooral rekening met de
geschiedenis der staten en der historische personaliteiten (individuen) en verder met
de geschiedenis der menscheid als een geheel beschouwd. De meeste groote
historische werken die gedurende het genoemd tijdvak geschreven werden zijn een
voortbrengsel van die methode; het is grootendeels op die wijze dat men ons allen
de geschiedenis onderwezen heeft.
Wanneer wij bij voorbeeld denken aan de XVIIe eeuw, komen ons vooreerst de
namen van enkele vorsten en staatslieden voor den geest, - b.v. Lodewijk XIV,
Mazarin, Colbert, enz. enz. - verder de namen van krijgslieden, veldslagen,
belegeringen, verdragen. Wij hebben geleerd in welke gevallen de verdeeling van
de nalatenschap van een vorst aanleiding gaf tot bloedige oorlogen; wij heb-
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ben vernomen hoe groot de legers waren, hoeveel oorlogschepen verzwolgen werden.
Europa werd ons voorgesteld als bestaande uit een zeker aantal staten, die ieder een
zeker gebied omvatten; die staten wonnen en verloren provinciën, ten gevolge van
erfenissen, veldslagen, verdragen, - en telkens werden de gekleurde grenslijnen op
de kaart verplaatst. Ieder staat werd geleid door den wil van enkele personen of van
een enkelen persoon. Staten en personen werden in een helder licht op het tooneel
gebracht, en op den achtergrond, in een nevel gehuld, stonden de volkeren, de natiën,
die de soldaten leverden en de millioenen betaalden. De menschen, wier woningen
door roemruchtige krijgslieden werden verwoest, bleven achter de schermen.
De collectivitische(1) of nieuwe methode tracht daarentegen de geschiedenis der
natiën, der volkeren te leeren kennen.
Volgens deze methode zouden wij, bij voorbeeld, een leergang over de geschiedenis
der XVIIe eeuw kunnen beginnen met aan den leerling enkele kunstvoorbrengselen
te laten zien, uit de eerste jaren dier eeuw en ze vergelijken met gelijksoortige
voortbrengselen van het einde derzelfde eeuw. Wij zouden hem daarna enkele stukken
voorlezen uit schrijvers van 't begin en van 't einde der eeuw. Verder zouden wij bij
voorbeeld mededeelen op welke wijze een brief overgebracht werd en hoelang hij
op weg was van Parijs naar Brussel en van Brussel naar Amsterdam in 't jaar 1600
en in 't jaar 1700. Daarop zou eene beschrijving volgen van de straffen die
uitgesproken werden tegen misdadigers bij het begin en bij het einde der XVIIe eeuw,
- en eindelijk zouden wij een denkbeeld geven van de inrichting eener school, van
het onderwijs dat er gegeven werd, b.v. in eene onzer groote steden, omstreeks 1600
en omstreeks 1700.
Na een dergelijke inleidingsles te hebben bijgewoond zou de leerling zich van de
geschiedenis der XVIIe eeuw een geheel ander denkbeeld vormen dan door het
gewoon onderwijs.
Hij zou dadelijk begrijpen dat ieder natie, in den loop dier eeuw, diepe wijzigingen
heeft ondergaan. Zijne belangstelling zou opgewekt worden; hij zou vragen hoe die
wijzigingen tot stand zijn gekomen. De nieuwe methode der geschiedenis tracht een
dergelijke vraag te beantwoorden.

(1) Hier is volstrekt geen sprake van het economisch stelsel dat men collectivisme noemt. - Ten
einde misverstand te vermijden zullen wij voortaan spreken van nieuwe richting of nieuwe
methode.
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Ten einde een duidelijk denkbeeld te geven van de nieuwe methode der geschiedenis
zullen wij een bepaald voorbeeld ontleenen aan Lamprecht.
Deze geschiedschrijver verdeelt de geschiedenis van Duitschland in een zeker
aantal tijdvakken die overeenstemmen met de successieve toestanden die de natie in
hare historische ontwikkeling doorloopen heeft. Ieder tijdvak wordt in 't algemeen
gekenmerkt door een geestesleven en een gemoedstoestand waardoor het zich van
de overige onderscheidt. Tusschen de achtereenvolgende tijdvakken bestaan trouwens
geen scherpe grenzen, maar geleidelijke overgangen.
Lamprecht bestudeerde vooreerst de bronnen der Duitsche kerkgeschiedenis,
daarna die der Duitsche geschiedenis in de tiende eeuw. Daardoor werd hij overtuigd
dat de geestesgestemdheid te dien tijde volkomen verschilde van die van den
tegenwoordigen tijd.
Ten einde de kennis die hij door het onderzoek der geschreven oorkonden verkregen
had, verder uit te breiden, bestudeerde hij de dichtkunst en de beeldende kunst
derzelfde eeuw, en daardoor werd zijn eerste ervaring bevestigd: de zeden, de
letterkunde en de gestemdheid van den geest der beeldende kunsten getuigden van
denzelfden algemeene tijdgeest.
Lamprecht ondervond daarbij dat het verband tusschen dien tijdgeest en de
tegenwoordige toestanden alleen kon begrepen worden door de kennis van de
achtereenvolgende veranderingen die door de eeuwen heen, sedert de tiende eeuw
tot den tegenwoordigen tijd, tot stand zijn gekomen.
Aldus werd de taak, die Lamprecht zich had gesteld uitgebreid tot de studie van
de successieve perioden der geestesgestemdheid gedurende de laatste acht eeuwen
der Duitsche geschiedenis. Hij zette diensvolgens zijne onderzoekingen voort, en
bestudeerde vooral de geschiedenis der kunst en der letterkunde. Toen hij voor die
beide uitingen van het geestesleven en later voor de ontwikkeling van het godsdienstig
gevoel, van de zeden en van het recht de diep gelegen oorzaken trachtte te ontdekken,
vond hij voor al die verschijnselen een gemeenschappelijken grondslag.
Lamprecht onderscheidt te dezen aanzien in de Duitsche geschiedenis de volgende
tijdvakken:
Ie tijdvak: omvat de geschiedenis van het Duitsche volk vóór de Xe eeuw, zoover
opklimmend in het verleden als de bestaande
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bronnen dit toelaten. Dit is het symbolistisch tijdvak. Op het gebied der schilderkunst
wordt het gekenmerkt door een ruwe nabootsing van den uitwendigen vorm der
voorwerpen; de kleuren zijn zuiver ornamentaal (gele paarden, roode boomen, enz.).
Het IIe tijdvak gaat van de tiende tot de dertiende eeuw. Het weergeven van de
omtrekken der voorwerpen wordt reeds volmaakter, en de kleuren zijn niet langer
zuiver ornamentaal, maar verkrijgen hare natuurlijke waarde. Dit is het tijdvak van
het typismus.
Het IIIe tijdvak wordt conventionalistisch genoemd; het begint met de XIIIe en
eindigt met de XVe eeuw. Hier wordt de kunst om de omtrekken der voorwerpen
weer te geven bijna volmaakt; zij blijft alleen nog onderworpen aan jeweilige
modeïnvloeden. Tevens wordt de kunstenaar bekwaam om tafereelen samen te stellen.
Het IVe of individualistisch tijdvak begint met de XVIe eeuw en eindigt omstreeks
het midden der achttiende. Thans wordt de heerschappij van den kunstenaar over
den vorm volkomen, en in de tafereelen uit dien tijd wordt de locale kleur
weergegeven. Het licht komt echter nog niet tot zijn recht. Het menschelijk portret
wordt tot een hoogen graad van volmaaktheid gebracht, terwijl de kunst van den
landschapschilder op een lager peil blijft staan.
Het Ve of subjectivistisch tijdvak begint allengs omstreeks het midden der XVIIIe
eeuw. Nu wordt het licht op zijne beurt door den kunstenaar bemachtigd, en tevens
wordt het landschap tot volmaaktheid gebracht.
Door de studie van de genoemde vijf tijdvakken der geestesgestemdheid, waarvan
wij hier de kenmerken in zeer enkele woorden hebben aangegeven, - werd Lamprecht
tot de ontdekking van een zeer merkwaardige correlatie gebracht. De vijf tijdvakken
van de ontwikkeling der geestesbeschaving stemmen in hoofdzaak overeen met
evenveel tijdvakken van de geschiedenis der maatschappelijke huishouding. Met
andere woorden, geestescultuur en materieele cultuur ontwikkelen zich hand in hand.
Gedurende het eerste of symbolistisch tijdvak was de voornaamste vorm van den
rijkdom het grondbezit: ieder bezitter woonde op zijn eigen grond, of, anders gezegd,
ieder landbouwer was eigenaar van den grond dien hij bewerkte.
Gedurende het tweede of typistisch tijdvak bestond het ge-
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meenschappelijk grondbezit. Gedurende het derde of conventionalistisch tijdvak
blijft de grond nog de rijkdom bij uitnemendheid, maar het gemeenschappelijk of
collectief grondbezit wordt vervangen door het individueel bezit. De plaats der
bezittende groepen wordt ingenomen door een grondheer.
Het vierde of individualistisch tijdvak stemt overeen met het gemeenschappelijk
of collectief uitoefenen van handel en nijverheid. De bodem heeft opgehouden de
voornaamste vorm van den rijkdom te zijn; in zijne plaats is het geld getreden. Het
is het tijdperk der gilden en soortgelijke instellingen.
Gedurende het vijfde of subjectivistisch tijdvak worden, op het gebied van handel
en nijverheid, de collectiviteiten of groepen door individuen vervangen.
Wanneer wij nu op die verschillende perioden der Duitsche geschiedenis een
algemeenere blik werpen ontwaren wij, door de eeuwen heen, eene neiging om het
maatschappelijk - en dus ook het individueel - geestesleven tot hoogere kracht te
brengen. Van het eene tijdvak tot het ander wordt de kunst volmaakter; de nuancen
worden fijner, (die Affekte ausgeglichener); de kunstenaar dringt dieper door in het
aanschouwen der natuur en verkrijgt daarvan een vollediger voorstelling. Tevens
bereikt de maatschappelijke huishouding een grootere intensiteit, een grootere
levenskracht.
Hier dient opgemerkt te worden dat de hooger aangegeven kenmerken van ieder
tijdvak gelden voor den algemeenen toestand, met andere woorden voor de gemiddelde
waarde van het beschouwde tijdvak. Het is dus volkomen denkbaar dat, bij voorbeeld,
bij het einde van het derde tijdvak, het geld reeds in vele gevallen de grondslag van
den rijkdom was. Zoolang echter die gevallen de meerderheid niet vormden, was het
tijdvak van het collectief geldbezit nog niet aangebroken. Evenzoo kan de kunst, bij
het begin van een tijdvak, nog het aanzijn geven aan voortbrengselen die de
kenmerken van het vorige tijdvak vertoonen, enz. Op die wijze gaan de verschillende
perioden trapsgewijze in elkander over.
Wij willen hier niet onderzoeken of de bovenstaande verdeeling der Duitsche
geschiedenis in vijf perioden als definitief kan beschouwd worden, - of de grenzen
van de perioden en hare kenmerken niet vatbaar zijn voor kritieken, - of er later geene
redenen zullen gevonden worden om de verdeeling verder te drijven en een grooter
aantal tijdvakken te onderscheiden. Daartoe
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zijn wij trouwens geenszins bevoegd. Ons eenig doel is geweest door deze zeer
beknopte uiteenzetting een denkbeeld te geven van Lamprecht's methode.
Lamprecht tracht de successieve toestanden van een volk te leeren kennen op een
gelijke wijze als de bioloog de successieve ontwikkelingstoestanden van een levend
wezen bestudeert. Dit is de hoofdzaak.
Kindsheid, jongelingsjaren, volwassenheid, grijsheid, afgeleefdheid zijn tijdperken
die, in 't algemeen, in 't leven van ieder individu op elkander volgen, doch veel
verscheidenheid en veel onregelmatigheden vertoonen. Evenzoo kan men in het leven
van ieder volk, als een geheel beschouwd, een zeker aantal perioden onderscheiden,
waartusschen geen scherpe grenzen bestaan, en die van het eene volk tot het ander
verschillen kunnen vertoonen. Lamprecht spreekt de meening uit dat de perioden,
die hij in de Duitsche geschiedenis onderscheiden heeft, in hoofdzaak (mutatis
mutandis) teruggevonden worden in de geschiedenis van de West-Europeesche natiën
en van de volkeren der klassieke Oudheid.
Lamprecht's methode is als het ware ontleend aan de natuurlijke wetenschappen:
de bioloog verzamelt immers een voldoende aantal feiten; hij brengt die feiten in
groepen of reeksen; hij zoekt voor iedere groep een gemiddelde of typische waarde
en tracht te ontdekken of er tusschen de gevonden feitenreeksen correlatie bestaat.
Op die wijze wordt een algemeen overzicht verkregen van hetgeen te voren niets
anders was dan een rammelende feitenmassa; daardoor wordt de weg gebaand die
ons leiden kan naar eene grondige kennis van de betrekkingen tusschen oorzaken en
gevolgen, d.w.z. van de natuurlijke wetten die de verschijnselen beheerschen.
Op een gelijke wijze tracht LAMPRECHT in het leven der maatschappijen historische
wetten te ontdekken: vooreerst worden de massaverschijnselen nagegaan, d.w.z. dat
talrijke feiten betreffende de maatschappelijke huishouding en de kunst groepsgewijze
onderzocht en vergeleken worden. Daarna kan overgegaan worden tot de ontleding
der groepen in minder samengestelde bestanddeelen.
LAMPRECHT(1) vestigt zelf de aandacht op de analogie die te

(1) Loc. cit., blz. 136.
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dezen aanzien tusschen de geschiedenis en de natuurlijke wetenschappen bestaat.
Hier ligt voor den beoefenaar der geschiedenis een ruim arbeidsveld open: de
bouwstoffen, die de geschiedkundige oorkonden hem leveren zal hij bestudeeren op
dezelfde wijze als de bioloog de levende wezens bestudeert. De speciale kennis van
den geschiedkundige dient eigenlijk niets anders te zijn dan de techniek, die tot het
onderzoek der oorkonden onontbeerlijk is, - b.v. de kennis van 't schrift der Ouden
en van de doode talen. Voor 't overige zal het voor hem zeer nuttig zijn telkens
opnieuw met de biologie en met de biologen te rade te gaan, - ten einde naar denzelden
geest als de biologen te leeren arbeiden.
Sedert enkele jaren werd de nieuwe methode der geschiedenis in ons land dikwijls
besproken, vooral bij gelegenheid van de polemiek omtrent de gebeurtenissen die in
't begin der XIVe eeuw in Vlaanderen plaats grepen, en waarvan de Gulden Sporenslag
de meest bekende is.
Wij hopen dat de bovenstaande uiteenzetting, ondanks hare beknoptheid, een
duidelijk denkbeeld van de nieuwe historische methode zal geven. Hier dient nog
opgemerkt te worden, dat die methode, ook in ons land sedert jaren door verscheidene
geschiedkundigen werd toegepast, - althans in dier voege, dat men zich niet beperkte
bij de studie van vorsten en staten, maar ook vlijtig de sociale verschijnselen trachtte
te leeren kennen. Bijgevolg door het bestudeeren van stadsrekeningen, van de
inrichting der gilden, van de geschiedenis der letterkunde, werd reeds veel licht
geworpen op de kennis der maatschappelijke toestanden in het verleden. Aldus werd
de weg gebaand die nu verder kan gevolgd worden. Wanneer wij spreken van de
‘nieuwe geschiedkundige methode’ mogen wij dit niet vergeten.
Thans rijst de vraag op, welke oorzaken of factoren een invloed uitoefenen op de
historische ontwikkeling van een volk.
Wanneer wij de ontwikkeling van een levend wezen nagaan onderscheiden wij in
de eerste plaats tweeërlei factoren: 1o inwendige factoren, die van de gesteldheid van
het beschouwde wezen afhangen: wij kunnen ze ook aangeboren factoren noemen;
zij verschillen van de eene soort tot de andere. Voorbeeld: de verschillen die bestaan
tusschen een eik en een appelboom die in denzelfden tuin naast elkander zijn gegroeid
hangen van de aangeboren factoren af. - 2o uitwendige factoren zooals temperatuur,
licht, samenstelling van den bodem, enz. Voorbeeld: is de zomer warm,
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zoo worden de druiven vroeg en volkomen rijp; is hij daarentegen koel, zoo worden
de druiven van den zelfden boom laat en onvolkomen rijp.
De twee groepen oorzaken werken samen en grijpen in elkander, hetgeen aanleiding
geeft tot een zeer ingewikkeld mechanisme(1) dat zeer veel verscheidenheid vertoont.
Op een gelijke wijze kan de geschiedkundige tweeërlei historische oorzaken of
factoren onderscheiden: de natuurlijke en de sociaalpsychische factoren.
Van de natuurlijke factoren was reeds hooger sprake (zie blz. 576): men kan ze
vergelijken met de uitwendige invloeden die door de biologen bestudeerd worden.
De sociaal psychische factoren kunnen daarentegen vergeleken worden met de
aangeboren factoren der levende wezens. Het zijn krachten, waarvan de bron in de
maatschappij zelve gevonden wordt; het zijn immanente krachten.
De oudere historische scholen beschouwen de dusgenoemde geesteskrachten als
de sociaal psychische factoren bij uitnemendheid; vele positivisten gaan nog verder,
en kennen aan het verstand de alleenheerschappij toe. De beoefenaar der politieke
geschiedenis plaatsen gewoonlijk de zedelijke krachten op den voorgrond. De
socialistische school tracht daarentegen de geschiedenis der volkeren te verklaren
door de werking der materieële factoren, nl. het voortbrengen, het verbruiken en het
verdeelen van stoffelijke goederen(2).
Volgens Lamprecht zijn al die verklaringen even eenzijdig. De verschillende
genoemde factoren kunnen volgens Lamprecht ieder op zijne beurt, een overwegenden
invloed op de gang der geschiedenis uitoefenen. In een zeker tijdvak vervult een
zekere factor de hoofdrol; in een ander tijdvak is het een andere factor.
Het ware wellicht wenschelijk, bij de studie van dit onderwerp, de woorden factor,
oorzaak, kracht enz. niet langer te gebruiken. Het maakt immers den indruk alsof de
geschiedkundigen die sociaalpsychische factoren als werkelijke krachten of oorzaken
beschouwden, alsof er b.v. een zekere economische kracht bestond, ofwel een zedelijke
kracht, enz.

(1) Zie daarover onze voordracht: Invloed der levensvoorwaarden.
(2) Zie Lamprecht, blz. 116.
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De bioloog beschouwt die zaken op een andere wijze: hij onderscheidt, in het leven
van een plant of een dier, een zeker aantal levensverrichtingen, b.v. de spijsverteering,
de ademhaling, de uitscheiding; de beweging, de verrichtingen van de hersenen, van
de zintuigen, enz. Ieder verrichting wordt vooreerst afzonderlijk bestudeerd; daarna
worden de wederkeerige betrekkingen tusschen die verrichtingen nagegaan, en aldus
wordt men gebracht tot een algemeene kennis van de gezamenlijke verrichtingen of
verschijnselen van het geheele individu. Die verrichtingen worden niet beschouwd
als factoren: de bioloog is niet gewoon te spreken van den bewegingsfactor, van den
spijsverteeringsfactor, tenzij in figuurlijken zin.
In de menschelijke maatschappijen, waarvan de geschiedenis de ontwikkeling wil
nagaan, ontwaren wij eveneens verschijnselen die wij als maatschappelijke
levensverrichtingen kunnen beschouwen, - b.v. verrichtingen, die het voortbrengen
van stoffelijke goederen. ten doel hebben, - verrichtingen die aan kunstvoortbrengselen
het aanzijn geven, - verrichtingen, die ten doel hebben orde in de maatschappij te
doen heerschen, - enz. Het geeft aanleiding tot verwarring wanneer men die
verrichtingen bestempelt met den naam factoren, hetgeen beteekent krachten. De
ware factoren zijn de krachten die bij het volbrengen dier verrichtingen aangewend
worden; wederkeerig kan ieder verrichting het aanzijn geven aan krachten of factoren
die een invloed kunnen uitoefenen op andere verrichtingen der maatschappij.
Het kan dan schijn hebben, alsof wij hier te lang bij woorden bleven stilstaan. De
bioloog, die gewoon is een duidelijk onderscheid te maken tusschen verrichtingen
en factoren, wordt echter in de war gebracht door de terminologie der
geschiedkundigen. Op het gebied der geschiedenis is het woord factor in menig geval
de drager van een verkeerd begrip. Sommige geschiedkundigen hebben zich daardoor
laten misleiden: zij hebben getracht tusschen de verschillende dusgenoemde
sociaalpsysische factoren een logisch verband te zoeken, eene soort hierarchie op
te bouwen.
Een werkwaardig voorbeeld van een dergelijke poging vinden wij in het werk van
ACHILLE LORIA over het historisch materialisme(1) volgens LORIA is de roemrijkste
gebeurtenis uit de ge-

(1) ACHILLE LORIA (hoogleeraar te Padua), Les fondements rationels du matérialisme historique.
- Annales de l'Institut international de Sociologie, VIII, 1902, blz. 97-119.
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schiedenis der sociologie de ontdekking van de economische basis der sociale
verschijnselen. Ten gevolge van die ontdekking heeft men begrepen dat de politiek
der staten, de groote richtingen der Geschiedenis, de stroomingen der
gemeenschappelijke zedeleer niet bepaald worden door ideeën, die aan de waarneming
ontsnappen, maar voortspruiten uit den prozaïschen bodem der economische
betrekkingen. Deze ontdekking wordt door LORIA toegeschreven aan MARX en
ENGELS(1). Deze staathuishoudkundigen hebben echter verzuimd bewijzen te geven
van de gegrondheid hunner meening. Toen hun naar bewijzen werd gevraagd
antwoordden zij: ‘bestudeer de geschiedenis, gij zult er het bewijs van onze stelling
lezen.’
LORIA tracht dit bewijs door de volgende redeneering te leveren:
De economische feiten zijn de eenvoudigste die een menschelijke maatschappij
ons vertoont. Om te kunnen leven moet men voortbrengen, en het voortgebrachte
moet verdeeld worden onder de menschen die tot het voortbrengen hebben
samengewerkt. De volkeren en de individuen richten vooreerst hunne aandacht op
het voortbrengen en het verdeelen der levensmiddelen; eerst later, als de voeding
verzekerd is, zullen de individuen zich bezighouden met het compileeren van moreele
regels, het afkondigen van wetboeken, het inrichten van staatsinstellingen. Het
economisch feit is dus chronologisch het oorspronkelijkste.
Wij zien daarenboven dat de menschelijke maatschappijen, in al de
achtereenvolgende tijdvakken van hare ontwikkeling, verdeeld zijn in eene
meerderheid die voortbrengt en eene minderheid die bezit. Deze verdeeling in twee
sociale klassen is niet het werk der natuur, maar een gevolg van menschelijke
geweldpleging.
Deze verdeeling nu geeft aanleiding tot een voortdurende neiging der arbeidende
klasse om in opstand te komen tegen de bezitters of kapitalisten, om een einde te
maken aan de uitbuiting waarvan zij het slachtoffer is. Dientengevolge bevindt de
maatschappij zich gestadig in een toestand van wankelbaar evenwicht. De instorting
van het maatschappelijk gebouw tracht men te voorkomen door de proletariërs af te
brengen van den opstand en door de bezitters af te houden van misbruik hunner
macht. Met andere

(1) Volgens DOMELA NIEUWENHUIS.
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woorden, er bestaat behoefte aan een aantal verbindende instellingen waardoor de
vijandige klassen in toom gehouden worden.
De zedelijke dwang neemt hier de eerste plaats in: menschen, die daden begaan
waardoor de sociale eenheid in gevaar wordt gebracht, stellen zich bloot aan een
onstoffelijke straf. De zedelijke dwang heeft, in de verschillende tijdvakken van de
geschiedenis der kapitalistische maatschappij, verschillende vormen aangenomen.
In de Oudheid was het schrikaanjaging; in de Middeleeuwen werd de godsdienst
als zedelijk dwangmiddel gebruikt; in den tegenwoordigen tijd is het de openbare
meening die de menschen in toom houdt. De christelijke godsdienst, zegt aan den
proletarieër: ‘indien gij steelt, indien gij in opstand komt tegen de bestaande
instellingen, staan eeuwige straffen u te wachten’ en spoort tevens den rijke aan tot
weldadigheid, barmhartigheid en matigheid in het uitoefenen van zijne macht; - de
christelijke Godsdienst is aldus geworden een onschatbaar werktuig tot het behoud
der maatschappelijke eenheid.
Thans wordt hetzelfde doel bereikt door de openbare meening, die den opstand
der proletariërs en de uitbuiting der arbeiders veroordeelt.
Hier hebben wij dus een gansche groep sociale verschijnselen, die alle in een nauw
verband staan met de economische inrichting der maatschappij, en alleen kunnen
begrepen worden wanneer men rekening houdt met dit verband.
Moreele dwang, - in welken vorm ook, - is echter voor vele leden der maatschappij
onvoldoende. Om nu die wederspannige leden in bedwang te houden neemt men
zijne toevlucht tot een ander middel, nl. het recht. Het recht heeft ten doel de
menschen af te houden van antisociale daden, door ze te bedreigen met stoffelijke
schade of stoffelijk lijden. Het recht is eveneens een uitvloeisel der economische
verschijnselen, want nooit onderging het recht eene wijziging die niet voorafgegaan
werd door eene wijziging der economische betrekkingen. Het recht kent voorrechten
toe aan eene bepaalde klasse, telkens wanneer die klasse op economisch gebied de
overhand heeft in de maatschappij. B.v., wanneer de grondbezitters in de maatschappij
machtig zijn wordt het grondbezit met voorrechten overladen door het recht. Wanneer
daarentegen de roerende rijkdom de overhand heeft worden strenge maat-
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regelen genomen tegen diefstal en betuigt het recht veel welwillendheid aan het
kapitaal.
Indien men wil dat de wetten beantwoorden aan haar doel, nl. het bevestigen van
den eigendom, moeten zij door de klasse der bezitters worden gemaakt. Deze klasse
moet dus alleen beschikken over de wetgevende macht en dus ook over de politieke
macht waarvan zij een uitvloeisel is. Dit werd gedurende langen tijd verkregen door
het toepassen van gewelddadige middelen, - ofwel door de arbeiders van het kiesrecht
verstoken te houden. Zelfs na het invoeren van het algemeen kiesrecht wordt dit nog
verkregen door onrechtstreeksche middelen, b.v. door het omkoopen van de kiezers
of van hunne gekozenen. In de bezittende klasse bestaan echter verscheidene partijen,
b.v. de grondbezitters, die trachten het statu quo te behouden, en de bezitters van de
roerende goederen, die in den technischen vooruitgang en de uitbreiding der
handelswegen de bronnen van hun rijkdom vinden. Tusschen die twee groepen
ontstaat politieke vijandschap: de grondbezitters zijn in hoofdzaak conservatieven,
terwijl de andere groep de vooruitstrevende of liberale partij vormt. Ieder der beide
partijen tracht de gunst der volksklasse te winnen door allerlei toegevingen en dit
heeft eene verbetering van het lot der arbeiders ten gevolge. Door de eeuwen heen
heeft de strijd tusschen de kapitalistische parijen aanleiding gegeven tot een aantal
wetten die in 't belang der volksklasse werden gemaakt.
Uit de bovenstaande beschouwingen blijkt dat de politiek, evenals de godsdienst,
de zedeleer en het recht, eene vrucht is van de economische betrekkingen.
De kunst is uit dezelfde bron gevloeid. Bouwmeesters, schilders, dichters hebben,
bij het voortbrengen van tallooze kunstwerken, hunne ingeving van den godsdienst
ontvangen. De godsdienst zelf is echter afhankelijk van de economische betrekkingen,
zooals wij hooger zagen. In de Middeleeuwen was de buitengewoon groote macht
van het geloof gesproten uit de noodwendigheid om de tegenstrijdige bestanddeelen
der maatschappij, die haar evenwicht had verloren, in toom te houden. De edelste
voortbrengselen der christelijke kunst zijn dus, althans onrechtstreeks, eene vrucht
der economische factoren.
Door de hier uiteengezette theorie wordt de sociale ontwikkeling, d.w.z. de
geschiedenis, geheel onttrokken aan den invloed
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van den menschelijken wil, en voorgesteld als een noodwendig gevolg van de
economische ontwikkeling.
Tegen deze theorie, - aldus schrijft LORIA verder, - werd o.a. in 't midden gebracht
dat zij moet leiden tot fatalisme, gelatenheid, boeddhisme. Dit is - volgens Loria volkomen ongegrond. De nieuwe theorie komt daarentegen aan de arbeidende klasse
verkondigen dat zij slechts van haar zelf iets te verwachten heeft. Zij wendt de
arbeidende klasse af van haar ziekelijke gelatenheid, en wordt tot een onovertroffen
drijfkracht die den stoot geeft tot het wedereischen van hetgeen aan de arbeiders
ontnomen wordt.
Wij hebben getracht zoo getrouw mogelijk LORIA'S bewijsvoering in korte woorden
samen te vatten. Die bewijsvoering is zeer duidelijk en eenvoudig: de kunstvaardigheid
waarmeê de schrijver zooveel verschillende denkbeelden tot een geheel heeft
aaneengeschakeld, verdient onzen lof. De woordenpraal, waardoor een aanzienlijk
gedeelte der tegenwoordige sociologische literatuur ontsierd wordt, heeft schrijver
vermeden, en daarvoor moeten wij hem dank weten.
Het valt ook niet te betwisten dat die bewijsvoering een gedeelte waarheid bevat:
de overdrijving is echter in 't oog vallend. Aldus is de kunst, in den ruimsten zin van
dit woord, - eene verrichting der individueën en der maatschappij. Er bestaan
ongetwijfeld betrekkingen tusschen de economische verrichtingen en de
kunstverrichtingen, maar de kunst beschouwen als een onrechtstreeks gevolg van
den klassenstrijd, zooals door LORIA wordt gedaan, is zeker niet aannemelijk. De
voorhistorische menschen, die in de spelonken van het Lessedal woonden, en een
zeer harden strijd voor hun bestaan moesten voeren, kenden reeds de kunst, wel is
waar in een zeer eenvoudigen, barbaarschen vorm, maar toch was het reeds kunst.
Men heeft in een hunner woningen o.a. een snoer gevonden, bestaande uit een zeker
aantal doorboorde schelpjes. Een dergelijk primitief kunstvoorwerp is als 't ware de
eerste schakel van een ketting, die ons door de eeuwen heen, door een eindelooze
reeks van fijne overgangen, eindelijk brengt tot de volmaakste kunstvoortbrengselen
der hoogbeschaafde volkeren. Ten tijde van de holenbewoners was er van
klassenstrijd, van social evenwicht en andere dergelijke zaken geen sprake; in ieder
geval hebben wij daarvan nooit het geringste spoor kunnen ontdekken, - en nochtans
was de kunst reeds in wording.
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Door het lezen van Loria's opstel ontstaat de indruk alsof de christelijke godsdienst
uitgevonden was om de kapitalisten en de proletariërs in bedwang te houden. Dit is
alweer een geweldige overdrijving. De christelijke zedeleer veroordeelt immers niet
alleen de gewelddaden die proletariërs tegen kapitalisten begaan of willen begaan
en de verdrukking der arbeiders door de bezitters, zij veroordeelt ook vele andere
misdrijven, b.v. de dronkenschap, het liegen, het overspel, enz. die met economische
factoren en klassenstrijd niets te maken hebben. Het godsdienstig gevoel heeft,
evenals het kunstgevoel, een veel dieperen oorsprong. De geschiedkundige kan de
betrekkingen van godsdienst en kunst met de economische verschijnselen bestudeeren;
beweren dat zij een gevolg zijn van economische verschijnselen is verblindheid.
Wij willen hier niet langer uitweiden over de verschillende onderdeelen van het
historische economisme. De hoofdzaak is dat wij hier staan tegenover een historisch
stelsel, een systeme.
Wie een dergelijk stelsel tot grondslag van de studie der geschiedenis neemt loopt
gevaar hoogst eenzijdig te worden, alleen zijne aandacht te vestigen op feiten van
een bepaalden aard en het overige over 't hoofd te zien. Hij zal op den duur niet
kunnen nalaten onwillekeurig sommige historische feiten te verdraaien, ten einde ze
kost wat kost in het raam van de voorop gestelde theorie te dwingen.
Wij willen hier de aandacht vestigen op het hemelsbreed verschil dat bestaat
tusschen de moderne historische methode en het stelsel dat historisch economisme
of materialisme wordt genoemd.
De moderne methode, die wij hooger besproken hebben, tracht de geschiedenis
der volkeren te leeren kunnen, zonder zich te beperken bij de studie van vorsten en
staten. Die methode leert ons feiten verzamelen, die feiten in groepen brengen en de
correlatie tusschen de feiten opsporen. Zij volgt in hoofdzaak dezelfde methode als
de biologie: het ontdekken van waarheden, van historische wetten is haar doel. Zij
is een werktuig van wetenschappelijken vooruitgang. Het historisch economisme
gaat op een andere wijze te werk: op een oogenblik, dat onze kennis van de
geschiedenis der volkeren nog zeer onvolkomen is, dat de sociologie nog in hare
kinderschoenen loopt, komt het historisch economisme met een eenzijdige, wij zouden
bijna kunnen zeggen een dweepzuchtige verklaring der historische verschijnselen
voor den dag. Die verkla-
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ring wordt zelfs niet gezocht in de gezamenlijke economische verschijnselen, maar
schier uitsluitend in een enkel verschijnsel, n.l. de klassenstrijd. Dit stelsel heeft zijn
oorsprong in de theorie van Karl Marx: het is eigenlijk eene toepassing van die theorie
op de studie der geschiedenis.
Er ontstaat zeer dikwijls verwarring tusschen de moderne methode en het
economisme.
Wanneer men, in de geschiedenis van Vlaanderen, telkens opnieuw historische
gebeurtenissen en verschijnselen tracht te verklaren door de economische factoren
of door den klassenstrijd en tevens verkondigt dat men zoodoende onze geschiedenis
opnieuw bewerkt volgens de moderne methode, loopt men groot gevaar misverstand
te doen ontstaan: het geldt hier niet de nieuwe methode, die waarheden tracht te
ontdekken, maar het economisme dat onwillekeurig bewijzen zoekt tot staving van
eene voorop opgestelde meening, en op den duur in de geheele geschiedenis niet
anders meer ontdekt dan klassenstrijd.
Die onbewuste eenzijdigheid van sommige geschiedkundigen moet ons niet zoozeer
verwonderen: zij is grootendeels een gevolg van de opvoeding die hun geest ontving.
Die geleerden hebben een desgenoemde klassieke opleiding ontvangen, en daardoor
werd hun geest afgewend van de methode der natuurlijke wetenschappen. In de
klassieke leergangen die zij volgden hebben zij kennis gemaakt met een aantal
wetenschappelijke stelsels. Daarbij wordt, in 't algemeen, de deductieve methode
toegepast: van algemeene begrippen uitgaande komt men door redeneering tot de
bijzondere gevallen. Wanneer de geschiedkundige daarna de inductieve methode wil
toepassen is het hem moeilijk van het spoor af te dwalen. Hij zal, in menig geval,
misleid worden door een stelsel, zooals b.v. het economisme, waarin hij de
denkgewoonten terugvindt die hem eigen zijn. Hij is volkomen te goeder trouw,
wanneer hij beweert de inductieve methode - (die van afzonderlijke feiten tot
algemeene begrippen opklimt) - te kennen; hij heeft echter niet voldoende de kunst
geleerd om die methode toe te passen. Het is immers vooral door de studie der
natuurlijke wetenschappen, en inzonderheid der biologie, dat men de inductie practisch
leert gebruiken.
De biologie is thans in hare ontwikkeling veel verder gevorderd dan de
geschiedenis. Dit hangt af van verscheidene oorzaken, o.a. van het feit dat de biologie
over een veel rijkeren voorraad
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bouwstoffen beschikt, en dat zij de proefondervindelijke methode kan toepassen.
Het is bijv. mogelijk eene cultuur aan te leggen van vijf of tien duizend planten, ten
einde den invloed na te gaan van sommige uitwendige invloeden op de gansche
cultuur of op ieder afzonderlijk individu. - Wanneer wij b.v. door het onderzoek van
twee of drie gevallen gebracht worden tot een hypothese betreffende den invloed
van licht en schaduw op den bouw der bladen kunnen wij, naar ons goedvinden,
planten in de schaduw brengen en andere in het licht, ten einde na te gaan of onze
hypothese gegrond is.
Een dergelijke methode is slechts in zeer zeldzame gevallen toepasselijk op de
studie van maatschappelijke verschijnselen, en op geschiedkundig gebied is het
nemen van proeven geheel onmogelijk.
Het heeft echter eeuwen geduurd alvorens de biologie in 't bezit was van de methode
waarover zij thans beschikt: zij heeft zelve die methode grootendeels ontleend aan
de scheikunde en de natuurkunde. De geschiedenis der biologie leert ons, dat de
biologen vroeger veel minder dan thans van de proefondervindelijke methode gebruik
maakten, en telkens opnieuw stelsels opbouwden, die eveneenzijdig waren als bijv.
het historisch economisme.
Door de plantenkundigen werden b.v. een aantal stelsels uitgedacht tot het
rangschikken der planten. In de moderne tijden was een der eerste stelsels dat van
Cesalpini, die trachtte de planten te rangschikken volgens den bouw der vrucht; daarop volgde het stelsel van Tournefort, die vooral met den bouw der
bloemenbekleedsels rekening hield. Daarna kwam Linnaeus, die de planten in 22
klassen bracht, volgens het aantal meeldraden en stampers. Op Linnaeus volgde
Jussieu, die de planten rangschikte volgens den respectieven stand van de
bloembekleedsels en van het vruchtbeginsel en het al of niet vergroeid zijn der
kroonbladeren. - Enz.
Ieder der genoemde stelsels had de verdienste de aandacht te vestigen op sommige
feiten en feitenreeksen die te voren onopgemerkt waren gebleven, maar alle leden
aan dezelfde gebreken: eenzijdigheid, kunstmatigheid.
Het is hoogst leerrijk de discussiën te herlezen die in de eerste helft der XIXe eeuw
ontstonden tusschen de voorstanders van verschillende stelsels. Dat wetenschappelijk
steekspel doet denken aan de redetwisten, die thans tusschen de voorstanders en de
tegenstanders van het historisch economisme ontstaan. Het historisch
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economisme is een stelsel, dat een gedeelte waarheid bevat, evenals b.v. het stelsel
van Linnaeus: het wordt een hinderpaal voor den wetenschappelijken vooruitgang,
indien het onbezonnen en met overdrijving toegepast wordt.
De moderne plantenkunde heeft aan ieder der vroegere stelsels enkele brokstukken
ontleend; zij heeft die bruikbare gedeelten onder hetzelfde gezichtspunt gebracht als
tallooze bouwstoffen en feiten, waarvan onze voorgangers het bestaan zelfs niet
vermoedden,... en nu zet zij haren arbeid voort, met vertrouwen in hare methode en
tevens met het volle bewustzijn dat het nog eeuwen zal duren, eer haar werk zal
voltooid zijn.
Op het gebied der physiologie werden vroeger eveneens allerlei stelsels uitgedacht,
waarover jarenlang werd geredetwist, en waarvan de eenzijdigheid eveneens in 't
oog vallend is. Met de kennis die wij thans bezitten zouden wij zelfs op dien weg
veel verder kunnen gaan dan onze voorgangers. Men zou b.v. een stelsel kunnen
opbouwen, waarin de ademhaling de grondslag zou zijn van alle levensverrichtingen,
waardoor men op onberispelijk logische wijze zou aantoonen dat de beweging, de
uitscheiding, de spijsverteering, de bloedsomloop en alle andere levensverrichtingen
van de ademhaling afhangen. Op een gelijke wijze zou een tweede stelsel, waarvan
de spijsvertering den grondslag zou vormen, even gewettigd zijn. En hetzelfde zou
beurtelings kunnen geschieden met de uitscheiding, den bloedsomloop, enz. Ieder
stelsel zou uitsluitend uit waarheden bestaan.
Wat zou een physioloog of een geneesheer van dergelijke stelsels denken? Wat
zou hij vooral denken, moest een van die stelsels toegepast worden op het gebied
der practische geneeskunst, en moest daarbij b.v. geredeneerd worden als volgt: ‘de
moderne physiologie heeft ons geleerd dat alle levensverrichtingen afhangen van de
ademhaling; bij gevolg zal de studie van de verrichtingen van het oog worden de
studie van de ademhaling van het oog; de studie van de beweging wordt de studie
van de ademhaling der spieren; eene verhandeling over de verrichting der nieren
wordt eene studie over de ademhaling der nieren; - enz. voor de overige
levenswerktuigen, - en telkens in een levenswerktuig eene storing ontstaat, zal het
voldoende zijn de ademhaling te bevorderen om de genezing te bekomen’?
De geneesheer en de phsysioloog zullen eenvoudig antwoorden: ‘dat alles is zeer
mooi, maar het zijn feiten die uit hun ver-
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band zijn gerukt. De tijd waarin wij ons met soortgelijke stelsels tevreden hielden is
lang voorbij’.
De bioloog, die zich de moeite getroost het historisch economisme te leeren kennen,
denkt daarover hetzelfde.
De geschiedenis bevindt zich thans nog in een tijdperk van hare ontwikkeling waar
stelsels veel opgang kunnen maken. De methode, die de geschiedenis voortaan volgen
moet, is reeds in 't algemeen aangewezen, o.a. door Lamprecht (zie hooger): het is
de methode der biologie, op de studie der geschiedkundige feiten toegepast. Het staat
echter te vreezen dat er nog jaren zullen verloopen, eer de geschiedkundigen in 't
volle bezit van die methode zullen zijn, want tot nogtoe blijven zij, vooral in ons
land, te ver verwijderd van de leermeesteres wier lessen zij niet ontberen kunnen,
van de biologie.
De geschiedenis der plantenkunde (een onderdeel der biologie) leert ons dat eene
wetenschap langen tijd een krachteloos leven kan leiden wanneer zij in afzondering
blijft, en daarentegen in korten tijd met reuzenschreden kan vooruitgaan, wanneer
zij andere wetenschappen ter hulp roept. Gedurende de eerste helft der XIXe eeuw
hielden verreweg de meeste plantenkundigen zich schier uitsluitend bezig met het
beschrijven en het rangschikken van plantensoorten, en daarbij volgden zij meestal
den sleur hunner voorgangers: het eene stelsel volgde op het ander, de verzamelingen
van gedroogde planten namen voortdurend aan omvang toe, maar de studie van het
leven der plant werd verwaarloosd. Aldus bleven de standaardwerken van Sprengel
over de bestuiving der bloemen door insecten (1793) en de onderzoekingen van
Gaertner over de bastaardvorming in het plantenrijk (1849) jaren lang verstoken van
de waardeering waarop zij recht hadden. Het was vooral door de werkzaamheid van
geleerden die geen plantenkundigen waren dat de levensleer der planten bevorderd
werd. Tot staving daarvan zullen enkele voorbeelden voldoende zijn: de Saussure,
Dutrochet, Liebig en Boussingault, die zooveel hebben bijgedragen om onze kennis
van de voeding en de stofwisseling der planten te bevorderen, waren veeleer natuuren scheikundigen dan plantenkundigen. De baanbrekende onderzoekingen van Brücke
over de bewegingen der planten waren het werk van een zoöloog. Pasteur, de
grondlegger der bacteriologie, die op den vooruitgang der plantenkunde een
ontzaglijken invloed heeft uitgeoefend, was een scheikundige. De moderne methoden

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

598
der histologie werden aan de zoölogen ontleend en op de studie der planten toegepast.
Aldus werd de plantenkunde uit hare afzondering getrokken en als 't ware met een
nieuw leven bezield.
Sedert een veertigtal jaren, - dus in een betrekkelijk korten tijd - is de plantenkunde
op een verbazende wijze vooruitgegaan, grootendeels omdat hare beoefenaren
ruimschoots gebruik hebben gemaakt van de hulpmiddelen die andere wetenschappen
ter hunner beschikkingen stelden.
De geschiedkundigen kunnen dit voorbeeld volgen: door nadere kennismaking
met de biologie zullen zij nieuwe wegen vinden.
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De Geschiedenis van Jonker Jan Van der Noot toegelicht door de
Antwerpsche Archieven
Door E.H. Floris Prims
stadsarchivaris ‘Antwerpen’.
1. Studien en Bronnen.
In het laatste tiental jaren der XIXe eeuw was jonker Jan van der Noot aan de orde
van den dag in de Nederlandsche Letteren. Een zerk van drie honderd jaren
vergetelheid werd omgekanteld, en daar trad onze jonker voor het aanschijn der
geleerde moderne wereld op, als een onzer begenadigde dichters. De bloemlezing
uit zijn werken verschenen in 1895 was een ware verrassing(1). En niet alleen mocht
hij erkend als een rasecht dichter, hij bleek tevens de schakel die er nog ontbrak om
de evolutie in onze letteren, van rhetoricijnen zonder genade tot hoogstaande
klassieken, te begrijpen. Aan den wagen van den nieuw-erkenden held spanden zich
Noord en Zuid: Albert Verwey die ons de even vermelde bloemlezing gaf, en August
Vermeylen die in 1899 in een bio-bibliographische studie het beeld van den man en
de groote lijnen van zijn litterair werk trachtte te teekenen.(2)
Zoo plaatste de eene het voetstuk en heesch de andere er de figuur op! Het mag
gezegd, had de jonker er lang moeten op wachten, ditmaal had hij het getroffen! In
de eerste helft der XIXe eeuw hadden wel geleerden - die Willems, Snellaert, Stallaert
hieten(3) - jonker Jan's schriften ontdekt, en ze hadden

(1) Gedichten van Jonker Jan van der Noot. Met inleiding en aanteekeningen door Albert Verwey.
(Amsterdam, 1895).
(2) Leven en werken van Jonker Jan van der Noot, (Amsterdam-Antwerpen, 1899).
(3) Zie de bibliographie bij LEONARD WILLEMS, J.B. van der Noot, (Biographie Nationale, XV,
col. 877).
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zich lofsprekend aan de godenspijs te goed gedaan, maar hun samenzang was verre
van harmonieus en het waren ten andere ook al te bedeesde corypheeën om hun held
omhooggetild en gevierd te krijgen. Jonker Jan mag in den Olymp op zijn lijfspreuk
gedacht hebben: ‘Tempera te tempori’, voeg u naar den tijd. En nu was de tijd daar:
met Verwey en Vermeylen stond het monument er, aere perennius.
Met het leven van onzen man waren we echter nog maar bitter weinig bekend. Als
bronnen ter levensstudie waren daar zijn boeken en schier niets anders, bij zooverre
dat Vermeylen zijn biographie indeelde niet naar de levensperioden maar naar de
werken van den meester die in de groote bibliotheken te vinden waren. Slechts een
paar nota's, destijds door den Antwerpschen stadsarchivaris Verachter aan Willems
bezorgd, waren uit andere bron afkomstig(1). En de neerstige bij, die in 1922 ons haar
oogst schonk van bijzonderheden omtrent de ‘Poetische werken van Jan van der
Noot’ had geen ander veld bezocht dan dat van de gedrukte letteren(2). Waarom de
archieven niet geraadpleegd werden? Helaas, het moet wel gezegd, de verheerlijkers
van jonker Jan hebben op hun weg naar die bronnen een sphinx ontmoet die alles
wat men, langs zijnen weg om, zoeken kwam, verbrand in de Spaansche Furie
verklaarde, of het nu ook van na of van voor 1576 mocht gedagteekend zijn(3).
En dat is het nu juist wat we wenschen goed te maken. Wat buiten het bereik der
studie werd gehouden, wat het Antwerpsche stadsarchief omtrent Jan van der Noot
bezit, wenschen we de letterkundige wereld hier voor te leggen.

2. Tijdgenooten van denzelfden Naam.
Maar er liggen nog andere sphinxen op den weg dan die welken we voorbij kwamen.
We hebben wel op onze hoede te zijn.

(1) Belgisch Museum, III, 422-423.
(2) LEONARD WILLEMS, De Bibliographie der Poetische Werken van J. van der Noot. (Verslagen
en meedeelingen der Kon. Vl. Acad., 1921, blz. 41-47).
(3) Na het verschijnen van Vermeylen's werk heeft archivaris Bisschops zich recht verdienstelijk
gemaakt door het opzoeken van de schepenbrieven die van der Noot betreffen. Dit heeft ons
veel arbeid gespaard en wij herdenken het hier dankbaar.
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Jonker Jan behoort tot een grooten stam, neen tot een wijdvertakten familiestruik,
die tegelijkertijd niet min dan drie aanzienlijke personage's telt welke Jan heeten.
Opgepast dus, wie de beroemde naamlijsten naslaat der Antwerpsche Coopers ende
Comparanten!
Er is vooreerst een abt van St-Bernardsabdij die Jan van der Noot heet maar met
hem wordt er niet gejonkerd bij de plichtplegingen, evenmin als men ooit onzen
jonker voor ‘vader in Gode’ versleten heeft. Zoo zal hier de vergissing allicht worden
vermeden(1).
Maar er is nog een andere Jan, die óók jonkert, en dien men heel gemakkelijk voor
den waren broeder dien men opzoekt zou nemen, de Brusselaar jonker Jan van der
Noot, die echter heel wat te stellen heeft te Antwerpen. Zijn titels zijn opvolgenlijk:
raadordinaris van Zijne Majesteit, water- en pluimgraaf van Brabant bij patente
brieven van 25 April 1565, ‘ecuyer van Brabant’, een titel dien hij zich zelf het meeste
geeft (sinds 1579), commissarisordinaris van de vivres van Zijne Majesteit (1590).
Veeltijds echter in de schepenbrieven heet hij slechts kortweg ‘Jonker’. Dan hoeft
er uitgezien, om de vergissing te vermijden, naar den naam van zijn vrouw, Christina
de Tassis.
Maar ook daarmede is men den laatsten strop niet ontgaan: onze jonker Jan, de
eenige wiens geschiedenis we instudeeren, is steeds vermeld in de akten zonder den
naam van zijn vrouw. Er is blijkbaar tusschen hem en zijn vrouw geen gemeenschap
van goederen geweest. Gehuwd was hij wel; hij wist er alles van, heeft hij gejammerd;
maar hij heeft het zoo geschikt dat bij verkoop, noch bij verpanding noch bij welken
akt ook zijn goederen betreffende, zijn vrouw had op te treden.
Den waren Jan herkennen wij dan best, en meestal, aan zijn vaders naam:
‘Adriaenssone’ of ‘Adriaenssone wijlen des ridders’(2).

(1) Onze Jonker heeft aan zijn ‘kozijn’ abt een ode gewijd die opgenomen is in de Poeticsche
werken.
(2) De stamboom is niet zoo licht op te maken als zekere schrijver meent. Zijne verwijzingen
(Butkens II) brengen den navorscher bij familietakken die slechts nog maar van verre verwant
zijn met onzen Jan.
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3. De Ouders van Jonker Jan.
Een zoon van den Brusselschen schepene Jan van der Noot en van dezes huisvrouw
Barbara Kets, had in de XVe eeuw Brussel verlaten om zich te Antwerpen te komen
vestigen en er te huwen met een Draeckendochter, met Catharina Draeck. Het is deze
Cornelis van der Noot die de stamvader is van den Antwerpschen tak. Cornelis was
een groot man te Antwerpen. We treffen hem aan in de lijst onzer stadsschepenen.
Hij werd ook heer te Brecht waar hij het hof van Pulle kocht. Hij huwde in tweede
huwelijk Geertrui Wynricx, overleed in 1503, en werd te Brecht begraven.
Cornelis liet zes kinderen na, drie uit het eerste en drie uit het tweede bed(1). Zijn
weduwe Geertrui Wynricx overleefde hem tot op 16 Januari 1538. Ze werd begraven
in de St-Jacobskerk te Antwerpen(2).
De oudste zoon van Cornelis en Catharina Draeck is nu Adriaan, aan wien we
eenmaal onzen dichter zullen te danken hebben.
Enkele jaren na vaders dood zou Adriaan in het huwelijk treden. Op 26 April 1509
sloot hij met Josyne Daens van Antwerpen het ‘contract antenuptieel’ of de
‘houwelycksche voirwaerden’ op dewelke, naar het luidt, ‘zal voortgaan het huwelijk,
tusschen beiden bij vrienden en magen van elke zijde, geraamd, en, met oorlof der
Heilige Kerk, zal worden voltrokken.’ Een der twee oorspronkelijke stukken van dit
contract is nog op ons stadsarchief bewaard(3).
Kort daarop is Adriaans zuster, Barbele, getrouwd met Jan van Heetvelde, en zijn
tweede zuster, Agneese, met Peeter van Hambroeck; een andere zuster, Jehanne,
halfzuster van Adriaen, zou te Oostmalle binnen gaan, in de priorij van O.L.V.
Presenteringhe-in-den-tempel, en er priorin worden.
Adriaan van der Noot moet een man van groot aanzien geweest zijn, zoowel te
Antwerpen waar hij woonde en schepene werd, als te Brecht waar hij de functie van
schout waarnam. We ontmoeten hem in de Antwerpsche magistraatslijsten in 1524,

(1) Genealogische nota's van Bisschops, stadsarchief, Antwerpen. Certificatieboek 1505, blz.
337.
(2) Graf- en gedenkschriften der provincie Antwerpen II, 228.
(3) Stadsarchief, Losse Schepenbrieven en Schepenbrieven 1509, V.K. 244.
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1525, 1527, 1528, 1530. In dit laatste jaar draagt hij den riddertitel,
Nu is op 16 Januari 1538 vrouw Geertrui Wynrickx, de weduwe van heer Cornelis
van der Noot, overleden; en van af dit jaar schijnt het huisgezin van Adriaan zich
metterwoonst te Brecht op het Pulhof te hebben gevestigd.
En kort daarop kwam de familie een belangrijke erfenis toe die we hier niet mogen
onvermeld laten. Tusschen 13 Mei 1539, datum van haar testament(1), en 15 September
zelfde jaar (op welken dag het testament wordt ten uitvoer gebracht) overleed in haar
vorstelijk hof van Lyere te Antwerpen, Mechteld Draeck, de laatste vrouw, weduwe
sinds 1529, van wijlen ridder Aert van Lyere. Het rijke fortuin van den ridder van
Lyere waar reeds te voren het groote goed der Coelgeenensone's was met versmolten,
had geen rechtstreekschen erfgenaam. En zoo maakte Mechteld haar goed aan twee
achterneven, aan Karel Tseraerts als gehuwd met Catharina Draeck, dochter van
Walraven, en aan onzen ridder Adriaan van der Noot Cornelissone, waar moeder af
was Catharina Draeck, de oudere, een zuster van voornoemden Walraven. De eerste
ontving twee derden, de andere het andere derde van de erfenis(2). Het groote goed
dat zich uitstrekte tusschen Prins-, Venus- en Vekestraat, en Groote Kauwenberg,
bleef in het gemeenschappelijk bezit der gezegde erfgenamen tot op 5 Mei 1544
wanneer zij er het bijzonderste gedeelte van aan de stad verkochten. Na dien verkoop
bleef Adriaan van der Noot persoonlijk nog behouden de gansche rei woonhuizen
op de Westzijde van den Kauwenberg, die het eigenlijke hof van Lyere bezoomden.
Minstens van af 1539 moet Adriaan er weelderig hebben voorgezeten, al behoorde
hij ook reeds te voren tot de begunstigden der fortuin.
En het is in deze weelde dat zijn jongste kind, een laatgekomene in het huwelijk,
onze Jan, gewonnen en geboren werd.
Immers, naar verluidt uit een paar betrekkelijk duidelijke zinspelingen die door
Vermeylen werden opgehaald uit de gedichten van en aan jonker van der Noot, moet
hij zijn ter wereld gekomen in 1539 of 1540.
En we kennen zijn oudere broeders en zusters: Cornelis die

(1) Dat ons niet bewaard is gebleven (voor notaris Onderdenlinden).
(2) Schepenbrieven 1539, R.H., 495 en 523. Zie de stamboom Draeck in de Bijlagen.
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zal huwen met Jehanne van Sompeke, Adriaan, Anna die de bruid wordt van heer
Jaspar van Laureten, drossaard van Vorsselaar, Lichtaart en Rethi, Katline (geb.
1529), Martyne (geb. 1531) en Lucia (geb. 1532).
Adriaan van der Noot, de vader, is overleden in 1555 zoo niet vroeger reeds(1). De
datum 6 September 1558, die bij Vermeylen, Ernalsteen en anderen is aangegeven
berust op een fout van Leroy, in zijn Notitia Marchionatus(2).
Josyne Daens, Jans moeder, stierf op 12 Oktober 1557. Ze werd te Antwerpen in
St-Jacobskerk begraven(3). Onze Jan was verweesd op zijn 17 jaren.

4. De eerste Avonturen van Jonker Jan te Antwerpen.
Toen de zes weken rouw om moeders dood verloopen waren, verschenen de kinderen
van der Noot voor de schepenen van Antwerpen om de scheiding en deiling van de
ouderlijke goederen te akteeren. Ze waren echter niet allen tegenwoordig: Katline
ontbrak er, maar ze had de anderen sterk gemaakt om in haar naam te handelen. Te
voren was door de kinderen een register of cohier opgesteld van de nagelaten
goederen, van wat aard die ook waren, roerende en onroerende, zilverwerk en alle
andere, quaecumque et ubicumque; en met bijzondere machtiging van burgemeesters
en schepenen, bekomen op 1 December, had men dit alles in zeven kavels of loten
verdeeld en was men tot de loting overgegaan; alleen was verstaan geworden dat
zekere goederen moesten toekomen in ieder geval aan den oudste, jonker Cornelis,
daar hun ouders zaliger dat zoo hadden gewild, en dit was ingeschreven geworden
in zijn houwelijksche voorwaarden, toen hij op trouwen stond met jonkvrouw Jehanne
van Sompeke. Zoo bekwam hij lot één. Adriaan beviel den nombre zes, Jan Baptista
trok nummer twee, Anna had kavel vier, Martyne beviel kavel vijf, Lucia trok nummer
drie, en Katline lot zeven. Gezamenlijk zouden ze jaarlijks belast zijn met een drietal
lijftochtrenten, te weten van 40 gdn. aan hunne moei juffrouw Katline van der Noot,
van 10 gdn. aan

(1) Zie de schepenbrieven van Brecht. (1 Juni 1555).
(2) ERNALSTEEN, Custos. Blz. 350.
(3) Graf- en Gedenkschriften der prov. Antwerpen II, 228.
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juffrouw Barbara van der Noot en van 6 gdn. aan juffrouw Jehanna van der Noot,
geprofessiede religieuse in het klooster tot Oostmalle(1).
Jammer genoeg is de cohier zelf, dien zij beloofd hadden voor zoo goed te houden
als de akte van scheiding en deiling zelve, niet tot ons gekomen. Zoo zullen het alleen
Jans verkoopakten zijn die ons zullen leeren wat hij geërfd heeft.
Kort na deze scheiding van goederen is waarschijnlijk onze minderjarige Jan
ontvoogd en, - op zijn 18e jaar, - meerderjarig verklaard. We hebben er geen bewijzen
van, maar vermoeden het om het volgende: in 1558 wordt hij Antwerpsch poorter.
Cornelis en Adriaan, zijn oudere broeders, waren geboren of binnen Antwerpen,
of toch ten tijde dat hun vader de poorterij nog bezat. Maar dit was niet het geval
met hun jongeren broeder. ‘Item zegden de costuymen in antiquis, een geboren
poorter díe metter woon en met wijf en kinderen buiten stad en vrijheid gaat wonen
en zes weken elders fixe domicile houdt, die verbeurt zijn poorterij ten ware dat hij
huis en hof binnen Antwerpen houdende, het meeste deel van het jaar binnen
Antwerpen ware en er zijn hoogtijden hield.’ Maar dit had blijkbaar de schout van
Brecht sedert 1538 niet meer gedaan.
Zoo verscheen jonker Jan dan voor de vierschaar, legde den eed af dat hij ‘den
markgraaf en deze burcht met burchtgraaf en burchtlieden zou helpen behoeden naar
beste vermogen’, en de Korte Roede stak den hoorn op en blies naar de vier
windstreken over den nieuwen poorter. Alexander Grapheus, de secretaris, noteerde
in het poortersboek:
‘Jovis, 2 Juni 1558: Jan Baptista van der Noot, heeren Adriaenssone wijlen,
des ridders, van Brechte’.
Onze nieuwe poorter, in het bezit van zijn erfgoed,sehijnt naar geen andere
bestaansmiddelen te hebben uitgezien. Aan studie der letteren had hij ongetwijfeld
te voren reeds gedaan en waarschijnlijk wijdt zich nog in deze jaren aan klassieke
en vreemde talen. Hoofdzaak is voor hem de poëzie. Latertijd, in zijn Opdracht van
den Lofzang van Brabant (1580) getuigt hij van zich zelf:
‘Ik heb alleenlijk en boven al van mijne jeugd aan, een zonderlijk behagen
gehad tot de hemelsche gunst die God

(1) In schepenbrief van 3 December 1557 (G.A., II, 88). Zie Bijlage.
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door Phebus, en voorts door de bekwame gratie der negen Musen, stort
in het vreedzaam hart der goddelijke poëten... (En deze ingeborene
genegenheid kan men niet van kant zetten) want ik bevind aan mijzelve
dat ik van mijne jonkheid aan, zoo sterkelijk geneigd en gedrongen ben
geweest tot de behaaglijke, stichtelijke en vermakelijke poëterije dat noch
voorspoed noch wederspoed, gemak noch ongemak, dezelve van mij nooit
hebben kunnen verdrijven...’
En verder getuigt hij ‘dat de goede Enthusiasmus hem al zijn tijd heeft doen besteden
aan de dichtkunst liever dan om groote schatten van vergankelijken rijkdom te
verzamelen.’
Het was nochtans niet alleen de dichtkunst die zijn tijd in beslag nam: hij moet
zich ook hebben gemoeid met het gemeenebest ondanks zijn jeugdigen ouderdom.
Immers reeds in 1562 (7 Mei) laat hij zich verkiezen tot schepene. Naar verluidt uit
zijn schriften vertegenwoordigde hij als zoodanig de stadsmagistraat in de lakenhalle,
en wel voornamelijk in de eigen rechtbank dezer, de zoogeheeten Morgensprake van
de Halle. Deze moest immers bestaan uit twee guldekens als maenders en uitvoerders,
uit 8 oudermans en uit twee schepenen der stad. Gewoonlijk werden daar
oud-schepenen voor genomen, en zoo is het nog al waarschijnlijk dat onze jonker
die plaats bij de Morgensprake eerst later, b.v. in 1565, wanneer we hem weder op
de lijst der schepenen ontmoeten, heeft bediend.
Zoo was jonker Jan in deze jaren de bedorvendans van de goden: geld en eer en
dichterlijk gemoed, het lag hem in de wieg of 't werd hem toegeworpen door het
lot(1).
En niemand zal er vrijer dan hij, in die tijden, een vrouw hebben gekozen.

5. Zijn Huwelijk.
In 1563 vernemen we dat Jans bruidje te Leuven woont. Heeft hij ze tijdens zijn
studiejaren aldaar leeren kennen? Men is geneigd het te meenen.
Dank zij een bijzonderheid van het Antwerpsche costuymelijk

(1) Jonker Jan dateert zelf zijn dichterlijke loopbaan van 1563. Is hij dit jaar gelauwerd geworden?
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recht kennen we ook den dag der bruiloft. In ons poortersboek is volgend oorlof
genoteerd:
‘Op heden Vrijdag, 16 April 1563, na Paschen, is geconsenteerd aan jonker
van der Noot, medeschepene alhier, zijn bruid die hij in meyninge is op
den Zondag naastkomende te trouwen te Leuven, aldaar te mogen beslapen
zonder verbeurte van zijn poorterij.’
Den 18e heeft dan het huwelijk plaats gehad; en dadelijk daarop heeft onze jonker
zijne bruid naar Antwerpen meegevoerd. Op Dinsdag, 20 April registreert men in
het parochieboek van O.L.V. kerk te Antwerpen het matrimonium non solemnizatum
(d.i. niet te Antwerpen gesolemniseerd) van Joannes Baptista van der Noot met
Cecilia de Billihe, Bartholomeusdochtere.
Van de familie van Jans vrouw kennen we nog een paar personen; Cecilia had een
zuster Maria die een Jan van Ophem huwde, en een broeder Charles die ridder was
en heer van Vierset in het Luiksche(1). Ze behoorde dan ongetwijfeld toch wel tot een
standsgelijke familie.
In betrekking met dit huwelijk dienen volgende verzen uit Jans Lofzang van Brabant
op het oog genomen:
‘Diesgelijk acht ik ook 't geluk mij aan te klijven
dat ik geboren ben in zulken schoonen land'
van edel vrienden goed, die mij met goed verstand
God leerden dienen, meer uit liefde dan door slagen,
zoodat ik in Zijn wet te leven heb behagen,
die mij veel zoeter is altijd dan honing zoet,
veel waarder ook dan 't goud is, of al 't aardsche goed.
Maar om lichamelijk van deze zaak te spreken
zoo mocht ik mij veel bat beklagen, vol gebreken,
gemerkt ik ben geweest gebannen om mijn deugd
uit u, schoon edel land, en daartoe met klein vreugd,
beroofd van staat en goed en Kosmica misdadig
die mijn welvaart en deugd benijdt zeer ongenadig...
'k en heb nu in elf jaar
nergens vreugd in gemaakt, dan met verzuchten zwaar,

(1) Naar verluidt uit schepenbrief van 26 November 1616. (K.F., III, 586 vo - 588).
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door veld, bosch, berg en dal, door hitte en door koude
te zoeken mijn schoon lief, Olympia getrouwe
naar Mercurius' woord, en ik zie nu voortaan
dat ik in Brabant die moet zoeken en ontfaen;
waar ik gelaten had Kosmicam valsch ten toone,
daar moet ik vinden weer Olympia de schoone.
Menig groot edel heer, en menig goede vrouwe
hebben dick mijnen geest gevleid als de getrouwe
om mij tot haar te bat te trekken vroeg en laat,
of mij te brengen ook in huwelijken staat.
Maar ik heb zulken toch nooit gehoor willen geven
want ik Olympiam alleen toe ben geschreven...

Nu heeft onze dichter zijn lofzang ook in het Fransch gezongen, en uit deze Fransche
bewerking zijn een paar zinnen op te halen die den Vlaamschen tekst en zijn
beteekenis verzekeren:
‘Mais pour charnellement parler de cette affaire,
je me dirai plutot malheureux au contraire,
vu que je suis été banni pour ma vertu,
de toi, noble pays, après avoir perdu
mon bien et mon état et Kosmica mal sage,
laquelle m'a voulu faire honte et dommage...
Je n'ai en onze ans
en rien pris mon plaisir ni cherché passe-temps
fors que par monts et vaux, par neige et par verdure,
chercher Olympia, de laquelle Mercure
l'idée m'a montré. Et je vois maintenant
qu'il me la faut chercher et trouver en Brabant,
où laissée j'avais Kosmica la cruelle...

Nu weten we wel dat voor onzen klassieker Kosmica het wereldsche en Olympia het
hemelsche beteekenen. Maar de dichter heeft zelf die mythologie een poos van kant
gezet waar hij ‘lichamelijk’ van die zaken spreken wil; en dan verhaalt hij van zijn
verbanning, zijn berooving van staat en goed en van de misdadige, onwijze, wreede
Kosmica die hem schande en schade heeft willen doen. Het heeft er al den schijn
van of hier is het Leuvensche
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meisje bedoeld, zijn vrouw Cecilia de Billihe. En dan verstaan we uit het
daaropvolgende citaat, dat menig edel heer en vrouw de verzoening heeft willen
bewerken of zelfs, onwetend omtrent de toedracht der zaken, den vereenzaamden
jonker tot een (ander) huwelijk heeft willen overhalen. In ieder geval mag de versregel
die daar op volgt:
‘maar ik heb zulken toch nooit gehoor willen geven’ niet begrepen worden
alsof hij nooit getrouwd ware geweest.

6. Jans Bezittingen binnen Antwerpen.
Op 6 Maart 1562 (n.s.) verkoopt jonker Jan een belangrijken eigendom. Had hij geld
noodig? Hem was aangekaveld geworden bij de scheiding en deeling tusschen de
kinderen van der Noot, het huis ‘De gulden sonne’ op den Grooten Kauwenberg, nu
gelegen tusschen het erf van Jans zuster, juffrouw Lucia van der Noot Zuidwaarts,
en dat van Cornelis Leydeckers Noordwaarts, komende achter aan het huis van Lyere,
nu het Engelsch huis. De kooper is Cornelis Stevens, grossier, en zijn vrouw Anna
van der Kercken. De voorwaarden van verkoop zijn wel belangwekkend want ze
laten ons een kijk werpen op de geldmiddelen waar jonker Jan in deze jaren van leeft.
Het huis wordt verkocht voor een gezamenlijke erfrente van 225 gdn. Gerekend tegen
den penning zestien, die toen gebruikelijk was en in den verkoopakt is ingeschreven,
veronderstelt dit dus een kapitaal van 3600 gdn.
Van deze erfrente wordt onmiddellijk door de koopers een eerste 50 gdn.
afgekweten, bij betaling eener som van 800 gdn. Jonker Jan houdt dus een erfrente
van 175 gdn. op het huis. Maar er wordt bepaald dat de koopers nog 25 gdn. erfrente
van de overgeschoten 175 zullen afleggen op Halfmaart 1564, nog 25 op Halfmaart
1566, en 25 op Halfmaart 1568. De overblijvende 100 gdn. erfrente mag Jonker Jan
hun daarna ter kwijting vragen bij twee gedeelten van 50 gdn.(1)
Bemerk nu dat dit contract gesloten werd op 5 Maart 1562. Jonker Jan is dien
avond naar huis getrokken met 800 gdn. in de beurs. Die som was echter verteerd
eer de volgende 25 gdn. erf-

(1) Schepenbrieven 1561, GA, I, 87.
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rente moesten afgelegd worden; en daarom verkoopt hij op 7 December 1563 aan
Cornelis van den Broeck een schijf van 25 gdn. van de 175 die hem waren gebleven.
En de comparant consenteert dat deze 25 gdn. altijd geprefereerd en als ouder van
datum zullen gehouden en geacht worden, vóór de 150 gdn. erfelijk die hem
overblijven! Salvo, dat Jonker Jan van der Noot deze 25 gdn. erfelijk, mag
terugkoopen tegen den penning zestien(1).
Drie maanden later, op 15 Maart 1654, legde Cornelis Stevens een ander 25 gdn.
af. Jonker Jan rijfde een 400 gdn. binnen.
Met dit geld heeft hij geleefd tot begin 1566. Op 8 Februari 1566 verkoopt onze
jonker aan juffrouw Katline van Liecke, weduwe van Raes van Brecht, de 125 gdn.
erfelijk die hem nog overblijven, van af den 15e Maart eerstkomende(2). Die verkoop
mag hem een 2000 gdn. hebben bezorgd. Eer deze maand Maart ten einde is, loopt
hij met dit geld het land uit(3)!
Er was echter meer onroerend goed te Antwerpen in Jan's kavel gevallen dan ‘De
gulden sonne’. Blijkbaar heeft hij ook aldaar nooit gewoond. Hij bezat nog een ander
huis, en alles leidt er toe om te besluiten dat hij dit andere heeft betrokken. Het was
gelegen op het einde van de Mere, komende Oostwaarts tegen de stadsvesten en
Westwaarts tegen het erf van Jan Huygs, den huidevetter. Wanneer het eind wegs,
waarin het huis gelegen is, volbouwd geraakt, zal dit ‘einde van de Mere’ meer
bepaaldelijk de Meerstege heeten. Die Meerstege begon dan Zuidwaarts aan de
Vuylstrate (Otto Veniusstraat) en Noordwaarts aan de Jezusstraat. Ze kwam dus
nagenoeg overeen met de huidige Leysstraat. In 1545 had Gillebert van Schoonbeke
hier de nieuwe stadsvesten gebouwd, en de naastbije gronden werden in de volgende
jaren stilaan met huizen bekleed. Het erf van jonker Jan bestond uit een grooter huis
en een kleiner daarnaast. Het groote had vijf kamers. en we weten verder dat er
daarachter een boomgaard lag met duifhuis(4). Opgebouwd ongetwijfeld rond de
vijftiger jaren moet het wel een woonst naar Jonker Jan's stand geweest zijn, betamend
voor een schepene-edelman.
Van andere bezittingen binnen Antwerpen is in de schepen-

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

Schepenbrieven, 1563, HM, II, 79.
Schepenbrieven, 1565, GA, I, 518.
Antwerpsch Kronijkje, 128.
Naar den schepenbrief van 25 Maart 1567 (1566, G.A. II, 452).
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brieven niets te vinden. Het overige van Jan's erfdeel moet grootendeels bestaan
hebben uit renten en cijnsen op landgoederen te Brecht. We zullen er later verder
van vernemen.

7. Onze Jan Kandidaat-Markgraaf.
Hier moeten we echter aan den Calvinistischen rol herinneren die jonker Jan in deze
jaren gespeeld heeft. Het zal evenwel slechts terloops zijn want we hebben voor die
geschiedenis schier geen nieuwe documenten gevonden, en de bekende gegevens
werden uitstekend verwerkt door Vermeylen.
Jonker Jan heeft zijn dichterlijke begaafdheden in den dienst gesteld der
Calvinistische zaak. Hij is het belangrijkst Antwerpsch personage dat zich openlijk
in deze jaren bij deze groep aansluit. Men moet hem dan ook wel gevierd hebben,
en we weten hoe jonker Jan aan alle eer gevoelig was! Wanneer men dan in Maart
1567 in de wapens staat tegenover het wettelijke gezag, bevatten de eischen der
opstandelingen o.a. dat men hun eenige heeren van de wet, waartusschen den
markgraaf heer Jan van Immerseel, zou uitleveren om die door eigen Calvinistische
voormannen, waartusschen Jan van der Noot vernoemd is, te vervangen. En op de
lijst der Calvinisten die door de tegenpartij werd opgemaakt, werd ingeschreven Jan
van der Noot ‘die wilde markgraaf worden’. Het verliep echter slecht voor de Calvers,
ondanks alle de moeite en de welsprekendheid die Jan van der Noot aan den dag had
gelegd om de Martinisten over te halen samen met hen in het perk te treden (14
Maart)(1). De oproerigen dropen af van de Mere (15 Maart), en weldra bleek het dat
de roekelooze opstand niet ongestraft zou blijven. De drossaard van Brabant knoopte
den 18e twaalf geuzen op die in het avontuur van den Austruweelschen dijk geweest
waren, en van het Hof was er geen genade te verwachten.
En het Antwerpsch kronijkje verhaalt hoe ‘heer Jan van der Noot, maar nu zeer
in den nood’, met meer anderen van het Calvinistisch consistorie, op Paaschdag 30
Maart reeds gevlucht was, ‘want men zeide dat de gouvernante de rebellen zeer haast
zou komen straffen.’

(1) Al dit naar het katholieke Antwerpsch Kronijkje. Men vergelijke met de Lutheraansche
Kronijk van Godevaert van Haecht (I, 191-202).
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In betrekking hiermede mochten we nu toch een nieuw stuk ontdekken. Jonker Jan
heeft vóór zijn vlucht minstens één wijze voorzorg genomen. Op 25 Maart geeft hij
procuratie aan Adolf Waerninck, klerk in de secretarij der stad, om zijn huis gelegen
op het einde van de Mere te verkoopen(1).
Onmiddellijk daar op is hij vertrokken, naar Londen.
Maar onze kandidaat-markgraaf had zich al te zeer vooraangezet opdat het daarmee
zou zijn afgeloopen. We zagen reeds hoe men hem op de zwarte lijst heeft geschreven.
We mogen er nog een paar bijzonderheden aan toevoegen. Op 21 Februari 1568
worden ter verantwoording ingeroepen om binnen de drie weken te komen tot Brussel,
op hun lijf en goed, 52 personen beschuldigd van opstand, waartusschen Jan van der
Noot(2). En op 15 Februari 1570 verschijnt hij op de lijst dergenen tegen wie de
rijksban is uitgesproken met verbeurte van goederen(3). Op dit banvonnis heeft Jan
meermalen gezinspeeld in zijn gedichten, zooals in zijn Lofzang van Brabant:
Gemerkt ik ben geweest gebannen om mijn deugd uit u, schoon, edel land,
en daartoe met klein vreugd, beroofd van staat en goed...
Wil ‘met klein vreugd’ misschien zeggen dat het gerecht aan zijn goed niet veel
gehad heeft?

8. Jans tweede Antwerpsche periode.
Na elf jaar dolen, - waarvan er geen spoor is te zoeken in de Antwerpsche
stadsarchieven, - komt de jonker naar de heimat terug, en meteen treedt hij op in
onze oude geschriften.
Begin Juli 1578 was Jan nog te Parijs. Kort daarop is hij naar de Nederlanden
vertrokken vol hoop op de gunst van aartshertog Matthias bij wien hij was aanbevolen.
Een der eersten die hem hier ter hulp komen, - want finantieel

(1) Schepenbrieven (1566 G.A., II, 452).
(2) Antwerpsch Kronijkje, 156.
(3) GACHARD, Liste des bannis et des exécutés pour cause des troubles, 15 février 1569 (v.s.)
in Bulletin de la commission royale d'histoire 3e série, tome VII, p. 37.
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schijnt hij er slecht voor te zitten, - is zijn zwager Peeter van Blanckelroort
Corneliszoon(1). Aan dezen verkoopt hij op 30 Augusti 1578 de drie veertelen rogge
erfelijk, met alle het achterstel, die Jan heeft op zeker goed te Brecht, en op een stuk
heide gelegen te Honthoven(2).
En op 3 September daaropvolgend verkoopt hij aan denzelfden de 6 gdn. 18 st.
erfelijk, met het achterstel, die hij bezit op den Bienacker te Oostbrecht, salvo dat
hij dit mag terugkoopen. Het is dus een leening die hier geschiedt(3).
Jonker Jan schijnt nu het geleende geld te hebben teruggegeven in 1580. Immers
op 4 Juni 1580 verkoopt hem zijn hooger vermelde zwager ‘eerst de 6 gdn. 18 st. en
een blanke erfelijk die men heffende is op het stuk lands gelegen te Oostbrecht en
geheeten den Bienacker, item nog een sister rogge die men heft op een hoeve van
jonker Erard Coutereau, en nog de drie veertelen rogge op het land geheeten den
Heyman en op een stuk heide achter Honthoven’ alle welke erfgoederen Jan had
verkocht in 1578 aan zijn zwager(4). Het doet veronderstellen dat, in nood in 1578,
Jan het beter heeft gesteld in 1580. Waarschijnlijk is nu ook in dit jaar zijn broeder
Cornelis overleden. De weduwe Jehanne van Sompeke maakt op 24 December 1580
haar zwager jonker Jan een gift over van 30 st. erfelijk(5).
Maar in 1581 schijnt het minder goed te gaan. Op 10 Juli verkoopt onze jonker
aan Govaart Snoeck de drie veertelen die men heffende is op den Heyman en op de
heide achter Honthoven evenals de 30 st. erfelijk die Jehanne van Sompeke hem
overgaf en die men eveneens hief op de voornoemde goederen(6).
Voeg nu bij dit verkoopen of te pand stellen van erfgoederen dat Jonker Jan, de
hoogmoedige, juist van af dit jaar bedelbrieven begint te schrijven aan de magistraat.
Het loont wel de moeite een bijzonder kapittel te wijden aan deze brieven, en aan de
geldgiften die Jan van het Stadsbestuur bekomt.

(1) Wij weten niet met welke zuster van Jan hij gehuwd is. In 1557 waren er nog drie ongehuwd.
(2) Schepenbrieven 1578, MK. I, 152 vo.
(3) Schepenbrieven 1578, MK. I, 153 vo.
(4) Schepenbrieven, 1580, KG. I, 267 vo.
(5) Naar akte van 10 Juli 1581.
(6) Schepenbrieven 1581, KG. I, 209 vo.
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9. Jans Bedelbrieven.
Men herinnere zich hoe het te Antwerpen de gewoonte was zich bij rekweste tot de
magistraat te richten, op welke rekweste, bij een eerste ‘actum’ van het college,
commissarissen werden benoemd of het advies van de bevoegde stadsdiensten
gevraagd, terwijl dan, na indiening van memorie of advies, bij een tweede ‘actum’,
een besluit werd getroffen. Op het stadsarchief zijn weinige oorspronkelijke rekwesten
bewaard: ze werden meestendeels aan den indiener terug gegeven met in margine
als eerste en tweede apostillen, de voorschreven acta. Maar de klerken ter secretarij
schreven ze over in de rekwestboeken, met toevoeging der apostillen welke op het
oorspronkelijk stuk waren afgeleverd. Er zijn nu door de klerken twee reeksen van
rekwestboeken, de algemeene en die der tresorij, aangelegd geworden. Het is vooral
in deze laatste reeks dat we rekwesten zullen vinden van Jonker Jan. Maar alles is
ons toch niet toegekomen: ettelijke stukken ontsnappen ons. Het gebeurt dat we een
besluit van het college vinden zonder de rekweste, of een rekweste zonder besluit.
1) Het begint met een paar bedelbrieven die, gelijktijdig ingediend, hier toch een
voor een te bestudeeren vallen.
Op 27 Juli krijgt het college een rekweste te lezen van Jonker Jan waarin hij ‘geeft
te kennen dat hij onderhanden heeft zekere heerlijke werken grootelijks tendeerende
tot eer en nut dezer stad, welke werken hij remonstrant over lang al gereed gehad
zoude hebben, en aan mijne heeren gepresenteerd, ware het niet dat verscheiden
kwaadwillige en onrechtvaardige booze menschen hem zulks belet hadden. Zij zijn
de schuld dat hij nu gedwongen is mijne heeren te bidden hem suppliant een som
van 100 gdn. te leenen voor een maand tijds, om zijne voorschreven werken te mogen
volbrengen.’
Het college stuurde de vraag over op gezegden datum naar de tresoriers, die op
30 Juli hun gunstig advies geven: Jonker Jan behoort tot de goede burgers der stad
en is zeer geaffectionneerd tot de kunst der poëzie; hij beijvert zich om de
Nederlandsche poëzie op maat en regel te brengen volgende daarin het spoor van de
Fransche poëten; buitendien doet hij groote kosten om alle oude en nieuwe vermaarde
poëten ad vivum in het koper te doen steken ten bate van alle de liefhebbers der
dichtkunst; daarom
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stellen de tresoriers voor dat men den man van stadswege 50 gdb. leenen zou.(1)
Er op 1 Augusti treedt het college dezen overleg bij.
Maar van die kopergalerij van gelauwerde poëten schijnt er niets terecht gekomen.
Zoo ging het nog al dikwijls met de plannen van Jonker Jan.
2) Naast deze eerste rekweste is er echter een tweede geweest die op denzelfden
30 Juli door dezelfde tresoriers wordt onderzocht en voorzien van advies. Het is
alleen dit advies dat ons is toegekomen. En wij vonden het origineele schrift aan het
college terug, terwijl het rekwestboek geen spoor van deze handelingen bevat, teeken
dat er geen gevolg werd aan gegeven.
‘Gezien, zoo luidt het advies, dat Jonker Jan van der Noot zich eerst heeft gericht
(om geldelijken steun) tot heer Hendrik de Moy (den stadssecretaris die bij de pleiade
onzer humanisten behoort) tot wiens lof, eer en hoogschatting hij het meeste deel
van zijne lange gewichtige veerskens, zooals Zotte Metten, Schoone Hinnen en Fraai
Goden heeft gedediceerd, en dat de heer de Moy den suppliant naar het stadsbestuur
heeft verwezen alleenlijk om van hem ontlast te zijn, en gezegde lof, eer en
hoogschatting te genieten zonder onkosten, zoo dunkt het de tresoriers en rentmeesters
dat men best den suppliant terug verzendt aan den heer de Moy met expressen last
en bevel dat de heer de Moy den suppliant volgens meriten om zijn Zotte Metten,
Hinnen en Goden, loone en recompenseere, wetende tresoriers en rentmeesters anders
of verder niets te adviseeren’(2)
Denkelijk heeft Jonker Jan de stad zijn voornoemde gedichten aangeboden(3). Dit
gebeurde meer, en gewoonlijk gaf de stad dan eenig geld als tegengeschenk. Hier
moet er echter een rekweste zijn aan toegevoegd geweest, vermits er van een
‘suppliant’ sprake is. En dan is nog op te merken dat dit ironisch advies denzelfden
dag uit dezelfde pen is gevloeid als het hoogschattend oordeel dat op de eerste
rekweste werd gegeven. Men maakte een onderscheid tusschen de verdienstelijke
rythmeering die Jonker

(1) Rekwestboek der Tresorij 1578-1582. Zie Bijlage.
(2) Zie Bijlage.
(3) In de bekende gedichten van Jonker Jan is er niets dat aan deze titels beantwoordt, meenen
we.
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Jan hier inbracht en waarbij hij ons verloste van het barbaarsche rederijkersvers, en
anderzijds de veeltijds holle, gewichtigdoende phraseologie van den brood-dichter.
3) Het bleef dus bij de leening van 50 gdn. Vermeylen heeft daar volgende
bemerking aan toegevoegd:
‘De stad zal wel het geleende niet terug ontvangen hebben want in 1582
moest zij hem weer 100 gdn. schenken, die hij gebruiken wilde om een
uitgebreidere uitgave van zijn Olympiade te bezorgen, - wat hij dan
waarschijnlijk toch niet deed.’
Nu is de bron hierbij niet aangegeven maar het kan moeilijk anders, meenen we, of
volgende tekst die in zijn oorspronkelijkheid door Vermeylen niet werd
teruggevonden, heeft er aanleiding toe gegeven:
Op 28 Juli 1582 wordt door het college geordonneerd dat men Jonker van der Noot
oud-schepene ‘ter cause van zeker poëtelijk stuk geintituleerd Olimpias, waarmede
hij mijneheeren heeft beschonken, zal uitreiken 100 gdn. eens.’(1)
Men bemerke wel, dit is geen bedelarij van wege Jan, hij handelde hier volgens
de gewoonte en evenzoo deed het stadsbestuur; men zal een gelijkluidend
betalingsbevel vinden b.v. voor het woordenboek van Kiliaan, en voor meer andere
werken.
Vermeylen veronderstelde nu dat dit geld werd gevraagd door Jan tot een
uitgebreider uitgave van zijn Olympiade. Wij meenen dat daar geen sprake van is.
Het is de uitgave die op het titelblad het jaartal 1579 draagt, maar die daarom in 1579
niet klaar kwam, welke door Jonker Jan aan de stad wordt geschonken, want een
andere is er klaarblijkelijk niet geweest.
Intusschen waren dit nog betrekkelijk goede jaren voor onzen Jonker. Het schijnt
hem veel minder voor den wind te gaan in 1584-1585, wanneer de tijd er niet is om
te Antwerpen zijn brood te verdienen met lofdichten op groote heeren.
4) Zoo vinden we in de Collegiale Aktenboeken op datum van 5 Februari 1584
dat men Jan 50 gdn. geven zal tot onderstand van zijn behoeflijkheid gezien zijn
grooten nood.(2)

(1) Collegiale Aktenboeken, op datum.
(2) Collegiale Aktenboeken, op datum, en Stadsrekeningen 1583-1584 f 327 vo.
o
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Bladzijde met de rekweste van 1592 (?) van Jan van der Noot aan de stadsregeering.
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De handteekening van Jan van der Noot onder zijn hierboven meegedeelde rekweste.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

617
5) Evenzoo schenkt men hem 25 gdn. op 22 Augusti 1585 tot zijn onderhoud en
noodelijkheid(1).
Terecht merkt Vermeylen hierbij aan dat deze laatste gift wel zonderling voorkomt;
immers op 17 Augusti was de overgave der stad aan Farnese geteekend geworden,
en op 27 Augusti deed de overwinnaar hier zijn plechtige intrede. We hebben daar
nog aan toe te voegen dat Jonker Jan een gedicht voor Farnese gemaakt had dat den
veldheer werd voorgelezen in zijn kamp te Beveren door een derden persoon. Het is
bijna niet mogelijk of dit feitje heeft zich voorgedaan na den 17en Augusti, en we
hebben alle redenen om hier even de lijfspreuk van Jonker Jan te gedenken: Tempera
te tempori! Maar helaas, die philosophie zal hem ook alle begeestering ontnemen en
wat hij de volgende jaren voortbrengt doet hem den beugel wel zwaarder wegen,
maar verhoogt zijn dichterglorie niet.
6) Bedrijvig is hij nu wel. Reeds op 29 December van hetzelfde jaar 1585 biedt
hij de magistraat een nieuwe rekweste aan, biddende om onderstand tot het uitgeven
van zeker werk, hetwelk strekt ter eere van Zijne Majesteit, Zijne Hoogheid en deze
stad. Onze jonker had zich immers beijverd bij de versiering der stad voor de plechtige
intrede van Farnese den verlosser. Hij had de vreemde natiën geholpen in het opzetten
van hun arken en zuilen, en gedichten daarbij geleverd die hij nu in verzameling met
meer andere wenscht uit te geven(2). In feite zullen wij er slechts iets meer van
vernemen in 1594.
7) En nu verloopt er heel wat tijd eer we weder van betaling of geldgift van wege
de stad aan Jonker Jan vernemen. Het zou ons echter niet verwonderen ontsnapten
er ons enkele stukken. Op 14 Mei 1592 schenkt men hem 25 gdn. daar hij mijneheeren
beschonken heeft met zeker boek geintituleerd Poeticsche Werken(3).
8) Een paar maanden later, op 10 Juli, luidt het nu, ietwat raadselachtig, in de
Collegiale Aktenboeken: ‘Geordonneerd Jonkeren Jan van der Noot voor deze reis
uit te reiken en te betalen de som van 12 gulden eens’(4).

(1) Collegiale Aktenboeken, op datum.
(2) Stadsrekeningen 1585-1586, fo 50. Zie Bijlage.
(3) Collegiale Aktenboeken, op datum.
(4) Collegiale Aktenboeken, op datum.
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Waarom die gift? Een nieuw boek heeft hij zeker niet aangeboden. En om 12 gdn.
zal hij wel niet gebedeld hebben. We meenen de oplossing te vinden in een
allerzonderlingst stuk, een oorspronkelijk schrift van Jan van den Noot, een berijmde
rekweste die we op het Antwerpsch stadsarchief ontdekken mochten.
Het stuk is van een 20en Juni, maar van welk jaar is niet uit te maken. Alleenlijk
is het klaar uit den tekst dat het van na 1585 is en dan, de schrijver vraagt een
geldelijke hulp ‘boven de 25 gdn. mij onlangs van mijneheeren gegund.’ Dat zouden
wel de 25 gdn. van 14 Mei 1592 kunnen zijn, en dan zijn de 12 gdn. van 10 Juli 1592
het gevolg van deze rekweste.
In dit stuk nu verhaalt Jonker Jan aan de heeren, naar het droombeeldthema dat
hem reeds zoo dikwijls gediend heeft, hoe op een morgen de negen dochters van
Jupiter en de nymphe Memoria, hem bezocht hebben en hem moedeloozer hebben
gevonden dan zij wel plachten. Waarop hij hun vertelde welke kleine hulp hem van
wege de stad was toegeschikt geworden op het klaar en ootmoedig vertoog dat hij
kort te voren mijneheeren had overgegeven. En dan hebben ze uitgeroepen: Hoe is
't mogelijk dat de heeren van Antwerpen zoo koud, zoo ongevoelig en zoo ongunstig
tegen onzen uitverkoren poëet kunnen zijn? Hadde hij de kleinste nestjes of stedekens
van de barbaarste provinciën der gansche Christenheid zulke onsterfelijke eer
aangeboden als hij de stad Antwerpen doet, ze zouden hem veel meer hebben
geholpen. En daarop is Phebus Apollo, door den lustigen weg die Aurora hem te
voren versierd had, neergestreken voor Jans bed en kreeg er van de Musen te hooren
wat er scheelde, en was er niet weinig in geërgerd! Zijn beste kinderen, overwinnende
vorsten en goddelijke poëten, worden dus door die heeren van Antwerpen zoo weinig
geacht? Want met Van der Noot te verachteren, doet men ook te kort aan den
allerkatholieksten, genadigsten en langmoedigsten koning Philips, en aan den
overwinnenden Farnese en meer andere regeerders en kapiteinen, wier lof door den
poëet wordt gezongen en wier naam slechts door hem vereeuwigd.
De Musen die op beurt hierbij aan het woord komen, ontwikkelen verder die
gedachten, en Apollo geeft Van der Noot een kloek bevel: ‘Doe de heeren al te samen
dagen, en neem een proces tegen hen op. Mercurius zal uw procureur, ik zal uw
advokaat, en Jupiter zal uw rechter zijn.’ Maar Erato wil de heeren nog wat uitstel
gunnen, het zijn verscheiden zwarigheden die hen belet
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hebben Jonker Jan te helpen. Waarop Apollo is uitgevallen: ‘Hoe zuster? Wanneer
zullen zij helpen? Acht dagen na zijn dood? Gelijk de Grieken het met hunnen en
onzen Homerus deden? Het is tijd dat men beginne: zoo dikwijls bezit men geen
goddelijken poeët! Jupiter heeft dit land over duizend jaar zulk een poeët beloofd
toen Messire Luciaan de la Nosse, edelman romain van het oud Trojaansch geslacht
zich hier in Brabant kwam nederslaan en paren met jonkvrouw Magdalene van
Rinchorst, edel dochter in Brabant, ook van de oude Trojanen, die met den koning
Bavo van Phrigie de groote stad Belgis in deze landen kwam stichten.’ En Urania
weet hier aan toe te voegen hoe een prophetie van Jupiter het lot van dien poeët
voorzegd heeft, met zijn elf jaren ballingschap en zijn strijd daarna tegen de gierige
kwade menschen. Maar Apollo valt de Muse in de rede zoodra zij het gedeelte der
prophetie verhaald heeft dat op het verleden van Jonker Jan slaat. Apollo wil Jans
toekomst weten; waarop de Muse de prophetie verder verhaalt: de besten zullen van
den Noot worden hoogschatten, zij zullen van zijn kunst bijstand en hulp verwachten.
En hij, hij zal Leuven verheffen tot een Helicon, Brussel tot een Parnassusberg, de
Dijle tot Ipocrenums vloed... En zoo zal het geschieden, zegt Apollo, vermits de
goden het zoo hebben geschikt. Dit gesproken hebbende, zoo gaat dan de suppliant
voort in zijn rekweste aan mijneheeren, is God Apollo, eer biedende van ons
gescheiden, nemende den keer langs het Zuiden naar het Westen toe, om zich des
avonds achter den berg Atlas op een banket te vinden waar Thetis hem en Oceanus
op genoopt had. En dan is de suppliant opgestaan, en heeft de pen gegrepen om dit
alles aan mijneheeren te verhalen, en hun te doen verstaan hoe hij ter eere des
Konings, der heeren en der stad, publiceeren wil zekere figuren, beelden,
triomphbogen, enz. die hij kunstig heeft doen snijden, en waarvan enkele af, enkele
andere nog niet begonnen zijn. Maar daartoe behoeft hij ten allerminst een 150 gdn.,
waarom hij de stad bidt om nog 125 gdn. boven de 25 die hij korteling heeft
ontvangen. Verkrijgt hij die, dan zal hij met alle vlijt voortwerken en binnen de drie
weken de heeren zijn werk ‘in 't net geschreven’ communiceeren, en drie maanden
daarna zal hij het leveren in druk, tot onsterfelijke ‘lof, prijs ende eere’ van de heeren
en van de stad.(1)

(1) Zie Bijlage.
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In plaats echter van 125 gdn. zou hij hierop dan 12 gdn. gekregen hebben, en het valt
dan te betwijfelen of er van het ondernomen werk iets is in huis gekomen.
Er is evenwel in den tekst der rekweste een kleine moeilijkheid die aan den door
ons voorgestelden datum van 1592 kan doen twijfelen. Jupiter zegt in de prophetie
aan de negen Musen, dat de poeët, - na dat de Musen hem twintig jaren alom hebben
vertroost in lijden en bezwaren, - Leuven, Brussel, de Dyle en geheel Brabant aan
dezelfde Musen zal toewijden. Nu weten we dat Jonker Jan zijn geboorte als poeët
dagteekende van 1563. Juist duizend jaar te voren, in 563 paarde de edelman de la
Nosse met de Trojaansch-Brabantsche dochter(1) en werd door de Goden de komst
van den goddelijken dichter voorspeld. Nu zouden ons dan die ‘twintig jaren’ omgang
met de Musen in 1583 brengen. Maar daar is met in strijd dat de rekweste Farnese
viert, en dus van na 1585 moet zijn. Misschien moeten we de prophetie anders
verstaan, en wordt erin den in 1580 verschenen Lofzang van Brabant bedoeld. Dit
maakt dus, van 1563 tot 1580 een twintig jaren in afgerond getal. Zoodat we meenen
te mogen besluiten dat er geen moeilijkheid zich blijft verzetten tegen onze gissing
van 1592.
En hiermede eindigt de reeks der bedelbrieven en der officieele beschenkingen(2).

10. Absentie en Dood van Jonker Jan.
‘Van der Noot overleed waarschijnlijk in 1595’ Zoo luidt het bij zijn
geschiedschrijver. Er is een gedicht van hem bekend dat moet geschreven zijn na
den 16en April 1595. Dit is de laatste datum uit zijne gedichten.
Was er op het stadsarchief niets meer over te vinden?
Ja, wel iets!
Er is een schepenbrief bewaard van 27 Juli 1595, waarin Cecilia de Billihe optreedt
rakende den aankoop van een huis in de Steenbergstraat, en daar luidt het:
‘Jouffrouwe Cecilia de Billihe, Barthelemeus dochtere wylen

(1) Aldus Jonker Jan in zijn Bosken.
(2) Althans van wege het Stadsbestuur.
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cum tutore alieno mits der absentien jonckers Jans van der Noot heurs mans...’(1)
We mogen er uit besluiten dat Jonker Jan einde Juli 1595 nog tot de levenden
gerekend wordt.
Wat beteekent nu echter die ‘absentie’? Wordt hij vermist? Is hij op reis? Of wijst
het maar enkel uit dat de echtgenooten gescheiden leven? Het laatste is nog het
waarschijnlijkste.
Zekerheid omtrent Jans dood verkrijgen we eerst in 1601. En tevens krijgen we
bij denzelfden akt eenige bijzonderheid omtrent Jans huwelijksleven. In een
schepenbrief van 23 Maart 1601 lezen we:
‘Jouffrouw Cecilia de Billehe Berthelmeeusdochtere weduwe wijlen jonckers Jans
van den Noot cum tutore, van der cohabitatie ende gemeynschap van goede metten
voors. wijlen heuren manne zy comparante over lange binnen desselfs levene is
gescheyden geweest zoo sy verclaerde, vercocht...’(2)
Jonker Jan is dus overleden tusschen 27 Juli 1595 en 23 Maart 1601.
En Cecilia de Billihe is gestorven tusschen 23 Juli 1609 en 26 November 1616(3).

Bijlagen.
1.

Stamboom Cornelis van der Noot.

2.

Stamboom Jan Draeck.

3.

Akte van scheiding en deeling tusschen
de kinderen van Adriaan van der Noot.

4.

Bedelbrieven en betalingsordonnantiën..

5.

Photo van Jans geschrift en handteeken.

(1) Schepenbrieven 1595, K.B., II, 333 vo.
(2) Schepenbrieven 1601, K.B. II, 385.
(3) Schepenbrieven 1609 K.R. II, 208 vo en 1616 K.F. III, 586 vo 588.
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1. - Stamboom van Cornelis van Der Noot.

2. - Stamboom van Jan Draeck.
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3. - Akte van scheiding en deeling tusschen de kinderen van Adriaan van
der Noot.
Joncker Cornelis van den Noot, heer Adriaenssone wijlen des ridders pro se ex prima,
joncker Adriaen van der Noot zijn broeder etiam pro se ex secunda, joncker Jan
Baptista van der Noot oick hen broeder, etiam pro se ex tercia, jonckvrouw Anna
van der Noot hen sustere met jonckeren Jaspar van Laureten, drossaet van Vorsselaer,
Rethi en Lichtert ejus marito et tutore etiam pro se ex quarta, joncvrouwe Martyne
van der Noot oick hen sustere onghylict ende out wesende omtrent 26 jaeren, alsoe
sy ende de voirs. haer bruederen en susteren verclairden, cum tutore etiam pro se ex
quinta, jonckvrouwe Lucia van der Noot oick hen sustere ongheylict wesende ende
out omtrent 25 jaren, alsoe sy ende de voirs. bruedren ende suster verclairden, etiam
pro se cum tutore ex sexta, alle de voirs. comparanten gesamenderhant qualitatibus
quibus sup . voirts, inden name van joncvrouwe Katlinen van der Noot hairlieder
alder sustere oick ongehylict wesende ende out omtrent 28 jaren quam comparantes
omnes susceperunt, ende in dyer qualiteyt ex septima, bekenden ende verleyden
onderlinge aen allen syden dat zy wel ende minlicken by middele ende
tusschensprekene van ons schepene voir. als dair toe by burgemeesteren ende
schepenen deser stadt gedeputeert nair luydt van der apostille van den selven
wethouderen gestelt in de margie van sekere requeste by hen partyen voirn . den
selven wethouderen overgegeven van der dato den eersten van deser jegenwoirdiger
maent van Decembris met malcandere by lotinge ende cavelinge (dair aff sy partyen
voirn . tcohier ofte registre dair inne elcx aengelootte ende aengecavelde goederen
hen van den nabescreven hunnen ouders verstorven bij specificatien van stucke tot
stucke ende van parcceele tot parcceele gescreven staen) then wairdere verclairden
gehouden te hebben onderteekent ende bevesticht wesende met elcx anders
hantteekenen ende wesende oick elcx aengecavelde goed geteeckent met sulcke
nombers als hier nae blycken sal) gepairt, gescheyden ende gedeylt hebben, alle ende
iegelicken de nagelatene goeden ruerende ende onruerende haeflicke ende erflicke,
huysen gronden van erfven ende erfrenten, verschenen pachte renten ende huyshueren
leengoeden cysgoeden silverwerck ende alle andere quaecumque et ubicumque
egheene derselven vuytgenomen oft gereserveert hen partyen voirn . eenichsins
aenco-
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men, bleven ende verstorven mits der doot ende aflyvichheyt van den voirs . wylen
henren heer vader ende vrouwe Jozynen Daems heurder alder moeder was, ende
tselve in der vuegen ende manieren hiernaervolghende . Ende yerst alse aengaende
den ruerenden haeflicken goeden van huysraet cleederen juweelen ende silverwerck
ende alle andere dyergelycke dingen in de voirs . sterfhuysen bevonden, dair af
verclaerden sy partyen voirn . met malcanderen te syne wel eens ende tevreden
overmits dyen elck van hen tsyne daeraf wiste ende te hemwairden hadde ende alse
aengaende alle dandere resterende goeden dair af sal de voirg . joncker Cornelis van
der Noot hebben ende behouden pro se et suis ende verclairde hy hem dairmede mits
desen wel content ende tevreden te houden, alle tgene int voirs . cohier van cavelingen
gequoteert is metten nombre één, ghelyck hem sulc oick by syn voirn . ouders geloeft
ende toegeseeght was, dat hy nair hen doot ende aflyvichheyt hebben soude inden
contracte antenupsiel gepasseert tusschen denselven jonckheeren Cornelisse van der
Noot ter eenre ende jonckvrouwe Jehanne van Sompeke synre geselneden ter andere
syden . Item dat de voirg . joncker Adriaen van der Noot dairaf insgelix sal hebben
ende behouden pro se et suis ende is hem aengecavelt ende te deele bevallen alle
thene in den voirs . cohier ofte registre begrepen ende gescreven staet op den nombre
sesse. Item dat de voirs . joncker Jan Baptista van der Noot dairaf sal hebben ende
behouden pro se et suis ende is hem aengecavelt ende te deele bevallen alle tgene in
den voirs . cohier ofte registre gescreven oft genoteert staet op den nombre twee.
Item dat de voirs . jonckvrouwe Anna van der Noot dairaf sal hebben ende behouden
pro se et suis, ende syn haer in den voirs . cavelinghen aengecavelt ende te deele
bevallen alle tgene gescreven staet in den voirs . registre oft cohiere opten nombre
viere. Item dat de voirn . jonckvrouwe Martyne van der Noot insgelix dairaf sal
hebben ende behouden pro se et suis ende syn hair oick aengecavelt ende bevallen
alle tgene in den voirn . registre oft cohiere gescreven staet opten nombre vijve. Item
dat de voirn . jonckvrouwe Lucia van der Noot dairaf oick sal hebben ende behouden
pro se et suis ende zyn hair insgelix by der voirs . cavelinghen aengecavelt ende te
deele bevallen alle tgene in den voirs . cohiere gescreven staet op den nombre drye.
Item dat de voirn . joncvrouwe Cathline van der Noot dair af insgelix sal hebben
ende behouden pro se et suis ende is hair by der voirs .
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cavelinghe aengecavelt ende te deele bevallen alle tgene in den voirs . registre oft
cohier gescreven ofte begrepen staet op ten nombre sevene, alle ende iegelicke
welcker voirs . partyen aengecavelde goeden den eenen ende den anderen van
henlieden als weder aengecavelt ende te deele bevallen elck van hen partyen respective
synen voirs. cavel van stonden aen sal aenveerden met allen alsulcken commeren
ende lasten als vuyte elck van dyen schuldich waren te gane ten dage van der
aflyvichheyt van hunder vrouw moeder voirs . Is oick, in desen tusschen de voirs .
partyen merckelicken ondersproken dat de voirn. partyen gesamenderhant schuldich
ende gehouden selen syn elck voir syn contingent ende aenpaert voirdaenen jairlix
vuyt te reyckene ende te betalen vuyt elcx anders aengecavelde goeden voirs . te
wetene jouffrouwe Katlinen van der Noot hairlieder alder moye alsulcken viertich
carolus guldens tsjairs lyftochtrenten als sy hair schuldich syn hair leefdage lanck
gedurende vuyt te reyckene ende te betalene . Ende van gelyck oick jouffrouwe
Barbaren van der Noot hair leefdage lanck gedurende ende nyet langer de tien car .
gdn . tsjairs lyftochtrenten ende desgelix oick jouffrouwe Jehanne van der Noot
geprofessyde religieuse in den cloostere tot Oostmalle theuren lyve gedurende sesse
car . gdn . tsjairs lyftochtrenten . Ende mits desen soe verthegen de voirn . partyen
qualitatibus quibus supradictis van malckanderen van allen den goeden ende
versterffenissen voirgeruerdt ende in den voirn . registre oft cohier als voere
gespecificeert ende schauden elckanderen dairaf clairlick quyte tallen dagen ende
verclairden sy partyen elck respective des voirn . registers oft cohiers inhouden van
soe goeder weerden te houdene als off dinhout van dyen altsamen inde dese
jegenwoirdige scheydinge ende deylinge gescreven stonde ende met tghene hier voir
ende nabescreven staet by henlieden voir ons schepenen voirn . gepasseert waren,
gelovende...
Tertia Decembris 1557.
(Schepenbrieven, 1557, Grapheus en Asseliers II, fo 88).

4. - Bedelbrieven en betalingsordonnantien.
1) 30 Juli - 1 Aug. 1581.
Gheeft te kennen Jan van der Noot, dat hy onderhanden heeft zekere heerlycke
wercken, grootelycks tenderende tot eer ende nut
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deser stadt, welke wercken hy remonstrant over lange al gereet gehadt zoude hebben,
ende myne heeren gepresenteert, zoo verre verscheyde quaetwillige ende
onrechtveerdige boose menschen hem sulks niet beleth en hadden, waer deur hy nu
bedwongen wordt myne heeren ernstelyck te bidden hem suppl. te hulpe te comen
met de somme van 100 gdns eens, ende dat voer den tydt van een maent te leenen
om syne vers . wercken te moghen volbrenghen . DD.
(Ondert.) Van der Noot.
Advies van de thresoriers ende rentmeesters
Actum 27 Juli 1581
(Onderteekent) Uffel.
ADVIES. Ghemerct joncheer Jan van der Noot, suppl. van den requeste hier aen
gehecht, is van den goeden van deser stadt, ende seer geafvectionneert totter conste
van de poesie ende dagelycs groote neerstigheyt is doende om die aengaende de
Nederlantsche tale op sekere mesure ende regel te brengen, volgende daerinne den
voet van den fransche poethen, ende oick grooten cost is doende om alle oude ende
nieuwe vermaerde poethen ad vivum int coper te doen steken, ende die alsoo tot
gerieve van alle liefhebbers int licht te brengen, soo dunckt tresoriers ende
rentmeestere dat men den suppl. van der stadt wegen soude mogen leenen L gdn.
eens. Actum den laestlesten Julii 1581.
(Onderteekent) Lanschot.
Nota. De tekst van dit advies staat in Belg. Mus. III, 423, door Willems naar
meedeeling Verachter. We vonden den tekst terug in het Requestboek der Tresorij,
1578-82, doch zonder de requeste zelf die voorgaat of hetgeen volgt in Willems en
dat we hier uit Belg. Mus. overdrukken:
Daer naer is by myne heeren burgemeesteren ende schepenen geordonneert den
tresoriers ende rentmeestere den suppl. volgens syn versoeck te leenen de somme
van L gdns. eens . Actum a Augusty 1581.
(Ondert.) Uffel.
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2) 30 Juli 1581.
Advies van tresoriers ende rentmeesters op de requeste van joncker Jan
van der Noot.
Gemerckt joncker Jan van der Noot, suppliant van de requeste hier aen gehecht, hem
yerstwerven heeft geadresseert aen h.H. de Moy tot Wyens loff, eere ende prys hy
den meestendeel van zyne langhe gewichtige veerskens als Zotte Metten, Schoon
Hinnen ende Fray Goden heeft gedediceert, ende dat de voorscreven de Moy den
suppliant nu heeft gesonden aen U.E., alleenlycken om daer aff ontlast te zyne ende
tgroot proffyt van sulcken loff eer ende prys zonder zynen cost te genyeten, soo
dunckt tresoriers ende rentmeesters dat de suppliant by U.E. zal behoiren versonden
te wordene aen voorscreven h.H. de Moy met expressen last ende bevel van hem
naer de meriten van zyne Zotte Metten, Hinnen ende Goden, te loonen ende te
recompenseren, wetende desen aengaende tresoriers ende rentmeesters anders oft
voerders nyet tadvyseren . Actum den naestlesten July 1581.
(get.) Lanschot.
(Origineel in farde ‘autographes J.B. van den Noot’).

3) 28 Juli 1582.
Geordonneert dat men joncker van der Noot oude schepene ter causen van seeckere
poetelyck stuck geintituleert olimpias ende daermede hy myne heeren heeft
beschoncken, sal vuytreycken hondert guldenen eens. Actum XXVIII 1582.
(Collegiael actenboecken op datum; archievenblad, XXIV blz. 444. Zinspeling op
dezen tekst bij Vermeylen, blz. 96).

4) 5 Februari 1584.
Myne heeren regard ghenomen op de groote nootelyckheyt van joncker Jan van der
Noot, eertyds schepene gheweest hebbende der stadt voors . hebben gheordonneert
den tresoriers ende rentmeesters den selven tot onderstant van syn behoeflyckheyt
te gheven L gdns . eens . Actum 5 February 1584
(Collegiale actenboecken, op datum; Archievenblad, V. 212; Vermeylen, 96).
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Jan van der Noot, de somme van vyftich ponden arthois hem by acte collegiael van
den 5de February 1584 gegunt ende toegevuegt tot onderstant van zyne behoefflycheyt
volgende de voors . acte met ordonnancie ende quitancie tsamen hier overgegeven.
(Stadsrekeningen 1583-1584, fo 327 vo).

5) 2 Augusti 1585.
Geordonneert den tresoriers ende rentmeestere heer Jan van der Noot te tellen tot
syn onderhoudt ende nootelyckheyt de somme van XXV gdns eens . Actum XXIIa
Augusti 1585.
(Collegiael actenboecken, op datum; Archievenblad, VI, 198; Vermeylen, 96).

6) 20 December 1585.
Jan van der Noot, de somme van vyftich ponden arthois den selven gegunt ende
toegevuegt tot onderstant van seker werck dwelck hy gerne in druck soude vuytgeven
tenderende ter eeren van syne Majt zyne hoocheyt ende deser stadt, navolgende de
appointemente collegiael van den XXen Decembris 1585 gestelt op de marge synder
requeste, ordonnancie ende quitancie.
(Stadsrekeningen 1585-1586, fo L.)

7) 14 Mei 1592.
Geordonneert den tresoriers ende rentmeesters uyt te reycken ende te betalen aen
Joncker Jan van der Noot voor een vereeringhe voor zekeren boeck by hem gemaeckt
ende myner heeren daer mede beschoncken geintituleert Poetische Wercken de
somme van 25 guldens eens . Actum XIIII Maii 1592.
(Collegiael actenboecken op datum)

8) 10 Juli 1592.
Geordonneert den tresoriers ende rentmeestere Joncker Jan van der Noot voor dese
reyse uyt te reycken ende te betalen de somme van XII guldens eens.
(Collegiael actenboecken, op datum).
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9) Onzekere datum: (20 Juni 1592?)
Rekweste waarvan het oorspronkelijk exemplaar bewaard is:
Aen de eerw., edele, gheleerde, wyse ende seer voersinighe heeren, mijn
heeren de Borgemeesteren ende schepenen der Stadt van Antwerpen.
Den XXen dach der maendt Juny, Edele, geleerde, wyse ende seer voorsienige heeren,
quamen tot my (te wyle dat Aurora Cephalum heur lieff noch in dbedde gelaten
hebbende, om zijne Procris te belagen, besich was om in dnoordoosten, den hemel
lancx der eerden met verscheyden schoone varwen, als gheel, purper, roosetroot,
lyfvaruwe, blauw ende wit, lustichlyck te vercieren) de negen schoone ende geleerde
dochters van Jupiter ende de nijmphe Memoria, dewelcke, my swaermoedigher
vindende dan zy wel ploghen, neerstelyck vraegden naer d'oirsaecke van dien . Dies
ick heur vertelde wat cleynder behulp my toegeschickt was op het claer ende
ootmoedich verthoonen, dwelck sy wel wisten dat ick myn Eerw. heeren onlancx
daertevoren overgegeven hadde . Dies sy, seer verwondert en quaelyck tevreden
wesende, spraken:
Quid noster Noteus in illis committere tantum? Quid Musae potuere?
Hoe ist mogelyck dat de heeren van Antwerpen soo coudt, soo ongevoelich ende
soo ongunstich tegen onsen vuytvercoren poët cunnen gewesen? Had hij de cleynste
nestkens oft stedekens van de barbarste provincien der ganscher Cristenheyt, soo
levendich ende soo goetgunstichlyck sulcken schoonen dienst ende onsterffelycke
eere aangeboden, zy souden hem hertelycker ende virigerlycker bystandt daertoe
gedaen hebben.
Na dese ende desergelycke redenen, quam Phoebus Apollo, (van Noostoostwaert
op, deur den lustigen wech die Aurora hem te voren verciert hadde) met syn claer
blinckende paruycke, bij ons voor myn bedde gestreken, den welcken syn susters
verhaelden hetghene dat sy van my gehoort hadden: d'welcke hy verstaen hebbende,
werd daer in alsoo verwondert dat hy, eer sy noch voleynt hadden, heur redene
brekende in deser manieren sprak:
- Hoe? Souden die heeren van Antwerpen, beyde de twee
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manieren mynder kindere soo weynich achten? daer sy nochtans de grootste
ende de beste der werelt syn?
Dat moet elck mensch oyck wel bekennen, sprack Calliope, dat beyde uwe
soonen, namentlyck de onverminderde Keysers oft Cooningen, ende de
goddelycke Poëten de excellentste manieren van menschen syn.
Daerom dragen sy oock, sprack Clio, de edelste vogelen oft dieren in heur
wapenen.
Dat is waer, sprack Melpomene, de Keysers oft Cooningen dragen den arendt
oft den leeuw.
Ende de godlycke Poëten, sprak Euterpe, dragen de suetsinghende, stadige
zwane, wit ende puere, op een velt blauw van azure.
Oyck worden sy allebeyden, sprack Terpsicore, met de alderheerlycxte croone
gecroont.
Dat is waer, sprack Polymnia, te weten met de taxkens ende gruenblyvende
bladeren uwes heerlycken laurierbooms.
Och! wie sou de groote deucht ende onwtsprekelycke crachten des alder
lofweerdichsten Phoebuenschen, poëtiekelycken ende Keyserlycken
lauwerbooms te rechte cunnen wtspreken oft bediden, sprack Thalia, die den
donder en den blicxem wederstaen can.
Nyettegenstaende, sprack de hemelsche Urania, dat de hemelsche, ende wat
meer de recht godlycke saecken ende dipe mysterien den recht eerdschen ende
vleeschelycken menschen onbekent ende veur heur verborgen syn, soo cunnen
sy nochtans wel mercken dat het meerder saecke is van een keyser dan van
ander gemeyne menschen, ten andere dat men dier nyet soo vele noch
gemeynichlyck en vindt, ten derde dat alle menschen daertoe nyet vercoren,
geschickt noch geroepen en worden noch oyck daertoe (hoe seer sy daerom
arbeyden) en souden cunnen geraken: welcke dry puncten noch veel stercker
in de godlycke poëten te mercken syn als degenen die met wtnemende goet
verstant begaeft syn daertoe met eenen godlycken yver verweckt synde, hooger
ende grooter dan men met het menschelycke verstandt soude cunnen bedencken
oft begrypen, deurluchtichlycke, schoone ende godlycke veerschen bescryvende,
het ampt Godts te alder naest commen.
Dat is al waerachtich, sprack de schoone Erato, verhalende noch sommige
goede redenen tot desen, ende oyck tot anderen propoosten dienende.
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Ende nu en geschiet hier, sprack Apollo doens, nyet den minsten myner
kinderen te cort, maer den meesten ende besten, te weten den alder catholycxten,
genadichsten ende langmoedichsten Coninck Philippum, die alle andere
Coningen in heerlycke majesteyt te boven gaet, gelyck het licht myner sonne
in claricheyt den glans aller ander sterren overwint, ende tsamen met hem den
overwinnenden Alexander Farnezes, met meer andere syne vrome ende getrouwe
heeren, stadthouderen, regeerders ende capiteynen, deur gebreke van onsen
weerden sone, poët, prince ende priester onser oden, veerschen ende gesanghen,
behulp ende bystandt te doene.

Doens nam Clio die cythere van Polymnia, leggende heur trompette neder om nyet
te grooten geschal te maecken, en trouwende cunstichlyck heur bequaeme stemme
daer op, songe seer suetelyck dese naervolgende veerschen:
Un Roy, tant soit il grand en terre ou en prouesse,
Meurt comme un laboureur sans gloire s'il ne laisse
Quelque renom de luy et de renom ne peult
Venir apres la mort, si la Muse ne veult
Le donner à celluy qui doulcement l'invite
Et d'honneste faveur compense son merite, etc.

- Het is waerachtich alsoo, sprack Calliope, en nyet alleenlyck en verachteren sy daer
deure een onsterffelycken loff, prys ende eere des conincx ende synder vrome heeren,
maer, - o groote onlust totte deucht ende den rechten loon der selver, - oyck den loff
der schoonder stadt, die nochtans genouch affgunstige benyders ende calumniateurs
heeft die heur wel telckens tonrechte de schult op willen dringen van tquaet dat zy
bedreven hebben, de goede stadt ende heure goede innewoonders in verdriet ende
lyden brengende. Dies sy wel goede geesten ende cloecke scryvers van doene soude
hebben, die heur onschult claer mochten doen blycken, ende overal bekent maken;
ja en der heeren eygen loff soude deur gebreke van gunstige bystandicheyt blyven
ongesongen, ende eyndelinghe onder de golven van Lethe liggen verdrongen.
- Is 't nyet waer? sprack Euterpe, my geeft wonder wat sy dencken meugen. Sy
meynen al deur ander middel en deur sware costen te vercrygen.
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- Aij, seker! sy syn wel verdoelt, sprack Calliope, sonder ons gunste ende onser
poëten cunste moete alle saecken, hoe heerlyck sy syn mochten, eyndelinge vergeten
blyven.
Dit seggende nam sy heur sute viole en matighende heure schoone stemme, songh
dese naevolgende veerschen aldus:
Om 't gelt dat steden groot, landen, vrouwen en heeren
Aen wellust, hooghmoedt, staet, oft aen banketten hangen
Oyck aen dinaers van die, - en kunnen sy ontfangen
Maer cortdurigen loff, die haest scheyt met verzeeren,
Maer om t' gelt dat men siet vroome heeren bekeeren
Aen den poëten goet, crygen sy, na verlanghen,
Ontstervelycken loff, die deur des tydts verstrangen
Niet en crimpt noch en smilt, maer stedts groydt in t' vermeeren.

- 't Is waerachtich, sprack Urania; is 't nyet jammer dat de deucht niet den loon der
selver, namentlyck ontstervelycken loff, prys ende eere, daertoe oyck de godlycke
poëten deur welcke wy die den vromen heeren kunnen geven, soo weynich geacht
worden, ja zelve van die den naem van Edelheyt ende geleertheyt veuren.
Hier op sprack Apollo tot my: ‘Doet de heeren al te samen dagen, en nempt een
proces tsegens heur aen. Mercurius zal u procureur, ick sal u advocaet, ende Jupiter
zal u regter wesen.
- Neen, laet noch wat vertuven, sprack Erato, de heeren syn hem gunstigh en van
goeden wille, maer verscheyden swaericheyden hebben heur tot noch belet, sy sullen
daer beter in beginnen te versien.
Waerop Apollo antwoirde: Hoe suster? Wanneer? Acht dagen nae syn doot? Gelyck
die Grieken heuren ende onsen Homerum deden? Het waer beter veel tonnen gout
verloren te laeten gaen dan d'eere, ende de goede diensten die hy den alderhooghsten
besten Godt, der Conincklycker Majesteyt. der loffelycker stadt, ende den vromen
heeren dagelycx doet ende in dlicht begeert te brengen. Dus waert tyt dat men begoste,
want het by Godt alsoo besloten is over veel hondert jaren, ons daertoe belovende
dat hy ons in geen minder authoriteyt deur desen onsen poët in dese landen en soude
brengen ende doen woonen, dat hy hier voermaels in Griecken, ende daer naer onder
de Latynsche gedaen en heeft. Dat beloeffde ons Jupiter almachtich anderwerven
nou wat badt dan duysent jaer geleden, als Messer' Luciaen de la Nosse,
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edelman Romain van het oudt Troiaens geslachte hem in Brabant quam nederslagen
ende paren met jonckvrouwe Magdaleene van Rinchorst, edel dochter in Brabandt
oyck van de oude Troianen, die met den coninck Bavo van Phrigien de groote stadt
Belgis in dese landen quam stichten.
Wederom hebben ons de Goden dat selffste vastelyck beloeft ende verzekert,
sprack Urania, als ons poët dese werelt quam besoecken, ende dickmaels noch daer
na, in sunderheyt als Themis Veneri ende heuren overwinnenden sone te gevalle de
profesye soe Jupiter die vuytgesproken hadde, veur, als in welcke, nae meer andere.
oyck dese naevolgende veerschen quamen:
Veel Saturnisten valsch, en Plutonische geesten
Sullen hem hier en daer, - als affgunstige beesten, Na spouwen heur venyn als slangen en quaey padden,
Sueckende synen naem die schoon is te becladden
Deur heuren valschen raet en slim gheveynst bedryven;
Maer syn deught en verstant sal heur engheydt verdryven,
Soe dat heur vremdt ghespoock en droeve fantasyen
Heur gheswets, heur gespot, en loose ketteryen
Waer deur sy onversaedt en eerghierich van sinnen,
Eerdts- en geltgierich seer en vleeschelyck van binnen,
Onder den schyn van deught elck mans goet willen crijgen,
Hem nyet letten en sal, maer sal aensien en swygen.
En na dat hy hem soo, seer wonderlyck, elf jaren
Versoecht sal hebben cloeck sal hy hem openbaren
Weder in t' vaderlant, verseldt met deught vol ionsten,
Met Venus. Pallas wys en de Musen vol jonsten.
Maer daer en sullen hem de ghierge quaey menschen,
- Die der deught vyant syn, - nyet veel gelux toe wenschen,
Want siedt, de deughden schoon en de konsten veurschreven
Sullen daer schier geheel veriaecht syn en verdreven
Deur de boosheyt die meest daer d'overhant sal houwen;
Eyghenbaet, Jongen Raedt, sullen daer wonden brouwen
Met heymelycken haet en Saturnus scholieren
En sullen nyemant daer die goet is willen viren,
Maer sullen die heur deught deden suecken te plagen
En die heur vrydom daer gaven fellyck veriagen.
O onbekentheyt groot, ondancbaerheyt misprezen.
Den eersch wil wesen t' hooft, de knecht wil meester wesen
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Phaëton sal dan weer bestieren Phebus' wagen,
D'welck den gemeynen man jammerlyck sal doen clagen,
Want die menheeren vreemdt, gierich als mager luysen,
Van woekeraers gemaeckt, sullen t' volck soo cael pluysen
En in den meesten noot soo ongenadich scheeren
Dat sy na groot gedult claghtich sullen gebeeren,
Dan sal ick deur een Prins, vroom en wys, die syn heeren
En heur voordtstellen sot affworpen en omkeeren.
Soo mynen donder snel die ick sonder ontfermen
Wirp op den wagenman die d'zee en d'lant ded'kermen,
Versloegh en neder wirp, dies sy met grooten hoopen
Sullen worden verstroydt en som sullent becoopen.

- Dat is nu al geschiet, die syn nu al deure, sprack Apollo, laet ons hooren wat daer
nu te geschieden staet.
Te wyle sy daer soo sullen syn in d'benauwen
Sullen de beste vast bedencken en aenschouwen
De sekerheyt, de deught, en de geleertheyt mede,
Van den heer van der Noot vriendt van deught, vreught en vrede
En sullen opentlyck dan verstaen en bemercken
Aen syn schriften lofsaem, aen syn veerschen en wercken
Dat hy het is begaeft van ons, Goden hier boven,
Dan wel veel menschen syn, en dat men hem moet loven
Om syn versoechtheyt groot en veursichtigh bedryven
Soo men Ulixem doet, en om syn godlyck scryven
Weerdich is dat men hem aendoe vruecht, deught en eere
Soo men Homerum wys mocht doen, der Grieken heere.
Somma, sy sullen dan hem om syn deught hoogh'achten
En deur syn scryven oyck bystant en loff verwachten
D'welck hy, beleeft, sal doen, soo en in sulcker vuegen
Dat het den Coninck sal en den heeren gheneughen.
Ja sal alsulcken loff en loon daer deur genieten
Dat het den menschen grof, afgunstigh sal verdrieten,
Maer syn gewissche deught, syn verstant en schoon konste
Sullen maecken dat hem alle vrome vuyt ionste
Dragen sullen goet hert, want syn deught sal deurschynen.
Gelyck der sonnen licht, die tsmiddaeghs doet verdwynen
Den nevel en den mist, dies d'ondeughden ter syden
Sullen worden ghekeert, den vromen tot verblyden.
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Want de noot deur den tyt moet vrede in die landen
Brengen, en ongelyck myn dochters vry van schande.
Dies Gy, myn drymaels dry dochters van grooter weerden,
Die Memoria my ierst voortbracht op der eerden
U, daer geluckichlyck, - na dat ghy twintich jaren
Hem alom hebt vertroost in lyden en beswaren, U, daer, voor Helicon, in Brabant sal bewysen
Minervams oude stadt Loven, die men moet prysen
En veur Parnassum oyck, Bruessel, seer wel gelegen,
Junons myn susters stadt lustich in alle wegen.
Veur Ipocrenums vloet sal hy u int gemeyne
De Dele die daer loopt duer die Brabantsche pleyne
Nederwaerts naer de Schelt, devotelyck toe wyden.
En de hoven vruchtbaer die hert en sin verblyden,
Daer d'alderschoonste maeght Antverpia vol eere
Heur ryckelyck onthout, daer Venus toe sal keeren
Ryckdom, welvaert en vreucht, sal hy u dan oyck geven
Te deele, en t' gansch 'lant van Brabant hooch verheven,
Deur de behendicheyt en konste die daer gruyen,
Deur Mercuriums gheest die tot neeringe doet spoeyen (en so aen)

- Ja dese veerschen verhaelde Themis Veneri, recht acht dagen, sprack Calliope, eer
sy hem by ons op den berch Helicon brachten.
- Hoort ghy nu wel, sprack Apollo, wie sal nu sulcx verbieden? Dat God vastelyck
geschickt heeft, dat moet toch soo geschieden.
Dit gesproken hebbende schiet hy eer biedende van ons, nemende den keer lancx
het zuyden na het westen toe, om hem des avons, achter den berch Atlas ontrent der
hoven der Hesperides op seker bancket te vinden, daer Thetis hem ende Oceanum
toe genoept hadde.
Als Phoebus Apollo alsoo van ons gescheyden was, hadden syn geleerde susters
noch verscheyden woirden te samen, na alle welcke ick, volgende heuren raedt, de
penne in de hant nam ende screeff dit voorgaende ende oyck dit naevolgende, waer
deur ick myn eerweerde heeren hertelyck bidde dat heur gelieve te verstaen(1)

(1) Schiet voor scheidde.
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dat de wercken. den goeden dienst, ende de onstervelycke eere die ick der
coninclycker Majesteyt, zynder Hoochheyt, deser loffweerdiger stadt ende den
Magistraet der selver begeere te doene, ende voor aller menschen oogen openbaer
te maecken sekere bequaeme figueren, beelden, triumphelycke boogen, conpertemente
ende siraten vereyschende, die ick cunstichlyck op palmen houdt heb doen teeckenen
ende voort van besundere figursnyders heb doen snyden, in welcker huysen die
figueren, hier nu daer, som volmaeckt, som begost ende som noch te maecken, liggen,
tot welcke figueren ende schilderyen ick ten alderminste wel een hondert daelders
behoeff, welcke hondert ende vyftich gul. Ph. daer getrouwelyck aen besteden wille,
soo men opentlyck ende claerlyck bevinden sal, sonder de weerde van een myte tot
mynen verdoeme anderssints te besteden. Dus wilt, bidde ick Edele wyse, geleerde
ende seer voorsienige heeren, aenhooren ende bevroeden soo ick my selven soeck;
maer geenen middel wetende myne wercken ter aldergrootster eere der stadt en myn
edeler heeren, sonder alsucken bystant in dlicht te brengen, wil ick de Edele heeren
hertelyck gebeden hebben, my boven de XXV gul. my onlancx van mynen Eerweerde
heeren gegundt noch willen doen hebben hondert ende XXV gul. gemerckt ick nyet
min en behoeff dwelck doende zoo zal ick sonder ophouden alle vliet ende
neersticheyt doen, sonder myn heeren meer te quellen, in sulcker vuegen dat ick se
int net gescreven eenige van den voorschreven heeren sal communiceeren dry weken
na dese om daer aff ende daer toe te doen, soot myn eerweerde heeren goet duncken
zal, ende dry maenden daerna sal ick myn eerweerde heeren de selvige in drucke
volcomelycken leveren, in de welcke deser stadt, ende myn eerweerde heeren
ontstervelycke loff, prys ende eere heerlyck sal blycken met hulpe van Godt, dien
ick bidde myn eerweerde heeren in langde van gesontheyt ende voorspoet sal
gesparen.
Der Eerweerdiger heeren dinstwillighe ende onderdanighe I.B. VANDER NOOT.
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Richard Verstegen's ‘scherpzinnige characteren’ (1619)
Een bronnenstudie
Door
Mr. Leonard Willems
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie
Eenige maanden geleden heeft onze Academie een Verhandeling van Dr. Edw.
Rombauts bekroond, over Richard Verstegen, welke verhandeling als antwoord op
een prijsvraag werd ingezonden. De studie van Dr. Rombauts heb ik niet ingezien:
ik ken ze enkel uit de verslagen van den keurraad, inzonderheid uit het breedvoerig
verslag van M. Sabbe, waaruit ik veel geleerd heb(1).
Om het geheugen mijner lezers wat op te frisschen, zij het me toegelaten
Verstegen's curriculum vitoe in enkele woorden te herdenken.
Kleinzoon van een Gelderschen edelman, die rond 1509 naar Engeland uitweek,
werd Richard Verstegen omtrent 1560 te Londen geboren. Hij studeerde te Oxford,
en voelde zich aldaar door de studie van het Angelsaksisch en van de Nationale
Oudheden vooral aangetrokken. Na de uitvaardiging van de Bill of supremacy zag
hij zich, als overtuigde Katholiek, genoodzaakt zijn geboorteland te verlaten. Met
vele andere Engelsche geloofsgenooten, vestigde hij zich in 1580 (twintig jaren oud
zijnde) te Parijs, alwaar hij zijn loopbaan als pamflettist begon: hij polemiseerde
tegen Koningin Elisabeth en tegen hare Protestantsche raadgevers: met dit gevolg
dat hij in 1583-84 een tijdlang in de gevangenis opge-

(1) In de volgende bladzijden verwijs ik steeds naar dit verslag, niet wetende wat daarin aan M.
Sabbe of aan Rombauts toekomt.
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sloten, doch weldra vrijgelaten werd(1). Daar hij zich echter te Parijs niet langer veilig
voelde, vluchtte hij naar Rome. Einde 1586 vestigt hij zich te Antwerpen (één jaar
na de verovering dier stad door Alexander Farnese). Hier herneemt hij zijn werk als
pamflettist.
Einde 1587 geeft hij (bij Adriaan Huberti) zijn Theatrum crudelitatum uit, en
daarna nog een reeks Engelsche pamfletten. Na de mislukking van den Armada-tocht
(1588) en na de troonsbestijging van Jacob I (1603) beschouwt hij de zaak van het
Katholicisme in Engeland als verloren, en trekt zich uit de politiek terug. In 1610
trouwt hij te Antwerpen met een Nederlandsche, Cath. de Sauchy. Het jaar nadien
begint hij Nederlandsch te schrijven. En van 1611 tot 1642 geeft hij in onze taal een
lange reeks werken uit (waarvan de titels bij M. Sabbe te vinden zijn). Hij sterft,
volgens de meening van Dr. Rombauts, in 1645.
Een bizondere literaire waarde hebben deze Nederlandsche geschriften niet, met
uitzondering van één werk, zijn meesterstuk, de Scherpzinnighe Characteren van
1619. ‘Als Zuidnederlandsche letterkundige’, zegt M. Sabbe, ‘verheft hij zich, althans
met zijn Characteren, in een tijd van vlakheid en verval, door sterkere intellectualiteit
en hoogeren literairen zin boven de groote meerderheid van zijn tijdgenooten...
Verstegen geeft geen omwerking van het populaire boek van Theophrastes. In het
schetsen van typen en karakters is hij zeer zelfstandig. Buiten eenige algemeene
typen, teekent hij meer individuën op satirische wijze. Het werk is weer zeer sterk
anticalvinistisch. Het verraadt veel menschenkennis en sommige karakterteekeningen
onderscheiden zich door soberheid, rake beeldspraak, fijnen spot en plastische
voorstellingsgave. Het succes van dit werk was dan ook zeer groot. Er kwam een
tweede uitgave in 1622 en nog een derde en een vierde te Amsterdam, in 1705 in
1735’.
De geschiedenis der Zuidnederlandsche letterkunde in de 17e eeuw, ligt heelemaal
buiten mijn gewoon arbeidsveld. Doch sedert mijn jeugd ben ik een liefhebber van
oude boeken, en snuffel er met steeds onverdroten genoegen in. Zoo zijn de Scherp-

(1) Lees dienaangaande de bijdrage van Dr. E. Rombauts in den Gulden Passer (1929, blz.
51-81) ‘Verstegen's “Theatrum crudelitatum Hoereticorum” en zijn gevangenschap te Parijs
in 1587.’ Hier bewijst schrijver zonneklaar dat de gevangenschap van 1587 nooit bestaan
heeft: Het is een verwarring met die van 1583-84.
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zinnige Characteren jaren geleden in mijn handen gekomen. Het viel mij ook op,
dat dit werk boven het gewone peil der toenmalige literatuur uitstak. En daar ik aan
Verstegen's zelfstandigheid twijfelde (waarover M. Sabbe hierboven gesproken
heeft), wenschte ik te weten waar hij het model voor zijn werk gevonden had.
Tegenover Theophrastes stond hij zeer onafhankelijk: dit zag ik al dadelijk in. De
bekende Charactères van Labruyère zijn van 1688 - zoo dus 69 jaren na Verstegen's
boek. Ik zocht in de toenmalige Fransche literatuur om te weten of er een ander werk
bestond dat Verstegen nagevolgd kon hebben... maar ik vond niets.
Nu verneem ik door Sabbe's verslag dat Verstegen een Engelschman is, die
Engelsche werken heeft geschreven. (Ik zal maar ronduit bekennen dat ik dit niet
wist). En dit bracht mij er toe om na te gaan of hij soms voor zijne scherpzinnige
characteren geen Engelsch model had gevolgd. Een verblijf, dat ik onlangs te Londen
deed, verschafte mij de gelegenheid om in het British Museum de noodige
opzoekingen te ondernemen.
Het zijn de uitslagen van dit onderzoek, welke ik in de volgende bladzijden
mededeel.
***

De Karakters van Theophrastes werden in 1489 te Venetië gedrukt door de Aldi's.
En op deze princeps-uitgave volgde in den loop der 16e eeuw een reeks herdrukken
(zie dienaangaande M. Sabbe). Doch in 1592 drukte de bekende Fransche humanist
Isaac Casaubon, Theophrastes opnieuw (een uitgave vermeld noch door Rombauts,
noch door Sabbe) en hier is de Grieksche tekst voorzien van een voortreffelijke
Latijnsche vertaling, en van een zeer geleerd commentaar(1). Van dit oogenblik af
geraakte Theophrastes buiten den beperkten kring van menschen die Grieksch lazen,
en viel in het bereik van al wie Latijn kende.
In de 16e en 17e eeuw was dit het geval met zoo goed als iedereen, die middelbaar
of hooger onderwijs genoten had.
In Engeland vooral schijnt Casaubon's uitgave grooten bijval te hebben gehad.
Een reeks Engelsche schrijvers voelde zich hierdoor genoopt om ook aan
karakter-beschrijving te doen:

(1) Deze vertaling van Casaubon is overigens de eerste niet: Reeds in 1527 had Pirkheimer er
eene geleverd. - Maar zij bleef schier onopgemerkt.
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Joseph Hall liet in 1608 zijn ‘Characters of vertues and vices’ verschijnen. In 1616
verscheen Nicholas Breton's karakters(1). Twee jaren daarvoor (1614) kwam het
voortreffelijk werk van Sir Thomas Overbury uit, Characters - het meest bekende
van de reeks.
Een vergelijking tusschen Verstegen's characteren en de werken van Jos. Hall en
Nicholas Breton, leerde mij dat Verstegen die boeken niet heeft gekend, of althans
niet heeft gebruikt. Zoodra ik echter de characters van Sir Thomas Overbury
doorbladerde, werd ik gewaar dat Verstegen dit boek tot model voor zijn werk gekozen
had en het ten deele ook vertaalde.
Een korte biographische nota is misschien niet overbodig om den lezer dien
Engelschen schrijver te leeren kennen.
Sir Thomas Overbury (1581-1613) heeft betrekkelijk weinig dicht en proza
nagelaten. Hij is overigens heel jong gestorven (in zijn 32e jaar) en dit in zeer
dramatische omstandigheden.
Hij was lang bevriend met een edelman, Rochester, later Earl of Somerset. Deze
laatste knoopte min of meer intieme betrekkingen aan met de mooie gravin van Essex.
Overbury achtte het zijn plicht zijn vriend op de hoogte te brengen van den
bedenkelijken levenswandel der bekoorlijke gravin en van de slechte reputatie die
op haar naam kleefde. Rochester haastte zich aan de gravin mede te deelen hetgeen
men hem over haar had gezeid. Het lieve meisje ontstak in een vreeselijke woede,
en wist van den koning te verkrijgen dat men Overbury in de Tower te Londen opsloot
(22 April 1613). Nu stelde zij zich in betrekking met de cipiers om hem te doen
vergeven. De dosissen vitriool, die men hem aanvankelijk toediende, bleken
onvoldoende om hem van het leven te berooven. De dosis werd vermeerderd. Nu
lukte het: Overbury overleed 13 September 1613.
Eenige maanden nadien trouwde Somerset met de gravin van Essex. Maar kort
daarop kwam de moord uit. Allen, die er in betrokken waren, hadden zich voor het
gerecht te verantwoorden. Allen werden veroordeeld om opgehangen te worden: de
gravin alleen verkreeg van den koning genade, alhoewel zij de hoofdschuldige was.
Toen de rechter haar bij het begin van het proces

(1) ‘The good and the Badde, or description of worthies and unworthies of this age’ (1616).
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(volgens de Engelsche proceduur) de vraag stelde of zij schuld bekende, antwoordde
ze vlakaf: ‘I plead guilty’.
Dit verschrikkelijk drama, dat heel Engeland in opschudding bracht, had tot gevolg
dat eenieder kennis wilde maken met den literairen arbeid van Overbury. Zijn gedicht:
‘The Wife’ werd herhaaldelijk herdrukt; zijn characters werden (1614) na zijn dood
uitgegeven en hadden eveneens groot succes(1).
Verstegen, zooals ik zeide, heeft het boek gekend en ten deele vertaald. Ziehier mijne
bewijsplaatsen:
(SIR THOMAS OVERBURY, Characters,
1614)

(VERSTEGEN, Characteren 1619)

A VAINE GLORIOUS COWARD IN

VIII. VAN EEN GLORIEUSEN BLOYEN

COMMAND

CAPITEYN

Is one that hath bought his place, or come Hy is eenen die sijn plaetse ghecreghen
to it by some Noble-mans letter.
heeft door gebedelde brieven van
recommandatien, oft yemant heeft se hem
om sijn gelt overgelaten.
(Toevoeging van Verstegen)

De Soldaten nemen ghenucht in de
wetentschap van hunnen nieuwen
capiteyn, want hij soo hervaren is dat hy
ayuijnsaet uyt buscruyt niet en kent.

Hee loves a-life dead payes, yet wishes Hy bemint grootelijckx doot-betaelingen,
they may rather happen in his company ende hy wenscht veel liever datse comen
by the scurvy, then by a battell.
souden door den scheurbuyck dan door
een battalie.
Vew him at a monster and he goes with Als men Monster sal passeren dan
such noise as if his body were the wheele marcheert hy alderprachtichste voor sijn
barrow that carried his judgment
soldaeten.
rumbling to drill his souldiers. No man
can worse define betweene Pride and
noble courtesy.
Hee that salutes him not so farre as a
Pistoll carries level, gives him the

ende die hem niet en salueren van soo
verre af als een Pistol can draghen,

(1) De Characters verschenen eerst in de 3e uitgave van the wife: ‘A wife now the widdow - the
third edition, with addition of similar other characters’ (London, 1614).
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disgust or affront, - chuse you wether(1) - die (soo hy seyt) doen hem cleynicheyt
plee traines by the book and reckons so aen.
many postures o the Pike and musket as
if hee were counting at Noddy.
Upon a camisado he lookes like foure
windes in painting, as if hee would blow
away the enemy, but at the very first
unset suffers feare and trembling to dresse
themselves in his face apparently.
He scorns any man should take place
before him; yet at the entring of a breach,
he hath beene so humble minded as to let
his Lieutenant lead his troopes for him.

Hem dunckt dat hem groot onghelijck
geschiet als iemant de voorplaets hem
beneemt aen de tafel; maer nochtans is
hy soo ootmoedich dat hy te vreden can
wesen dat synen Lutenant sal voorgaen
in d'entré van een Breche.

He is so sure armed for taking hurt that Hy is soo wel ghewapent om gheen
he seldome does any;
quetsuer te crijghen dat hy selden iemant
quetst.
And while hee is putting on his Armes, Altoos ter wijlen dat hij zijn harnas
he is thinking what summe hee can make aendoet, soo peyst hy wat gelt dat hy sal
to satisfy his ransome.
connen opbrenghen om zijn rantsoen te
betalen.
He wil raile openly against all the great
commanders of the adverse party; yet in
his owne conscience allowes them for
better men.

Hy derft opentlijck verachten de grootste
oorlooghs mannen van zijn teghenpartije,
al weet hy voor seker dat hy selver op
gheender manieren daer yet by en heeft.

Van hier afaan loopen beide teksten uiteen:
Such is the nature of his feare that,
contrary to all filthy qualities, it makes
him thinke better of another man then
himself. The first part of him that is set a
running is his Eye sight; when that is once
struck with terrour, all the costive
Physicke in the world cannot stay him. If
ever hee doe any

Hy is in 't gheselschap heel cloeck in 't
discoureren van vrome feyten van
oorlogh, en van de vromicheyt van een
yeghelijck te oordeelen. In somma, hy
maeckt dat hy weynighe quetsueren
krijcht omdat hy hem selven te goet kent,
dat hy den vyant zijn bloet soude storten.

(1) Kies tusschen beide (woorden).
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thing beyond his own heart, tis for a
knighthood, and he is the first kneeles
fort without bidding.

De lickteeckens nochtans van de cleyn
quetsuerkens (die hy zijn wonden noemt),
die heeft hij van achter, want hy creechse
int wechloopen.

Ziehier nog, als voorbeeld, een tweede karakter:
A WORTHY COMMANDER IN THE WARRES III. VAN EENEN EXCELLENTEN GEBIEDER
IN D'OORLOGHE
Hy tracht om reputatie te cryghen, niet
door de menichte daer hy over
commandeert, maer door de vromicheyt
van syn eyghen daden.
He is the first in giving the charge and Hy is den eersten in het aenvallen ende
the last in retiring his foot. Equal toile den lesten in het retireren, ende soo
hee endures with the common soldier... sorchvuldig dat hy liever soeckt een van
syn soldaten te behouden, dan twee van
de soldaten van sijnen vyandt doot te
slaen.
The goodnesse of his cause is the speciall De oprechticheydt van de saecke daer hy
motive to his valour.
om strydt, is de principaelste oorsaeck
van sijn vromicheyt.
Hy kent de Fortuyn van d'oorloghe
onsecker te wesen, en daerom en acht hy
synen vijandt nimmermeer te cleyn.
He understands in warre there is no mean Hy weet dat gheen foute en mach in
to erre twice: the first and least fault being d'oorloghe tweemaels geschieden: die
sufficient to ruin an Army.
eerste ende minste fout dickmaels
ghenoech sijnde om eenen gheheelen
leger te ruineren.
..........
He thinkes warre is never to be given ore, Hy laet hem duncken dat men gheene
but on one of these three conditions:
oorloghe en behoordt gheheelijck af te
laeten, ten sy op een van dese dry
conditien:
an assured peace,

Door een versekerden peys,

absolute victory

Door een absolute Victorie,

or an honest death.

Oft een eerweerdighe doodt.

Te oordeelen naar de twee karakters, die ik hiervoren medegedeeld heb, zou men
geneigd kunnen zijn te onderstellen dat Ver-
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stegen niets anders deed dan een vrije bewerking te leveren van Sir Thomas Overbury.
Dit zou echter een dwaling zijn: de twee karakters hierboven zijn de eenige (zoo
ver ik heb kunnen zien), waar Verstegen den Engelschen tekst zoo dichtbij volgt.
Zijne bedoeling was zeer zeker oorspronkelijk werk te presteeren - hetgeen niet belet
dat hij zich niet geneert om uit zijn voorganger allerlei opmerkingen over te nemen,
die hij goed geslaagd vond.
Hier volgen enkele voorbeelden:
A PIRATE

20. - VAN EENEN ZEE-ROOVER

He is one plague the Divell hath added
to make the sea more terrible then a
storme.

Hy is een zee-monster, dat de duyvel
gheordonneert heeft om de zee noch
schroomelijcker te maecken dan sy selver
uyt der natueren is.
.........

He hath so littel his owne that the house, Al dat hy heeft, is ghestolen, jae het huys
he sleepes in, is stolne.
selver, daer hy in woont, het welck hy
niet ghestolen en hadde, hadde hij niet
gehweten dat hy daermede hadde connen
wechloopen.
He is the marchant's booke, that serves Hy is de aerdbevingh van de borse ende
onely to reckon up his losses; a perpetual de banck-brekingh van den vromen
plague to noble traffique; the hurrican of coopman.
the sea and the earthquake of the
exchange.
A FLATTERER

Nr 66. VAN EENEN PLUYM-STRIJCKER

He is the shadow of a fool. He is a good Hy is de schaduwe van eenen sot - maer
woodman, for he singleth out none but nochtans een constigh weyman om altoos
the wealthy.
de vetste uyt te picken.
He will play any upon his countenance, ...ende daer hy niet dienen en can tot
and when hee cannot bee admitted for a eenen Raetsman, daer dient hy tot eenen
counsellor, hee will serve as a foole.
Buffon.
Soms ook verplaatst Verstegen een opmerking van het eene karakter, naar het andere,
daar waar zij naar zijn oordeel, beter te pas komt. Overbury handelt over ‘the divellish
Usurer’. En Verstegen heeft het insgelijks n. 97 over ‘den Woeckenaer’; maar
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hetgeen Overbury van den Usurer zegt, neemt Verstegen in zijn krackeelder over:
A DIVELLISH USURER

Nr 37. - VAN EENEN KRACKEELDER OFT
HAERMAN

He is sowed as cummyn and Hempseed, Het schijnt dat hy gemaeckt was met
with curses and thinks he thrives the
vloecken ende quade woorden, ghelijck
better..........
eenighe comijn en kennep saet sayen.
Het ligt heelemaal buiten mijn bedoeling een volledige lijst op te stellen van al de
ontleeningen, die Verstegen bij zijn voorganger is gaan borgen.
Hoofdzaak is dat wij thans te weten zijn gekomen welk het model is dat hem voor
oogen stond. Een vergelijking tusschen Overbury en Verstegen bevestigt zonneklaar
dat de wijze van typeeren der verschillende karakters, de satirische opmerkingen, de
spottende toon die doorgaans aangeslagen wordt - met een woord heel de manier
waarop Verstegen (om een Fransche uitdrukking te gebruiken) ‘campe son
personnage’ - dit alles heeft hij van den Engelschman afgekeken.
Tegenover Theophrastes staat Verstegen geheel zelfstandig: zijn zelfstandigheid
tegenover Overbury is slechts betrekkelijk.
Hij behandelt een heele reeks karakters, die door Overbury reeds getypeerd werden:
A good woman (= 29, Een schoon en eerbaere dochter) - A courtier (= 4, Eenen
Hovelinck) - A flatterer (= 66, Eenen Pluym-strijcker) - An ignorant glorie hunter
(= 62, Eenen ijdelen glorieusen roemdragher) - An amorist (= 36, Eenen amorist) A wise man (= 10, Eenen wijsen man) - A noble spirit (= 13, Eenen man met eeren)
- A country Gentleman (= 5, Eenen discreten edelman) - A good wife (= 27, Eene
godtvruchtighe eerbaere vrouwe) - A sailor (= 84, Eenen schipper) - A souldier (=
7, Eenen gemeynen oft simpelen soldaet) - A taylor (= 71, Eenen cleermaecker) - A
whore - A very whore (= 32, Een vuyl Hoer) - An almanack maker (= 89, Eenen
almanackmaecker) - An Hypocrite (= 48, Eenen hypocrijt) - A maquerela, in plain
English a Bawd (= 33, Een koppelersse) - A worthy commander in the warres (= 3,
Eenen excellenten ghebieder in d'oorloghe) - A vaine glorious coward in command
(= 8, Eenen glorieusen bloyen capiteyn) - A pyrate (= 20, Eenen zee-roover) - an
harrant Horse courser
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(= 91, Eenen peerdentuysscher) - A divellish Usurer (= 70, Eenen woeckenaer) - A
vertuous widow (= 27, Eene godtvruchtige eerbaere vrouwe) - A quacksalver (= 68,
Eenen quacksalver).
Bij de overgroote meerderheid dier stukken komt slechts de titel overeen: verder
loopen beide teksten vrijwel uiteen. Ik heb het reeds gezeid: Verstegen wenscht als
oorspronkelijk schrijver op te treden.
Overigens is er bij Verstegen een veel grootere keuze van karakters dan bij
Overbury. In de eerste uitgave (1619) heeft Verstegen 72 karakters. Om het tot het
rond getal van 100 te brengen, voegde schrijver er in de tweede uitgave (1622) 28
aan toe: alle oorspronkelijke, met dit voorbehoud dat de titels een peerdentuysscher
(= A harrant Horse courser) en een almanackmaeker (= an almanack maker) wel in
het Engelsch te vinden zijn: maar de daarop volgende teksten hebben niets gemeens.
Overbury trekt zich godsdienstzaken niet aan. Wel is er bij hem één karakter - A
puritan - waar hij een loopje neemt met de Engelsche puriteinen. Verstegen
daarentegen verfoeit uit ganscher harte al wat niet katholiek is. En dit laat hij nu
blijken in een reeks karakters: 38, eenen ketter int generael; 39, eenen Beeltstormer
oft kerckschender; 40, eenen uytgheloopen monick; 41, eenen martinist oft Lutheriaen;
42, eenen mennonist oft wederdooper; 43, eenen oprechten geus oft Calvinist; 44,
eenen Arminiaen; 45, eenen Libertijn; 46, eenen Hollantschen sectlooper; 47, eene
Hollantsche Bijbelsuster oft Schriftuer- Vrouwe; 49, eenen jode; 50, een Atheist.
Bij het lezen van al wat hij naar het hoofd van andersdenkenden slingert, vraagt
men zich onwillekeurig af: ‘tant de fiel entre-t-il dans l'âme des dévots?’ Maar laat
ons dan toch een ding uit het oog niet verliezen: Verstegen heeft het van wege de
Protestanten hard, zeer hard te verduren gehad... hij wreekt zich: dat is menschelijk!
Hier en daar heeft Verstegen ook niet nagelaten zijn karakters lokale kleur bij te
zetten: en dit verhoogt het belang dier stukken merkelijk. Hij heeft het over n. 56
eenen weert van Amsterdam, of n. 57 eenen ouden cleercooper van Antwerpen; of
n. 78 eenen Walschen kremer; of n. 93 eenen Hanneken-uyt (een der namen van den
nachtwacht). Hij beschrijft als volgt, n. 26, het karakter ‘van een idioot alias in platten
duytsche: eenen Botterick’:
‘Hy en weet nerghens van, en hy en begheert oock nerghens van te weten,
dat wetensweert is. Hy schout (= schuwt) alle gheselschap van de ghene
die wijser zyn als hy, omdat zy zijn botticheyt niet en souden bemercken;
maer
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onder boeren, oft die ghene die botter zijn als hy selver, daer is hy eenen
cloecken baes.
Daer weet hy te discoureren hoe goeden coop dat de boter was, eer de
geuserije en d'oorlogh in 't lant quamen.
Wat excellenten bier dat men eertydts broude, als een man mocht droncken
te bedde gaen met het verteiren van maer twee blancken.
Item van de feyten, die hy selver in zijne jonckheyt bedreven heeft, ende
onder al: (= onder meer), dat hy de papegaey had eens bijcans afgeschoten.
Hy is heel gheverseert in de Historien van Tysken van den Schilde, en van
den Ouden Hellebrant; Het leven van Wlenspieghel, ende de sententien
van Marcolphus heeft hy al van buyten...’.
Echt Vlaamsch, zooals gij ziet! Niet minder dan het karakter ‘van den ydelen
glorieusen roemdraegher’: (nr 62)
Het schijnt dat hy hem selven wilt vercoopen, want hy en doet niet (=
niets) dan hem selven prijsen.
Als hy by gheselschap is daer gheen soldaeten en zijn, daer discoureert
hy niet dan van oorloghe en van zijn eyghen vromigheyt (= dapperheid),
van battalien en belegheringhe van steden, al en heeft hy noyt legher
ghesien: Jae, dat hij de zielen van degene die hy selver dootgheslaegen
heeft, heeft over en weder in het gars sien huppelen ghelijck sprinckhaenen.
Als hy by gheselschap is daer gheen gheleerde mannen en zijn, dan
discoureert hy van de seven vrij consten (al en weet hy se niet recht te
noemen); daer weet hy van zijn librarij (= bibliotheek) te spreken, daer de
volumina in zijn van het verdestrueren van Troyen, van de Ridders van
de tafelronde, van de vier Hemskinderen, van den Ridder met de Swaen,
van Hugo van Burdeaux, van Olivier van Castillien - met noch veel ander
dierghelijcke vermaerde Historiën...’
Een kostelijke zet, niet waar? zulke blauwboekjes met de hoogdravende benaming
volumina te betitelen!
In zijn Amorist (n. 36) luidt het:
‘In Ovidio de arte amandi heeft hij meer ghestudeert dan in alle seven
consten, en hy houdt daer oock veel meer af (= van), ende in de Historie
van Pyramus en Thisbe ende dierghelycke historiën is hy heel text-vast.’
Uit dit alles blijkt dat Verstegen onze volksliteratuur zeer goed kent.
Over oude zeden en gebruiken van den tijd treft men ook bij Verstegen allerlei
kostbare inlichtingen aan; de folklorist zal hier insgelijks zijn gading vinden.
In zijn karakter van ‘den Walschen Kremer’ (n. 78) zegt hij:
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‘Hy en laet gheen wisselbrieven op hem trecken, maer hy gheeft selver Caertspellen
uyt, in stede van wisselbrieven, om den eenen mensche van den anderen te doen
trecken’. Hieruit meen ik te mogen besluiten dat de 16e-eeuwsche straatventers, om
hunne waar aan den man te brengen, loterijen inrichtten waarbij zij speelkaarten
gebruikten. Wie de goede kaart getrokken had, kreeg het lot(1).
In den Wyntavernier (n. 23) leeren wij dat 16e-eeuwsche wijnherbergiers, om den
dorst hunner klanten te prikkelen, hun allerlei gezouten waar voorlegden en
verkochten: ‘Hij (de wijntavernier) eert Pekelherinck, Anchoves, cleyn crabbekens
en Olijven soo seer dat hy se de voorplaets gheeft van den wijn’.
In ‘den ouden cleercooper van Antwerpen’ (n. 57) wordt ons gezeid: ‘alle
vrijdaeghen in 't jaer zijn hem bijcans goede vrijdaghen, om datse hem profijtelyck
zijn’. Toespeling op de vrydagmarkt van Antwerpen.
En zoo zijn er nog vele bizonderheden, die ik zou kunnen aanhalen - doch genoeg...
Een enkel karakter zou ik hier nog in extenso willen mededeelen(2). Het is immers
een der oudste Nederlandsche bladzijden (1619), waar er over Vlaamsche tabakrookers
gesproken wordt(3).
Zooals bekend, kwam in Europa heelemaal aan het einde der 16e eeuw, de gewoonte
op, tabak te rooken. De Roodhuiden van Amerika kenden tabak en pijp sedert eeuwen,
en uit het nieuw ontdekte vasteland ging het gebruik over naar de Oude Wereld.
Verstegen noemt den tabakrooker op Engelsche wijze, een toebaccanist. Het woord
tobacconist bestaat nu nog in het Engelsch, maar beteekent tegenwoordig een
tabakverkooper.

(1) Collega Walgrave deelt mij mede dat straatventers op deze wijze nog vaak te werk gaan in
West-Vlaanderen.
(2) Het komt bij Overbury niet voor.
(3) J. Starter is, zoo ver mij bekend, de eenige groote dichter uit de eerste helft der 17e eeuw,
die rookte - hetgeen blijkt uit zijn Lof van de Toback (Friesche Lusthof, 1621), herdrukt in
de uitgave van Vloten, bl. 507. - De broeder van Starter was overigens tabakverkooper in
den Haag.
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Nr 67. - CHARACTER VAN EENEN TOEBACCANIST
Hy sit en siet daeruyt gelyck den rijcken Vreck in de hel.
Hy is ghecomponeert van vier, van roock, en van stanck, waer door het
schijnen mach dat hij een octroy pretendeert om van de werelt in de hel
te moghen vrij over en weer gaen sonder paspoort.
En ist oock saecke dat hy naer zijn doodt sal moeten in de hel stevast
blijven, soo mach het schijnen dat hy meynt dat hy min veranderingh sal
vinden als ander menschen, omdat hij hem daer en tusschen den roock,
vier en stanck zoo seer ghewent maeckt.
By alzoo verre dat men (soo eenighe meynen) geenen roock en vint zonder
vier, zoo moet hij binnen zijn lichaem den brant hebben van den berch
Etna, want die geeft oock dickmaels roock sonder vlammen oft vier te
toonen.
En ghelijck den mensche van de philosophen ghenoemt wort mycro cosmo
(dat te segghen is een cleyne werelt), hij mach ghenoemt worden Mycro
Etna, oft den cleynen brantbergh.
Gheen spijse en can voor hem bequamer zijn als Salamanders, omdatse
sonder branden soude in zijn maeghe verteirt worden.
Aengaende den Toeback selver, het is het getrouste medicament om den
mensche by te blijven datmen in de werelt soude moghen vinden, want
om den patient niet te verlaeten, zoo wilt het van hem altoos ghebruyckt
worden, en hem nimmermeer cureren.
Daer en tusschen hy roockt zijn loose, lever ende dermen zoo swart als
het speck dat inde schouw hangt, en daertoe maeckt hy oock zijn lichaem
de schouw, dat nochtans ongheveeght moet altoos blyven, om datter gheen
schouveghers sonder leer cleyn genoech te vinden en zijn om daer inne te
cruypen.
Den toeback handelt niet te min seer redelyck met de Phlegma, want inde
stede van het ghene dat het uytdrijft, het brenght weer ander in de plaetse
T' is altoos wel eenen wonderlijcken dranck(1), want hy wilt ten monde
inghenomen worden ende ter neusen weder uytghepist.
Het lijdt voor mij geen twijfel dat voor het karakter ‘van den toebaccanist’ Engelsche
bronnen geraadpleegd werden. In 1604 had Koning Jacob I een verhandeling
uitgegeven ‘a counterblaste to tobacco’(2), waarin hij tegen de tabakrookers zeer
hevig uitvaart

(1) In de oude teksten wordt nooit gesproken van tabak rooken; dit noemt men tabak
drinken. Nu nog in het Maleisch wordt rooken, tabak drinken geheeten. Van Beverwijck
spreekt nog in zijn schat der gesontheyt van een stadgenoot ‘die alle daegh gewent
was in de twintigh pijpen te drincken’, hetgeen hem ten slotte zeer slecht bekwam. Z.
in Gr. Woordenb. een voorbeeld uit Conscience.
Nog zegt men opium schuiven, It. scuffiare = opslikken.
(2) Herdrukt in Arber's English Reprints (1869).
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en waar hij, evenals Verstegen, verklaart niet te begrijpen hoe het mogelijk is dat
iemand er in toestemt van zijn lichaam een schoorsteen te maken(1).
Hieruit kunnen wij zien dat zoo Verstegen en Koning Jacob I nooit tot
eensgezindheid gekomen zijn op het gebied van den godsdienst, zij dan ten minste
hartroerend eens waren op het gebied van de tabak!
De Koninklijke boodschap van 1604 werd natuurlijk in Engeland druk besproken:
aanhangers van de tabak en vijanden van de tabak gingen aan het polemiseeren. En
hier zal Verstegen wel de bronnen gevonden hebben voor zijn hoofdstukje. Maar ik
laat het detail-onderzoek van deze zaak aan anderen over.
Niet alle karakters van Verstegen zijn even goed geslaagd: maar er zijn er welke
de vergelijking met die van Overbury gerust kunnen doorstaan, en waar hij zijn
Engelsch model evenaart.
Het succes van het boek (ik heb reeds over de verschillende uitgaven gesproken)
is dan ook zeer begrijpelijk.
Onlangs nog vestigde Mej. Dr. Irma De Jans er de aandacht op, dat Cornelis De
Bie de ‘Scherpzinnighe characteren’ op verschillende plaatsen eenvoudig
uitgeschreven heeft(2).
Kalff, in zijn geschiedenis der Ned. Letterkunde (V, bl. 379) vermoedt dat
Huyghens dit werk ook gekend heeft, en het navolgt in zijn zede-printen (1624). Als
bewijs doet hij gelden dat Huyghens zijn 18 dichterlijke karakterbeschrijvingen vaak
begint met ‘Hij is’ (evenals zeer dikwijls Verstegen). Maar dit bewijs houdt geen
steek: bij Overbury beginnen ook verreweg de meeste stukken met ‘he is’ (Hierboven
zal men reeds een reeks voorbeelden vinden). Huyghens was een uitstekende kenner
van de Engelsche literatuur van zijn tijd: voor zijn zede-printen benuttigde hij dezelfde
bron als Verstegen. Een andermaal kom ik hierop terug om het bewijs te leveren dat
niet enkel in het Zuiden, maar ook in het Noorden, Overbury zijn navolgers heeft
gehad.
Nog een slotopmerking.
De taal van Verstegen laat dikwijls heel wat te wenschen over: taalpurisme is hem
totaal onbekend. Van wege een Engelschman

(1) Collega Vercoullie deelt mij mede:
‘in West-Vl. gewoon: hoe is 't meugelijk van je mond een kavetje (kave = schoorsteen) te
maken.’
(2) Zie de bewijsplaatsen Verslagen der Vl. Academie, 1829, bl. 165 en vlg.
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(die in zijn moedertaal een mengelmoes van Romaansche en Germaansche woorden
vindt) mag het niet verwonderen zoo hij er niet tegen opziet om Nederlandsch te
gaan schrijven, doorspekt met Fransche woorden - ...op zijn Engelsch.
Zoo zal hij in zijn krakeelder (n. 37) zeggen: ‘Niemant mach yet affirmeren in
zijn presentie oft hy moet geprovideert wesen het selve met disputatie te defenderen,
om dat de conclusien souden moeten eynden in een querel...’ (In het Engelsch
‘...affirm... presence... provide... dispute... defend... conclusions... quarrel...’)
of wel in zijn Quaedt wijf (28): ‘Een quaedt wijf is een domesticque serpent: sij
is den rebel van de natuer, ende den vyandt van de reden, want sy wilt de soveraniteyt
hebben, daer sy de ghehoorsaemheyt schuldigh is...’
Soortgelijke volzinnen treft men bij dozijnen in Verstegen aan.
Toen het boek in 1705 te Amsterdam herdrukt werd, kon het niet anders of de
Hollandsche uitgevers zagen zich wel genoodzaakt ernstige maatregels te treffen...
hetgeen zij dan ook op het titelblad hunner uitgave aankondigen: ‘Aardige
characteren... In dezen derden Druck 't Kromme Brabants door iemant wat
verschaaft...’
Zonder zorgvuldige schifting, ware het niet geraden Verstegen's proza onder de
oogen van onze scholieren te brengen, tenzij men het als voorbeeld wil gebruiken
om hun aan te toonen hoe zij het Nederlandsch niet mogen schrijven!
***

Het verband, dat tusschen de Engelsche en de Nederlandsche literatuur bestaat, en
de wederzijdsche invloed, die beide literaturen op elkaar hebben gehad, zijn in de
laatste jaren het voorwerp van vele navorschingen geweest. Merkwaardige bijdragen
zagen het licht, uitgaande van geleerden als H. Logeman, Swaen, Eymael, Bolte, Te
Winkel, enz. enz.
Wat echter de 17e eeuw betreft, hebben onze Noorderbroeders hun aandacht
uitsluitend op de Hollandsche geschriften gevestigd, inzonderheid op J. Starter en
Huyghens.
Verstegen is buiten den kring van hun onderzoekingen gebleven - hetgeen me
thans de gelegenheid verschaft om aangaande zijne afhankelijkheid van een Engelsch
model wat nieuws mede te deelen.
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Doch is het door mij aangeroerde onderwerp, zoo ik me niet vergis, met deze mijn
bijdrage niet uitgeput. Verstegen heeft een reeks werken uitgegeven, vol grappige
anecdoten, kwinkslagen, geestige invallen, hekeling van mode en van personen - als
daar zijn: de Nederduytsche Epigrammen (1617), Gazette van nieuwe maren (1618),
Medicamenten teghen de melancolie (1633), Exercitiën van Verstandt in varieteyt
van scherpsinnighe Epigrammen ende Epitaphien (1641), Recreative Beschrijvinghe
van de differente soorten van Ambachtslieden (1642).
Het lijkt me zoo goed als uitgesloten dat Verstegen al die grappen uit eigen koker
heeft. En ik sta onder den indruk dat veel van het medegedeelde een sterk geurtje
van Engelschen Humor heeft; en vermoed bijgevolg dat hier ook aan Britsche bronnen
ontleend werd. Ik ben echter in de Engelsche literatuur van het einde der 16e en het
begin der 17e eeuw heelemaal niet thuis - vooral niet wat betreft hetgeen de
Engelschman foolliterature pleegt te noemen. Om mij daar in te werken zou ik over
meer tijd moeten kunnen beschikken, dan mij ten dienste staat en dan... het ware van
mijnentwege onverantwoordelijk, terwijl ik nog zoo vele opera interrupta op mijn
tafel heb liggen, me zoo'n nieuw werk op den hals te halen!
Moge er iemand gevonden worden, die het door mij ingezette onderzoek, verder in
bizonderheden nagaat! Ik ben vast overtuigd dat hij niet nutteloos zal gearbeid hebben,
en dat er nog veel aan het licht zal komen, waarmede de wetenschap zal gediend
zijn.
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‘De speelman Hendrik, van Veldeke’ gehandhaafd
Door Dr. J. Van Mierlo S.J.
Briefwisselend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Mijne studiën over onze middelnederlandsche woordkunst hadden er mij verleden
jaar toe gebracht, de beteekenis van onzen eersten, met naam en werk bekenden,
dichter, Hendrik van Veldeke, voor de ontwikkeling van onze letterkunde wat nader
te onderzoeken. Zoo had ik de gelegenheid aan te toonen, hoe Veldeke's kunst
wortelde in een gevestigde, inheemsche traditie, hoe zij onafhankelijk van duitsche
voorloopers is ontstaan en opgegroeid, hoe zij de hoofsche kunst der duitsche
klassieken aan zich schatplichtig heeft gemaakt, hoe zij, tenslotte, niet tot de duitsche,
maar tot de nederlandsche woordkunst moet gerekend worden.
Aan die resultaten hechtte ik natuurlijk vooral belang. Daarin lag de kern van mijn
onderzoek; die ook verdiepen wezenlijk het inzicht in de wording en het ontstaan
van onze middeleeuwsche letterkunde. Worden die erkend, dan mag ik het doel van
die studiën als ten volle bereikt beschouwen. Zoo toch ‘is de beteekenis van onzen
Loonschen dichter, geeft men mij toe, des te grooter geworden.’
Tot mijn ongeluk heb ik daarnaast nog een andere vraag aangeraakt, waarop het
antwoord sedert jaren eensluidend klonk, de vraag naar den maatschappelijken stand
van onzen dichter. Algemeen wordt het er voor gehouden, dat Veldeke uit een
adellijke familie stamde, en zoo wellicht de eenige ridder-dichter moet heeten in de
dietsche letterkunde.(1) Het Veldeke-comité te Hasselt mocht dus te recht,
overeenkomstig met de algemeengeldende opvatting, den dichter als een ridder
huldigen; en al had ik nu daartegenover een andere opvatting gesteld, nooit is het
mij in den zin gekomen, ook maar in de verste verte, dit comité te

(1) Zie Versl. en Med. Kon. Vl. Academie, 1928: De speelman Hendrik, van Veldeke.
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willen beschuldigen, de bevolking verkeerd te hebben ingelicht.
Maar nu schijnt dit comité mijn studie als een formeele aanklacht tegen zijne
huldiging van Veldeke te hebben opgevat. Het heeft zijne houding willen verdedigen.
Dr. J. Lyna, de zeer verdienstelijke archivaris van Hasselt, die zich een naam heeft
verworven in de oudste geschiedenis van Loon, heeft zich tot zijn woordvoerder
gemaakt. Wij vreezen, dat zijn betoog(1), uit geprikkeld eergevoel geboren, waartoe
hier werkelijk geen reden bestond, al de gebreken vertoont van een oratio pro domo:
hij zal nog eens voor de zooveelste maal al de argumenten voor zijn opvatting
voordisschen, zonder eigenlijk te hebben ingezien waarom die juist werden gewraakt,
terwijl de juiste stelling met de ware argumenten van de tegenpartij hem zoo goed
als geheel ontsnapt.
***
Wat toch was mijn stelling? Ik meende dat de argumenten, die tot nog toe waren
aangevoerd voor Veldeke's adellijke afkomst, deze geenszins met eenige zekerheid
konden bewijzen. Zoolang die adellijke afkomst dan niet vaststaat, zegde ik, zij het
mij geoorloofd Veldeke te beschouwen als een rondreizend volksdichter, die door
zijn kunst in de gunst van het grafelijke hof was gekomen; daar, als dit juist in die
tijden meermaals gebeurde, dichterministerialis werd, en zoo het hoofd der eerst na
hem optredende familie de Veldeke. Op die wijze toch, meende ik, kon ik best het
ontstaan van een werk als dat van St-Servatius uitleggen, en de verdere ontwikkeling
van Veldeke's kunst begrijpen. Ik vroeg dus niet voor die opvatting, dat men die als
een historisch feit zou beschouwen; alleen dat ik, zoolang de adellijke afkomst niet
boven twijfel verheven stond, mijne verklaring als werkhypothese zou mogen
gebruiken. De waarde van zulke hypothesen als overeenstemmende met de
werkelijkheid stijgt met hare bruikbaarheid.
Zoo lagen dan de voornaamste argumenten voor die hypothese in de hulp die zij
mij bood om Veldeke's werk te verklaren. En nu zijn het juist die argumenten, welke
door Dr. Lyna niet eens worden aangeroerd, niet eens vermeld.

(1) Verschenen in Paginae bibliographicae, IV, n. 5, 30-5-29, blz. 1370-1374.
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Nergens toch komt er, in geheel het werk van Veldeke, iets voor, waaruit wij moeten
besluiten, dat hij uit een adellijk geslacht stamde, dat hij ook maar ridder was. Zich
zelven noemt hij nooit Her of Meister; in zijn Servatius stelt hij zich alleen voor als:
Heynrijck
Die van Veldeken was geboren. (II, 2920-21).

Integendeel: in den proloog van zijn Servatius zegt hij van zich zelven, dat hij is:
een sondich mensche
Sonder macht ende sonder sen
Ongheleert ende ongherecht. (I, 185-186)

Nederigheidsformulen, heeft men gezegd. Goed, maar ook nederigheidsformulen
berusten op werkelijkheid; en een ridderdichter zal uit nederigheid wel wat anders
zeggen dan dat hij is sonder macht ende sonder sen, ongheleert. Door die woorden
sluit de dichter veeleer aan bij die ongheleerde lude (I, 181), d.i. bij het volk, voor
wie hij zoo even drie verzen te voren had gezegd dat hij zijn gedicht had gemaakt:
zoo beschouwt hij zich als één van hen, vereenzelvigt hij zich met hen.
Vooral: St. Servatius is een legende-gedicht; een heiligenleven, bestemd om voor
het vrome volk voorgelezen te worden bij beevaarten en andere plechtigheden ter
eere van dien heilige. Hoe verklaart men zulk een werk bij een ridder-dichter? Hoe
zou een ridder zich tot zulk een gedicht hebben gezet? en het ook voor het volk
hebben gelezen? Is dat niet veeleer het werk van een rondreizend speelman, als er
toen meer waren, die ook voor het vrome volk op beevaarten en kerk-missen de
levens der heiligen, als om dien tijd juist b.v. van den H. Gerlach, bezongen? Zoo
is, daarom reeds, St. Servatius veeleer een speelmans-gedicht.
Het gedicht werd begonnen klaarblijkelijk vooral op aandringen van den custenaer
Hessel (I, 3240). Ook dat veronderstelt veeleer een volksdichter, dien zulk een
custenaer best daarom verzoeken kon. Maar hoe zou zoo iemand zich tot een
ridder-dichter hebben gewend, om zulk een volksgedicht te maken over St-Servatius?
En hoe zou een ridder-dichter het als iets bijzonders vermelden, dat een koster, zelfs
zoo die kanunnik was, hem er toe had bewogen zoo iets aan te durven? het bijna als
een eer beschouwen
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door een koster te zijn aangemoedigd? Wie was die custenaer? In welke betrekking
stond hij tot dien ridder aan 't hof van Loon, om hem zulk een taak op te dragen?
Wijst er weer alles in deze verhouding van Veldeke tot custenaer Hessel niet op, dat
onze dichter geen ridder, alleen volksdichter was?
De meeste geschiedschrijvers hebben dit probleem wel als een moeilijkheid bij
een ridder-dichter aangevoeld: ik kan het alleen behoorlijk oplossen in de door mij
verdedigde hypothese. Ook vertoont de St-Servatius niets van een hoofsch, ridderlijk
gedicht: bestemd als het was voor ongheleerde lude, met niets van hoofsche pracht,
van hoofsch vertoon, van hoofsche ridder-deugden of gebruiken. Dit verschil met
Veldeke's latere werk is zoo treffend, dat vroeger hierin een der voornaamste
argumenten werd gezocht, om den Servatius aan een anderen dichter toe te schrijven:
tegen den ridder-dichter zou het bezwaar mogen gelden, niet tegen den speelman.
Trouwens, nog in zijn later werk blijft Veldeke zich steeds eenigszins als den speelman
gevoelen die hij eens geweest is; nog als ministreel-dichter was hij in ruime mate
afhankelijk van zijn gunners.
Hiermee, om tegen misverstand te waarschuwen, wordt niet beweerd, dat Veldeke
hoegenaamd geen ontwikkeling zou hebben gehad. Mogelijk is, dat hij hoogere
studiën althans heeft begonnen en dan een soort van dichter vagans, om niet te zeggen
clericus vagans is geworden. Of hij echter bedreven was in 't Latijn, staat bij mij niet
vast(1).
***
Deze en dergelijke beschouwingen hadden bij mij den doorslag gegeven. Wie Dr.
Lyna's opstel leest, zal ze niet eens hebben vermoed: ze komen er nergens in voor.
Hij zal integendeel meenen, dat ik met alle geweld en met alle vooringenomenheid
om een nieuwe these te doen zegevieren, uit de documenten over het geslacht der
Verdeke's heb willen bewijzen, dat ze geen adellijken waren.

(1) Van al die argumenten vind ik bij Dr. Lyna niets. Alleen aan het slot zegt hij: Bij het verdere
betoog van Dr. Van Mierlo, waarin hij steunt op enkele passages uit de gedichten van Hendrik
van Veldeke, om de nederige afkomst van den dichter te bewijzen, hoeven we ons niet langer
op te houden. Wie zal daarin bovenstaande bewijzen erkennen?
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Dit was niet mijn doel. Ten aanzien van de feiten die ik zooeven heb uiteengezet,
heb ik verder alleen onderzocht of dan uit die oorkonden de adellijke afkomst van
onzen dichter met zekerheid blijkt. Ik heb dan doen gelden, ten eerste: dat er van een
geslacht van Veldeke geen spraak is vóór 1195, dus na den dood van onzen dichter,
maar dan herhaaldelijk in de eerste helft der 13e eeuw. En toch, Veldeke zou reeds,
volgens het Hasseltsche comité, in 1128 geboren zijn. Maar in geheel de 12e eeuw
is er nergens een vermelding van een heer of van een huis van Veldeke! Zoo bewijzen
die oorkonden uit de 13e eeuw eigenlijk niets voor den maatschappelijken stand van
onzen dichter; en het is goed mogelijk dat hij, in den dienst van den graaf opgenomen
als hofdichter, als ministerialis, de stamvader is geworden van het geslacht waarover
wij dan ook na hem vernemen. Men beschuldige mij dus niet, dat ik uit die 13e
eeuwsche oorkonden namen licht zonder verband; daarop kwam het immers niet
aan. Zelf kijkt men over de kern van het debat heen, en geeft men aan onzen dichter
namen en titels die door zijn afstammelingen werden gedragen, vermeldt men als
gezellen van gelijken stand met onzen dichter getuigen die eerst veel later optreden.
Mijne opmerkingen bij die 13e eeuwsche oorkonden wilden, ten tweede, alleen
aantoonen, dat ook dit geslacht der Veldeke's nog een ministerialen-geslacht schijnt
te zijn geweest. Ik geef dus volmondig toe, dat er in de 13e eeuw een ridders-geslacht
de Veldeca bestond; men wint niets tegen mij, door dit nog eens te willen bewijzen.
Dat was wel overbodig; en inderdaad lichtzinnig, inderdaad vermetel ware 't van
mijnentwege geweest, zoo iets te willen in twijfel trekken. Zoo heb ik dat ook nooit
gedaan. Wat men tegen mij moet bewijzen is: dat die oorkonden het zeker maken,
dat die Veldeke's toen een oud-adellijk geslacht waren, en geen eerst onlangs uit 's
graven ministerialiteit opgegroeide voorname familie. Het volstaat niet te zeggen:
dat de Veldeke's heeten, nu eens miles, dan dapifer, dan fidelis noster, één enkele
maal, zeer laat, eerst in 1264, Dominus (de Velke); ongetwijfeld is dat niet de titelatuur
van burgers of laten, maar ook niet bepaald van adellijken; het is een gewone titulatuur
van ministeriales. Maar ‘de hoedanigheid van ministerialis sluit geenszins die van
nobilis uit’ zegt men. Daarover gaat het niet; de vraag is veeleer of ze de hoedanigheid
van nobilis noodzakelijk insluit. ‘In Loon, zegt men nog, maken de voornaamste
families deel uit van de grafelijke ministerialiteit.’
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Gesteld dat dit voor Loon het geval zou zijn, hoewel overal elders de meeste
ministerialen-geslachten niet oorspronkelijk adellijk waren, hoe zou dit beletten, dat
Hendrik, door zijn opname als dichter in de grafelijke ministerialiteit, de stamvader
is geworden van een dier voorname familiën?
Een bewijs voor Hendrik's edele afkomst zou, bij gebrek aan getuigenissen voor
hem zelf, kunnen afgeleid worden uit het feit dat Veldeke ‘immer een heerlijkheid
was’. Dat beweert Dr. Lyna wel; maar slechts in 't voorbijgaan en zonder het belang
er van in te zien. Is dit zoo? Laat hem het dan aantoonen. We vreezen echter, dat dit
niet meer dan een loutere, oppervlakkige bewering is.
Ook uit den titel Herr, dien Wolfram von Eschenbach en Gottfried van Straatburg
onzen dichter geven. Mijn bezwaar daartegen was wel niet, dat de beteekenis van
herr niet vaststaat(1). Gesteld zelfs dat dit werkelijk als heer, dominus bedoeld was,
de vraag is, of die, latere, tijdgenooten, die hem wellicht persoonlijk nooit hebben
gekend, maar die hem als hun voorman vereerden, hem aldus hebben betiteld, omdat
zij wisten, dat hij dit inderdaad was, dan alleen omdat zij dit veronderstelden, daar
hij, hoofsch, ridderlijk dichter, tot de huishouding van den graaf behoorde. Want
daartegen staat: dat anderen hem alleen meister noemen, of zelfs geen titel vermelden;
ook, dat een der twee bewaarde voorstellingen van den dichter, nog wel de oudste,
hem niet als ridder laat erkennen en alles vermijdt wat dien maatschappelijken stand
zou laten vermoeden. Wat alles gewis zeer bevreemdend moet heeten, ware hij
inderdaad ridder geweest.
Zoodat we nog steeds het steekhoudend argument moeten missen, waaruit blijkt
dat onze dichter een geboren ridder en heer van Veldeke was.
***
Een bijzonder belang hecht Dr. Lyna aan het feit, dat Veldeke St-Servaas te patrone
ende te heeren had gekozen. Waar hij echter uitdrukkelijk toegeeft, dat daarin geen
bewijs van adeldom ligt, polemiseert hij wel niet verder tegen mij, doch wil, meen
ik, want

(1) Men verwijte mij dus niet dat ik niet zou hebben ‘onderzocht of men tijdens de 12e eeuw
reeds zoo hoffelijk was iemand heer te noemen, wanneer hij het in werkelijkheid niet was.’
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het doel van zijn betoog is vrij duister, nog alleen bewijzen, dat Veldeke burger is
geweest van de dietsche Maasstad Maastricht.
Dr. Lyna meent, dat ‘St-Servaas te heeren verkiezen’ beteekent, als in een oorkonde
van 1284(1) voorkomt, apartenir a la chiese van den H. Servaas. Het zou dan een
formule zijn van burgerschap van Maastricht: door Servaas tot patroon en heer te
kiezen zou Veldeke zich te Maastricht als keizerlijken onderdaan hebben laten
opschrijven.
Wij willen den heer Lyna in zijn beschouwingen hier niet volgen. Alleen dit
wenschen we op te merken: dat de uitdrukking te enen patrone en heeren kiezen te
vaag is, om daaruit te besluiten, dat dit moet beteekenen apartenir a la chiese, en
een uitdrukking van burgerschap is.
Verder: dat het woord verkiezen een vrije keus van den wil veronderstelt, en geen
louter feit van toegehoorigheid tot dezen of genen opteekent, als dit zou doen een
uitdrukking als: dat hij St-Servaas te patrone ende te heeren had; als, juist, apartenir.
Vooral, zegt onze dichter zelf ook nog, eerst van Hertoch Heynrike: dat hij
St-Servaas verkoos teynen patrone (II, 1132); en dan van Keizer Hendrik: dat hij
St-Servaas
hadde utuercoren
Allen heilighen busscopen te voren
Te heeren ende te patrone (II, 2065).

In beide gevallen kan in de verste verte zelfs geen spraak zijn van het burgerschap
te Maastricht. Duidelijk is hier alleen bedoeld: de groote vereering van beiden voor
St-Servaas te doen uitkomen. Vooral bij de plaats over Keizer Hendrik is dit al te
klaarblijkelijk: boven alle heilige bisschoppen vereerde hij St-Servaas. Men leze den
geheelen passus (2049 vlg.) die Hendrik's groote godsvrucht tot dien heilige wil
verheerlijken. Zoo vermag ik werkelijk in die formule niets anders te zien, dan een
bewijs van vereering voor den H. Servatius, onder wiens bijzondere bescherming
iemand zich stelt: welke verklaring, zooals men ziet, dan wel geen uitroepingsteeken
verdiende.
Dat onze dichter burger van Maastricht zou zijn geweest, dat

(1) Waarin o.a. de toehoorigheid van de burgers te Maastricht geregeld wordt.
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hij zich te Maastricht metterwoonst zou zijn gaan vestigen, berust derhalve op een
zeer twijfelachtige verklaring van een formule van godsvrucht. Waar dan Dr. Lyna
zonder eenig voorbehoud aan het slot beweert: dat de geschiedbronnen duidelijk
uitwijzen dat Veldeke burger van Maastricht is geweest, daar vragen wij: welke
geschiedbronnen? En is er iets anders dan die vrij onzekere verklaring van die formule
van godsvrucht? Klaarblijkelijk niets. Maar dan schept men door zulke kategorieke
beweringen slechts nieuwe legenden. Wie Dr. Lyna zoo hoort spreken, zal meenen
dat dit onomstootelijk uit de geschiedbronnen vaststaat.
Maar gesteld nu, dat Veldeke zich ooit te Maastricht is gaan vestigen, moet dit
bewijzen dat hij van een edel geslacht was? De wijze waarop Dr. Lyna het voorstelt,
moet het vermoeden wekken, dat dit wel zijn meening is. ‘Door St-Servaas tot heer
te kiezen, zoo redeneert hij, zou Veldeke zich als keizerlijk onderdaan hebben laten
opschrijven, wat hij inderdaad was, als leenheer van de keizerlijke abdij van
St-Truiden en als verbonden aan 't hof van een keizerlijk vazal’. Maar ook eenvoudige
hoorigen konden zich wel als keizerlijke onderdanen laten opschrijven; Veldeke
moest daarom geen edele zijn! En indien zich Veldeke ooit als burger van St-Servaas
zou hebben laten opschrijven, dan zou ik dat toch veeleer begrijpen van den speelman,
die zich bij St-Servaas wilde vestigen, dan van den edelman, die zijn leengoed had
te Veldeke.
Zoo staat ook het verblijf van Veldeke te Maastricht weinig vast(1). Zoo heeft Dr.
Lyna geen enkel nieuw argument aangevoerd, waaruit de adel van Veldeke's afkomst
blijkt. De aard, de wording en de ontwikkeling van Veldeke's kunst leert ons veeleer,
dat hij, aanvankelijk speelman, dichter-ministerialis aan het hof van Loon is geworden,
en, misschien, zoo stamvader van het, wellicht, alleen ministerialen-geslacht der
Veldeke's uit de 13e eeuw.

(1) Of liever, men kan dit verblijf van Veldeke te Maastricht vrij wel aannemen. Maar dan
verbleef hij daar als speelman. Hij zal er in alle geval meermaals gekomen zijn; hij kende
de stad; hij heeft er wellicht zijn Servatius gedicht; hij heeft haar in zijn verzen verheerlijkt.
Zoo mag dan ook Maastricht onzen dichter vieren; en zoo het haar lust, steeds als ridder;
want zonder van ridderlijke afkomst te zijn, is hij toch een ridderlijk dichter geworden.
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Zuid-Nederlandsche Schimpdichten tegen Frederik Hendrik
(1635-36)
Door Prof. Dr. M. Sabbe
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie
I. - Den Hollantschen ende Franschen Bitebau.
Den Hollantschen ende Franschen Bitebau. Twee Leghers in Brabant onlancx met
grauw verschenen Maer door de Spaensche son zijn sy subit verdwenen. - Parturiunt
montes, nascetur ridiculus mus. - De berghen zijn bevrucht: wat komter voor den
dagh (Het crogghen is ghedaen) een muysken met ghelagh. - Als ghy van berghen
leest denckt dat die Franschen zijn, Soo sult ghy verre sien sonder belet te zijn(1).
Dit gedicht, zonder opgave van plaats of drukkersnaam verschenen, is een
doorloopende bespotting van de Hollandsche en Fransche legers en hun veldheeren,
die als ‘bietebouws’ voorgesteld worden.
Het begint met een uitvoerige paraphrase van het bekende ‘parturiunt montes’,
dat als motto wordt aangegeven. Daarop volgt de toepassing van deze fabel op den
Prins van Oranje, die, met Brabant en Vlaanderen, allerlei eergierige plannen voorhad,
doch bij de verwezenlijking deerlijk mislukte.
Hy had in fantasy verscheyden sinnebelden /
Daer Brabant 't schoon juweel lagh lieflyck in en spelden /
Ende die vlaemsche Bruydt van menigh helt bemint /
Ghelyck die in eenen droom veel goudt en schatten vint.

De Prins had echter den moed niet om alleen uit veroveren te gaan, hij vroeg de hulp
van de Franschen.

(1) Recueil de P. Rel. aux P.B. nr 30.
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Maer want hy niet en dorst alleen haer spreken aen /
Heeft met hem aengheleyt den Franschen courtisaen,
Op dat den appel schoon / soo 't scheynt / in zijnen naem
Met Lelien verciert sou wesen aenghenaem.

Maar die listen baatten niet, men kende de valsche beloften van Geus en Franschman.
De ‘ghetrouwe patriotten’ weigerden op de voorstellen der vijanden in te gaan.
Ergo t' moest zyn ghewelt / men gingh de trommel slaen
Om met een grimmend' hert Neerlant verwinnen gaen
G'lijck Xerxes gaepte wyt om Grieclandt in te slocken /
Maer eer hy 't had' gheproeft verslickte aen de brocken.

Overal bood men wederstand. Na de verwoesting van Thienen dacht de Prins van
Oranje, dat alles hem en den Franschman nu ging in den schoot vallen.
Loven dry daghen werck / Brussel quam int passeren /
Mechelen sprack van selfs / k' en salt niet refuseren /
Daer naer Dermonde volght / en t' heele Landt van Waes /
Hulst is in onse handt / Antwerpen sonder aes.
Artois en Henegou sal winnen dien Helt
Die liever Venus saegh als Mars vechten in 't velt...

De Prins van Oranje dacht zich reeds hertog van Brabant.
Schenckt Prins van Brussels gout u vrouw een carakant
Want sy gheworden is Ducesse van Brabant.

Maar de Prins had gerekend zonder den waard. Hij verkwistte nutteloos veel
duizenden. Zijn heele plan viel in duigen. Zoo hij na dit alles door de Staten bekeven
wordt, geeft de dichter hem als raad:
Nemt de Philosophi van Loven t' uwer baten.

En zoo de Staten niet tevreden zijn, moet hij zijn troost maar bij de Synode zoeken.
De Franschen kunnen ook onverrichter zake naar huis keeren en aan Père Joseph
vertellen wat ze uitrichtten.
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Gaet henen Chastillon met uwen Franschen hoop /
Gaet weer naer Vranckryck t' spel is daer beter koop:
Want ghy toch dansen wilt / herstelt u snaren nu
By Joseph ongerust / oproerigh Richelieu

II. - Het Geusen Rou-Mael.
Voor de bekende uitdrukking ‘een blauwe scheen oploopen’, die in een door ons
vroeger besproken gedicht op den mislukten veldtocht van 1635-36 en Frederik
Hendrik werd toegepast(1), bestaat er een zuiver Brabantsch-Kempische weerga, nl.
‘met de kous op den kop thuis komen’ d.w.z. ergens met schade en schande van
afkomen(2).
Deze laatste volksche zegswijze wordt herhaaldelijk gebruikt in de Brabantsche
strijdliteratuur.
Ook plastisch werd ze voorgesteld in een houtsnede, verschenen in Nieuws,
T'Geusen Rou-Mael en Fransche-Courante (Ghedruckt, Tot Delft / by den Courantier
/ 1635)(3). Deze plaatsopgave is hier natuurlijk weer fictief en wij staan voor een
zuiver Brabantsch pamflet. De tweede titel van het pamflet toont het duidelijk genoeg
aan: Nacht-gevlucht des Frans en Geusen leghers, voor de stadt Leuven, door 't
vroom, wijs, en voorzichtigh beleyt, (naest Godt) van den Prince Ferdinand,
goedertieren, Natuerlijcken Heere, der Nederlanden, den derden Julij, 1635.
De houtsnede, waarvan wij hierbij een reproductie geven, stelt allerlei feiten en
personnages voor in verband met den veldtocht van 1635. Op den achtergrond onder
de letter A zien wij de stad Thienen in brand. B stelt een rots voor met een uil er
boven op. In de grot bevinden zich Hendrik vanden Bergh en sommige andere
Zuid-Nederlandsche edellieden, die tegen den Koning van Spanje samenzweerden
en op de hulp van de Hollanders en de Franschen rekenden, om hun plannen te
verwezenlijken. Ziende wat al verwoestingen en geweldenarijen de vijandelijke
legers aanrichtten, komen deze samenzweerders tot de overtuiging dat ‘zij de uilen
zijn’. Bij D zien wij de Franschen op de vlucht. Zij

(1) Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vl. Academie. 1928.
(2) A. De Cock: Spreekwoorden en Zegswijzen Gent. Ad. Hoste, 1906 Blz. 202).
(3) Universiteit Leiden, Catal. Thysius, nr 3999.
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voeren een courante uit, zegt de pamflettist. E toont ons de soldaten van den Koning
en den Keizer, die de verbondenen verdrijven. F stelt den prins van Oranje voor met
hazenpooten en een

brandstichtersfakkel, die hij tegen de aarde uitdooft. Hij knaagt aan ‘het hammeken
is op’ en draagt de kous op het hoofd. De personnages, aangeduid door G, stellen de
Hollandsche Staten voor,
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die ook de kous op den kop hebben. H is de vaas waarin de roeden ‘in de pis liggen’
en I is het ‘heerlyck Geusen-Bancquet’ bestaande uit lijken en doodshoofden.
De tekst van het Geusen-Rou-Mael is ingedeeld, naar het voorbeeld van een
maaltijd, in een ‘pottagie’, verscheidene gerechten en schotels en het ‘banquet’ of
nagerecht.
De ‘pottagie’ is het substantieëlste deel van het gedicht. Het ‘Nassousche bloet’,
dat allerwegen brand stichtte en geweldenarijen bedreef, moest wijken voor Leuven.
Zijn furie was ten einde, bij stond niet meer voor begijntjes, maar voor mannen.
Het gedicht begint de opsomming van Frederik Hendrik's daden tegen
Zuid-Nederland van af 1631 toen hij Vlaanderen en Brugge bedreigde. Het maakt
gewag van zijn mislukte pogingen tegen Breda in 1634, en weidt dan uit over Thienen.
‘Theatre van verdriet / van wreetheyt uytghelesen;
Daer dien kroese kop / syn grimheyt moest uytspouwen...’

Met de felste kleuren schildert de dichter hier de Thiensche gruwelen. Dat was de
ondergang van Frederik Hendrik.
Hij had de Brabanders eerst gepoogd op zijn hand te krijgen met allerlei mooie
beloften. Vooral over godsdienstverdraagzaamheid en vrijheid gaf hij hoog op.
Hy quam met soet ghevley / en vol fenijnsche streken /
Der wetten vryheyt eerst / aenbieden niet te breken;
Maintenu van 't gheloof / en yder sijnen staet /
Sprack hy / behouden sult / daerom my binnen laet.
'k Wil u niet tot slaven maecken / maer komt als vrinden /
Onthalen Frans met my / sult onser sachtmoet vinden /
Sult niemant vreemts subject / of kennen Heer t' wesen /
Als 's lants-gheboren-volck / 't puyckjen uytghelesen.

Maar men deed opmerken, dat in Holland alle godsdiensten vrij waren, zelfs de
Joodsche, en alleen de katholieke verguisd werd, beschimpt en verstooten. Dit gaf
Leuven ‘quaet bedencken’. De stad dacht ook aan de valsche beloften van Willem
van Nassau aan de katholieken. Hij hield maar woord tot hij meester was en verdrukte
nadien de katholieken zonder genade. Leuven herinnerde zich dat, en had ook geen
vertrouwen in het beroep, dat het eventuëel zou kunnen doen op de Franschen, indien
het, over-
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heerd, eenmaal hetzelfde lot onderging. Men gaat geen hulp zoeken bij den duivel.
Derhalven Leuven versien / met Theologanten /
Met Juristen veel / en treffelijcke quanten /
Daer van 't Geus ghebroet / niet een heeft desghelijcken /
Die riepen stadigh aen / d' Geus men moeste wijcken.
Den Geus men moeste wycken / veel meer / ooc als de pest/
Indien men van 't vuyl gheboeft / niet wilden sijn vernest.
Datmen nerghens / vondt by d'schrift / of Justiniaen /
Dat een ondersaet / syn Heer / Coninck / mocht verraen.

Leuven zou strijden voor ‘Godts ghebode leer’ en voor Prince Ferdinand, den eigen
Heer, uit Keizer Karel's zaad geboren. Dat was het bescheid dat Leuven bracht. Toen
Nassou dat vernam wierp hij de schapenvacht af en liet den wolf zien. Zijn opzet
tegen Leuven mislukte. Er kwam hongersnood onder zijn troepen, zij vluchtten en
de dichter van het Geusen-Rou-Mael beweert, dat er duizenden van die vluchtenden
‘met gelt’ vereerd werden om brood te koopen.
Siet Geus / ons Prins Ferdinand verwacht hier van den loon /
Doet syn vijant goet om te verwerven 's Hemels vroon.

De vijand ‘spillebeende’ weg! Zoo Nassau ooit versterkte steden innam, beweert ons
spotdicht, dan was het met behulp van schelmen zooals ‘Berghs-man den verrader’,
zinspeling op Hendrik van den Bergh, die in 1632 Venloo verliet, met slechts een
zeer zwak garnizoen voorzien, toen Frederik Hendrik naderde, wat voor gevolg had
dat de stad capituleerde. Dezen verrader worden dan de felste straffen toegewenscht,
waaronder naar 's dichters opvatting de ergste zou zijn, dat ‘geen mensch, maar een
Beer hem moet verslinden’. Dit verklaart op de houtsnede, juist onder C (Hendrik
van den Bergh), de aanwezigheid van een beer, die er echter niet zeer bloeddorstig
uitziet!
De verrader, die ‘tot guide heeft ghedient’ moet nu maar samen met den vijand
vluchten naar een oord waar ‘gras noch loover wast / noch son noch mane schynt’,
en waar hij stadigh branden’ zal. Bij de duivelen zal hij zijn waar hij past.
De verzen, die verder als gerechten en schotels van het Rouwmaal opgedischt
worden, zijn anders niet dan bespottingen van de Hollanders en de Franschen. Er
ligt weinig oorspronkelijks
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in. Wij stippen er alleen een passage uit aan, waarin fel aangedrongen wordt op steun
en getrouwheid voor Prins Ferdinand.
Hoort nu vrienden al-te-samen / niemant uytghesondert
U Heere sijt ghetrou / eer den blixem op u dondert /
Eer hy u versmachten doet / met u kindren in d'wieghe/
Eer hy u tot polver brant / als aertsche stof doet vervlieghen.
Isser Priester / die wel bidt / ghedurigh sal hy roepen /
Heere sterckt toch onsen Prins / en wilt sijn hert verkloecken /
Isser Schrijver / die wel schrijft / laet hem sijn penne voeren /
Tot des Konincx loff / en eer / noch stellen 't lant in roeren.
Isser Ruyter in het velt / of een vromen Campioen /
Die neme Forten / Sterckten in / de wercken syn 't die 't doen.
Isser eenigh machtigh Heer / verheven inde state /
Dat hy hem ghetrouwlijck quijt / sijn Koninck / Prins te bate.
Isser Borgher / slecht en recht / die sal sijn lichaem gheven /
Eer syn Heer verdreven wert / en hy met kind'ren sneve,
Isser Landtman wel versien / met granen in sijn schuren /
Hy sal kijcken tweemael om / en sien / wie syn / syn buren.

En daarop volgt dan weer een heftige uitval tegen de verraders:
Isser erghens in een hoeck / verrader die noch schuyle /
Die kome voor den dagh / en sie / syn Meester pruylen.
En laet sijn boosheyt varen / wil hy niet / k' sal hem klampen /
Met noch verraders meer / kop op kop / en doen stampen.
In een Mortier verplettert / en gheven dan te drinken /
Haren vader / van 't verraet / wiens beend'ren rotten / stincken /
Ten sy / sijnen mag'ren bast ghesterckt / ghevult wert heden /
Met Clock-spijs / sop / en dranck / van veel verraders leden.

De getrouwen drinken op den Prins Kardinaal.
Doch ghy / die trouwlijck van herten dobbelt sijt ghemoet /
Drinckt nu / met santeen om / misschien watter dat toe doet.
Drinckt dat u Godt seghent / en roept hart / met luyder stemmen /
Vive le Prince Ferdinand: ist uyt? wilt eens hemmen.
Maer yder een / die gae nae huys / kijcken nae sijn kelder /
Want dit Rou-mael is t' slecht / daer is bier / noch wyntjen helder.

III. - De Lustighe Kous op het Hoofd.
De spottende volksuitdrukking ‘de kous op het hoofd’ is het hoofdthema geworden
van een gedicht, waarin den draak gestoken
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wordt met al de misrekeningen en onvervulde beloften van Frederik Hendrik(1).
De volledige titel luidt als volgt:
Die Lustighe Kaus opt Hooft. Behelsende d'oprechte verclaeringhe van alle groote
schatten ende Buyten, vercregen byden Prince van Oraingnien met zijne Fransche
Hollanders, inde vermeende overinge van het Lant van Brabant, Vlaenderen, &c.,
met fictieve plaats- en drukkersnaam: Gedruckt inden Hage, by Peeter Janssen
Broers, gesworen Drucker vande Hoochmogende Heeren Staeten 1635.
Prins Frederik-Hendrik komt na den veldtocht uit Brabant terug, beladen met
zwaren buit. Dan gaat men onderzoeken wat er in die vracht al te vinden is, doch het
eenige van beteekenis, dat de Prins meebracht, blijkt ‘de kous op het hoofd’ te zijn,
d.w.z. de schande van de nederlaag. Men vindt er boerenkleederen en -gerief van de
plunderingen; kolen uit den brand, die den Prins stichtte; ‘doosen vol van vrouwen
cracht’, zinspeling op de schoffeering der vrouwen te Thienen; briefkens voor het
hospitaal ten behoeve der zieke soldaten; ledige tonnen, die meer rieken naar water
dan naar bier; Fransche vloeken, démentis en défis; schoenen ‘met hazensmeer
bestreken’;
Fransche Haentens licht van veer,
Die comen troetlen t' Hollandts hoen,
Soo sy te Brussel wilden doen,
Hoe wel die Haentens van Parys
Niet en zijn van seer grooten prys,
Sy zijn heel mager uyt geteert,
S'en zijn het Hoendercot niet weert.
Moer hoe slecht dat het oeck al is,
't Is al waer van de Fransche mis.

Daar komt nog allerlei uit de zakken met buit, als b.v. Fransche pokken, schurft,
lazerij en andere ziekten en ‘het vel van de beest, die noyt gevangen is geweest’.
En daarvoor hadden de Staten zooveel millioenen gegeven! Er moest toch nog
iets anders meegebracht worden uit Brabant.

(1) Rec. de Pièces relat. aux Pays-Bas, nr 9.
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Laat my eens u Instructie lesen,
Laet my den Inventaris sien,
Dat sal het claerder ons bedien;
Oft laet ons lesen het Tractaet
Tusschen den Frans en onsen Staet.
Daer stont al wat meer uytgedruckt,
My dunct ten is niet al geluckt,
My dunct dat daer al dapper feylt
Van datter wesen moest gedeylt.
Wel Loven, Brussel, Brugge en Gent,
Die en zijn hier noch niet bekent,
Antwerpen, Mechelen en Bredae,
Dat is hier oock al even nae.
Dermonden en het Landt van Waes,
Dat is hier oock niet, lieven Baes.
Thienen, en Aerschot, Landen, Dist
Eens ingenomen, weer gemist,
Den wissel die wy gaven daer
Die valt voorseecker wat te swaer.
Voor Loven gequist al ons cruyt,
En allen ons provisien uyt,
Met al die rest vant Magasyn,
Dat moet hier by memorie sijn.
Hier wordt noch al wat meer gemist
Daer men hier seer had opgegist.
Den Berch en al den grooten schat
Die was te Brussel in de Stadt,
Die schoon Iuweelen van het Hoff,
En al die meubles groot en groff,
En het rantsoen van elcke stadt
Op soo veel tonnen gouts geschat
Dat moest hier oock zijn by geleyt,
Gelijcmen aen ons had geseyt.
Ick vind' hier uyt getrocken staen
Van dese dingen niet ontfaen.
Dus als ickt al well overleg,
My dunckt dat ick met reden seg,
Dat 't beste dat gy hebt gerooft
Dat is die schoone Kaus opt hooft.

IV. - Het Geusen-gheschreeuw.
Het Geusen-gheschreeuw behelsende hoe de Gommaristen / Mennisten ende
Arminianen hebben gheroepen over die groote
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Victorie / ende hoe sy hebben ghemuyckt over die kleyn glorie dit jaer in Brabant
verkreghen. Hoe sy onder hun ghediscoureert hebben over den staet van 't Landt.
(Den tweeden druck verbetert ende vermeerdert). Onderaan het titelblad, zonder
opgave van plaats of drukker, het volgend rijmpje:
Dit is ghedicht, buyten Maestricht
En oock ghedruckt, als 't was misluckt
Den Holla-franschen aenslagh, op den selven dagh
Men maghse wel koopen, met groote hoopen
Om te draeghen, naer 's Graven-haeghen(1)

Het gedicht is opgevat als een samenspraak tusschen een Gommarist, een Mennist
en een Arminiaan.
Ze gaan gedrieën al wandelende wat praten, en zien de menschen de Nieuwe
Tydingh koopen met nieuws over den Brabantschen tocht van den Prins. Zoo
vernemen ze dat Thienen in brand staat, besluiten dadelijk dat de Prins overwinnaar
is en nu in Brabant al zal gaan verkrijgen wat hij wenscht.
Dit is noch al maar t' beghin
Den prins die treckt het Lant voort in

De Gommarist roept al victorieus:
Vive de Geus is nu het woort
Nu moeten al de Papen voort
Maer het is nu al ghedaen
Niemant en can hem wederstaen
Thienen ghebrant tot stoff en assen
Sal Brabant doen op den haspel passen

De Arminiaan doet wel opmerken, dat het wreedaardig optreden van den Prins niet
zoo voordeelig is, want in de plaats van vrees en gedweeheid, verwekt het geweld
soms heftig en volhardend verzet. De Gommarist is echter van een tegenovergesteld
oordeel.
Beiden meenen dat Holland en Zeeland nu voor goed bevrijd zijn en in vrede
zullen leven. Het geld, dat ze aan den Prins voorschoten, zal in Brabant goede rente
geven.

(1) Rec. de P. rel. aux P.B., nr 16.
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Zij lezen verder in de courant en vernemen dat Diest zich heeft overgegeven.
Compeer zijn dit gheen lieve dinghen
Moghen wy nu gheen Liekens singhen
Singhen lustigh met luyder stemmen
Oraignen sal noch Spaignen temmen
Oraignen is een groyenden boom
Hy wast wel over den Demerstroom
Hy sal ons deylen van zijn vruchten
Sy bly / laet Brabant en Vlaenderen suchten
Die sullen op-brenghen veel meer ghelt
Als wy den Prins nu hebben ghetelt.

Ze lezen ook van de overgave van Aerschot. Nu gaat de Prins naar Leuven. De
Arminiaan kan zijn blijdschap niet bedwingen bij de gedachte dat de Prins daar
Hertog van Brabant zal worden.
Och Maet hoe wordt myn hert vervult
Den Prins wort daer als Hertogh gehult
Hy is nu Hertogh van Brabant
Dat is recht spijs naer zijnen tant
Hy sal sijn Hoff te Brussel hauwen
Hy sal den Spaignaert wel benauwen
Den Prins is Hertogh lieve Maet
En is dit gheenen grooten staet.

De Prins krijgt bovendien nog Vlaanderen, de Franschman Artois en Henegouwen.
Zoo is de regeling, die in de maand Maart tusschen de bondgenooten werd besproken
en die nu zoo goed als gedaan is. In breede trekken komt deze voorstelling overeen
met het ontwerp van verdrag dat op ingeving van den handigen Franschen
ambassadeur in den Haag, Hercule de Charnacé, was aangenomen. Daarbij zouden
de in de Zuidelijke Nederlanden te veroveren gewesten verdeeld worden. Luxemburg,
Fransch-Vlaanderen, Artois, Namen, Henegouwen, Doornik en Kamerijk zouden
aan Frankrijk gegeven worden; de overige gewesten Vlaanderen, Brabant en Limburg
zouden aan Holland komen. Deze regeling werd behouden in het offensief en defensief
verdrag, dat op 8 Februari 1635 tusschen de Staten en Richelieu gesloten werd.
Dit vooruitzicht verheugt de drie vrienden zeer, en de Gommarist stelt voor daarop
een glas te ledigen.
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Laet ons een Pintjen drincken gaen
Laet ons hier op een weynigh letten
Laet ons hier op een pyp-je setten
Laet ons eens drincken op dees cans
De ghesontheyt van den Geus en Frans.

Gommarist en Arminiaan rekenen vooral op de vele ‘officien’ die nu in Brabant,
Vlaanderen en Artois te krijgen of te koopen zullen zijn. De Gommarist heeft een
zoon, dien hij daar zou willen zien een betrekking geven.
T'is nu den tijdt fortunen te maecken
Mijn Zeun sal aen d'office gheraecken.

De Mennist zoekt die vreugde wat te bedwingen. De kans kan nog keeren. De
Arminiaan en de Gommarist zijn integendeel zeker van de overwinning. Als zij lezen,
dat het leger van den Prins voor Leuven is gekomen juicht de Gommarist het uit:
Loven is d'ombyt
Smorgens te Loven / te Brussel ten noene
Te Mechelen heeft hy niet te doene
De Stadt hoeft niet belegert te wese
Sy gheeft heur selfs van groote vreese
Och Maet nu isser gheen twyffel aen
Het Liecken is uyt t' is nu ghedaen

Langzamerhand komt het drietal echter tot de kennis van den volledigen aftocht.
MENNIST.
Ons volck schrijft noch uyt Ter-vueren
De Brusselaers zijn nu ons ghebueren
Den Prins die heeft hem vast vermeten
S. Jans dagh snoenens te Brussel t'eten.
GOMMARIST.
Siet ghy wel Maet / ick had het gheseyt
Dat Loven niet meer was / als d'ombyt.
ARMINIAEN.
Wy hebben Ter-Vueren t'is deel van 't hof
Maeckt nu Lieckens / en singht hem lof
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Die ons soo lustigh heeft verlost
Die nu te Brussel heeft den kost
Die nu te Brussel zijn hof op rydt
Dat hy ghewonnen heeft met den stryt.
GOM.
Wy willen prysen dat edel bloet
Wy willen prysen zijn kloeck ghemoet
Wy legghen nu al ons twyfel neder
Den prins keert Hertog van Brabant weder.
MENNIST.
Maet sullen wy een Hertogh inhaelen
Soo en moghen wy daer aen niet faelen
Wy moeten hem voor den eersten keer
Inhaelen / ontfanghen met groote eer
En maecken Arcken triumphant
Schrijven daer op van allen kant
Den Graef wirt prins en nu Hertogh.
GOM.
Dat u eerst behaeght / t' is eeren genoech
Laet ons dit singen laet ons dat schrijven
Den prins moet Hertogh van Brabant blijven
ARM.
Och Maet comt hier noch beter nieumaer
Wy bersten van achter dat is klaer.
MENNIST.
Maer wat staet ghinder noch beneven?
ARM.
Maet dat heeft Papist geschreven
Hy schrijft ons Leger is noch voor Loven
Dat en sal ick immers niet ghelooven.
GOM.
T'is een leughen dat is ghewis
Ick wed den prins te Brussel is
Te Brussel magh hy wat zijn ghebleven
Te Brussel zijn veel Officien te gheven.
Hy moet veranderen al die raeden
Hy en heeft het op Loven niet gheladen.
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ARM.
Wat sou hy te Loven soo langh doen
Ghister hielt hy te Brussel zijn noen
Ons Courante brenght het mede
Hy is te Brussel in de stede
K' set dobbel teghen enckel te gheven
Want t' is ons uyt Ter vueren gheschreven.
MENNIST.
Tervueren en is niet verre van daer.
GOM.
Ghelooft die tydingh / die is waer
ARM.
Hier is noch al naerder tydingh
GOM.
Ick hoop t' sal zijn tot ons verblijdingh.
ARM.
Van Brussel wort veradverteert
Dat onsen Legher te rugh keert
Om weer te trecken naer Aerschot.
GOM.
Maet looff-je dat soo siet-je sot
Wie magh uytstroyen dese cluyten
Dat zijn Papen oft zijn guyten
Die benyden 's Princen deught
Oft benyden onse vreught
Die benyden ons verblyden
Stelt die nieumaer toch ter zyden.
MENNIST.
Diest en Aerschot, Loven daer by
Allen die Steden die hebben wy
Wie duyvel sou ons prins nu deeren
Wie sou ons Prins te rugh doen keeren
Men hoort toch van den Spaignaert niet
Hy vreest dat hy ons Legher siet.
ARM.
Die tyding spreckt van Duytsch secours

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

675

GOM.
Die dat schreef die was jalours
Het is een narre oft t' is een geck
Ick acht die tydingh niet een dreck.
MENNIST.
Maet laet ons een poos-jen swijghen
Wy sullen naerder tijdingh krijghen
Den courier sal ons gherieven
Hy brenght expresse Princen-brieven
Die mellen den Duytsch gearriveert
T' is tijdt den prins te rugghe keert.
GOM.
Maet ghenomen het waer nu soo
Beyde ons Leghers en zijn niet bloo
Ons prins is noch al meester in 't velt
Hy salse thoonen zijn ghewelt
Hy hoeft maer eens den Frans te waegen
Om die moffen in zee te jaeghen.
ARM.
Ons prins en sal voor hun niet wijcken
Hy sal hun onder ooghen kijcken
Want hy magh: hy slaetse in route
Die niet ontloopt betaelt de boete /
Sulckx is de spraeck / t' ghemeyen advys
Want ons prins wyckt / hy is een lys.
MENNIST.
Siet d'een Post compt op d'ander
Sy accorderen al op malkander
Wat willen wy roepen wat willen wy keken
Sy segghen ons volck op moest breken
Sy braken op sy moesten wycken.
ARM.
Soo mogen wy naer huys gaen stryken
Quade tijdingh is altijt waer
Wy hebben te vroeg gepocht myn Vaer.
GOM.
Och die tijdingh is te quaet
Siet hoe t' volck tuyswaert gaet
'T volck verliest nu heel den moet
'T is teecken de tijdingh is niet goet.
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ARM.
Is dat soo waer: ick hoep noch neen
Soo sinckt ons moet heel in den teen
Soo sinckt den moet heel in den schoen
Compeer wat sal u Zeun nu doen.

En nu komen de klachten los. De prins zal dan maar hertog geweest zijn in den geest,
zooals de Pfalsgraaf eens koning was. Daarvoor was het niet, dat er zooveel geld
werd uitgegeven.
Met een hertog zonder goed zijn zij niet gediend. De Gommarist zegt spottend,
dat Brabant den intrest van al dat geld zal betalen, maar dat zij hem zelf zullen moeten
halen. De Arminiaan is wanhopig over al dat verlies.
Den prins sal ons niet meer uytstryken
Al sou hy Brabant noyt bekijcken
Wy hebben ons eyghen goet verset
Wy hebben ons eighen winst verlet
Wy en hebben geen gelt noch goet gespaert
Maer siet Maet waer ons geldeken vaert
Ons inwoonders hebben 't al ghegeven
Seer luttel behouden om te leven
Sy hebben met heur sweet vergheert
Dat t' seffens in Brabant is verteert
Men acht niet hoe zy 't moeten haelen
Men seght: ick wil / men moet betalen
Soo haest als 't gheldeken is ghetelt
Soo treckt den Prins maer eens te velt
Hy comt haest weer / hy verovert niet
T' ghelt blijft achter / ghelyck ghy siet
Men doet geen rekeningh / noch bewijs
T' blijft al aen d'oorlog / maect m'ons wijs.
ARM.
Wy ondersaeten wy moetent al lijden
Wat de Staten verrotsen / verrijden
Is ons ghelt op / den Prins comt weer
Morghen predicktmen / gheeft al meer /
Ghy weet dit is zijn oude deunt-ie
Hy sal wel sorghen voor zijn seunt-ie
Maer sou hy wagen oft sou hy springen
Hy moet dat deunt-ie nu niet singhen.
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Het is bekend, dat de Prins dikwijls enkel met groote moeite de noodige gelden voor
het onderhoud van zijn troepen kon verkrijgen. Holland gaf gewoonlijk het
gemakkelijkst en verkreeg met behulp van de West-Indische Compagnie de
gewenschte leeningen en voorschotten. De overige provinciën waren steeds moeilijker
tot geldsteun te bewegen.
Dat moet ophouden. De Prins vraagt maar altijd geld, maar hij geeft niets in de plaats.
En nu krijgen de Hollanders de Franschen nog te herbergen op den hoop toe!
Ghy siet men brenghtse ons op den hals
Sy en konnen geen duyts / en wy geen wals
Wy en sullen malkanderen niet verstaen
Dees dingen sullen my op 't herte slaen
Want comen sy hier / ons Vrouwen staen aen
Wy en mogen niet eens ten huyse uytgaen
Oft wy sullen zijn in groote pijn
Van vreese sy by ons Vroukens zijn.

De drie vrienden zien het zeer donker in. De Fransche troepen zullen veel kosten
van onderhoud en als zij niet meer betaald worden zullen zij ‘muyteneren’. De
Spanjaard komt oprukken naar Holland en zal zich daar wel over het gebeurde te
Thienen wreken. De felle Croaten zullen de Hollanders met dezelfde maat willen
meten.
Nu komen de praters ertoe om Prins Maurits verre boven Prins Frederik Hendrik
te verheffen. Hij was meer bezorgd om het welzijn der gemeente en trok niet zoo
licht op avonturen uit. Wie is het dan toch, die den Prins aldus beheerscht en hem
aangeraden heeft Leuven aan te vallen. De Gommarist beschuldigt beslist een van
de voornaamste militaire medewerkers van Frederik Hendrik, den ruiteraanvoerder
Stakenbroek, het plan voor de belegering van Leuven opgevat te hebben. Dat zou
Stakenbroek den Prins alleen ingegeven hebben om het recht op de ‘thienden’ van
Schyndel te krijgen. Ook de aanvoerders Morgan en Brederode waren erbij toen de
Prins zich zoo ‘fataal verslickte’.
De Prins heeft zich vooral onderscheiden in het loopen. Hij zou met een haas
kunnen wedijveren. Hij had zijn ‘mael’ wel bij zich, maar ze was ledig, hij had het
geld in Brabant gelaten om bij het loopen niet gehinderd te worden. Hij en zijn
soldaten liepen
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ook zoo vlug omdat hun maag niet overladen was. De Arminiaan fantazeert voort
op het thema van het zware geld:
Doen wy hem telde soo schoone gelde
Om dat hy sou trecken over t' Schelde
Doen had men t' gelt met groote hoopen
Doen costmen met eenen loop niet loopen
Te Brugge, te Gendt oft oock op 't Sas
Om dat onsen Prins dus gheladen was
Men rusten daerom langh by Maestricht
Tot dat de borse wat was ghelicht
T'is al ghelijck ghy hebt ghehoort
Sy en costen met allen dat gelt niet voort
T' ghelt dat ons Prins doen noch behiel
Dat op den wegh noch lastigh viel
Moest hy daer naer ghelijck ick segghe
By Loven voor een ombyt aff-legghe
Om dan licht te loopen naer Dermonde
Men misten den wegh men liep te Ruermonde.

De Prins wil niet geweten hebben wat hij te Leuven heeft uitgericht. De Arminiaan
vertelt het dan nog eens in een geestige, volksche taal, die zeker fel in den smaak
der toenmalige Brabanders viel. Wij hebben deze passage medegedeeld in ons
hoofdstuk over Leuven.

V. - Den Geusen Requiem.
Van den Geusen Requiem zijn ons twee verschillende uitgaven bekend. De eerste
komt voor samen met Die Neus-wijsche Nijptangh / Van Cattus ende Gallus twee
dieren versaemt / Hollantschen ende Fransoischen Legher genaemt(1); zonder naam
van plaats noch uitgever. In de tweede komt Den Geusen Requiem alleen voor, met
de fictieve plaatsopgave: Ghedruckt voor Loven, onder den blauwen Hemel, in den
Haes-op, 1635(2). Te oordeelen naar den druk lijkt deze laatste uitgave afkomstig uit
de drukkerij van H. Velpius te Brussel.

(1) Rec. de pièc. rel. aux P.B., nr 42. Zie ons Hfdst. over Thienen. Kap. V.
(2) Rec. de pièc. rel. aux P.B., nr 52.
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Waarom is de Prins uit Leuven teruggekeerd? vraagt het gedicht. Heeft hij er zoo
gauw Latijn aangeleerd? Smaakte het Leuvensch bier hem wellicht niet? Of hinderde
hem het geluid van het orgelspel? Hiermede wordt natuurlijk het kanonnenvuur
bedoeld. René van Renesse, Graaf van Warfusée, die een van de voornaamste leiders
was van de tegen Spanje misnoegde Zuid-Nederlandsche edelen, was in 1632 naar
den Bosch gegaan en had daar pogingen aangewend bij den Prins om hem te bewegen
gezamenlijk met Frankrijk een inval in de Zuidelijke Nederlanden te doen. Hij had
den Prins de toestand in het Zuiden voorgesteld als zeer gunstig voor een dergelijke
onderneming. Bij de uitvoering van dit plan liep alles mis. ‘Die orghel gaf soo grof
gheluyt’ voor Leuven, dat de Prins ‘zijn schuyt van kant’ moest steken. Het ontbijt
te Leuven beviel niet. Den ‘Thienschen kees’ die ‘tusschen die tanden stack’, kon
niet weggespoeld worden omdat het ‘Lovens bier ontbrack’! Grobbendonck hield
de ‘Lovensche kan by d'oir’! De Prins moest vertrekken.
't Was tyt voor u om gaen
Als de Duytsche Helden quamen aen
Met hunne maleflessche en kromme messen
Wat docht u van die tael / sy spraken al van fressen

Dan ging de Prins naar Diest ‘laveren’, maar daar heeft het zeer vermaarde bier zijn
‘maeghe beswaert’!
De toestand der Hollandsche kas is bedenkelijk. Er zit niets meer in den
Oost-Indischen spaerpot. Waar is er nu nog crediet te vinden? Men zal wat nieuws
moeten zoeken. Een belasting op de neuzen en de ooren zou niet veel opbrengen,
Want daer zijnder veel in Brabant bleven
Door die Boeren zijnde ghedesespereert...

Niettegenstaande de gruweldaden te Thienen bedreven heeft de Prins Kardinaal veel
gewonde en zieke Hollandsche en Fransche soldaten te Brussel in het hospitaal doen
verzorgen.
Siecken en ghequetsten in quantiteyt
Sijn uyt compassie naer brussel gheleyt
Den goeden Prince Infante Cardinael
Heeft hun verleent het Hospitael
Wilt dit u herten noch niet bekeeren
En dien Prins met loff vereeren...
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De dichter herinnert verder aan de oude prophetie, die voorspelde dat Oostenrijk
eens de wereld van alle ketterijen zou zuiveren.
Niettegenstaande zijn verbond met de Franschen valt het Heynken niet mee, en
als dan ‘den Hongerschen Helt’ zal afkomen, dan zal het nog veel slechter gaan. En
dan komt nog ‘den Loranois ter baen’ met zijn ‘Kempenschen haen, die by
Nordlinghen soo lustigh kraeyden’.
Dan magh Richelieu wel gaen studeren
Pour le Roy tres-chrestien te menteneeren
Hy moght met zijn bicht wel spreken
Van al zijn verraet en valsche treken...

En Frederik Hendrik en de ‘hooghvochtighe Heeren Staeten’ zijn er niet beter aan
toe.

VI. - De Schatkist der langh verborghen Renten.
Een der felste spotgedichten tegen Frederik Hendrik, waarin hij niet alleen in zijn
politieke en militaire daden, maar ook in zijn particulier leven scherp wordt
aangevallen is:
De schat-kist / der langh verborghen Renten / id est / d'Ondeught van Oraignen
die komt nu als een presente in den / Schoot van Spaignen. / In manier van t'
samen-koutinghe / vergadert tusschen eenen Hollander ende Prins Hendrick / van
Oraignen. / Alias den Brandt-stichter (1635).
Op het titelblad bevindt zich het volgend rijmpje:
Gheprent van eenen Brabander /
Ghedicht van eenen Hollander /
Tot eer des Prins van Spaignen,
Tot schant des Prins Oraignen,
Die in Thienen stack den brandt,
Die door den Prince FERDINANT,
Verdreven wert uyt t' heele Lant,
Veriaeghet wert nu uyt Brabant,
Met alle zijn lichte Franssen,
Met alle zijne groote hanssen,
Die nu helaes moet segghen loen,
Die niet en heeft konnen op-doen,
Door secours des Arents macht,
Die hy niet en hadde verwacht.
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De bevestiging, dat het gedicht door een Hollander zou gemaakt zijn is in tegenspraak
met het beslist Brabantsche karakter van zijn taal.
De Hollander hoort allerwegen kwaad spreken over den Prins van Oranje. Iedereen
scheldt hem voor ‘vagebont, vuylen snoo Trauwant, treyter, brandt-stichter’ enz. Hij
is in Braband gekomen met ‘natien noch lichter als hy’, met de Franschen, die wel
goed zijn om ‘den haes te jaeghen’ of ‘de gans te werpen’ maar volstrekt niet om te
vechten. Wat wil de Prins toch aanvangen met dat gespuis, dat alleen denkt aan
rooven, moorden, schoffeeren, enz. waardoor hij ook in kwaden naam kwam.
De Prins verwondert er zich over zoo aangesproken te worden. Hij bekent dat zij
hem bij de Brabanders ‘infaem’ gemaakt hebben door hun gedrag te Thienen,
‘Maer wats om eene stadt /
Is dat soo veel bysonders?’
Deze vraag geeft den Hollander natuurlijk de gelegenheid om al den afschuw uit te
spreken, waarmede de vernieling van Thienen de Brabanders vervulde.
Bysonders, Hoe derfdy seggen dat?
't Is duysentmael meer wonders
Dat d'aert niet open-berst
En in d'afgront der hellen
Godt u daetelyck verperst
Met al u snoo ghesellen.

Nu merkt de dichter wel dat dit vreeselijk ‘kop-ghespins’ door Frederik Hendrik zelf
werd uitgedacht. God zal zich te zijner tijd daarover wreken. Het branden der stad
was den Prins niet genoeg. Hij liet kloosterzusters onteeren, ‘Gods lidtmaten’, Gods
‘Bruyts’ schenden.
Tegen deze beschuldiging verzet zich de Prins. Wegens den fellen rook van den
brand kwam hij niet in de stad. Hij liet wel rooven en plunderen,
Maer Maeghden te verkrachten /
Oft vrouwen te onteeren /
(Hy) noyt in syn gedachten
Had sulckx te commandeeren.
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De Hollander antwoordt op deze verontschuldiging met een heftigen uitval op het
privaat gedrag van Prins Frederik Hendrik toen hij nog jong was:
Want Vrouwen te hantieren
Sulckx zydy wel ghewoon
Oft Dochters te schoffieren
Daer toe plaght u persoon
Sich lichtlijck te begheven /
Als ghy noch Jonghman waert /
Kan ick ghetuyghen gheven
U hoerachtighen aert
Te hebben wel bemerckt:
Waer in Maurus u Broeder(1)
U ghenoegh heeft versterckt
En als een Hoere-broeder
U dickwils voor-gegaen.
En ghy, als een wilden droes
Met andere kleeren aen
Trock dickmaels nae 't Paddemoes
Een plaetse wel bekent /
Oft nae de Kasawaris /
Des Heeren Hoer convent /
En and're plaetsen meer / 't is
Een ieder kennelycken.
t' Paddemoes oft Lepelstraet
Oft t' Bovendaelsche wycken
t' Komt al op eenen graet.

De pamfletdichter, die zoo schreef over het verkeeren van den Prins in verdachte
buurten te Antwerpen, te Brussel en in den

(1) Het ongeregelde levensgedrag van Prins Maurits is gekend. Hij bleef ongehuwd maar had
nauwe betrekkingen met verschillende dames. De twee zoons, die hij verwekte bij jonkvrouwe
Margaretha van Mechelen, een gewezen hofdame van Prinses L. de Coligny, heeft hij erkend.
De vijf andere kinderen die uit zijn betrekkingen met andere dames gesproten waren, bleef
hij beschouwen als bastaarden. (Zie P.J. Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche Volk,
II, p. 532.)
Teen Frederik Hendrik jong was, volgde hij in alles zijn ouderen broeder na. Het ruige
soldatenleven, het dappere drinken en verdere loszinnigheden hadden de twee broeders
gemeen, tot spijt van hun moeder, die met leede oogen zag; dat Frederik Hendrik,
niettegenstaande al haar voorzorgen ‘le singe de son frère’ werd, zooals zij het met bitterheid
schreef.
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Haag, vond er dan ook al geen bezwaar in om te onderstellen, dat de Prins aan de
ontuchtige gruwelen te Thienen kon hebben meegedaan!
De Prins geeft toe, dat hij, in zijn ‘voorgaende’ leven, zich ‘somwyl’ daertoe had
‘begheven’, maar hij vraagt den dichter om dat nu alles te laten rusten. Het is ‘nu
soo langh gheleden’. Te Thienen heeft hij alleen laten brand stichten, meer niet. En
dat deed hij om de ‘natien van Brabande’ bang te maken. Hij dacht immers spoedig
heer van Braband te worden en te Brussel zijn leven te eindigen.
Met deze verwachting drijft de Hollander den spot door de klucht aan te halen van
twee studenten, die zochten een boer te bedriegen en zelf bedrogen uitkwamen. De
Prins zal de Brabantsche steden niet winnen door bedrog en verraad. God zal dat
verhinderen en hem straffen evenals voortijds Pharao, die met zijn heir in de Roode
Zee omkwam.
De Prins bekent, dat het er zoo begint naar uit te zien. Hij, die zich schier heer van
Braband waande, zal nu moeten vluchten. Dat is een schande, die hem de dood zal
aandoen. En hij weet niet goed waarheen te vluchten.
Ieder is nu op de been
Om my te massacreren /
Waer ick loop / gaen / oft staen
Al warent maer de kindren
Sy soecken my te slaen /
Te krencken en te hindren.

Deze laatste verzen maken gebruik van de bekende voorstelling van den Prins
Kardinaal als een kind. De Hollander schertst natuurlijk over de kleinmoedigheid
van Frederik Hendrik, die op de loop gaat voor een kind.
Soo ghy ons Prins van Spaignen
Maer een kindt seght te zijn /
En stelt hem in de wieghe /
Jae soeckt hem met fenijn
En verraet te bedrieghen
Neen neen ten is gheen kint
Dat wort ghy nu ghewaer.
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Frederik Hendrik bekent dat bij zich inderdaad vergist heeft, doch beweert om zich
te verontschuldigen, dat iedereen hem opgestookt heeft om Braband te overrompelen.
Voorwaer ick was verblint
Ick seght en t' is klaer
Door veel opstoockers vals
Die my nu soo ick merck
Sochten rechts om den hals
Te brenghen in Brabants perck /
Jae selfs de Heere Staeten
Lieten my noyt gherust
k' Liet my oock licht bepraeten
Want ick had selver lust
Om kinder-school te houwen
Voor ongheleerde klercken
Om haer de kracht Nassauwe
En wijsheydt te doen mercken.
Maer och, t' is waer ick kent
Ick vind my selfs bedroghen /
Tis my een groot torment
Te sien nu voor myn ooghen /
Dat ick die Meester scheen
Nu selver ben maer knecht /
Jae minder als t' kindt kleen
Soo ick noemde t' onrecht
Den Prince Ferdinandt
Die sulckx doet anders blycken
Wie door zijn kloeck verstandt
My uyt zijn Landt doet wycken.
Hoe luttel peysden ick
Op d'Arents groote macht
Waer voor ick my verschrick
Als my komt in ghedacht
Dat hy soo haestelijck heeft
Tot hier toe konnen vlieghen.

God ondersteunt Prince Ferdinand, luidt het antwoord, want de snoode ‘trafijcken’
van Frederik Hendrik mishagen hem. Wiens hulp Oranje ook moge vragen, van
Franschen, Schotten, van den duivel zelf, hij zal niets vermogen tegen de Croaten
en hun geweld. Hun naam alleen drijft Frederik Hendrik reeds op de vlucht. Braband
zingt ‘gaudeamus’ en ‘Te Deum laudamus’. Dit is het einde van Oranje's
begoochelingen.
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Frederik Hendrik wenscht zich dood. Hij kan nergens meer ontkomen.
Och waer sal ick noch gaen /
Want ick met groote hoopen
Vind over-al op de baen /
Veel Koningsche soldaeten /
En noch die ick meer vrees
Veel Keysersche Crowaeten.

En op de vraag van den Hollander of hij die werkelijk zoo vreest, klinkt het antwoord:
En soud ick die niet vreesen?
Een volck alsoo vaillant
Mannen soo uytghelesen
Jae die een gheheel lant
Door haer groote coeraegie
(En d'Ordre van Fernandt
Die als een kloecke paegie
Door zijn vernuft verstant
Haer soo wel weet te stieren)
Soude brenghen heel t' onder.

Dan brengt de Hollander het nieuws dat de Schenke-Schans ingenomen is, dat de
Veluwe en de Betuwe in handen van Prins Ferdinand zijn, en dat het Sticht van
Utrecht bedreigd is. Dat is de straf voor de ontrouw aan Koning en Heer van Frederik
Hendrik en zijn voorvaderen. Het is de straf, herhaalt de Hollander nogmaals, voor
hetgeen te Thienen gebeurd is.
Verrader is u naem
Een verrader was u vader
Die Godt en zijn Koningh t' saem
Hollant als een verrader
Onthouden heeft en noch
Verandert zijn gheloof /
En maeckt zijn selven och!
Des Duyvels eyghen roof /
En oock al zijn geslacht
Eeuw'lyck ghebracht ter schanden.

Wie zijt gij dan, vraagt de Prins, die ons zoo durft verachten en schandvlekken?
Daarop geeft de auteur dan een aantal bijzon-

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

686
derheden over zijn persoonlijkheid en in een naamlettervers maakt hij zich zelfs
bekend. Hij beweert geboren te zijn te 's Gravenhage en ‘meest op-gevoet’ te Delft.
Zoo komt het, dat hij zoo goed ingelicht is over het jongelingsleven van den Prins.
Hij kwam o.a. dikwijls op het hof, en zag daar, dat hetgeen hij ‘voor de lien met zijn
handen’ maakte, door den Prins met de tanden werd verscheurd. Uit een kantteekening
van den auteur(1) blijkt de bedoeling hier te zijn, dat de auteur bakker was. Het waren
de broodjes door hem gemaakt, die de Prins at. Zoo had hij hem, had hij het gewild,
elken dag kunnen vergiftigen! Zijn naam lezen wij in het vers: IN VREE GI LEVEN
SULT’: IVGILS, of I. van Gils.
Weet en dit seecker zyt
Ghy Prins van kleynder eeren
Dat ick wel derf mijn Stadt
En geboort-plaets u verhaelen /
In 's Graeven-Haegh weet dat
Wontmen my eerst in dwaelen /
Daer ghy houdt huys / van daer
Segh ick / ben ick gheboren
Te Delft meest op-gevoet
Van waer ghy zyt gheboren.
Ghekipt en uytghebroet /
k' Heb somwyl oock gheweest
Op 't Hoff daer ghy brasseerde
Daer ghy dick onbevreest
Met u boelen boeleerden.
Jae k' heb dickmaels ghesien
Dat t' gheen ick met mijn handen
Ghemaeckt heb / voor de lien
Ghy scheurde met u tanden.
k' Had konnen alle daegh
U doen bersten en vergheven
Soo had gh' in s' Graeven-Haegh
Ghe-eyndight u boos leven.
Leeft voort-aen met ghedult
Myn naem wilt hier oock mercken
In Vree GI Leven Sult
By Leecken ende klercken
Soo ghy wilt af-stant doen
Van quaet en ketterie

(1) Id est, Ghebacken.
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Jae sal naer mijn bevroen
Al u verraderie
U moorden, rooven, branden
En t' schenden van Gods Tempels
Al t' gheen ghy in veel Landen
Ghedaen hebt / tot exempels /
Strecken / iae tot meer eeren
Van u en Godt almachtigh
Dus wilt u haest bekeeren
Tot d'Heylighe Kerck eendrachtig.

De Prins, verwonderd dat een Hollander hem zoo had durven aanspreken, zal over
zijn bekeering eens nadenken, waarop de Hollander bij wijze van slot nog eens
aandringt.
Och Prins wilt u wat spoen
Eert voor u wert de spaede
Heb ick somwyl misseyt
Teghens u reputaty /
t' Gheen somwyl boven leyt
Moet uyt / al gheeft gheen graty
Alsoo het spreeckwoort duyt.
Maer k'bid des niet te minder
Dat Godt u als een Bruyt
Wilt brenghen sonder hinder
Daert altyt is victory
En vreught is sonder blaemen /
In zyn Hemelsche glory
En ons altesaemen. Amen.

VII. - Hollandsche en Fransche Neuzen.
Alder-hande soorten van Hollandsche ende Fransche Neusen van vrempde
ghedaenten. (Vignet voorstellende een Fransch en een Hollandsch soldaat met
zonderlingen neus) Ghedruckt ter Neusen / ontrent Bier-vliet by Nasianzenus
Snuyvaert anno 1635. Met permissie.
Dit door en door volksche spotgedicht somt in bonte rij al de ontgoochelingen op,
die het mislukken van den veldtocht van 1635-36, bij de Hollanders en de Franschen
te weeg bracht: de ontgoocheling van den Prins, de Staten, den ‘Haegschen President’,
de heeren van den Raad, den fiscaal, den griffier, de soldaten, de
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koks, tot de muizen toe, die niet een kruimel in het kamp meer te eten vonden. Allen
kregen fantastisch groote neuzen van allerlei vormen en gedaanten. Ook de Franschen
krijgen merkwaardige neuzen: Chastillon, Brisé, vooral Kardinaal Richelieu. De
Predicanten, de vrome broeders, de Bijbelzusters, de rekenmeesters, de kooplieden,
de drukkers die zich reeds hadden gereed gemaakt voor het uitgeven van nieuwsmaren
over de verwachte en thans mislukte overwinning, allen staan met ontstelde neuzen.
Dan komt nog het nieuws van de inneming der Schenke-Schans de ontgoocheling
verhoogen. De Hollandsche Staten, die geen geld meer vonden, kunnen niets beters
doen dan een taks stellen op de neuzen, die nu ‘grooten treck hebben’.
Dit geestig gedicht laten wij hier in zijn geheel volgen.
Wat mach dat zijn dat m' op de baen,
Siet soo veel vrempde Neusen gaen /
Al wat in Hollant gaet en swiert /
T' is met een langhen Neus verciert /
Siet mijnen bril oock soo wel mis
Diet anders siet alst wel en is?
Och neen / ick sien wel sonder bril
Die langhe Neusen op den dril /
Ons Prinsken dyen clocken helt
Al quam hy wat te spaye int velt /
Nochtans soo moest den goeden Man
Te Brussel eten t' Sinte Jan;
Maer hy reeckenden sonder weert
Soo creegh zijn Neusken eenen steert /
Maer siet die Staeten daer eens gaen /
Men sietter qualijck aensicht aen.
Soo hunnen Neus in moghentheyt
Ghewassen is op cortten tyt:
Doen zy vermeynden door dees cracht /
Alles te brengen in hun macht /
En datmen daer soo seecker hiel /
Dat daer niet aen te dubben viel:
Maer doen hun saecken ginghen manck /
Soo wies hun Neus noch eens soo lanck.
En oock den haeghschen President
Die moest te Brussel zyn bekent
Zeer corte daeghen / soo hy seydt;
Hy had zijn volk al dach bescheydt /
Syn meubels waeren haest int pack /
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Maer doen zijn reyse creech een smack.
Soo wies zijn Neus op dien stont
Wel vier of vijf-en-twintich pont /
En dan mijn Heeren van den Raedt /
Die t' saemen maeckten hunnen staet
Van binnen een weeck / twee / oft drye /
Te wesen in de Canselrye:
Maer als den Prins quam op de vlucht /
Daer was te sien een fraye ghenucht /
Een ieder sach een ander aen /
Hoet met hun Neusen sou vergaen /
Siet eens den Neus van den Fiscael
Die was die Spaignaers altemael /
Terstond doen trecken vuyt het lant /
Toen hy was in den Thienschen cant /
Maer hy sach wonderlijcken op /
Doen hy moest loopen gaen haes op /
En wiert terstont oock wel ghewaer
Dat zijnen Neus viel al te swaer.
Siet oock den Neus van den Griffier
Die hanght by naest op zijn pampier /
Hy was beschaemt doen hy vernamp
Dat zijnen Prins te rugghe quamp /
Hy had gheschreven hier en daer /
Dat alle saecken waeren claer:
Maer doen die daet dat andere bleeck
Doen stont hy met een Neus en keeck.
En die Soldaten altemael
Die hadden iocksel in de mael /
Sy meynden schatten groot en grof
Te haelen in het Brussels Hof,
En peysden gaet den crych nu vuyt /
Wy moeten maecken grooten buyt:
Maer doen Crauwaet(1) quam aen hun vel
S'en sochten niet veel sulcken spel /
En stelden hun doen overhoop
Met groote Neusen op den loop.
Wat is daer onder vrempt fatsoen /
Deen heeft een Neus als een calkoen /
En dander een als eenen clomp /
Den derden eenen grooten domp /
Som hangen vrempde Neusen aen /

(1) Croaat.
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En sommich schynen groot te gaen
Som hanghe hun plat over den mont /
Som is heel hooch / en boven ront /
Som wyt ghelyck een Jaghers tes /
En som ghelyck een Pelgroms fles /
Die Cocx en al wat ketel stockt /
Wou sien hoe men te Brussel cockt /
Maer doen hun lepel / pot / oft pan /
Niet meer doorft commen voor den man /
Dat al hun koken nu was vuyt /
Soo creghen zy eenen grooten snuyt /
De Caes vercoopers / vivandiers /
Die clopten op hun tonnen Biers /
En vonden dat het ydel was /
En spoeldet metten grooten plas /
Die muysen oock liepen daer doot
Eer sy een stuxken kaes / oft broot
Consten ghevinden in hun craem /
Hun Neusen wasten doen te saem /
Hun Neusen wasten over al /
Maer laes hun caecken wierden smal /
Noch t' fraeyste datter in te sien /
Syn Neusen van de Fransche lien:
Daer is mijn Heer van Chantillon
Il at un né comme un pepon,
En dan myn Heer oock van Brisé
Il at bien un grand piedt de né,
Al die Monsieurs van hier van daer /
Van sus / van soo / 'ken weet niet waer /
Hun Neusen zijn van grooten prys
Tis a la mode van Parys /
Ick vrees dat al hun jalousy
Noch een deffy sal brenghen by /
Den grootsten van hun al te mael
Is van den Franschen Cardinael /
Die dees potagie heeft ghebrockt /
En die dit spinsel heeft gheroeckt /
Maer als hy siet dat keer en peerdt /
Voor niet metaelen is verteert /
Nu staet hy daer met eenen Neus /
Soo groot als die van onsen Reus /
Noch sien ick een aen ghenen cant /
Die houdt zijn Neus al metter hant /
My dunckt hy vreest te zijn begeckt /
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Dat hy soo seer zijn Neusken deckt /
Het is een Seeukens Neus van sne /
Maer t' heeft die Fransche mode me /
Den Amsterdamschen Compagnoen /
Die heeft oock al een frans fatsoen /
Besiet eens hoe den frayen stert /
Ghesleypt wort door die modder-erdt /
Want hun beroep / en hun gheterch /
En is maer broetsel van den berch /
Die Predicanten allegaer /
Die hadden 't volck ghepreekt voor-waer /
Dat al in Brabant was ghedaen /
Dat men nu sou naer Vlaendren gaen /
Daer aen en was niet ghefaillert /
Het was soo ghepredestineert /
Die staen nu oock allom en sien /
Met groote Neusen voor de lien /
Met Neusen van renoceroot
S'en derven hun niet geven bloot /
Die Broeders zijn door desen tocht /
Tot eenen grooten staet ghebrocht /
Deen die is Graef van Nazaret /
Siet eens hoe hy zijn passen zet /
Dander is Heer van neusegem /
Den derden heeft die eerste stem /
Binnen die Stadt van Snuytenborch /
Desen die heeft die groote sorch /
Vant vorstendom van dompenbeeck /
Een ander heeft die groote streeck /
Van druppelberch tot Montenaeckt
Een ieder is tot staet gheraeckt /
Een ieder een van wat gheslacht /
Is door den Neus tot eer ghebracht /
Die Bybel-susters dat ghespuys /
Men can daer met niet houden huys /
Sy claeghen al van man / tot man /
Dat kunnen bril niet staan en can
Op hunnen Neus / ghelijck hy placht /
Soo groot wierdt hy op eenen nacht.
Die Reecken-meesters van den Staet /
Als sy nu sien hoe dat al gaet
Dat sy vinden gheschreven staen /
Veel wt ghegheven / niet ontfaen
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Een groote vliegh / oft stercke meus /
Die pickt hun dan in hunnen Neus /
En voelen oock dat hy dan swelt /
En dat hy wast meer als die hel(f)t /
Die Coopluy die al hun crediet /
Hebben ghestelt voor desen niet,
En vinden alleen in de cas /
Een briefken / met een stuxken was /
Die mogen voor hun beste waar /
Hun Neusen veylen hier en daer /
Aen Franskens die daer in het lant /
Hun Neusen lieten staen voor pant.
Die Druckers waeren al ghereet
Om nieuwe maeren wyt en breet
Te seynden aen verscheyden cant /
Voor d'overingh van het lant
Maer soo het niet en is gheluckt
Soo staen zy metten druck bedruckt
Hun Neusen druppen opt papier
Hun inck die wort al veel te dier
Wat dat zy drucken voor den Geus
T'en vat niet als een langhen Neus.
Daer compt noch eenen post met haest /
Die door zijn Neus den hooren blaest /
Die brenght daer weer een nieuwe cans /
My dunckt hy spreckt van Scincke Scans /
Ba dat waer weer een herten val /
Daer waer den grootsten Neus van al /
Dat waer ghewis een schoon verkeer /
Die Neusen wassen meer en meer.
Ghy staten van hooch moghenthyt /
Wilt ghy van schaede zijn bevryt /
En stelt gheen schatten meer opt hooft /
(Ick salt u segghen des ghelooft)
Dat beter is dat ghy voertaen /
Alleene spreckt u Neusen aen /
Die Neusen staen opt hoochste reck /
Die Neusen hebben grooten treck /
Maeckt dat gh' u buyten schaede stelt /
Met gheven van u Neusen gelt.
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VIII. Het Droevich en Mistroostich Beclach.
HET DROEVICH, EN MISTROOSTICH BELACH van de seer verblijde Brabanders; over
het sybijt afscheydt: oft onverwachten maer wel ghewensten Adieu van hunnen
liefghetalligen gefalleerden HERTOGH den onversichtigen Prins HENDRICK VAN
ORAIGNIE. Ante victoriam encomium canis. Ghy roept Harinck eer hy int net is.(1)
Dit is de titel van het spotgedicht, dat zonder naam van drukker noch plaats verscheen
met het volgend rijmpje, onderaan op het titelblad:
Tot Antwerpen gedruckt int Mannekenpis;
Daer Drucker, noch Druckerye en is,
Ontrent, vast by de gelasen trappen,
Daer niemandt den Dichter sal verclappen.
En soo wie den selven wel soude willen weten,
Hy is heden ghestorven, en morghen vergheten.

In tamelijk vlotte verzen en in den vorm van een spottend afscheid, na de nederlaag
bij Leuven, hekelt de volksdichter het heele ondernemen van Frederik Hendrik.
Adieu Prins, wel wilt ghy gaen vlieden?
Wy'n weten niet wat het mach bedieden /
Dat ghy vertreckt op dit termyn.
Wat mach hier van de oorsaeck zijn?
Het scheen ghy waut hier blijven woonen
En wilden u doen Hertoch croonen /
Hoe comt u afscheydt soo subiet?
Hoe staat ghy soo ontstelt en siet?
Ick staen verbaest k'en weet wat peysen
Omdat ghy alsoo vroech gaet reysen.

Thienen en Leuven worden herinnerd, het optreden van den Prins Kardinaal en vooral
de verrassende aankomst van Picolomini met de keizerlijke troepen. Uit deze passage
blijkt eens te meer wat voor een hoogen dunk men in Brabant over dezen veldheer
had. Schamper richt zich de dichter tot Frederik Hendrik:
Den Keyser sont u een present
Met Picolomini bekent.

(1) Rec. de Pièces relat. aux Pays Bas. W. 35. Kon. Bibl. Brussel nr. S. II, 5060.
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Ick bidd'u wilt toch wat vertoeven;
Ghy sult van dese gieft eens proeven;
Sy is van wonderbaeren cracht:
Want soo het blyckt / s'is groot geacht.
Alsoo ghy dees' maer en sult smaecken /
Ick weet; ghy 'n sult niet t'huys geraecken /
Haddy maer eenen beet van dien
Ghy 'n soudt naer ons niet omme sien.
Tgheen ick u segh / ten is geen Fabel /
Dees' spijs is eenen Duytschen Zabel.
Och haddy desen eens geproeft!
Soo hadt ghy ieust dat u behoeft.
Om ander spijs en soudt niet dencken:
Want dees soudt u te hert' lyck krencken /
Haddy hier maer een sneken af,
Ghy soudt gaen cruypen naer uw graf.

De vlucht kan Frederik Hendrik niet redden. Hem staan nog erger dingen te wachten.
Ghy sult uw' hooft noch anders crauwen
Het spel en gaet hem nu maer aen
Qualijck is d'eerste scheen gedaen...

Ironisch wordt de roem van den Hollandschen Prins voorspeld:
Men sal belasten de Poëten
Dat s'uwen lof niet en vergeten /
Die u toecomt door desen streydt:
Ghy hebt u groote eer bereydt.
Laet ons eens sien oft can gewesen
En oft ghy weert zijt oock gepresen:
Wy sullen vinden sonder mis
Dat ghy en zijt noch vleesch noch vis.
k Wouw wel dat ick u niet en kende
Want ghy zijt Prins van Calis bende.

Overmoedig spreekt de dichter hier over het geleden leed alsof het alles voor de
Brabanders zoo maar een pretje was geweest.
Ghy waert seer qualyck voor ons Steden
Den Cincken-pas wy moesten treden;
Door uw' getrommel en gefluyt
Spronck creupel ionck en oudt daer uyt.
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Men hoorde niet dan puer genuchten:
Men sach daer niet dan alle cluchten:
Yeder maeckten sich aen den dans
Soo knechten / Vrouwen / Meyskens / Mans.
Het wilden all' met u eens dansen;
Om soo te sien de mood' der Franssen:
Die 't best sy connen dats hun spel
Van ons te aendoen groot gequel.
Het was ghenucht om te aenschouwen
Al het geschiet van uw Cartouwen.
Als wy trompetten hoorden slaen /
Tscheen wy te bruyloft moesten gaen.
En soo wy saghen uwe vieren /
En soo wy hoorden all' uw tieren /
Soo wierden wy soo sterck gemoet /
Dat in ons sieden all' ons bloet.
Wy creghen wonderlycke lusten,
Die wy in Festo Petri blusten /
Als wy moetwillich sonder noot /
Sloegen ontrent vijfhondert doot!

In Holland zal men den Prins welkom heeten, schimpt de Brabander. Hij komt immers
met veel buit:
Vol gout en silver zijn uw schuyten
D'welck ghy hier hebt geconquesteert /
Maer g'hebt wel thienmael meer verteert.

En als afscheidsgroet roept ons spotgedicht den Prins nog honderd scheldwoorden
en averechtsche lieftalligheden achterna.
Wech! Wech! ghy Schuympot / die ons Boeren
Berooft hebt en ons Landt doen roeren /
Ontstelt heddy Hemel / en Eerdt:
Wat is nu al uw' rooven weerdt
Gaet aen ghy vreeden Turck vermeten /
Ghy hebt uw' eer seer wel gequeten.
Gaet aen ghy fel bloetgierich hondt!
Vliet van ons wech ghy Helschen grondt!
Gaet ghy moordaedich Mariane!
Loopt Vosken nood noch eens den Haene:
Roept hem tot hulp als uwen gast;
Die soo op uwen Haspel past.
Vaert wel ghy onbeweechlyck herte /
Ghy put vol van fenijn en smerte /
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Adieu Lanteerne sonder licht /
Vulcani Kindt / met Martis wicht.
Gaet aen ghy ongeneesbaer kancker
Gaet aen ghy vuyl beroersten ancker:
Gaet aen o zee van ongenaet
Die ons gebrocht hebt in dit quaet.

En zoo gaat het nog een heelen tijd door! Intusschen wordt den Prins nog zijn heulen
met ‘verraders’ als Hendrik van den Bergh aangewreven:
Om u voordaen doen te beminnen /
Gebruyckt rypsinnich uwe sinnen;
En volcht noyt geenen Treters raedt
Oft anders comdy in den haet.
Hy sal bederven al de Staten
Die ons nu onlancx ginck verlaten
Tis Cbnt Hendri al vanden Berch,
Van 't hooft tot in den nagel erch.

Daarmede is de stortvloed van verwijtingen ten einde.
Ick en wil u niet meer beswaeren...
Zoo besluit de dichter. Wij vragen ons af wat hij er nog wel had kunnen bijvoegen.

IX. Het Frans ende Hollants Verkeerspel.
HET FRANS ENDE HOLLANTS VERKEERSPEL, Uytlegghende hoe de cans verdrayt is
in het spel d'welck onlanckx begost is by den Fransman ende Hollander(1). Zonder
jaartal noch aanwijzing van plaats, geeft dit gedicht alleen de volgende schertsende
aanduiding over zijn herkomst:
Ghedruckt in den Swygher,
By den Hollantschen crygher,
Als was verspelt,
Het Hollandts gelt.

(1) Recueil de Pièces relatives aux Pays Bas. Nr 27. Kon. Bibliotheek, Brussel, nr. S. II, 5060.
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Het is een echt Brabantsch spotgedicht naar taal en inhoud, gebouwd op het in onze
populaire strijdliteratuur herhaaldelijk voorkomend thema van het verkeerspel als
allegorie voor den oorlog met zijn kansen en wisselvalligheden.
Het gedicht begint met er aan te herinneren, dat Frankrijk en Zweden een
bondgenootschap sloten tegen Oostenrijk (tractaat van Baerwald, 23 Januari 1631).
Richelieu en Gustaaf Adolf zouden het groote spel tegen den Keizer wagen. Deze
stelde echter tegenover het militair spelerstalent van den Zweedschen vorst dat van
den dapperen Pappenheim en van Wallenstein of Waldstein, hertog van
Friedland-Gitschin.
Deze laatste, die op Gustaaf Adolf aanvankelijk schitterende successen behaalde,
ging echter het bekende dubbelzinnige spel spelen, waarover het gedicht spreekt als
volgt:
Doen begost te spelen den Fridtlandt
Die brocht by naer het spel tot schandt
Desen begost te catelynen(1),
Hy stelden t' spel in quaey termynen
Men sach hy t' willens al verspelde
Keysers goet en Keysers gelde
Had hy int spelen voort ghegaen
T'waer metten Keyser nu ghedaen
Ghy weet wat datter comen can
Van eenen die spelt Coreman(2),
Men stiet den desen vuyt het perck
En gaf hem loon / recht naer zijn werck.

Dit is, in enkele woorden samengevat, de opvatting van onzen pamflettist over den
afval en het tragisch einde van Wallenstein, die door zijn blind geloof in een gelukkig
gesternte tot den ondergang werd gedreven.

(1) De Bo geeft kalynen met de beteekenis van ‘fleemen, flikflooien, de mouwe vagen’ en verwijst
naar het Fransch câliner. Hier gaat de zin van ‘de mouwe vagen’ meer over naar ‘valsch,
onoprecht handelen’.
(2) Koren-man spelen = zich met de tegenpartij verstaan om een derde te bedriegen. Zie Kiliaan:
colludere, collusorie agere tertij fallendi causa, coire, & de emolumento communicando
pacisci, alterius circumueniendi causa: inter se de pretio conspirare, quô pluris frumenta
vendantur: quod negotiatores frumentarij solent. & Praevaricari in litibus forensibus: rem ex
composito gerere.
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Na Wallenstein's dood had het spel moeten uit zijn, doch Richelieu wilde dat het
voortgezet werd. Nu traden voor den Keizer op de veldheeren Graaf Rudolf Colloredo
van Waldsee, een van de weinigen die Wallenstein in zijn verraad niet gevolgd
hadden, en Mathias Gallas, die in werkelijkheid over de keizerlijke troepen het
opperbevelhebberschap voerde, dat althans namelijk aan 's Keizers zoon Ferdinand,
Koning van Hongarije, was toevertrouwd. Zoo werd het bloedige spel geleid tot de
nederlaag der Zweden onder de muren van Nordlingen, op 6 September 1634. Daar
was ook de Kardinaal Infant Ferdinand onder de keizerlijke spelers plaats gaan nemen.
Men sont in haesten oock ghesante
Naer den Cardinael Infante
Dat hy het spel wat sou vermeeren
Het was een spel van grooter eeren
Hy quam naer zijn Cousins begeren
Om alles wel te dirigeren
Men spelden daer naer hunnen Raet
Sy naemen eenen slach te baet
Sy sloeghen partye vuyt het Bert
Dees slach was tot het spel veel weert
Die slach die maeckten goet verkeer
Partye verloos / en stont niet meer...

De Zweden verloren Gustaaf Graaf van Horn, die gevangen genomen werd bij
Nordlingen en acht jaren opgesloten bleef te Ingolstadt en te Burghausen. Saksen en
eenige andere Duitsche vorsten lieten de Zweden los en sloten met Keizer Ferdinand
den vrede van Praag (Mei 1635). De Franschen en de Zweden behielden nog het
bondgenootschap van Bernard van Saksen Weimar en zetten den oorlog voort. Zij
hadden destijds Lorreinen gewonnen, en al was het ‘met boeverij’ geschied, zij wilden
thans voortspelen tegen Ferdinand.
Doch die 't verloor doet zijn calenge(1)
Hy spelt wederom / t' is nu revenge
Hy heefvet spel by-naer gheleert
T' was eerst Tictack / t' is nu verkeert

(1) Uitdaging.
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Hy vindt den Frans opt spel versoth
Al verliest hy 't al / Oock zijn Cappot
Dat hy van t' spel hem niet can myden
Al soumen hem zijn oor af snyden /
Soo lanck als Frans iet sal behouwen
En sal dit spel niet mogen flouwen
Al waer het lichaem moe ghespelt
Syn gheest hem noch tot spelen quelt /

De groote schuldige, die den Koning van Frankrijk tot het voortzetten van den oorlog
drijft, is Richelieu, die in dit alles een goede gelegenheid meende te zien om de macht
der Habsburgers te verminderen en de grenzen van Frankrijk tot aan den Rijn te
brengen. Er wordt hem hier nog eens flink gezegd wat al kwaad hij aldus veroorzaakte.
Richelieu oock op gheblaesen
Doet hem naer dit spel soo raesen /
Hy vint my dunckt in zijn Brevier
Dat het spelen is plaisier /
Maer hy leest de beste uren
Die connen niet altijt ghedueren /
O Richelieu t'is quaeden Raet
Die niet betaemt aen uwen staet!

Er is al zooveel verbeurd! Wat zal dat spel nog kosten?
Der Kercken eer heeft meest verloren
Compt u dit noch niet te vooren?
O Coninck der Christianiteyt!
En Richelieu die d' oorsaeck syt!
En drae-cht dy Godt noch geen respect
Die ghy aldus zijn eer ontreckt?
Dat ghy zijn eer treedt onder den voet
Met vergiet van soo veel bloet /
Dat hy de ketters secoureert
En onrechtveerdich goet begheert /
Niet aensiet / Godt / duyvel oft hel
In u onrechtveerdich spel /
Om eens te cryghen soomen looft
De Keysers Croone op u hooft.

Dit laatste verwijt gaat rechtstreeks tot den Koning van Frankrijk. Dat hij van die
kroon liever afzie, ze is veel te zwaar voor een ‘lichthoofd’ als hij.
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Hij zet evenwel het spel voort, waaraan nu ook Frederik Hendrik gaat deel nemen.
Ghy weet / al wat de groote doen
De clyne volghen hun fatsoen /
De curieuse moetent al leeren
Al souden sy hun goet verteren.
Dit heeft in Brabant wel ghebleken
Daer Prins Hendrick quam gestreken.

De verwoestingen en gruwelen van den veldtocht van 1635-36 worden dan weer
herinnerd, maar in de vreugde der overwinning geschiedt dit nu alles op luchtig,
vroolijk spottende wijze.
(De Prins) liep om 't spel haestich ras
Hem docht dat hy groot Meester was
Om dat hy cost spelen metter vlamme
En 't vuylste spel van trou madame
Daer toe noch spelen van beuls alloyen
Van levenden te maken doyen
Hy heeft dat spel lanck ghehanteert
Calvinus had hem dat gheleert
T' was zijn mirakel men weetet wel
Brabanders spelen noyt sulcken spel.
De Franskens stonden hem oock by
Niemant speelden meer als zij
Sy speelden dickwils metter caert
Met verlies van hunnen baert.
Dit spel dat viel hun wat te dier
Sy hadden daer in gheen plaisier.
Sy hadden liever wat te rollen
Maer dat costen noch meer bollen
En 't was te grooten arrebeyt
Daer was te luttel spys bereyt
Dit spelt-ien waeren sy haest moe
Sy creghen ydel buycken toe.

Al de tegenslagen van Frederik Hendrik worden hier weer ironisch opgesomd, doch
wij gaan ze hier niet verder volgen, uit vrees in herhalingen te vervallen. De slotsom
blijft altijd, dat de Hollandsche prins een slecht speler is.
T' Verkeerspel is seer delicaet
Het wilt ghespelt zijn op zijn maet...
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Het gedicht eindigt met een lange opsomming vol leedvermaak van al de
ontgoochelingen en misrekeningen der Hollanders.
Gy hadt niet dan blyschap voor de hant
Nu niet dan droefheydt in Hollant
Men hoorde niet dan vive le geus
En nu houdt elck zynen neus
Die daer riepen haesop Papauwen
Sietmen nu hun ooren crauwen
Die raesden den Paep moet loopen
Schynen door de strop ghedroopen
Die de Munnicken schickten vuyt
Maeckt in Hollant groot ghemuyt
Die soo vierich had' ghepocht
Schaemt se comen op de locht,
Die groot maeckten hunnen staet
Comen nu niet eens op straet,
Die het gelt gern' heeft ghetelt
Is nu alder-meest ontstelt,
Die d'officien wouden cryghen
Moeten nu seer stille swyghen,
Die haeckten naer dat Papen goet
Hebben creghen cleynen moet,
Die de Lieckens had ghedicht
Brenghtse nu niet veel int licht,
Die niet als sontheydt woude drincken
Laet den moet gheheelyck sincken...

Zoo gaat het nog tientallen verzen voort, om te besluiten:
Het zijn al vruchten van 't verkeer
Als den knecht beroept den Heer.
Als het spel dan is versuymt
Dan staet den Gelder gins en luymt(1)
Hy peyst gheduerich om zijn borsen
Hy doet niet dan op 't spelt-jen knorsen.
Ist soo niet Prinsken van Hollant?
Gae get soo niet aen uwen cant?
Acht men u in dit spel niet bot?
Coeckt men niet in den preutelpot?

(1) Herinnering aan de verwoesting aangericht door de troepen van Kardinaal Ferdinand in
Gelderland.
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Prins wort u lust daer mee gheblust
Soo hout u voortaen wat gherust
En wildy volghen goede leer
Spelt teghen uwen Heer niet meer.

X. Het Vluchten van den Prince van Orangien.
Het vluchten van den Prince van Orangien met de Hollantsche Ondersaten, voor
d'aensicht des Prince van Spagnien, met de Keysersche Croaten(1). Zonder andere
aanwijzing, dan het spotrijmpje:
Gedruct buyten Amsterdam
In den Haen al sonder kam.

Dit ook is een Brabantsch schimpdicht tegen Frederik Hendrik. Het is blijkbaar het
werk van een rederijker, die meer bekommerd was om zijn kinderlijk rijmenspel dan
om een pittigen inhoud.
De Hollanders zijn uit Brabant gevlucht. De troepen van den Prins Kardinaal
hebben hen achtervolgd en de Schenkeschans ingenomen.
Het gedicht geeft ons de klachten van de bewoners der Betuwe, die opgejaagd
worden en nu al de rampen van den oorlog moeten verduren. Hoor maar hoe erg zij
het zich voorstellen!
Noch in een jaer, oft langher van daer,
Willen wy eten oft buysen(2)...

Het zijn de plannen van Frederik Hendrik, die hen zoover hebben gebracht.
Beclaecht moet sijn Orangien disseyn!
Met vingeren ende duymen.
Moet wesen bespot, als eenen sot,
Alsulck een stuck te drijven,
T'gaet nu om goet, voor vlees en bloet
Voor kinderen ende wijven.

(1) Rec. de Pièces relat. aux Pays-Bas, Kon. Bibl. Brussel, S. II, 5060, Nr 37.
(2) Drinken.
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O Franschen raet! brengt ons dit quaet
Wy sijn nu al bedorven,
Prins Henrick siet, wat een verdriet
Heddy voor ons verworven?

Dan richt zich het gedicht ook tot de prinses van Oranje, de mislukte hertogin van
Braband.
Princes Mevrouw, draegt nu den rauw,
Als ghy u gaet versetten,
Ghy loopt, en vlucht, met Karosse gherucht
Wilt hier eens toch op letten,
G'hadt u beroemt Brabant dat compt,
En u Princes te maecken.
T'is wel verkeert, den Prins onteert
Hoe sulder toe gheraecken?
Vlucht dan seer snel, wy weten wel,
Ghy syt geleert geworden
In Brabants vluchten.

Dan schetst het stuk weer al de wreedheden, die te Tienen plaats grepen, en als
tegenstelling wordt dan gewezen op de humane wijze, waarop de Spaansche troepen
zich gedroegen bij het innemen van de Schenke-Schans.
Daer en is niet geschoffiert, noch gemoort, noch geviert,
Met branden ofte voncken.

Prins Frederik Hendrik had de verwaandheid van Goliath. De Prins Infant heeft hem
als een nieuwe David verslagen, maar hij blijft mild van gemoed. Hij noodigt de
vluchtende Betuwers uit om terug te keeren:
Compt weder soo vrye, tot allen den tye
't Kint(1) sal u wel wewaren
Met syn soete cracht, weest wel bedacht
Wilt u toch onderworpen
De lasten groot hij minderen doet
Van steden ende dorpen,
Noch goet, noch ghelt, met vreet ghewelt.
En soeckt hy u te stelen,
Gelijck de staeten, met allen hun praeten...

(1) Prins Kardinaal.
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De Prins Kardinaal komt als een Salomon die ‘peys’ zal schenken.

XI. Den Nederlantschen Phaëton.
Den Nederlantschen Phaëton / Duc d'Alencon, Lowys de Bourbon / met den Prince
van Oraingien / Hoe sy hebben willen sitten inden waeghen / van Spaignien, hebben
in blaecken en branden / Gestelt onse Nederlanden. /
Dit satirisch gedicht is ook hoofdzakelijk tegen Frederik Hendrik gericht, al maakt
het gewag van feiten en personen, die hem voorafgingen. Onder den titel bevindt
zich het volgende rijmpje, dat rechtstreeks den Hollandschen Prins bedoelt.
Tis daer al te slecht, alsmen maer is knecht,
Te willen wesen Heere,
Ick segge dat oprecht, dit is sijn goet recht,
Te vallen in oneere.

In de plaats van de opgave van drukkersnaam en -adres, die ontbreken, krijgen wij
een spottend kreupelvers, dat zonder eenige pittigheid alleen scheldbedoelingen heeft.
Gedruckt in den solfersteck
Daermen siet den grootsten geck,
Die syn horens als een sleck,
Steeck daer op, crijght op den beck,
Van de clauwen van den Speck(2).
Siet wat eenen grooten leck,
Heeft becommen ORAIGNIE vreck,
Int beginnen sulcken keck,
Wort geworpen met den dreck,
't Sal hem wesen als een peck,
In syn huys met syn ghereck.

Het gedicht begint met een beschrijving van de vreugde en de heerlijkheid, die in de
natuur heerschen bij het verschijnen van de zon, voorgesteld als Phoebus met zijn
gouden wagen.(1)

(2) Spanjaard.
(1) Receuil de Pièces relat. aux Pays-Bas. Kon. Bibl. Brussel, S. II, 5060, Nr 58.
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Daarna wordt aangetoond hoe Phaëton, de onbevoegde zoon van Phoebus, den wagen
niet besturen kan, het heelal in brand steekt en ten slotte door Jupiter uit den wagen
wordt geslingerd.
Dan komt de toepassing van deze oud-classieke mythe op de Nederlandsche
toestanden.
De Koning van Spanje was de weldoende zon, die voor de ‘troebelen’ de
Nederlanden wijselijk regeerde en er vrede en welvaart deed heerschen. Philips II
wordt er in het gunstigste licht voorgesteld.
Wie sal ons doch geven, de gulde tijden te leven
Die Coninck Philippus den II. daer heeft ghegeven
In zyne regeren in allen vreuchden ende recreatie
Genuchelyc gespel, gesanc met een ambulatie?

Het leven vóór de beroerten wordt geschilderd met arcadische kleuren. Het lijkt wel
een Paradijsleven te zijn geweest! De herinnering aan Alva, den Bloedraad, en dies
meer schijnt heelemaal uitgewischt.
Den Edelman men siet in zijn Heerschappyen
Over Bosschen, velden, bergen, ende valleyen
Hy syn welluste neemt int vlieghen ende iaghen,
Den Ackerman den acker doorsnijt in zijne dagen
Ooc de velden doorwandelt in het menigh sayen
Sonder vreese becommert met zijn aertsgewas te mayen,
De vruchten in de schueren doet met groot verblyen
Tot een onderhout in zyne oude tyen,
Den Coopman synen handel doet op diversche Landen
Besteelt syn goet met gewin op andere panden
Sonder ergelist, maer gaet hem verbreyen
Naer Indien, Spaignien, Italien en andere contreyen,
Den Borger in sijn wercken met groot gewin,
Die aerbeyt, leeft gerust naer zijnen sin,
De Bisschoppen, Prelaeten, Prosten en Abdeyen,
Cloosters, Goedts-huysen, oock Canonincsyen,
Leven met een accordt, in het openbaere
Sy loven, sy dancken den Heere met stemmen claere
Dit al doet dien schoonen sonnen schyn
Die daer overgueldt allen syn termyn
Indien, Spaignien, Italien, met dese Nederlanden
Geeft sijn accordt, met sijne milde handen,
Maect daer een vergulde werelt saen
Als hy syn gulde straelen heeft gheslaen
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Op onse Nederlanden die daer in synen tijt
Syn in accord, daer en was noch haet noch nijt
In syn eenpaerlijck end eenvoudigh regeren.

Maar dan is Willem van Oranje begonnen met al zijn opstandig bedrijf. Hij heeft
den Hertog van Alençon ‘in den wagen gezet’ en als een nieuwe Phaëton heeft deze
onervaren menner een ramp veroorzaakt. Hij regeerde willekeurig en onrechtvaardig
en hij verwekte in 1582 de Fransche furie.
Maer siet de Leeuwen die den wagen trocken beneven
En hebben hem niet ghekent, voor den wettighen Heere
Hebben uyt geworpen sonder eenige eere
Wt Antwerpen vermaert, oock uyt alle Landen...

En nu is er in 1635 weer een nieuwe Phaëton, die den Nederlandschen wagen wil
mennen. Ditmaal is het een afstammeling van Willem van Oranje.
Van een quaede Cray, gelijck daer wort gheseyt
Coemt oock een quaet ey...

Wij krijgen daarop het heele verhaal van Frederik Hendrik's verbond met den
‘treterschen François’ om de Zuidelijke Nederlanden onder hen beiden te verdeelen
en den ‘wettighen Heer’, den Koning van Spanje, ‘uyt te sluyten’.
Den natuerlijcken, wettelijcken, ende goedertieren,
Vreedsamighen, goedhertighen in alle manieren,
Getrocken door de Conincklycke Leeuwen(1)
Die alle gedierten doen beven met hunne schreuwen,
Die daer met den Keyserlycken Arent is ghepaert,
Dien uyt te sluyten, o gy geusschen aert,
't Sal doen bloet vergieten, tis verloren moet,
Ghy daer uwe coppen teghen muren stoot,
Oft ghy t' uwer hulpe hebt het dryhoofdigh dier,
Prince van Oraignien, Chastillon, Brese schier,
Cerberus dryhoofdigh met des heyren cracht,
Hebt daer in getreden lichtveerdich, ombedacht

(1) De Nederlanders.
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In des Conincx waegen, ten sal niet sijn altijt
Want ghy en sult de aerde gheven gheen iolijt
Maer wel een verdriet als Phaeton ons bracht
Als ghy met ghewelt tot regeren tracht.

De gruwelen van Tienen, de verwoestingen te Tervueren, het beleg voor Leuven en
de overwinning op de Schenke-Schans worden andermaal verteld en tot besluit komt
de volgende uitval tegen Frederik Hendrik en de Franschen:
Prince van Oraignien met uwen Franschen trop,
Die daer voor den Arent hebt ghespeelt hasop,
Meyndy dat Conincx waghen den uwen doch sal sijn?
Sijt daer te licht ghevonden, ghy syt daertoe te cleyn,
Sijt daer te licht ghevonden, in uwen heeten brant,
Sijt daer te licht ghevonden, te wesen een tyrant,
Sijt daer te licht ghevonden, te wesen uw Fransche ras,
Sijt daer te licht ghevonden, te loopen uyt den pas,
Sijt daer te licht ghevonden, int Conincx goet te deylen
Sijt daer te licht ghevonden, doch wilt ootmoet beleyden
Sijt daer te licht ghevonden, de Leeuwen willen swaer
Gheladen sijn, en trecken den wettighen eenpaer.
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achterplat

Aug. Beernaert-prijs
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde.
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.
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 zal geschreven hebben.
Voor verdere voorwaarden zie men Versl. en Meded. 1912, blz. 884.

Tooneelprijskamp
TOONEELPRIJSKAMP van de Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques:
TWEEDE TIJDVAK. - Op 31 December 1929 loopt dat tweede tijdvak 1928-1929
ten einde. De prijs bedraagt 5000 fr. en wordt toegekend aan den Belgischen Schrijver
die in het tweejarig tijdperk het beste Vlaamsch tooneelwerk (operateksten ingebrepen)
zal uitgegeven hebben.
Voor verdere voorwaarden zie men Versl. en Meded. 1927, blz. 1014.
Voor beide bovenstaande prijskampen dienen de mededingende werken door de
belanghebbenden in dubbel ingezonden bij den Bestendigen Secretaris der
Koninklijke Vlaamsche Academie, Koningstraat, 18, te Gent, ten laatste in de
vijf weken volgende op 31 December 1929, met de vermelding op het adres: Voor
den..... prijskamp.
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 16 October 1929.
Waren aanwezig de heeren: Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, bestuurder, Prof. Dr. J.
PERSYN, onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de heeren Dr. L. SIMONS, G. SEGERS, 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, J. JACOBS, Prof. Dr. M. SABBE,
Mej. M.E. BELPAIRE, Prof. Dr. A. VAN HOONACKER en J. SALSMANS, S.I., werkende
leden;
de heeren Prof. Dr. FR. DAELS, Dr. J. VAN MIERLO, S.J. en Prof. Dr. J. VAN DE WIJER,
briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen: de heeren Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, werkend lid,
en Dr. J. CUVELIER, briefwisselend lid.
***

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

Aangeboden boeken.
Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie
aangeboden:
Door het ‘Institut Historique Belge de Rome’:
Analecta Vaticano Belgica. Vol. X. Les collectories pontificales dans les anciens
diocèses de Cambrai, Thérouane et Tournai au XIVe siècle, publiées par D. URSMER
BERLIÈRE, O.S.B.
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Door de K. Universitetsbibliotheket, te Lund (Zweden):
Zur relativen Chronologie der Parallelbiographien Plutarchs, VON CARL STOLTZ.
Studier i Nyare Svensk Metrik av EINAR HOLMBERG.
WALTER AKERLUND: Studier över Adjektiv- och Adverbbildningen, medelst Suffixen
-liker och -lika i Fornsvenskan.
Door ‘Publications of the Institute of French Studies’ Colombia University, New
York:
G.L. VAN ROOSBROECK: Grotesques. Illustrations by J. MATULKA.
Six nécropoles à incinération limitrophes de la Campine Anversoise, par LOUIS
STROOBANT.

Aangekochte boeken.
Eerste en tweede Bundel van AUG. VERMEYLEN's Verzamelde Opstellen.
Verzamelde taalkundige opstellen, door Dr. C.G.N. DE VOOYS, 1e en 2e bundel.
HERMAN VAN PUYMBROUCK: Cyriel Buysse en zijn land.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Praag: Congres der Slavische Philologen. - Brief van 27 September, (den 30
ontvangen), waarbij de heer Minister van Kunsten en Wetenschappen, den
Bestendigen Secretaris verzoekt, hem ‘op zijn laatst den 1n October’ te laten weten
of er leden der Academie zijn die wenschen een officieele afvaardiging te bekomen
om het Congres der Slavische Philologen, dat van 6 tot 13 October te Praag plaats
heeft, bij te wonen.
2o) Afsterven van Prof. Karel van de Woestyne en Kan. Dr. J. Muyldermans. Brief van 29 September, waarbij Prof. Dr. N. VAN WIJK zijn hartelijke deelneming
betuigt ‘in de twee zware verliezen die de Academie binnen één maand geleden
heeft’.
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Mededeelingen namens commissien.
1o) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. De heer Prof. Dr. L. SCHARPÉ, secretaris, legt verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig de heeren: Prof. 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. L. SCHARPÉ,
lid-secretaris; alsook E.P. VAN MIERLO, S.J., bijwonend lid.
Aan de dagorde staat:
1o) Verkiezing van Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris der Commissie, voor
1930-1931 (12e Bestuur).
Worden verkozen: tot Voorzitter, J. JACOBS; tot Ondervoorzitter, Kan. AM. JOOS;
tot Secretaris, Prof. SCHARPÉ.
2o) Arnout en Willem. - Lezing door Dr. J. VAN MIERLO, S.J.
E.P. VAN MIERLO zet zijn lezing voort over het Arnout-Willem-probleem. Hij
behandelt de vroeger door hem aangevoerde argumenten voor Arnout's
oorspronkelijkheid, in het licht zijner vorige studie en tegen gemaakte opwerpingen.
Voorts behandelt hij de theorie van het dubbel auteurschap. Hoe anders het verschil
van behandeling der stof in het eerste tegenover het tweede gedeelte verklaren?
Wie het dubbel auteurschap aanneemt, zal gereedelijk dan ook het oorspronkelijk
karakter van het eerste gedeelte kunnen aannemen, dat onvoltooid gebleven, door
den tweeden auteur bijgewerkt werd. Zoo gebeurde het ook met den Walewein van
Penninck en Vostaert. Zoo bleef de Eneït van Veldeke, door een toeval, jarenlang
onvoltooid. Onwaarschijnlijk is dat, zoo de eerste auteur vertaalde, hij zijn vertaling
niet zou hebben afgewerkt: een 300-tal verzen van de Fransche branche.
Het aandeel van Arnout en Willem: E.P. Van Mierlo
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meent dat Willem het onvoltooid gebleven gedeelte ook in zekere mate omgewerkt
zal hebben, om er zijn eigen voortzetting bij aan te sluiten; de ongelijke verhouding
van het anthropomorphisme in de twee gedeelten, waarvan het tweede onder den
invloed van het Fransch gedicht stond, is aldus best te begrijpen.
Aan de echtheid van de vermelding van Arnout in den Proloog valt niet te twijfelen,
en de emendatie, zelfs: Die Perrot hevet volscreven, baat niet. Arnout valt niet uit te
schakelen als mede-auteur; en de hypothese, dat Arnout enkel de auteur zou zijn van
een ander, ouder, nu verloren Reinaert-gedicht, biedt geen voldoende
waarschijnlijkheid; ook na de argumenten van den heer Delbouille, is het niet mogelijk
de ‘vite’ op te vatten als het verloren werk van Arnout.
De onmogelijkheid eindelijk, om v. 6 van den Proloog te schrappen, pleit voor de
oorspronkelijkheid van het onvoltooide Arnout-gedicht. Volstrekte zekerheid bestaat
totnogtoe niet in dit even moeilijke als belangrijke vraagstuk.
De heer L. WILLEMS werpt op, in verband met de verhouding tusschen den
Isengrinus en de Fransche branches, dat de vraag wellicht verkeerd gesteld wordt:
er bestaan redenen om aan te nemen dat de Fransche branches teruggaan op een
vroeger Fransch archetype van 1145 ongeveer; indien dat blijkt, zal moeten onderzocht
worden in hoeverre onze Reinaert van dat archetype afwijkt, waarover hij, daartoe
verzocht door de Commissie, een eigen lezing belooft te houden.
De Commissie besluit tot opneming van de lezing van E.P. VAN MIERLO in de
Verslagen en Mededeelingen.
2o) Bestendige Commissie voor nieuwere Taal- en Letterkunde. - Prof. Dr. M.
SABBE, secretaris, legt verslag ter tafel over de morgenvergadering door de Commissie
gehouden.
Waren aanwezig de heeren: G. SEGERS, voorzitter, O. WATTEZ, ondervoorzitter,
IS. TEIRLINCK, Dr. L. SIMONS, FRANK LATEUR, Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr. A.
VERMEYLEN, Prof. Dr. J. PERSYN, leden, en Prof. Dr. M. SABBE, lid-secretaris.
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Aan de dagorde staat:
1o) Verkiezing van Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris der Commissie, voor
1929-1930 (22e Bestuur).
De heer O. WATTEZ wordt tot voorzitter, en de heer F. LATEUR tot onder-voorzitter
verkozen. De heer M. SABBE wordt opnieuw tot secretaris aangesteld.
2o) De legende van de marteldood der H. Dimphna in de dichtkunst (16e en 17e eeuw),
door Dr. A. VAN DONINCK, ter opneming in de Versl. en Meded. aangeboden.
De verslaggevers, M. SABBE en F. LATEUR, zijn van oordeel, dat de ingediende
bijdrage door den auteur dient herzien en dan opnieuw ter beoordeeling kan
aangeboden worden.
3o) Helmontiana, II. - Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE, deelt belangwekkende
bijzonderheden mede over J.-B. VAN HELMONT en vooral over zijn zoon FRANCISCUS
MERCURIUS, die zonder zoo hoog te staan als zijn vader, toch een figuur van
werkelijke beteekenis was.
Verder besprak Prof. A.J.J. VANDEVELDE de werken: De magnetica vulnerum
curatione, - Supplementum de Spadanis fontibus, - Febrium doctrina inaudita, Opuscula medica inaudita, verschenen gedurende J.B. Van Helmont's leven, en Ortus
medicinae en Opera omnia, na den dood van den schrijver door zijn zoon Franciscus
Mercurius uitgegeven.
De Commissie besluit tot de opneming van deze bijdrage in de Verslagen en
Mededeelingen.
4o) De moderne spelling van onze gemeentenamen.
De bespreking van dit vraagstuk wordt ingeleid door Prof. Dr. H.J. Van de Wijer.
Hij herinnert aan het voorstel van de Commissie voor Toponymie en Dialectologie,
aangesteld door de toenmaligen Minister C. Huysmans. Het komt er op neer de
plaatsnamen in de De Vries en Te Winkel-spelling om te zetten en in alle officiëele
stukken te doen gebruiken. De heer H.J. Van de Wijer stelt voor, dat de Commissie
zich ten gunste van dien maatregel zou uitspreken.
Na een gedachtenwisseling, waaraan deel namen de heeren Prof. J. Mansion, Is.
Teirlinck, G. Segers, Mr. L. Willems en
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Prof. Van de Wijer, wordt door de Commissie de volgende motie gestemd:
De Commissie voor Nieuwe Taal- en Letterkunde, na uiteenzetting van het voorstel
van de Commissie voor Toponymie en Dialectologie de officiëele Nederlandsche
spelling toe te passen op de Vlaamsche gemeentenamen, drukt den wensch uit dat
de Koninklijke Vlaamsche Academie haar instemming met dit principe zou betuigen
en tot de Regeering het verzoek zou richten de moderne spelling der plaatsnamen in
alle staatsdiensten in te voeren.

Dagorde.
1o) Lidmaatschap der Academie. - Verkiezing van twee werkende leden tot
vervanging van de heeren. Prof. KAREL VAN DE WOESTYNE en Kan. Dr. J.
MUYLDERMANS, beiden overleden. Worden verkozen: Prof. Dr. Frans DAELS,
briefwisselend lid te Gent, en Mr. J. MULS, briefwisselend lid te Antwerpen. De
uitslag van de verkiezing zal aan den Heer Minister van Kunsten en Wetenschappen
worden medegedeeld met verzoek hem ter bekrachtiging aan Z.M. den Koning te
willen voorleggen.
2o) Lezing door Prof. Dr. A.-J.-J. Vandevelde, bestuurder: Het oneindig Kleine.
- Op voorstel van den Heer Persyn, onderbestuurder, beslist de vergadering dat de
lezing in de Verslagen en Mededeelingen zal opgenomen worden.
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Helmontiana II
Door Prof. Dr. Alb. J.J. Vandevelde
Werkend Lid der Kon. Vlaamsche Academie van België
Het standbeeld van J.-B. van Helmont, in het marmer door G. Vander Linden
uitgehouwen, bevindt zich sedert 1889 op de Korenmarkt te Brussel; op het voetstuk
leest men:
Jean-Baptiste Van Helmont
Geboren te Brussel in 1577
Overleden te Vilvoorden in 1644
Scheikundige, physioloog
Geneesheer en wijsgeer.
Hij was een der Grondleggers
van de hedendaagsche wetenschap.
Te Brussel bestaat, loopende op het Rouppeplein, eene van Helmontstraat. Te
Vilvoorden werd, evenals voor Jan Portaels en voor Nolet de Brauwere, den naam
van van Helmont aan eene straat geschonken. Het huis 72 in de Leuvenschestraat te
Vilvoorden draagt op een gedenksteen in Louis XIV-stijl den volgenden tekst(1):
Ici vécut et mourut
J. Btiste Van Helmont
MDLXXVII - MDCXLIV
Ici naquit le 20 8bre 1614
François Van Helmont
Franciscus-Mercurius van Helmont is de zoon van Joan Baptista. Daar de zoon op
piëteitvolle wijze de meeste werken van zijn vader na diens dood heeft uitgegeven,
dienen de namen van den vader en van den zoon in de bio-bibliographische
wetenschap vereenigd te worden.

(1) Door den Heer Lievin Vleurinck voor mijne mededeeling letterlijk afgeschreven.
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In zijn Ortus Medicinae(2) verklaart van Helmont zelf in 1577 geboren te zijn: ‘Anno
1580, totius Belgii calamitosissimo, Parens meus obiit: fratrum ac sororum postremus,
& vilissimus ego. In studiis enim educabar. Anno autem 1594 cursum Philosophiae
absolveram, qui erat mihi decimus septimus.’. Daaruit: 1594-17=1577. G. Desmarez(3)
beweert daarentegen dat Joan Baptista van Helmont in 1580 het licht zag; hij steunt
op een geboorteakte op blz. 135 in het doopregister der parochie St-Gudula te Brussel
voor 1579 oude stijl, aldus 1580 nieuwe stijl, aanwezig:
‘12 Jan(uarie) . Johannes Baptista van Helmont, filius Christiani et Marie Stassaer,
quem susc(eperunt) Isaac de Rogg, receptor Brab(antiae) et Catharina van
Cauwenberghe’. Volgens dit stuk zou Joan Baptista te Brussel op 12 Januari 1580
geboren zijn; in 1609 werd te Brussel zijn huwelijk gesloten met Marguerite Van
Ranst, dochter van Guillaume-Charles en Isabella Van Halmale. Desmarez schrijft
dat hij te Vilvoorden overleed op 30 December 1644, alhoewel geen overlijdensakte
kon gevonden worden(4). In zijn Dageraad zegt van Helmont dat hij in 1609 voor 7
jaren naar Vilvoorden vertrok en zich daar vestigde(5); volgens van Helmont zelf
verbleef hij te Vilvoorden tusschen 1609 en 1616. Dat legt uit waarom zijn 5 eerste
kinderen in Vilvoorden geboren werden: Pelagie 20 dec. 1611, Olympa 3 dec. 1612,
Leandre 18 nov. 1613, Franciscus Mercurius 20 oct. 1614, en Elisabeth 11 maart
1616. Maar het zesde kind Marie zag het licht op 26 october 1620 te Brussel, en de
geboorteakte berust in de St-Gudulakerk. Niets bewijst dus dat Joan Baptista van
Helmont te Vilvoorden overleed; maar er bestaat geen reden om te denken dat hij te
Brussel stierf; de dagteekening, 30 december 1644, van het overlijden blijkt uit de
voorrede van Ortus medicinae, als Franciscus

(2) 1648, blz. 16.
(3) L'Etat civil de J.-B. Van Helmont. Ann. Soc. Archeol. Bruxelles 1907, XXI, blz. 107-123.
(Bibl. Univ. Gent, Acc 503091).
(4) Op. citat. blz. 11, voetnoot 3: ‘Nous avons vainement recherché l'acte de mariage. Nous
reprenons simplement ici la date de 1609 indiquée par les biographes, et tirée par voie de
conjecture des écrits de Van Helmont. De même, on n'a pu nous fournir, à Vilvorde, l'acte
de décès.’
(5) Dageraad, blz. 50: ‘In het jaer 1609 vertrock ick my mismoedigh nae Vilvoorden voor seven
jaren’.
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Mercurius zegt: ‘Incidit Genitoris mei obitus in tricesimum Decembris diem, anni
supra millesimum sexcentesimi, quadragesimi quarti, ad vespertinam sextam’.
Op 31 December 1654 overleed, in haren woonst op den ‘Lovensche wech boven
den Roscam’(6) te Brussel de weduwe van J.-B. van Helmont.
Doctor Broeckx heeft veel bijgedragen om het leven en de schoone werkzaamheid
der beide van Helmont, den vader en den zoon, in het licht van de geschiedkundige
waarheid te brengen.
De meeste geneeskundigen hebben den vader op denzelfden rang gesteld als
Paracelsus, zegt Broeckx(7); maar de afstand tusschen deze twee mannen is overgroot:
‘Les idées de Paracelse tiennent du délire, celles de Van Helmont annoncent un
profond génie’. Later, in 1869, verwijt met nadruk Broeckx(8) aan de geleerde wereld
van België de vroegere mannen van beteekenis in het algemeen, en Jan-Baptiste van
Helmont in het bizonder, niet te kennen. De geschiedenis van de Belgische
geneeskunde blijft onbekend, en in de hoogescholen, en in de geleerde
genootschappen, en in de geneeskundige pers; en aldus zoekt men stelselmatig de
vroegere bronnen van de hedendaagsche wetenschap in den vreemde, als wij in ons
eigen land den beroemdsten hervormer der geneeskunde van de 17e eeuw bezitten.
‘On dirait, zegt letterlijk Broeckx, que les professeurs mettent le plus grand soin
d'éviter de citer les publications de leurs compatriotes, de manière que les élèves, à
la fin de leurs études, ignorent en quelque sorte qu'il existe des auteurs belges’.
In 1919, stelde prof. Delacre aan de Académie des Sciences de Belgique(9), wellicht
onder den invloed van de vaderlandsliefdevolle verwittiging van Broeckx, een
Fransche vertaling van den Dageraad te helpen laten verschijnen; het verslag zegt
echter niet waarom dit voorstel geen aanmoediging vond.
Franciscus Mercurius van Helmont werd, evenals zijn vader, op hevige wijze
aangevallen, en de boeken over geschiedenis, die veel te weinig de bronnen
raadplegen, spreken zich over van Hel-

(6)
(7)
(8)
(9)

Desmarez, Op. citat. blz. 17, voetnoot 4.
Essai sur l'histoire de la médecine belge, Bruxelles, 1838, blz. 94.
Apologie du magnetisme animal, Acad. archéol. Belg. 1869, blz. 6.
Bull. 1919, blz. 851.
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mont's zoon op zeer kwade wijze uit. Aldus leest men in de Dictionnaire historique
de la médecine van Eloy, dat Franciscus Mercurius van Helmont, in 1618 geboren,
- weder een valsche inlichting door Broeckx's(10) opzoekingen in den burgerlijken
stand te Vilvoorden verbeterd, waardoor de geboortedag op 20 october 1614 wordt
bepaald, - de wereld rondliep, met eene bende roovers, gemeenlijk Bohemen genoemd,
en daarna zich op de geneeskunde en de scheikunde begon toe te leggen. Hij deed
in zijne studie grooten vooruitgang, hij legde zich zelf met zooveel bijval op de
meeste kunsten en vakken toe, dat hij zelf alleen alles vervaardigde wat hij noodig
had; aldus kon hij als een universeel man doorgaan. Door de veelzijdigheid zijner
kundigheden, kreeg hij in de wereld een zonderlinge faam, zonder daardoor tot de
beroemdheid te geraken. Hij werd verdacht den steen der wijzen ontdekt te hebben,
omdat hij, met zijne inkomsten, als gering gekend, groote uitgaven deed.
Zoover gaat van der Aa in den weg der valsche inlichtingen dat hij in zijn
Biographisch woordenboek verklaart, dat de zoon van Franciscus Mercurius de
Opuscula medica inaudita van Jan Baptiste in 1648 te Amsterdam in het licht zond.
Die zoon, moest hij bestaan hebben, - en uit de gedane opzoekingen blijkt dat
Franciscus Mercurius geen zoon heeft gehad, - moest dat wetenschappelijk werk
uitgevoerd hebben als zijn vader, geboren in 1614, nog zelfs geen 34 jaren oud was.
En van der Aa is zeer verwonderd, dat Leibnitz voor een man met zulke eigenzinnige
gedachten zulke hoogachting had, een man die ‘de scheikunde zeer oppervlakkig
beoefende, wijl deze met zijne neiging overeenkwam en hem geld en eer, die hij
beide meer dan de wetenschap beminde, beloofde’.
De waarde van Franciscus Mercurius van Helmont vloeit eenvoudig uit de volgende
verklaring die hij in de voorrede van de Ortus medicinae van zijn vader schreef: ‘Ego
Mercurius a teneris in segregata schola Hermetica a Genitore meo enutritus, ibidemque
aliquo modo imbutus eo spiritus meus inquietus non erat contentus’. In november
1644, door arbeid en door verdriet versleten, riep de vader zijn zoon tot hem en
gelastte hem zijn Ortus medicinae in het licht te geven: ‘Cape omnia mea scripta,
tam

(10) Le baron Francois Mercure Van Helmont. Ann. Soc. Med. Anvers, 1870, blz. 10.
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cruda et incorrecta quam penitus expurgata, eaque conjunge; tuae curae nunc illa
remitto; omnia ad arbitrium tuum peragito. Omnipotenti Deo sic placuit, qui omnia
fortiter aggreditur, omniaque benigne dirigit’. Die vader die zijn gansche leven aan
de studie had gewijd, in het laboratorium, in de stille werkkamer, en aan de sponde
van de zieken en van de stervenden, had aldus volle vertrouwen in zijn zoon, die zou
deel uitgemaakt hebben van een rooversbende, die niets anders zou gezocht hebben
dan zich geld aan te schaffen, maar die toch op een meesterlijke wijze de Ortus
medicinae, het intellectueel erfgoed van zijn vader, achtereenvolgens in 1648, in
1651, 1652, 1655, 1667 liet verschijnen.
Het was ook zeker omdat Franciscus Mercurius deel had uitgemaakt van een
rooversbende, dat Leibnitz er van hield voor zijn vriend dit grafschrift neer te
schrijven:
Nil patre inferior jacet hic Helmontius alter,
qui junxit varias mentis et artis opes:
Per quem Pythagoras et cabala sacra revixit,
Elaeusque, parat qui sua cuncta sibi.
Met groote voldoening deelt Broeckx mede dat van 1867 af een marmeren borstbeeld
van Franciscus Mercurius van Helmont de zittingenzaal van de Academie royale de
médecine te Brussel versiert. Met groote voldoening ook herinnert Broeckx aan deze
woorden van doctor Buchius(11) in Het goddelijk weezen en deszelfs eygenschappen
van 1693: ‘De hoogedelen Heer van Helmont, een Heer, wiens waardigheid ik
onbequaam ben op te halen, en die het tot een kleinagtig zoude strekken, van iemand,
die hier verre onder zyn Hoog Edele staat, en waardigheid is, geroemt te worden, te
meer terwyl den Keyser, en het Roomsche Ryk syn Hoog Edelheids lof en waardigheid
niet mondeling, maar by geschrift, betuigd hebben. Alleen dat zal ik maar zeggen,
dat zyn Hoog Edele my een voorbeeld en in het leet en in leven geweest is,

(11) Het goddelyk weezen en deszelfs eygenschappen, philosophischer wyze gedemonstreerd uyt
de Heylige Schriftuure en de oorspronkelyke natuure der zaaken. Naar de gronden van
Franciscus-Mercurius van Helmont, in het Nederduitsch geschreven door Paulus Buchius,
med. doctor, nu in den voorleden jare 1693, uit last van den voornoemden heere van Helmont
in 't engels vertaalt, en met publyque authorisatie tot Londen uitgegeven. T'Amsterdam
gedrukt voor den heere van Helmont en zyn te bekomen by Pieter Rotterdam, 1694 (in 12,
335 blzz.).
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en wiens doen ik hebbe gevonden met syn woorden overeen te komen, hetgeen van
weinige met waarheid kan worden nu ter tyd gesegt’. En met aanhoudende groote
voldoening zinspeelt Broeckx verder de groote uitgaven van Franciscus Mercurius,
vooral gedurende zijn langdurig verblijf te Amsterdam, waar hij op eigen kosten, de
werken van zijn vader liet drukken. In 1699 te Cölln, een der voorgeborchten van
Berlijn, waar hij op verzoek van de koningin van Pruisen was komen verblijven, en
niet te Keulen, zooals een aantal geschiedkundigen het beweren, stierf de man over
wien Broeckx met overtuiging schrijven kan, dat zijn leven aan een einde was
gekomen, ‘après avoir sacrifié sa vie à l'étude de toutes les connaissances humaines’.
***

In mijne 2e mededeeling over Helmont bespreek ik de werken
De magnetica vulnerum curatione,
Supplementum de Spadanis fontibus,
Febrium doctrina inaudita,
Opuscula medica inaudita,
gedurende het leven van J.-B. van Helmont verschenen, en
Ortus medicinae,
Opera omnia,
na den dood van den schrijver door zijn zoon Franciscus Mercurius uitgegeven.
***

[1621] De magnetica vulnerum naturali et legitima curatione, contra R.P. Joannem
Roberti, theologiae doctorem societatis Jesu. (Paris, Victor Leroy 1621 in 12; Leodii
1634 in 4; Norimbergae, Endterus et Wolffgang 1662 in 4; Volgens Broeckx 1838
en Rommelaere 1868).
Dit werk, waarschijnlijk het eerst van van Helmont verschenen, werd buiten het
weten van den schrijver te Parijs gedrukt en in het licht gezonden. In 1608 had
Rodolphe Goclenius, hoogleeraar te Cassel een redevoering uitgesproken, waarin
hij beweer-
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de dat de genezing der wonden door de zalf, sympatheticum et armarium, een
eenvoudig verschijnsel was, zonder te moeten gebruik maken van de
veronderstellingen, van het dierlijk magnetismus, onlangs door Paracelsus in de
wetenschap ingevoerd. In 1613 verscheen een vlugschrift bevattende de redevoering
van Goclenius en een critisch overzicht van Joh. Roberti.
van Helmont, gansch met de nieuwe opvattingen van dierlijk magnetismus ingenomen,
schreef op verzoek van Remacle Roberti in 1617 een werk getiteld De magnetica
vulnerum curatione, als antwoord op het geschrift van Rodolphe Goclenius en Johan
Roberti; maar hij kon er niet toe beslissen het werk te laten drukken. Hij liet zich
eindelijk overtuigen door Johan Roberti zelf, en kreeg van den vicaris-generaal
Stevart daartoe de noodige toelating, toelating die daarna door het toedoen der
Jesuiten, order waartoe Johan Roberti behoorde, werd ingetrokken.
Eene kopij van het handschrift geraakte niettemin te Parijs, waar het werk in 1624
in het licht werd gezonden. Het werk, waarin van Helmont de genezende
eigenschappen van het dierlijk magnetismus verdedigt, vond buitengewonen bijval,
maar was ook de oorzaak dat de schrijver hevig werd aangevallen, en, om den
godsdienst beleedigd te hebben, voor de rechtbank van Mechelen gedagvaard werd.
Broeckx heeft nauwkeurig de stukken van het geding onderzocht en vastgesteld dat
gedurende dit geding, dat tot 1638 duurde, van Helmont door den aartsbisschop
beschermd en verdedigd werd.
In zijne studie haalt Broeckx de 24 stellingen aan die door de vijanden van van
Helmont opgesteld werden om de vervolgingen in te spannen; een enkele dezer
stellingen schijnt, volgens Broeckx, van aard te zijn om den godsdienst te kwetsen,
namelijk deze wanneer van Helmont de genezing door de relikwieën uitlegt niet als
een gevolg van de eenvoudige aanraking, maar door den invloed van bijzondere
eigenschappen.
[1852 Broeckx]. Notice sur le manuscrit Causa J.-B. Helmontii, déposé aux Archives
archiepiscopales de Malines, par C. Broeckx. Ann. Acad. Archeol. Belg., 1852,
277-327, 341-367. (Bibli Univ. Gent P. 2004 en 174 H 320).
[1856 Broeckx]. Interrogatoires du docteur J.-B. van Helmont sur le magnetisme
animal, publiés pour la première fois par C. Broeckx. Ann. Archeol. Belg., 1856,
306-350 (Bibl. Univ. Gent P 2004 en 170 K 131).
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De vijanden van Van Helmont lieten in 1634 het volgend boek verschijnen, waarin
de oordeelen van een aantal faculteiten en academieën verzameld werden.
[1634] Joannis Baptistae Helmontii medici et philosophi per ignem
propositiones notatu dignae, depromptae ex ejus disputatione de magnetica
vulnérum curatione Parisiis edita. Additae sunt censurae celeberrimorum
tota Europa theologorum et medicorum et autographis optima fide
descriptae. Leodii, typis Joannis Tornay, sub signo sancti Augustini 1634,
superiorum permissu. (in 4, 20 blzz.).
Na het verschijnen van dit vlugschrift werd van Helmont gearresteerd; door de
tusschenkomst van den aartsbisschop van Mechelen, werd hij eerst in het klooster
der Minderbroeders te Brussel gevangen gehouden, en daarna in zijn eigen huis. En
hij werd niet levend verbrand. De vervolgingen kwamen niet rechtstreeks van de
kerkelijke overheid, zij kwamen van de vakgenooten die de aanvallen tegen Galenus
en tegen de overlevering niet dulden konden.
In zijn werk over het dierlijk magnetismus gaat van Helmont zeker te ver; hij kan
dat magnetismus niet uitleggen, de oorzaak is onbekend. Maar dat is volgens hem
geen reden om de feiten te loochenen. Helmont gaat te ver, en in zijn werk treft men
voorbeelden van de uiterste naïveteit, die alleen door den invloed van de heerschende
gedachten uit te leggen is.
***

[1624] Supplementum de Spadanis fontibus. Leodii, Strael, 1624 in 8.
Genoemd door Jöcher s.d. Hoefer noemt de uitgave van 1624 te Keulen,
Foppens haalt aan 1628, de Biographie nationale 1624. Rommelaere noemt
de uitgave van 1624, en ook een te Antwerpen in-16 van 1646. Het werk
is opgenomen in Ortus medicinae 1648, blzz. 685-704, en bedraagt 6
hoofdstukken en een bijvoegsel.
Henri de Heers had in 1616 een boek geschreven over de waters van Spa, waarvan
later verscheidene uitgaven het licht hebben gezien:
[1616] Les fontaines de Spa, décrites en latin, soubs le titre de Spadacrene,
maintenant traduict en francois avec des additions par Henry de Heer,
docteur-medecin de S.A. Seren. Monseigneur le prince Ferdinand, Electeur
de Coloigne, etc. A Liége, chez Ardt de Coerswarem, 1616. (Volgens
Rommelaere 1868).
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[1630 ab Heer]. Observationes medicae oppido rarae, In Spa & Leodii
animadversae, cum Medicamentis aliquot selectis, & ut volunt secretis;
auctore Henrico ab Heer Tungro, Sermi Principis Ferdinandi Elect. Colon.
& Medico Cubiculario; Leodiensium Polyiatro. Ipse mihi plaudo, nam
stulta e faece popelli, Hic scripsisse feret me bene & ille male. Leodii,
apud Arnoldum a Corswaremia Typographum jurat. Anno MDCXXX.
(Bibl. G. VdV., 214 blzz, blzz. zonder nrs, 14.8 × 8.8 cm.).
[1635 de Heers] Henrici ab Heers Tungri, serenissimi principis Ferdinandi
Elect. Colon. Prin. Leod. & Medici cubicularii, spadacrene ultimis curis
polita: hoc est Fons Spadanus accuratissime descriptus, acidas bibendi
modus, medicamina oxypotis necessaria. Ipse mihi plaudo; nam stulta e
faece popelli, Hic scripsisse putat, me bene, & ille male. Leodii, Typis
Joannis Ouwerx, S.C. Typog. jurati, e Regione Palatij. MDCXXXV (Bibl.
Univ. Gent, Med. 3061, 24 + 128 blz, 15 × 9 cm.).
[1645 de Heers] Spadacrene. Hoc est, Fons Spadanus; ejus singularia,
bibendi modus, medicamina bibentibus necessaria. Henricus ab Heer
Tunger, Phil. & Med. Doct. ex fide recensui. Editio altera auctior et
correctior. Lipsiae, apud Andream Kühnen. Typis Tinothei Hönii, Anno
1645. (Bibl. Univ. Gent, Med. 3062, 144 blzz., 11.5 × 7.3 cm.).
[1645 de Heers] Spadacrene. Hoc est Fons Spadanus, accuratissime
descriptus, acidas bibendi modus, medicamina oxipotis necessaria Et
observationum medicarum oppido rararum liber unicus. Authore Henrico
ab Heers, Tungro, Ser. Princ. Ferdinandi Elect. Colon. Princ. Leod. &
Medico cubiculario. Editio correctior, & auctior cum Indice. Lugduni
Batavorum, apud Adrianum Wyngaerden & Franciscum Mocardum. Anno
1645. (Bibl. Univ. Gent, Med. 3074, 22 + 159 + 254 blzz. + index).
[1685] ab Heers. H. Spadacrene hoc est fons Spadanus et observationes
medicae oppido rare in Spa et Leodii anima diversae. L. Batav. 1685, Ed.
nov.
[1739] Spadacrene, ou dissertation physique sur les eaux de Spa, par H.
De Heers. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée de notes
historiques et critiques, par Chrouet. La Haye 1739 in 12, 251 blzz.
Het boek van de Heers scheen van Helmont onvolledig en niet wetenschappelijk, en
na eene reis naar het land der bronnen heeft van Helmont zijn Supplementum
geschreven.
In paradoxum primum spreekt hij over de bronnen in het algemeen, over hun
oorsprong uit den grond; in paradoxum alterum wijst hij naar de werktuigkunde, en
legt de destillatie uit; in paradoxum tertium worden de minerale bestanddeelen
uiteengezet, namelijk de zouten en de zwavelverbindingen; paradoxum quartum
geeft de samenstelling der waters van Spa, paradoxum quintum de

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

724
therapeutische werkingen dezer waters, en paradoxum sextum de wijze van gebruik
volgens de bronnen. De bron Pouhontius wordt in het overzicht reeds vermeld.
In het Supplementorum paradoxum numerocriticum wordt vooral het gebruik der
waters van Spa tegen graveel besproken.
Het werk, zegt Rommelaere, is met veel zorg opgesteld, en genoot zeer veel bijval;
voor den tijd is het zeer vooruitstrevend, het bestrijdt de onwetenschappelijke
gedachten die over de samenstelling en het nut der Spawaters in omloop waren.
In de uitgaven die als bijvoegsel van Ortus medicinae verschenen, werden nog 2
hoofdstukken gevoegd, zoodanig dat het boek dan uit 7 hoofdstukken bestond.
***

[1642 Helmont] Febrium doctrina inaudita. Auctore Joanne Baptista van
Helmont Toparcha in Royenborch, Pellines, &. Antverpiae, apud Viduam
Joan. Cnobbari. MDCXLII. (Bibl. Univ. Gent, Med. 1864, Kon. bibl.
Brussel III 17458A, 12 × 6.5 cm., 200 blzz. + index).
De toelating tot drukken is geteekend Antverpiae XIV decembris MDCXLI, P. Coens,
S.T.L. Scholasticus Lib. Cens. Antverpiae. Het werk, dat de 1e uitgave uitmaakt,
gedurende het leven van J.-B. van Helmont, bedraagt 15 hoofdstukken.
Het werk verscheen als 2e uitgave met de verhandelingen De Lithiasi en Tumulus
pestis als bijvoegsels tot Ortus medicinae, Amsterdam 1648:
[1648 Helmont] Febrium doctrina inaudita. Authore Joanne Baptista van
Helmont, Toparcha in Royenborgh, Pellines, &. Editio secunda, Accessit
Tractatus contra quatuor humores Scholarum. Amstelodami, apud
Ludovicum Elzevirium, cl l cXLVIII. (Bibl. Univ. Gent Med. 142, 67
blzz., 19.9 × 15.5 cm.).
In de andere uitgaven van Ortus medicinae komt de verhandeling weder voor; aldus
in de Editio quarta van 1655 komt De Febrium doctrina inaudita als editio quinta
(blz. 71 tot 110).
Het boek over de koortsen moet volgens Rommelaere als het geneeskundig
meesterstuk van van Helmont beschouwd worden. Het bedraagt 15 hoofdstukken en
bestrijdt de verouderde opvatting
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dat de koorts door een bovennatuurlijke warmte ontstaat, die zich uit het hart naar
het gansche lichaam verspreidt.
De Archeus veroorzaakt de koorts, na eerst het blas frigoris en het blas caloris
geprikkeld te hebben; als gevolg daarvan worden troebele en sterk geladen urine
afgescheiden; in de spijsbuis vormen zich zure en slecht riekende gassen, en aan de
oppervlakte van de huid parelt zweet.
De koortsen hebben vooral hun oorsprong in de maag en de organen van de
spijsbuis die met de maag in betrekking zijn. Na zijn onderwerp als physioloog
behandeld te hebben, bestudeert van Helmont het als geneeskundige en bespreekt
de wijze om de koortsen te bestrijden.
[1644 Helmont]. Joannis Baptistae van Helmont, Toparchae in
Royenborch, Pellines, &. Opuscula medica inaudita. I De Lithiasi. II De
Febribus. III De Humoribus Galeni. IV De Peste. Coloniae Agrippinae.
Apud Jodocum Kalcoven, cl l CXLIV. (Kon. Bibl. Brussel V 4417, 15.2
× 9.5 cm).
Het boek bevat 4 verhandelingen met afzonderlijke pagineering en begint met een
Latijnsch gedicht van Jan Walhorn:
In Nobilis & praeclariss. D.
J.B. Helmontii
Opera
Contra Galenistas.
Carmen
Nob. & ampliss. Domini
Jani Walhornii D.
Majestatis suae Consiliarii.
C Laude Scholas, Galene, tuas, satis occisorum est,
Ohe jam satis est: plena sepulchra sonant!
Namque cruor clysterque tibi sunt pharmaca: saepe
Das nihil: In critico spes tibi sola die,
Interea in tactu venae, linguaeque perustae,
Totus, & urinâ, stercoribusque stupes.
Non aegrum juvat hoc: illi Medicina paranda.
Nil opus est morbi testibus: et Medico.
Attamen expectas pretium post funera magnum:
Sic canis agrotum spectat, amatque pecus.
Unus apollineâ potis est Helmontius arte,
Quos alter morti liquerat, eripere!

De 4 verhandelingen worden ongewijzigd in Ortus medicinae overgenomen.
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Van de Opuscula medica inaudita wordt een 2e uitgave in 4 vermeld, te Amsterdam
in 1648. Broeckx vermeldt nog Amsterdam 1652 in 4, Frankfurt 1707 in 4. Een
catalogus van eene veiling door Paul Graube te Berlin in 1926 (Auktion 61) geeft
de Opuscula aan, te Frankfurt 1682, 8 ff + 275 blzz. + 20 ff, na de Opera omnia,
hetzelfde jaar, ook te Frankfurt.
[1644 Helmont]. Doctrina Inaudita, De causis, modo fiendi, contentis,
radice, & resolutione Lithiasis. Itemque De sensu, sentatione, dolore,
insensilitate, stupore, motu, immobilitate. Prout De morbis hujus classis,
Leprâ, Caduco, apoplexiâ, Paralysi, Spasmo, Comate, &. Nova & pardoxa
hactenus omnia. Tractatus tam Physico, & Medico, quam Spagyro utilis:
miserus autem utilissimus. Auctore Joan. Baptista van Helmont,
Bruxellense. Coloniae Agrippinae (Apud Judocum Kalcoven, cl lc cXLIV.
(6 + 232 blzz.).
Explicatio aliquot verborum artis; opdracht aan Casparus uldaricus de Hoensbroeck
geteekend J. Baptista van Helmont, Bruxellae 6 kal. Octob. 1643; voorrede; tractatus
de lithiasi in 9 hoofdstukken: I petrificatio (blz. 17), II causae duelech veterum (blz.
30), III contentum urinae (blz. 41), IV processus duelech (bl. 66), V continuatur
historia duelech (blz. 80), VII(12) Uterus duelech (blz. 97), VII Duelech resolutum
(blz. 107), VIII Tyronibus ferculum offert Author (blz. 141), IX Sensatio, etc (blz.
156). Op het einde de toelating tot het drukken: ‘Tractatus clariss. & expertiss. Domini
Joan. Bapt. van Helmont, in quibus principia Lithiasis, Apoplexiae, Paralysis &
aliorum morborum exacte disquirit & ostendit, digni sunt, ut per typographiam
publicentur. Ita censeo P. Coens S.T.L. Can. & Lib. Cens. Antverp.’
In zijne Explicatio geeft Helmont de bepaling van eenige door hem gebruikte
nieuwe uitdrukkingen:
Liquor alkahest Paracelsi, omne corpus visibile, resolvit in primam sui
materiam, servata seminum potestate. De hoc ajunt chymici: vulgus cremat
per ignem, nos per aquam.
Archeus Paracelsi, est aura vitalis, seminum, & vitae directrix, & το
·ενο μον Hippocratis.
Blas, Etymi defectu voco, vim motus, tam alterativi, quam localis.
Duelech Paracelsi, nomen proprium calculi humani. Calculus namque est
metaphora.

(12) Abusief voor VI.
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Gas(12a) est spiritus non coagulabilis, qualis e fermentante vino, itemque
ruber ille, qui chrysulcâ operante, cructatur, &
Magnale est theca in aëre, creatura, inter corpus, & non corpus, media.
Magnum oportet. Est tribulus & spina terrae, in vita mediâ hominis: de
quo in singulari tractatu.
Leffas Paracelsi, est succus terrae, recens in radicem, tanquam culinam
vegetabilis, tractus.
Zenexton Parcelsi, amuletum contra pestem.
Pulvis vigonis, notus tonsoribus.
Elementum ignis Veneris, deum e sulfure cupri.
Aqua chrysulca, & regis, est aqua fortis, & haec eadem maritata cum
subquadruplo salis armoniaci.
Aurum horizontale, est aurum in pondere, at nondum sat fulvum.
Diaceltatesson Paracelsi, est argentum vivum vulgi, coagulatum in alkahest,
& tinctum cum aquâ ovorum. Fitque arcanum corallinum, de essentia, &
conditione aureitatis, quia est etiam horizontale.
Relolleum Paracelsi, est qualitas, non habens in se eus seminale, uti sunt
qualitates elementales, item color, & signatura rerum simplicium.
In zijn Tractatus de Lithiasi, behelzende in de Ortus medicinae 1648 (bijvoegsel),
de blzz. 9 tot 110, bespreekt van Helmont de vorming van steen in de blaas; hij kan
niet aannemen dat urinesteen uit zeezout zou samengesteld zijn. De archeus speelt
hier de hoofdrol en door het gebruik van diuretische producten kan de ziekte

(12a) Als aanvulling van voetnoot 29 in mijne 1e bijdrage (1929, blz. 464) komen deze regels
uit Chemiker Zeitung (1929 blz. 769) van Reisenegger en van Max Speter:
Zur Etymologie des Wortes Gas. In einem Lexikon aus dem Jahre 1741 ist über Gas
folgendes zu lesen: Gas ist ein Helmontianischer Terminus, einen subtilen Spiritum
oder Dampff bedeutend, dergleichen aus dem gährenden Bier cder Meth herausgehet.
(Reisenegger).
Dieses Lexikon aus dem Jahre 1741 ist das Hübnersche Curieuse und Reale Naturkunst
usw. Lexikon, das zu Leipzig im Gleditschschen Verlage erschienen war. Bereits in
der 1712 edierten Erstauflage dieses Lexikons aber - auf die ich vor 19 Jahren schon
in der Chemiker Zeitung 1910. S. 194, Fussnote 21, in diesem Zusammenhange
hingewiesen habe - ist diese von Reisenegger, aus der Ausgabe von 1741 zitierte
Worterklärung für Gas wortgetreu vorhanden. Das in demselben Verlage zu Leipzig
erschienene Zedlersche Grosse Universal-Lexikon übernahm dann 1735 diese Erklärung
über Gas Wort für Wort (in Band G, Sp. 368). Und 1878 führt Fr. L.K. Wiegand in
seinem Deutschen Wörterbuch (3 verb. und verm. Aufl., 1 Bd. Giessen 1878 blz. 611)
diese Stelle aus der Erstauflage des Hübnerschen Lexikons von 1712 ebenfalls
wortgetreu an. (Speter).
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worden bestreden; aldus worden de steenen, waaraan den naam duelech wordt
gegeven, of wel verminderd, of wel in hun ontstaan belemmerd.
[1644 Helmont] Febrium doctrina inaudita. Authore Joanne Baptista van
Helmont Toparcha in Royenborch, Pellines, &. Editio secunda. Accessit
Tractatus contra quatuor humores Scholarum. Coloniae Agrippinae, Apud
Jodocum Kalcoven, cl l cCXLIV (1-118 blzz.).
15 hoofdstukken, zelfde tekst als de uitgave 1642 van Antwerpen. Op het einde: ‘Ex
thesibus Lovaniensibus sub consultissimo Domino D. Vopisco Fortunato Plempio
disputatis Lovanii 26 novembris, anno 1641’.
Daarna, blz. 119-221:
[1644 Helmont] Scholarum humoristarum passiva deceptio atque
ignorantia. Met voorrede en 5 hoofdstukken, en eindigende met de toelating
tot drukken, ‘actum Antverpiae XIV Decembris MDCXLI, P. Coens S.T.L.
Scholasticus Lib. Cens. Antverpiae.
Daarna een Appendix ad Tractatum de febribus, zijnde hoofdstuk XVI en XVII, op
21 blzz., niet bestaande in de uitgave 1642 van Antwerpen, en handelende over den
aard der koortsen.
Deze twee stukken zijn in Ortus medicinae 1648 aanwezig: Febrium doctrina, blz.
1-67 met de 17 hoofdstukken en Scholarum humoristarum deceptio, blz. 68-115. In
het tweede stuk worden al de argumenten in een geheel vereenigd om de theorieën
van Galenus te bestrijden, het onmogelijke daarvan te bewijzen, en om de nieuwe
opvattingen van van Helmont in de plaats te brengen.
Het bloeden, zooals de humorale scholen het willen, doet niets anders dan het
organisme te verzwakken, als wanneer de natuur dient in haren strijd voor de genezing
geholpen. Van Helmont bestrijdt ook het gedacht dat door de ziekte slijm in de maag
zich vereenigt, om dan aan de hersenen te geraken en van daar als eene soort vlaag
de verschillende organen aan te tasten. Verder dient het onderzoek van de urine
zorgvuldig gedaan te worden; vooral is het belangrijk het soortelijk gewicht van die
vloeistof te bepalen.
[1644 Helmont] Tumulus pestis. Authore Joanne Beptista van Helmont, Toparcha
in Royenborch, Pellines, &. Coloniae Agrippinae, Apud Jodocum Kalcoven, cl l
cXLIV. (183 blzz.).
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De toelating tot drukken luidt als volgt: ‘Pestis a clariss. & Expertiss. Domino Joanne
Baptista Van Helmont descripta & exacte discussa, productis plurimis arcanis naturae,
digna est quae typis evulgetur. Ita censea. P. Coens S.T.L. Canonicus & lib. Cens.
Antverp.
In Ortus medicinae 1648 bedraagt dit stuk, als Editio altera priori multo
emendatior, 88 blz. De Dageraad ofte nieuwe opkomst der Geneeskunst bevat als
tweede deel eene verhandeling over de pest, blz. 267-404. De teksten van Tumulus
pestis van de pest in den Dageraad verschillen, zoodanig dat de eene als de vertaling
van den anderen niet kan genoemd worden; in hoeverre deze teksten verschillend
zijn zou belangwekkend te bestudeeren zijn.
Na een overzicht betreffende de vroegere denkbeelden over de natuur van de
ziekte, komt de wederlegging van den gemeenden invloed der sterren. De ziekte
wordt voortgebracht door de archeus die een natuurlijk virus doet ontstaan; de anthraxen liesgezwellen moeten als pestvoortbrengsels en niet als de oorspronkelijke stof
beschouwd worden.
***

[1648 Helmont] Ortus medicinae. Id est, initia physicae inaudita.
Progressus medicinae novus, in morborum ultionem, ad vitam longam.
Authore Joanne Baptista van Helmont, Toparchâ in Merode, Royenborch,
Oorschot, Pellines, &. Edente authoris Filio, Francisco Mercurio van
Helmont, cum ejus Praefatione ex Belgico translata. Amsterodami, apud
Ludovicum Elzevirium, cl l cXLVIII. (Bibl. Univ. Gent Med 142,34
lim. + 800 blzz., plaat met de portretten van de beiden Helmont vader en
zoon, 20 × 15.5 cm.) Met:
[1648 Helmont] Joannis Baptistae van Helmont, Toparchae in Royenborch,
Pellines, &. Opuscula medica inaudita. I De lithiasi. II De febribus, III De
humoribus Galeni. IV De peste. Editio secunda multo emendatior.
Amsterodami, apud Ludovicum Elzevirium, cl l cXLVIII. (110 + 116
+ 88 blzz.) Bevindt zich ook Kon. Bibl. Brussel en Brit. Mus.
Het boek verscheen 4 jaren na den dood van den schrijver. Op de plaat aan het begin,
treft men de portretten van Helmont vader en zoon, omringd van de wapens van
Helmont, Ranst, Bauw, Vilain, Stassart, Halmale, Remalme en Merode; het is dezelfde
plaat als in den Vlaamschen Dageraad.
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De tekst werd zonder wijziging opnieuw gedrukt, in de Latijnsche uitgaven van Lyon
1655 en van 1667, en wordt daar met een zeer uitgebreide lijst van zaken verrijkt.
In zijne bekroonde verhandeling(13) over van Helmont spreekt zich Rommelaere
zeer gunstig over Den Dageraad, die volgens hem ook in 1615 voor de eerste maal
verscheen; in Ortus medicinae worden al de zelfde onderwerpen bestudeerd, maar
indien ten opzichte van de Vlaamsche letterkunde De Dageraad groote verdiensten
vertoont, heeft volgens Rommelaere de Ortus medicinae als Latijnsch werk, alhoewel
meer uitgebreid, een minder litteraire waarde.
De uitgave van 1648 wordt als volgt ingedeeld: Verbo ineffabili, Holocaustum
vernaculum litat Author. Zooals de titel het werkelijk beweert, is dit stuk de letterlijke
vertaling van den overeenkomenden tekst in den Dageraad. Praefatio ad Lectorem:
Amico Lectori S.D. Fr. Mercurius van Helmont.
Index tractuum a Joanne Baptista van Helmont editorum, betreffende de 528 eerste
blzz.: 1 Vaticinum de authore, poëmata expressum . 2 Promissa authoris . 3 Confessio
authoris . 4 Studia authoris . 5 Venatio Scientiarum . 6 Causae et initia naturalium .
7 Archeus faber . 8 Logica inutilis . 9 Physica Aristotelis et Galeni ignara . 10
Elementa . 11 Terra . 12 Aqua . 13 Aër . 14 Progymnasma meteori . 15 Gas aquae .
16 Blas meteorum . 17 Vacuum naturae . 18 Meteoron anomalum . 19 Terrae tremor
. 20 Complexionum atque mistionum dementalium sigmentum . 21 Imago fermenti
impraegnat massam semine . 22 Astra necessitant, non inclinant, nec significant de
vita, corpore, vel fortunis nati . 23 Formarum ortus . 24 Magnum oportet . 25 Natura
contrariorum nescia . 26 Blas humanum . 27 Endemica . 28 Spiritus vitae . 29 Calor
efficienter non digerit, sed tantum excitative . 30 Triplex scholarum digestio . 31
Sextuplex digestio alimenti humani. 32 Pylorus rector . 33 Tartari historia . 34 Tartari
vini historia . 35 Inventio Tartari, in morbis temeraria . 36 Alimenta Tartari insontia
. 37 Tartarus non in potu . 38 Custos errans . 39 Imago mentis . 40 Demens icea . 41
Sedes animae . 42 A sede

(13) Etudes sur J.-B. van Helmont par le Docteur W. Rommelaere. Mémoire Couronné par
l'Academie royale de medecine de Belgique. Bruxelles, Henri Manceaux, Imprimeur de
l'Academie, rue de l'Etuve, 20, 1868. (272 blzz., 28.9 × 21 cm.), blzz. 27 en 49.
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animae ad morbos . 43 Jus Duumviratus . 44 Mentis complementum . 45 Scabies et
ulcera scholarum . 46 Ignota actio regiminis . 47 Duum viratus . 48 Tractatus de
Anima . 49 Distinctio mentis a sensitiva anima . 50 De animae nostrae immortalitate
. 51 Nexus sensitivae et mentis . 52 Asthma et Tussis . 53 Latex humor neglectus .
54 Cauterium . 55 Volupe viventium morbus antiquitus putatus . 56 Pleura fureus .
57 Tria prima chymicorum principia . 58 De flatibus . 59 Catarrhi deliramenta . 60
Victus ratio . 61 Pharmacopolium . 62 Potestas medicaminum . 63 Praefatio . 64
Ignotus hospes morbus . 65 Ignotus hydrops . 66 Puerilis humoristarum vindicta .
67 Respondet author.
Tractatus de morbis. Dit gedeelte behelst blzz. 529 tot 684, met de volgende deelen:
1 Introductio . 2 In puncto vitae subjectum inhaesionis morborum . 3 Progreditur ad
morborum cognitionem . 4 De ideis morbosis . 5 De morbis archealibus . 6 Ortus
imaginis morbosae . 7 Aditus praeclusus ad condum viscerum . 8 Confirmatur
morborum sedes in anima sensitiva . 9 Morborum phalanx . 10 Recepta injecta . 11
Quaedam imperfectiora . 12 In verbis, herbis et lapidibus est magna virtus . 13 Butler
. 14 De injectis materialibus . 15 Injaculatorum modus intrandi . 16 De conceptis .
17 Vis magnetica . 18 De sympatheticis mediis . 19 De inspiratis . 20 Suscepta . 21
Retenta . 22 Praefatio . 23 De tempore . 24 Vita longa, ars brevis . 25 Mortis introitus
in naturam humanam decus Virginum . 26 Thesis . 27 Demonstratur thesis.
Supplementum bedraagt blzz. 685 tot 800 en bevat de volgende stukken: 1 De
spadanis fontibus . 2 Supplementorum paradoxum numero criticum . 3 Intellectus
adamicus . 4 Imago Dei. 5 Externorum proprietas . 6 Humidum radicale . 7 Aura
vitalis . 8 Vita multiplex in homine . 9 Fluxus ad generationem . 10 Lunare tributum
. 4 Vita . 12 Vita brevis . 13 Vita aeterna . 14 Mortis occasiones . 15 De magnetica
vulnerum curatione . 16 In sole tabernaculum . 17 Infantis nutritio ad vitam longam
. 18 Arcano Paracelsi . 19 Mons Domini. 20 Arbor vitae.
Eindelijk komen de Opuscula medica inaudita, als Edita secunda: 1 De lithiasi,
110 blzz. en 9 hoofdstukken . 2 De febribus, blzz. 1-67 en 17 hoofdstukken . 3
Scholarum humoristarum passiva deceptio ac ignorantia, blzz. 68-115 en 5
hoofdstukken . 4 Tumulus pestis, 88 blzz. Deze vier geneeskundige verhandelingen
verschijnen als 2e uitgave van de Opuscula medica inaudita van 1644.
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In het hoofdstuk III van het 1e gedeelte Confessio authoris vertelt de schrijver hoe
het komt dat hij het handschrift van zijn boek niet verbrandde, een dag van diepe
ontmoediging: ‘Vidi enim coram, arborem longe pulcherrimam, quasi per totum
horizontem expansam, cujus magnitudo et amplitudo, me insigniter stupefecit. Erat
conspersa floribus innumeris, odoriferis, colorisque placidissimi, ac luminosi;
quorumque singuli, gemmam a tergo habebant, fructus vadem. Unum igitur detot
myriadibus, mihi decerpsi, Et ecce odor, color, totaq; gratia floris, confestim periere
. Eodem instanti, datus est mihi visionis intellectus’(14).
Dezen droom legde van Helmont als volgt: de gaven Gods worden door de bloemen
van dezen boom verbeeld; zij zijn schoon en hebben een prachtige toekomst als zij
van de bron van hun leven niet gescheiden worden. Aldus ook moest het handschrift
niet vernietigd worden, omdat het insgelijks een vrucht was die op den boom van de
wetenschap tot rijpheid zich moest ontwikkelen.
De 5 eerste hoofdstukken handelen over het leven en de werken van den schrijver;
de volgende tot de 25e zijn van algemeen wetenschappelijken en philosophischen
aard, en de schrijver breekt daarin de theorieën van Aristoteles af. Van af het 26e
hoofdstuk is het vooral een physiologische en geneeskundige studie.
Het is in het hoofdstuk Imago fermenti (blz. 111) in § 9 dat van Helmont zijne
zonderlinge bewering voor den dag brengt van de zelfwording der muizen, in een
vat met tarwekorrels door middel van een vuile hemd gesloten. Zooals de meeste
geleerden van zijn tijd, gelooft ook van Helmont aan de zelfwording van de levende
wezens. Antony van Leeuwenhoek had slechts in 1680(15) zijne opzoekingen gedaan
over den oorsprong der microben, en alleen in 1692(16) geeft hij eene duidelijke
uiteenzetting over de onmogelijkheid van de zelfwording. Harvey sprak alleen in
1651 zijn beroemd geworden beginsel uit: ‘omne vivum ex ovo’(17). En in 1860 moest
Pasteur den reuzenstrijd voeren tegen de aanhangers van de zelfwording om te doen
aannemen dat een microbe toch geen anderen oorsprong heeft als een andere microbe.

(14) blz. 15, § 13.
(15) 30e missive van 5 april 1680; 31e missive van 13 mei 1680.
(16) 75e missive van 16 september 1692.
(17) De generatione animalium, London 1651.
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Van Helmont neemt dus de zelfwording van de muizen aan, omdat hij van zijn tijd
is, alhoewel hij een groot aantal beweringen van zijn tijd bestrijdt, omdat hij ook
vóór zijn tijd is. Een baanbreker die als een brug een verouderde periode met een
nieuwe verbindt, kan toch stelselmatig al de gedachten van zijn tijd zonder
uitzondering vernietigen, en het feit dat hij nog de zelfwording aanneemt, zeker
omdat deze door hem niet werd bestudeerd, vermindert de waarde niet van het prachtig
reuzenwerk dat hij heeft geleverd.
De Belgische bioloog die eens beweerde dat van Helmont geen ernstig mensch is
omdat hij geschreven had dat muizen uit graan en vuil linnen kunnen ontstaan heeft
eenvoudig bewezen dat hij de geschiedenis van zijn vaderland niet kent, en dat hij
Ortus medicinae niet heeft gelezen.
Op de volgende wijze vertelt van Helmont(18) over het ontstaan der muizen: ‘Nam
tametsi gaudeat, substratam sibi massam, ad fermenti concepti scopum direxisse;
non raro tamen aliunde fomites occultioris luminis suscipit, sumtoque temerario
ausu, etiam in animam viventem adspirat. Hinc enim nedum pediculi, cimices, pulices,
et lumbrici, hospites ac vicini nostrae fiunt miseriae, nostrisque valut nascuntur e
penetralibus, & excrementis; sed etiam si indusium sordidum intra os vasis, in quo
sit triticum, comprimatur: Intra paucos dies (puta 21) fermentum indusio haustum,
& odore granorum mutatum, ipsum triticum, sua pelle incrustatum, in mures
transmutat: eoque magis admirandum, quod ejusmodi insectae, sexuum signaturis
distinctae, prolificent cum iis, quae parentum e semine natae sunt. Ut & hinc,
amborum seminum paritas, & fermentorum vitale par robur, conspicuum evadat.
Quod mirabilius est, e frumento, & indusio, mures, non quidem parvuli aut lactentes,
nec minutili, aut abortivi: sed prorsus formati exsiliunt’.
Aldus kan natuurlijk Charpentier(19) zeggen: ‘Même dans la première moitié du 17
siècle van Helmont (1577†1644), homme fort instruit pour son temps, indique une
manière bien curieuse de se procurer des souris à volonté’ en hij vertaalt den
Latijnschen tekst. Maar men zal bemerkt hebben dat van Helmont deze woor-

(18) Ortus medicinae, 1648, blz. 113.
(19) P.G. Charpentier, Les microbes, Paris 1909, blz. 25.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

734
den gebruikt ‘fermentum indusio haustum’ een ferment komende van de hemd. Laat
ons alleen het concept fermentum onthouden, het grondconcept van onze moderne
biochemie!
van Helmont was een Rozenkruiser en wist zijne hoedanigheid van Rozenkruiser
goed te verbergen; in zijn belangrijk werk over de Rozenkruisers leert ons Mr.
Wittemans(20) de toestanden van den tijd: er bestond dan eene splitsing tusschen de
Rozenkruisers, de eenen wilden de mystiek vooropstellen, de anderen het
natuuronderzoek. van Helmont poogde te vergeefs de twee richtingen te vereenigen.
Indien men hem als een mystische natuuronderzoeker wil beschouwen, dan kan men
zijne soms zonderlinge opvattingen begrijpen.
De Ortus medicinae werd na 1648 verscheidene malen uitgegeven, namelijk
volgens Broeckx 1838(21): Venet. 1651 in fol., Amst. 1652 in 4. Lugd. 1655 in fol,
London (Engelsch) 1662 in 4, Leyde 1667 in fol, Lugd. 1667 in fol. Lyon (Fransch)
1671 in 4, Francof. 1682 in 4, Sulzbach 1683 (Duitsch), Hafniae 1707 in 4.
[1651] Ortus medicinae i.e. initia physicae inaudita, ed. Ant. Serrati.
Venetiis 1651. Doctrina inaudita de causis, modo fiendi lithiasis. De morbis
lepra, caduco, apoplexia, etc. Venetiis 1651. In fo 700 blzz.
[1652] Ortus medicinae, id est initia physicae, inaudita, progressus
medicinae novus, in morborum vitionem ad vitam longam. Amsterdam,
apud Lud. Elzevirium 1652, in 4. Editio nova, cumque locupletiori rerum
et verborum indice, adauctior et exornatior. Met portret.
[1655 Helmont] Ortus medicinae, id est initia physicae inaudita Progressus
medicinae nonus, in morborum ultionem ad Vitam longam Authore Joan.
Baptista van Helmont, Toparcha in Merode Royenb. Pellines, &. Edente
authoris filio Francisco Mercurio van Helmont, cum ejus Praefatione ex
Belgico translata. Editio quarta. In qua praeter quaedam Auth. Fragmenta
adiecti fuerunt Indices. Tractatuum de Lithiasi Febr. Humoribus, & Peste
qui in aliis desiderabantur. Lugduni Sumptibus Joannis Baptistae Devenet.
In vico Mercatorio sub signo crucis aureae. MDCLV. Cum Privilegio
Regis. (Bibl. Univ. Gent Acc. 4373, 22 lim. + 487 blzz. 23 × 36 cm.; ook
Kon. Bibl. Brussel) Met:
[1655 Helmont] Joannis Baptistae van Helmont, Toparchae in Royenborch,
Pellines, &. Opuscula media inaudita. I De lithiasi. II De febribus.

(20) Mr. Fr. Wittemans, Geschiedenis der Rozenkruisers, 2e druk, Den Haag, Boucher, 1924, blz.
33.
(21) Cf. noot (7).
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III De humoribus Galeni. IV De peste. Editio quinta multo emendatior.
Lugduni, Sumptibus Joan. Baptist. Devenet, in vico Mercatorio. MDCLV.
Cum privilegio Regis. (Bibl. Univ. Gent Acc. 4373, 192 blzz., Index
rerum).
De tekst die gansch dezelfde is als in de eerste uitgave van 1648, verschijnt thans in
1655 als 4e uitgave, en de geneeskundige verhandelingen als 5e uitgave. Titelplaat
met de portretten van Joan. Bapt. en van Fransc. Merc. van Helmont en de
wapenschilden van Helmont, Bauw, Stassart, Renialme, Ranst, Vilain, Halmale en
Merode.
Het offer van den schrijver aan God, verbo ineffabili holocaustum vernaculum
litat author, is de Latijnsche vertaling van den Vlaamschen tekst in den Dageraad.
[1667 Helmont] Ortus medicinae, id est initia physicae inaudita Progressus
medicinae nonus, in morborum ultionem ad vitam longam, authore Joan.
Baptista Van Helmont, Toparcha in Merode Royenb. Pellines, &. Edente
authoris filio Francisco Mercurio Van Helmont, cum ejus Praefatione ex
Belgico translata. Editio quarta. In qua praeter quaedam auth. Fragmenta
adjecti fuerunt Indices. Tractatuum de Lithiasi Febr. Humoribus, & Peste
qui in aliis desiderabantur. Lugduni sumptibus Joan Ant. Huguetan &
Guillielmi Barbier. MDCLXVII. Cum Privilegio Regis. (Kon. Bibl. Brussel
II 95858, 22 lim. + 487 blzz., 23 × 36 cm.). Met:
[1667 Helmont]. Joannis Baptistae Van Helmont, Toparchae in
Royenborch, Pellines, &. Opuscula medica inaudita. I. De lithiasi. II De
febribus. III De humoribus galeni. IV De peste. Editio Sexta multo
emendatior. Pars II. Lugduni. MDCLXVII. Cum approbatione, et permissa.
(Kon. Bibl. Brussel II 95858, 192 blzz. Index rerum, 29 blzz.).
Geen verschil met de uitgave van 1655; alleen wordt hier tweemaal het jaartal 1667
met den naam van een anderen drukker; het 2e deel vermeldt editio sexta in plaats
van quinta in de uitgave van 1655.
[1670 Helmont] Les oeuvres de Jean Baptiste Van Helmont, traittant des
principes de medecine et physique, pour la guérison assurée des maladies:
de la traduction de M. Jean Leconte, Docteur Medecin. A Lyon, chez Jean
Antoine Huguetan, & Guillaume Barbier. MDCLXX. Avec approbation
et permission. (Kon. Bibl. Brussel II, 1136, 396 blzz., in 4, 22,5 × 17 cm.).
Voorrede aan Mgr Messire Jean de Vache, waarin Le Conte van de nieuwe theorie
zegt dat ‘ses principes sont inouis, sappant
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les dogmes scholastiques’. Daarna de goedkeuring der doctoren van de faculteit van
Parijs.
Verdeeling van het boek: Voorrede om de nieuwe doctrina te kunnen begrijpen.
Eerste deel, de grondbeginselen der natuurkunde met 19 hoofdstukken: la medecine
censurée, logique inutile à la science, ignorance d'Aristote et de Galien, principes
des choses, archee ou esprit seminal, premier moteur, elemens, feu et lumière, terre,
eau, air, l'air et l'eau ne peuvent être transmutez, meteores, le vuide en la nature, les
corps mixtes tirent leur matière de la seule eau, les fermens, origine des formes, la
vie et la fortune ne dépendent par des astres, le blas meteorisme. Tweede deel, van
de vertering, de vochten, de geesten en den pols: traité de la digestion (5
hoofdstukken), traité des humeurs (2 hoofdstukken), traité des esprits et du pouls (3
hoofstukken). Derde deel: traité de l'ame (5 hoofdstukken). Vierde deel: traité des
maladies (17 hoofdstukken), traité du calcul (blz. 341), Erreur des Ecoles de medecine
touchant les catharres (blz. 357, 2 hoofdstukken), traité des fièvres (blz. 371, 11
hoofdstukken). De inhoudstafel stelt fautief de verhandeling over den blaasteen blz.
351.
In zijne ‘Preface necessaire pour bien comprendre cette nouvelle doctrine’ dringt
onder meer de schrijver Leconte over het belang van de rol der fermenten door van
Helmont in het licht gebracht. Dit werk is geen vertaling van den ‘Dageraad’ maar
liever eene onvolledige verkorting van Ortus medicinae.
Volgens den titel schijnt dit werk meer in betrekking met de Opera omnia. Men
zal bemerken dat het jaartal 1670 draagt; Broeckx (1838) vermeldt het jaartal 1671,
dat wij ook terug vinden in Catalogus Nourry(22) no 29 van 1927, die ook de uitgave
van 1670 noemt.
Ik heb geen exemplaar van de Opera omnia kunnen zien. De eerste uitgave zou
in 1655 te Lyon verschenen zijn; van dit werk noemt men:
1655 Lugduni in fo
1667 Lugduni in fo
1682 Francof. in 4, 765 blzz.

(22) Alchimie, chimie ancienne, metallurgie, pharmacie, Librairie ancienne Emile Nourry, 62,
rue des Ecoles, Paris Ve, no 29, 1927, blz. 104.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

737
1907 Francof. in 4, 800 blzz. (Brit. Mus.).
Het eerste deel bevat Ortus medicinae, het tweede de 4 Opuscula medica inaudita.
Een Engelsche uitgave wordt in 1664 vermeld:
[1664] Jean Baptiste van Helmont. Works: Containing his most excellent
philosophy, physick, chirurgery, anatomy, wherein the philosophy of the
schools is examined, their Errors refuted, and the whole body of physick
reformed and rectified; being a nex Rise ad Progresse of philosophy and
medicine for the cure of Diseases, and Lengthening of Life, made English
by J(oseph) C(onstable) Sometime of M(agdalen) H(all). Oxon. 3 vol. fo
L. Lloyd 1664 met front. enportet. (Brit. Mus.) Vol. II is entitled: Oriatrike
or physick refined. Vol. III, opuscula medica inaudita.
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Het oneindig kleine
Door Prof. Dr. Alb. J.J. Vandevelde
Werkend Lid der Kon. Vlaamsche Academie van Belgie.
Hebt U reeds getracht in uwen geest het denkbeeld te doen ontstaan van het plotseling
instorten van een hoogen, machtigen steenen toren, zooals deze van het Belfort of
van de St-Baafskerk te Gent, of van de Hallen van Brugge, of van de St-Rombautskerk
te Mechelen?
Hoe zich een gevecht verbeelden tusschen de reuzen van het water, de walvisschen,
of tusschen de reuzen van het land, de olifanten? Hebt u reeds, in de levende natuur,
de verwoestende werking van een lavastroom uit eenen vuurberg, of van het water
bij een hevige overstrooming, kunnen vaststellen?
Hebt u reeds berekend dat een milliard frank in zilver vijf millioen kilogr. weegt,
dat hetzelfde milliard, in bankbriefjes van duizend frank 1780 kg. en in bankbriefjes
van honderd frank 11500 kg. weegt? Het milliard in zilver zou 100.000 mannen
eischen om gedragen te worden, in de veronderstelling dat ieder man 50 kg. dragen
zou.
Deze indrukken zijn onbeduidend als wij ze vergelijken met die welke ons door
het oneindig kleine worden geleverd, als wij ten gevolge van een sterke inspanning
van onze wilskracht, in staat zijn iets van de oneindige macht en de oneindige
werkzaamheid van het uiterst kleine te kunnen beseffen. Dan wordt voor ons het
oneindig groote hetzelfde als het oneindig kleine.
De studie van het oneindig kleine behoort vooral tot onzen tijd; in de laatste jaren
werd op dat gebied zeer veel onderzocht. Als men de oude schrijvers leest, vindt
men echter bij eenigen verbazende beweringen; vol bewondering treft men gansche
volzinnen waarin fijnvoelige voorgangers van onzen tijd zich laten ontdekken.
Democrites, Leucippus en Epicurus spreken reeds van de atomen. Lucretius, in
zijn eerste boek, leert ons dat de kleinste
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onverdeelbare brokken der materie door ons oog niet worden gezien, alhoewel het
verstandig is hun bestaan aan te nemen:
‘Quod nequeunt oculis rerum primordia cerni
Accipe praeterea, quae corpora tute necesse est
Confiteare esse in rebus, nec posse videri’(1)
In een brief aan de Royal Society, gedagteekend 9 October 1676, deelt Antoni van
Leeuwenhoek, de stichter der micrographie, mede dat hij in het water animalcula or
living atoms, diertjes of levende atomen, heeft ontdekt waarvan de beschrijving
wellicht aan amoeben laat denken. In een brief van 13 April 1676 beschrijft hij de
diertjes van de organische uittreksels(2), en in de zitting van 15 februari 1677 van de
Royal Society werd de wensch uitgesproken, van Leeuwenhoek de nauwkeurige
beschrijving van zijne onderzoeksmethoden te bekomen ten einde ‘the Society might
be enable to confirm his observations’. De geleerden verwachtten met gespannen
nieuwsgierigheid dat Leeuwenhoek zijne methode zou laten kennen, om het groot
getal der diertjes in een waterdroppel, - hij schat deze tot op 2.730.000! - te bepalen.
Hadden de geleerden van dien tijd het voorgevoel van de groote beteekenis van de
ontdekking der microben, die later de wetenschap op nieuwe wegen brengen zou,
die eene omwenteling in de nijverheid, in de geneeskunde zou veroorzaken, die de
voorwaarden van het leven van den mensch diep wijzigen zou?
In zijn Filozoofische onderwijzer berekent Benjamin Martin(3) in 1735 dat de
spermatozoïden, die hij de diertjes van het mannelijk zaad noemt, zoo klein zijn dat
er ten minste drie milliarden zouden noodig zijn om den omvang van een zandkorreltje
te maken.
Sprekende over de vermenigvuldiging van de mossels, beschrijft Baster(4) het
ontstaan van de jonge diertjes, en zegt onder meer:

(1) Boek I, verzen 269-271.
(2) The history of the Royal Society of London 1757, III, blz. 332. Zie ook Verslagen en Meded.
Kon. Vl. Acad. 1923, blz. 574.
(3) The Philosophical grammar, London 1735; Nederl. vertaling onder den titel van Philozoofische
onderwijzer te Amsterdam, in 1747.
(4) Natuurkundige uitspanningen, Haarlem 1762, 1e deel, blz. 122.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

741
‘Eenige droppels van het eerste en tweede water door het microscoop beschouwende,
zoo bespeurde ik daar in, eene zoo groote menigte van zwemmende diertjes, dat
millioenen van millioenen in de geheele fles moeten geweest hebben, doch zoo
uitermaten klein, dat dezelve door het tweede en derde glas van Cuff's
standert-microscoop, zig maar als langwerpige beweegende stipjes vertoonden,
zonder dat men haar juiste figuur bescheidentlijk kon bepaalen’.
De rangschikking der microben is geen resultaat van hedendaagsche
onderzoekingen; reeds in 1773 spreekt Mueller(5) van Infusoria, Monas, Volvox,
Enchelis, Vibrio, Bursaria, Helminthica en Testacea. In 1786 wordt de rangschikking
verbeterd(6), waarin de benamingen Proteus, Cyclidium, Paramoecium, Kolpoda,
Gonium voorkomen.
Het Regt gebruik der Werelt beschouwingen(7) van Bernard Nieuwentyt, waarvan
de 1e uitgave te Amsterdam in 1715 verscheen, bevat een gansche hoofdstuk, het 26e
aan de ‘Beschouwinge van de onnoemelijke veelheit, en onverbeeldelijke kleinheit
der deeltjes, uit welke het Geheel-Al bestaat’ gewijd. Daarin bepaalt de schrijver dat
een droppel water uit ten minste 20 millioen waterdeeltjes is samengesteld, dat een
stukje long van een schaap, van de grootte van een zandkorrel, meer dan duizend
milliarden luchtdeelen bevat, dat de lichtdeeltjes die in een seconde uit een brandende
kaars van een zesde van een pond uitvliegen het getal von 41866 × 1040 moeten
bereiken. Die beschouwingen steunen vooral op de onderzoekingen van Leeuwenhoek,
Boyle en Huygens, en eindigen met een aanval op de Epicuristen die de wereld ‘uit
het samenloopen van haar onverstandige atomie of ondeelbare stofkens stellen
voortgekomen te syn’.
En aldus in een tijd, toen de studie van het oneindig kleine voor zooveel niet
bestond, kon Edgard Quinet reeds beweren: ‘La science est puissante, quand dans
l'infiniment petit, elle découvre autant de mystères, d'abîmes, que dans l'infiniment
grand’.

(5) Vermium terrestrium et fluviatilum... 1773.
(6) Animalcula infusoria fluviatila et marina, 1786.
(7) Cf. Bijdrage tot de Bio-bibliographie van Bernard Nieuwentyt (1654†1718) door A.-J.-J.
VAndevelde, Versl. en Meded. Kon. Vl. Acad., 1926, blz. 709.
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Het gebied van het uiterst kleine is niet te bepalen; wij zullen doen, zooals de
paedagogen: wij zullen eene rangschikking gebruiken, en aldus van de
ongerangschikte natuurlijke natuur een gerankschikte kunstmatige natuur maken.
Wij zijn verplicht ons toevlucht te nemen tot kunstmatige methoden, en aldus zullen
de paedagogen ons niet kunnen verwijten geen orde te hebben in onze gedachten,
en geen orde te hebben in onze woorden.
Maar de natuur is toch de natuur, en wij begrijpen haar niet; en de menschengeest
is ook de menschengeest, en wij begrijpen dien evenmin; en de paedagogie is de
paedagogie, een samenflansel van kunstmatige regels, waarmede met steeds
verouderde begrippen de onbegrijpelijke menschengeest naar de toekomst dient
geleid te worden.
En om van onzen tijd te zijn, en met de paedagogie niet in strijd te geraken, zullen
wij ook in ons overzicht eene rangschikking volgen; wij zullen achtereenvolgens
spreken van de atomen en de atomendeelen, van de microben, en van de
oligodynamische wer- kingen.

Atomen en atomendeelen.
Voor Dalton had het atoom een wiskundige beteekenis en aldus was het hem mogelijk
in 1810 voor de eerste maal een tabel van atoomgewichten op te geven, steunende
op de dichtheid van de waterstof, het lichtste der gekende elementen, als eenheid
genomen. De geniale veronderstelling van Dalton is thans vervangen door de meer
positieve veronderstelling van het echt bestaan van het atoom met zijne chemische
onverdeelbaarheid, met zijn wiskundigen atoomcoëfficient, met zijne physische
deelbaarheid en transmuteervermogen, met zijne energetische affiniteit, met zijne
valentie, zijn gewicht, zijne afmetingen.
In het boek van Perrin lezen wij dat één kubiek centimeter lucht 29 milliarden van
milliarden moleculen stikstof en zuurstof bevat; dat getal draagt thans den naam van
Avogadrogetal, als herinnering op dezes grondbeginsel van 1811, dat gelijke volumina
van de gassen uit hetzelfde getal moleculen zijn samengesteld.
Moesten die 29 milliarden van milliarden moleculen van een enkelen kubieken
centimeter tot een snoer, de eene nevens de andere geplaatst worden, dan zou dat
snoer een totale lengte van 4 millioen kilometer, dat is 100 maal de lengte van den
evenaar van onzen aardbol,
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Tusschen 1894 en 1898 ontdekt Ramsay met zijne medewerkers eene reeks
gasvormige elementen, argon(8), helion, neon, krypton, xenon. In 1789 verkreeg
Klaproth uit pechblende het uranyloxydul en meende het element uranium bekomen
te hebben; in 1816 werd eindelijk door Peligot het element zelf verkregen, waarin
in 1896 Henri Becquerel de radio-activiteit ontdekte. Het radium zelf kwam in 1898
uit de handen van Marie Curie-Sklodowska te voorschijn, alsmede een
desintegratieproduct van het radium, het polonium.
De stralenbundel van het radium, als hij door een magnetisch veld wordt gevoerd,
verdeelt zich in drie groepen stralen: voor 4% γ-stralen met sterket rillingssnelheden,
met korte golflengte en groote doordringingsvermogen, met de X-stralen van Röntgen
gansch overeenstemmend; - voor 94%, de a-stralen, positief geladen deeltjes, weinig
doordringbaar, die niets anders zijn dan het heliongas van Ramsay en aldus uit materie
bestaan; - voor 2%, de β-stralen, negatief geladen deeltjes, waarvan de massa ongeveer
1/1800 is van de massa van een waterstofatoom; het zijn de kathodestralen of
electronen, echte atoombrokjes.
Te gelijkertijd met de proefneming, ontstaat de wiskundige electronentheorie van
Hendrik Antoon Lorentz, en het onverdeelbaar atoom der chemici wordt eene soort
zonnestelsel waaruit bepaalde bestanddeelen kunnen weggeslingerd worden. Het
atoom van J.J. Thomson is een met electriciteit beladen kogeltje, waarond negatief
beladene electronen zwerven, en de negatieve electriciteit der electronen wordt door
de positieve lading van het kogeltje zelf geneutraliseerd, zoolang het atoom niet
reageert. Voor Rutherford is het atoom samengesteld uit een centrale positieve massa
waarrond de negatieve electronen met hevig sterke snelheid ronddraaien, op de zelfde
wijze als de planeten rond de zon; het wegslingeren van een of meer electronen heeft
het uiteenvallen of de desintegratie voor gevolg, alsook de omzetting van een element
in een ander element. Bohr neemt aan dat in het midden van het atoom een positieve
kern bestaat, waarrond een electroon zich volgens een elleptische loopbaan beweegt;
loopbaan en bewegingssnelheid zijn volgens de elementen verschillend,

(8) Da lucht bevat 1% argon; aldus trekken door onze longen dagelijks 20 liters argon.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

744
en het overgaan van het electroon van eene loopbaan naar een andere geschiedt met
een plotselingen sprong, die lichtenergie voortbrengt; deze voortgebrachte energie
is een decimaalvrij veelvoud van het universeel quantum van Planck, de kleinste
hoeveelheid onverdeelbare energie. Door het atoom met een planetaire stelsel te
vergelijken kan de astrophysica(9) een laboratoriumwetenschap worden. De electronen
van de atomen draaien rond de atomische kern, positief geladen, en dragen een sterke
negatieve lading; op dezelfde wijze draaien de planeten rond de zon. Het atoom
lithium draagt 2 electronen in zijn binnenste loopbaan en 1 electroon in de buitenste;
het atoom beryllium heeft er twee in iedere loopbaan; de atomen van het boor, de
koolstof, de stikstof, de zuurstof, het fluoor, het neon, hebben in de buitenste
loopbanen respectievelijk 3, 4, 5, 6, 7 en 8 electronen.
Het begrip ‘Natura non facit saltus’ behoort aldus niet meer tot de moderne
natuurkunde. Het groot belang der opsporingen in het gebied der intramoleculaire
natuurkunde springt in het oog als men de lijst der Nobelprijzen gadeslaat, en daar
de namen leest van Ramsay, Becquerel, Rutherford, Curie, Soddy, Aston, Lorentz,
Michelson, Millikan, Compton, Franck, Bohr...
De desintegratie levert een overgroote hoeveelheid energie: 1 gr. radium levert
120 calorieën per uur. Het volledig uiteenvallen van diezelfde hoeveelheid van 1 gr.
radium schenkt 2 milliarden calorieën (cal), terwijl de verbranding van 1 gr. koolstof
tot koolzuurgas slechts 8040 calorieën (cal), aldus iets meer dan 8 Calorieën, leidt.
De totale energie door 1 gr. radium ontwikkeld is voldoende om 6000 centenaren,
aldus 600.000 kilogr. 1000 meters hoog te heffen.
Het uiteenvallen van een pond uranium, aldus 453,6 gr., kan in 8 milliarden jaren
een voldoende hoeveelheid energie leveren om de grootste stoomboot door den
atlantischen oceaan te voeren. Wel is de catalystor nog niet in ons bezit, om die
energie te kunnen benuttigen, zooals wij het met de koolstof kunnen doen. De zeer
groote energie voortgebracht door intramoleculaire werkingen komt in het licht als
wij de volgende cijfers vergelijken, telkens per kilogr. berekend: ontbinding van
schietkatoen met

(9) A. Nodon. Qu'est ce que l'astrophysique? La science et la vie, Aug. 1928, blz. 119.
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kaliumchloraat 1420 Calorieën, knalgas (zuurstof en waterstof) 3860 Calorieën,
radiumtransmutatie, 2000.000.000 Calorieën, volledige atoomdesintegratie
21.500.000.000.000 Calorieën.
De atomische energie bereikt zulke hooge waarde, dat zij wellicht eens de grootste
der omwentelingen op onzen aardbol kan doen ontstaan.
In 1857 verkreeg Michaël Faraday purpergekleurde colloïdale oplossingen van goud,
en eenige zijner bereidingen worden nog thans in de Royal Institution te Londen
bewaard. Thomas Graham is echter de stichter van de colloïdenchemie waarvan het
gebied over natuurkunde, chemie, biologie, landbouw, delfstofkunde zich uitstrekt;
thans wordt de chemie van het leven als een hoofdstuk van de colloïdenchemie
beschouwd.
Verscheidene onderzoekers hebben zich met opzoekingen over colloïden beroemd
gemaakt: J.M. Van Bemmelen te Leiden die vooral den grond bestudeerde, W. Spring
te Luik die zich met vloeistoffen en vooral met het water bezig hield, R. Zsigmondy
van Göttingen en Th. Svedberg van Upsala die te samen in 1926 den prijs Nobel
behaalden.
In den colloïdalen toestand is de verdeeling van de materie tusschen de moleculaire
en de mechanische, tusschen den toestand van suiker en zout in het water opgelost,
en den toestand van de fijnste aluinaarde die door het regenwater wordt medegespoeld
en een langen tijd in dat water onder den vorm van eene suspensie drijven kan,
vooraleer op den bodem van het vat zich als neerslag te verzamelen. In moleculaire
verdeeling bedragen de afmetingen van de materiedeeltjes ten hoogste 1 millimicron
(1 millioenste van een millimeter), in colloïdale verdeeling tusschen 1 millimicron
tot een tiende van een micron (aldus tusschen 1 millioenste tot het tienduizendste
van een millimeter), in mechanische verdeeling boven een tiende van een micron
(aldus boven het tien duizendste van een millimeter). In mechanische verdeeling zijn
de deeltjes met het microscoop, zelfs ook met het bloot oog zichtbaar; in colloïdale
verdeeling kunnen de deeltjes alleen met het ultramicroscoop onderzocht worden;
in de moleculaire verdeeling kan noch microscoop, noch ultramicroscoop, in den
tegenwoordigen toestand van de wetenschap, ons iets over die deeltjes laten zien.
Die kleine colloïdale deeltjes, die grooter zijn dan de moleculen en de atomen,
heeft men, volgens de uitdrukkingen van
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Naegeli (1877), micellen genoemd. Alhoewel veel grooter dan de atomen, weet men
over den inwendigen bouw der micellen veel minder dan over den bouw der atomen.
Men neemt aan dat een micel, van het colloïdaal goud of van een eiwitstof, bij
voorbeeld, samengesteld is uit een granule van verscheidene atomen met electriciteit
beladen, en uit vrije ionen, ook met electriciteit beladen; de vloeistof die de micellen
doordringt, de intermicellaire vloeistof, is geen zuivere oplosmiddel, maar wel een
colloïdenvrije vloeistof. Aldus zijn de micellen nooit zuivere stoffen, en de
onzuiverheid is feitelijk het werkzaam gedeelte.
Geneesmiddelen in colloïdalen toestand, die gewoonlijk als inspuitingsmiddelen
worden gebruikt, zijn zeer werkzaam; de meeste minerale waters verliezen door de
bewaring, na een zekeren tijd hunne geneeskundige werking; dit wordt uitgelegd
door sporen colloïdale metalen, die onder den invloed van het alkali van het glas
meer en meer uitvlokken, en aldus onwerkzaam worden. Men heeft inderdaad kunnen
vaststellen dat eene oplossing keukenzout met 5 milligr. per liter in staat is het
colloïdaal goud, in de concentratie van 5 centigr. per liter, geheel uit te vlokken en
bijgevolg gansch onwerkzaam te maken.

Microben.
Men heeft berekend dat een mensch per jaar gemiddeld 850 Kg. afval voortbrengt;
met een gemiddelden leeftijd van 33 jaar en een aantal van 1500 millioen menschen
op onzen aardbol, berekent men dat, met de lijken van die menschen zelf, de hoop
afval een berg uitmaakt, wegende 45 milliarden ton. Om een dergelijken berg te
verplaatsen, zouden echte titanen ter hulp moeten geroepen worden; aan het verwerken
van al dat afval arbeiden zonder ophouden levende wezens die de mensch gewoonlijk
als parasieten beschouwt, en die hij op minachtende wijze behandelt.
Het zijn de microben die het organisch materiaal in organische stoffen omzetten;
die anorganische stoffen worden dcor de planten opgenomen, om daarna onder den
invloed van het zonnelicht, nieuw organisch materiaal te vormen, waaruit onze
levensmiddelen zijn samengesteld. Geen microben, geen ontbinding van de
afvalproducten, geen voedsel voor de planten; geen assimilatie in de planten, geen
voeding voor menschen en dieren, geen leven, en na eenige jaren, overal de dood.
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Pasteur heeft reeds in 1862 de rol der microben zeer duidelijk bepaald(10): ‘Si les êtres
microscopiques disparaissaient de notre globe, la surface de la terre serait encombrée
de matière organique morte et de cadavres de tous genres; ce sont eux principalement
qui donnent à l'oxygène ses propriétés comburantes; sans eux la vie deviendrait
impossible, parce que l'oeuvre de la mort serait incomplète.’ En nog veel vroeger,
in 1794, toen de microben wel, maar hun rol voor zooveel niet bekend waren, zeide
Lavoisier(11):
‘De planten trekken uit de omgevende lucht, uit het water dat met hunne weefsels
in aanraking komt, en in 't algemeen uit de minerale wereld, de stoffen die tot hunne
ontwikkeling noodig zijn. De dieren voeden zich met planten of met andere dieren,
die zelf met planten worden gevoed, zoodanig dat de stoffen, die hun lichaam
uitmaken, altijd aan de lucht en aan minerale zelfstandigheden worden ontleend.
Door de gisting, de bederving en de verbranding worden gestadig aan de lucht en
aan de minerale wereld de stoffen, die tijdelijk het lichaam van planten en dieren
samengesteld hebben, teruggeschonken. Op welke wijze geschiedt deze verwisseling?
Hoe ontstaan zulke gistbare, bederfbare en brandbare producten uit stoffen die deze
eigenschappen niet vertoonen? De oorzaken van zulke verschijnselen werden tot nu
toe door een ondoordringbaren sluier bedekt; men kan echter veronderstellen dat,
vermits de verbranding en de bederving de middelen zijn, die door de natuur worden
gebruikt om aan de minerale wereld het materiaal terug te geven dat zij uit die
minerale wereld heeft getrokken om de planten en de dieren op te bouwen, het
ontstaan van levende wezens het omgekeerde moet zijn van de verbranding en de
bederving.’
Het zijn aldus die wezens die als de laagsten worden beschouwd, die noch
lichaamsdeelen, noch zintuigen schijnen te bezitten, waarvan, omdat zij uiterst klein
en zonder een sterke vergrooting onzichtbaar blijven, de meeste menschen zeggen
dat zij niet bestaan, - het zijn aldus de microben die het leven van planten en dieren
op onzen aardbol mogelijk maken.

(10) Fabrication du vinaigre, Soc. Chim. Paris, Rep. chimie appl. 1862, 4, blz. 71.
(11) Prix proposé par l'Académie des Sciences pour l'année 1794. OEuvres de Lavoisier, VI,
1893, blz. 33.
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De cellulosegisting wordt veroorzaakt door verscheidene bacteriën, door de
Urocephalum-soorten, de boterzure bacteriën, ook door Granulobacter pectinivorum,
dat in het water van de Leie aan het rooten van het vlas zoo ieverig medewerkt, met
de pectinestof tusschen de vlasvezels op te lossen en die vezels aldus van elkander
los te maken. De vorming van turf en van de steenkoollagen schijnt het gevolg te
zijn van geologische cellulosegistingen in de diepte van de aardschors, met ophooping
van koolstof. Onze onmisbare steenkool die in zulke groote voorraden in den grond
opgehoopt ligt, zou aldus het product zijn van de werkzaamheid van de microben.
Granulobacter is een microscopisch staafje 10 micra lang en 1 micron dik.
De arbeid van den mensch op den vlasgaard, die door Stijn Streuvels, den dichter
van de produceerende natuur, wordt beschreven, wordt gevolgd door even sterken
arbeid van de microben, die door Beijerinck, den dichter van het produceerend
laboratorium, wordt uitgelegd.
De melkzure bacteriën die onder de gedaante van staafjes, of van kogeltjes, of van
kogelsnoeren, ten hoogste enkele duizendsten van een millimeter bereiken, kunnen
met een hoeveelheid van 800 millioen in een enkelen cc aanwezig zijn.
Orla Jensen heeft, ten opzichte van zijne hygiënische waarde, de melk volgens de
hoeveelheid microben in 1 cc aanwezig, gerangschikt: goede met ten hoogste 500.000
microben, gewone met 500.000 tot 4 millioen, slechte met 4 tot 20 millioen, zeer
slechte met meer dan 20 millioen. Het is geen zeldzaamheid 100 millioen microben
in de handelsmelk te vinden, vooral als die melk eene hoeveelheid vuil, boven de
grens van het Belgisch koninklijk besluit van 25 November 1925, bevat; die grens
is 12 mg. vuil per liter! Die microben, dat vuil zijn de oorzaken van de meeste ziekten
onder de zuigelingen: daarom eischt de bescherming der kleine kinderen een streng
toezicht over de hygiënische eigenschappen van de melk. In de boter kan het
microbengehalte zeer hooge getallen bereiken, tot 7 millioen in een enkele gram.
Het zijn deze bacteriën die aanleiding geven tot de zure melk, den zuren room, en
ons in staat stellen boter en kaas te doen ontstaan.
In den grond wordt het ammoniak tot nitraten geoxydeerd, door de nitraatbacteriën
in 1890 en 1891 door Winogradski afge-
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zonderd; men heeft vastgesgeld dat in de kunstmatige salpeterhoopen 2,5 Kg. salpeter
per jaar en per kub. meter gevormd worden. Wordt een verdunde oplossing
ammoniaksulfaat in kalkhoudende turf gebracht, die met nitraatbacteriën geënt wordt,
dan bedraagt de arbeid van deze bacteriën eene opbrengst van 6 1/2 Kg. calciumnitraat
per dag in een enkelen kub. meter turf.
De gewone gist is een celletje van ongeveer 20 micra, voorzien van levende
eiwitstof en door een celwand omgeven, en dat het vermogen heeft aanleiding te
geven tot nieuwe gistcellen door vorming van uitspruitsels of van sporen. Die celletjes
kunnen de suiker omzetten in alcohol en koolzuurgas, en dat scheikundig verschijnsel
wordt door een ontwikkeling van warmte vergezeld. Door de gisting van 180 gr.
glucose, waardoor 92 gr. alcohol en 88 gr. koolzuurgas theoretisch wordt gevormd,
worden te gelijkertijd 25 Calorieën in vrijheid gesteld, eene hoeveelheid warmte die
de temperatuur van een liter water met 25 graden kan doen stijgen.
Het brood, het bier, de wijn zijn de dagelijksche producten van de buitengewoon
groote werkzaamheid van de gistcel. Een gemeente van een millioen inwoners gebruikt
dagelijks 300.000 Kgr. brood(12). Eene groote brouwerij kan tot 1200-1500 hectoliter
bier per dag bereiden. De gansche streek van Bordeaux leeft vooral van het
wijnvoortbrengsel. Dit alles is het werk van een klein celletje, dat door een sterke
vermenigvuldiging en een buitengewoon groote werkzaamheid volle wagens en volle
schepen levensmiddelen laden kan.
De proeven van Woodruff hebben bewezen dat het infusorie Paramecium aurelia
na 5 jaren 3029 generaties kan voortbrengen; het vermogen tot de cellenvorming
komt met eene hoeveelheid protoplasma overeen, gelijk met 10.000 maal het volumen
van onzen aardbol.
De oude Leeuwenhoek heeft reeds in 1677(13) medegedeeld dat een waterdroppeltje
1 millioen tot 2.730.000 diertjes bevatten kan. In een hoofdstuk over de
onbekwaamheid van den mensch

(12) De statistieken voor Belgie in 1913 geven een broodverbruik van 225 kg. per jaar-inwoner,
dat is een gemiddeld van 617 gr. per dag-inwoner. Gedurende de bezetting door den vijand
in de jaren 1915 tot 1918 werd het broodrantsoen tot 250 gr. per dag-inwoner verlaagd.
(13) Brief van 23 Maart 1677 aan de Royal Society te Londen.
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betreffende de microscopische wereld, schat Bonnet(14) op de volgende wijze de
grootte van de microben: 27 millioen kleiner als een ziertje!
Een enkele typhusbacterie is ongeveer 2 micra, dus 2 duizendsten van een
millimeter groot, en men heeft de berekening gemaakt dat er 500 millioen
typhusbacteriën noodig zijn om te samen het gewicht van 1 mg. te bereiken. Het is
voldoende een enkele typhusbacterie in de spijsbuis te laten dringen om een mensch,
welk ook zijn gewicht zij, erg ziek te maken, en zelfs te dooden. Met 1 mg.
typhusmicroben kunnen theoretisch 500 millioen menschen, het derde van de
bevolking van onzen aardbol, door de ziekte worden aangetast, en eventuëel dood
worden gemaakt.
Wij zijn stellig over de kleine afmetingen der microben zeer verwonderd; wij denken
natuurlijk aan den strijd die tegen die gevaarlijke wezens dient geleverd te worden:
en wij besluiten dat de mensch, met zijne afmetingen zulken strijd op gunstige wijze
voeren kan. Het is echter het omgekeerde dat zich het meest voordoet: de gewone
regel is het aantasten van den mensch door de microben. De microben hebben echter
een sterken vijand, veel kleiner als zij zelf, zoo klein dat hij met het microscoop
gansch onzichtbaar blijft, zoo klein dat hij door de dunste porieën trekt waardoor de
microben worden achtergehouden. Het zijn de bacteriophagen waarvan het bestaan
door D'Herelle, den toenmaligen bestuurder van het Bacteriologisch Laboratorium
van Alexandrië, werd ontdekt. D'Herelle beschouwt den bacteriophaag als een levend
wezen, en nog onlangs heeft Flu(15) de volgende bewijsvoering gegeven ten gunste
van de theorie van D'Herelle: 1e autonomie en behouden der eigenschappen op
verschillende cultuurbodems, 2e assimilatievermogen, 3e aanpassingsvermogen, 4e
vermogen tot variatie, 5e vermogen tot vermenigvuldiging.
De bacteriophaag is aldus een levend wezen; alhoewel zoo klein, tast hij de
microben zonder moeite aan en door zijne lytische eigenschappen lost hij die microben
op. De bacteriophaag helpt ons in den strijd tegen de ziektebacteriën.

(14) OEuvres d'histoire et de philosophie, tome 7, La palingenesie philosophique, 1788, blz. 344.
(15) P.C. Flu, De aard van den bacteriophaag, Verslag Akad. Amsterdam, 1.927, 36, blz. 520.
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Men kan natuurlijk altijd de vraag stellen of de bacteriophaag werkelijk bestaat. Maar
wat denken van zekere geneeskundigen, die nog in het gedacht verkeeren dat de
microben zelf niet bestaan, of dat de microben een onaangenaam uitvindsel zijn van
onzen modernen tijd, die hen dwingt zich op de hoogte te houden en zich met den
vooruitgang te laten medeslepen. Zij zien de menschen verdwijnen onder den invloed
van ziektemicroben, zij eten brood en kaas, zij drinken bier en wijn, maar de microben
bestaan niet. Men zou wel durven denken dat Zacharias Jansen rond 1590 microscopen
niet had vervaardigd.
Het microscoop treft men nog weinig onder het gewoon geneeskundig materiaal,
en in vele scholen bestaat wel een microscoop, maar men kan of men durft het niet
gebruiken. Zouden in ons land 5000 menschen, aldus 5 op 7500 bestaan, die een
microscoop kunnen gebruiken?

Oligodynamische werkingen.
In het levend organisme, zoowel onder de planten als onder de dieren, hebben een
aantal scheikundige werkingen plaats, die in hoofdzaak hierin bestaan, dat een aantal
stoffen onder opneming van water in minder ingewikkelden overgaan, of omgekeerd.
Deze werkingen doen zich zeer langzaam voor, doch zij worden buitengewoon
krachtig en vlug door de tusschenkomst van bespoedigende (katalyteerende) factoren,
die men thans enzymen, vroeger oplosbare fermenten of diastasen, heeft genoemd.
De juiste bepaling van een enzyme kan, in den tegenwoordigen toestand van de
wetenschap, niet gegeven worden; of het eene stof of eene eigenschap is, weet men
bepaald niet; een enzyme kan uit organen, weefsels en organische vochten getrokken
worden, en de verkregen uittreksels zijn ook buiten het organisme werkzaam, maar
men kan ze in zuiveren toestand niet afzonderen. De enzymen, die stoffen die wij
niet kunnen bekomen, spelen in de spijsvertering de hoofdrol; in buitengewoon kleine
hoeveelheid zetten zij de vetten, het zetmeel, de suikersoorten, de glucosiden om,
zij verteren de eiwitstoffen, zij verwerken de oxydatieverschijnselen in het lichaam
van de levende wezens. Overal verspreid onder het levend meteriaal, vergezellen zij
zonder uitzondering de verschijnselen van het leven.
De oligodynamische factoren van den groei en van het voe-
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dingsevenwicht, waaraan Funk den schilderachtigen naam van vitaminen heeft
gegeven, zijn in nauw verband met de enzymen. De werking van die factoren is
buitengewoon sterk, zelfs in de kleinste hoeveelheid: uit 100 Kg. droge gist werden
2,5 gr. werkzame vitaminen verkregen. Zij schijnen echte chemische producten te
zijn, waarvan de eene stikstof bevatten, de echte vitaminen(16), die antineuritisch, of
antiscorbutisch, of antipellagreuze werken, de andere, stikstofvrije, of vitasterolen,
die antikerophtalmisch, antirachitisch werken, ook de vruchtbaarheid van het dier
bevorderen. Dank aan de aanwezigheid van vitaminen hebben de rauwe voedsels
een zeer hooge beteekenis,
In de laatste jaren werd een ander niet minder merkwaardige ontdekking door
Banting en Mac Leod (Toronto) gedaan, namelijk dat het insuline het suikergehalte
van het bloed vermindert, als het slechts in de verhouding van 1/2.000.000.000 wordt
gebruikt.
De werking der alcaloïden zijn ons veel beter gekend; de kleinste hoeveelheid,
namelijk enkele centigrammen conïïne, nicotine, strychnine, kan den dood van den
mensch veroorzaken. De werking van koffie- en theeuittreksels, van cacaoproducten,
van tabak is aan de alcaloïden toe te schrijven.
Sporen(17) zink, mangaan, aluminium, boor, fluoor, ziju volgens de onderzoekingen
van Mazé (1919) voor lagere organismen onontbeerlijk; reeds in 1869 had Raulin,
een der medewerkers van Pasteur gevonden dat een spoortje zink, 1 op 25.000.000,
onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van de schimmel Aspergillus niger. In 1893
had ik vastgesteld dat een uiterst kleine hoeveelheid mangaan een sterken invloed
op de opbrengst van graangewassen uitoefent; rond 1900 kon Bertrand met zekerheid
bewijzen dat zeer weinig mangaan den oogst van de gerst, de haver, de erwt en de
radijs verhoogt. Onlangs vonden Munger en Peterson(18) dat het mangaan in zeer
geringe hoeveelheden regelmatig deel maakt van het plantenlichaam.
Het zilver gaat door als in het water gansch onoplosbaar;

(16) Rangschikking van C. Funk, 1925.
(17) Saxl, Paul. Die oligodynamische Wirkung der Metalle und Metallsalze. Vienna (Springer)
57 blzz., 1925.
(18) Experim. Station Record, 1928, 59, 191. Gevonden in 100 deelen rauw materiaal: Spinazie
0.00079, boon 0.00037, selderij 0.00019, kool 0.00012 bieten 0.00049, wortels 0.00015,
aardappelen 0.00015, ajuin 0.00012.
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hetgeen toch in het water overgaat, en dat buiten de grenzen van onze weegmethoden
valt, is voldoende om de microben te dooden. Wij nemen gewoonlijk aan dat het
zilverchloride in het water gansch onoplosbaar is; welnu, men heeft kunnen bepalen
dat als dat onoplosbaar zilverchloride met water wordt geschud, dat van dat
onoplosbaar product in een liter een trillioen moleculen worden opgelost, een zoo
gering iets, dat wij het niet kunnen wegen.
Als wij denken dat 0,0003 mg. broombenzylcyamide traanafscheiding verwekken,
dat 0,003 mg. diphenylchoorarsine reeds niezen doet, dat onze neus gevoelig is voor
een gewicht muscusreukstof dat volgens Berthelot een gewicht heeft van 0,000 000
01 mg., dat de roode kleur van het fuchsine, een anilinekleur, sreeds zichtbaar is in
eene verdunning van 0,007 mg. per cc, dat volgens W. Spring de fluorescentie van
het fluoresceïne nog met 0,000 000 001 mg. per liter kan worden vastgesteld, dan
zijn wij niet meer verwonderd te vernemen dat het saccharine, gansch bij toeval in
1879 in het laboratorium door Fahlberg en Remsen ontdekt, een versuikerend
vermogen bezit 500 maal grooter dan dit van de gewone suiker; de zoete smaak van
10 gr. suiker is door 2 centigr. accharine te verkrijgen.
Hoe kunnen wij begrijpen dat de katalytische werking van een spoortje platina
voldoende is om zwavelzuur en ammoniak en zooveel andere chemische stoffen in
het groot te bereiden? Door de tusschenkomst van een oneindig kleine hoeveelheid
van ijzer-, chroom- en bismuthoxyden wordt het ammoniak tot nitraat geöxydeerd:
in de fabriek van Oppau alleen werd aldus in 1920 per dag 300 ton ammoniak
verwerkt, en aan die enkele grammen katalyseerende stoffen is het te danken dat in
genoemde fabriek arbeid te vinden is voor 5000 werkmenschen, 20 chemici, 60
laboranten en 60 ingenieurs.
De invloed van geringe sporen van vochtigheid is op de eigenschappen van een
aantal vloeistoffen verbazend groot. Aldus kon de Amsterdamsche hoogleeraar
Smits(19) door intensief drogen het kookpunt verhoogen. Benzol, ethanol, aether,
hexaan, broom, kwikzilver koken, als zij intensief worden gedroogd, aldus als zij
volledig droog zijn, resp. op 106, 138, 83, 82, 118 en 420o C., terwijl hun kookpunt,
in geval van volledige zuiverheid, geboekt

(19) Natuurw. Tijdschr. 1927, blz. 55.
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wordt op 80, 78,5, 35, 68,4, 63 en 358o C. Dit verschil doet zich alleen voor, omdat
een spoortje water aanwezig is, dat als een zeer sterk verontreiniger werkt.
***

De atomen en de electronen bestaan niet, de microben ook niet; de oligodynamische
werkingen behooren tot zuivere verbeelding; dat alles is het onnoozel voortbrengsel
van het overdrijvings-vermogen van den menschelijken geest!!!
Maar de wetenschap is toch een ophooping veronderstellingen, waarmede wij de
feiten zoeken uit te leggen en waarmede wij in staat zijn ontdekkingen te doen. Moet
de wetenschap geen ideaal hebben, en behooren de atomen, de electronen, de
microben, de bacteriophagen, de oligodynamische werkingen, niet tot dat ideaal,
waaraan slechts enkele in het laboratorium geestdriftig het best van hunne
werkzaamheid wijden?
De menschen die voor de wetenschappelijke veronderstellingen niets voelen, die
uit onverschilligheid, luiheid, onwetendheid, hoogmoed, domheid zich niet met het
uiterst kleine bekommeren, weten toch, dat de invoer van 1922 in België 17.200.000
frank modewaren bedroeg, 124.500.000 fr. zijdeweefsels, 95.250.000 fr. automobielen,
668.500.000 fr. tarwe, en 37.000.000 fr. Champagnewijn! Maar zij kunnen niet
begrijpen dat deze oneindig groote hoeveelheden waren door het oneindig kleine,
worden bereid, dat de 668.500.000 fr. tarwe en de 37.000.000 fr. Champagnewijn,
dat dit alles het voortbrengsel is van een celletje, slechts enkele duizendsten van een
millimeter groot.
Zij weten niet dat tusschen 1623 en 1662 een man heeft geleefd, die reeds een
begrip bezat van het oneindig kleine, zooals wij het thans ook bezitten, en dat hij dit
op meesterlijke wijze heeft neergeschreven.
Doe de Pensées van Blaise Pascal open op nr 72, over de onevenredigheid van
den mensch: ‘Wat is een mensch in het oneindig? Maar om hem een ander wonder,
even verbazend, aan te bieden, dat hij op zoek gaat in het fijnste dat hij kent. Eene
zier biedt hem in zijn uiterst klein lichaam deelen aan, die nog veel kleiner zijn,
beenen met gewrichten, bloed in die aderen, vochten in dat bloed, droppels in die
vochten, dampen in die drop-
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pels. Indien hij verder deze laatste dingen, met al zijne krachten en al zijn
verbeeldingsvermogen, verdeelt, zal hij wellicht denken dat de laatste zaak die hij
aldus bereiken kan, ook deze is van onze rede; misschien verbeeldt hij zich aldus de
uiterste kleinheid der natuur. Nu wil ik hem daarin een nieuwen afgrond wijzen. Ik
wil hem niet alleen het zichtbaar heelal afschilderen, maar ook het onmetelijk dat
men van de natuur kan beseffen, in de ruimte van dat verkort atoom: kan er een
oneindig getal heelalen beschouwen, elk met zijn uitspansel, zijne planeten, zijn
aardbollen, in de zelfde verhouding als in de zichtbare wereld; op dezen aardbol zijn
er dieren, ja ook zieren, waarin hij al hetzelfde vinden kan, wat de eerste hebben
laten terugvinden. Hij zal in al de andere dingen hetzelfde aantreffen, zonder einde
en zonder rust; hij zal verdwalen te midden van al die wonderen, door hunne kleinheid
als de anderen in hunne grootheid even verbazend. Wie echter zal vol verwondering
niet staan voor het feit dat ons lichaam die in het heelal onmerkbaar is, thans een
reus, een wereld, ja liever een geheel geworden is, in vergelijking met het niet dat
wij niet bereiken kunnen?’
Laat ons met deze vaststelling eindigen: het uiterst oneindig kleine, dat is het
uiterst oneindig groot!
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Arnout en Willem
Door Dr. J. van Mierlo, S.J.
Briefwisselend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
In onze vorige studie hebben wij, vooral op gronden van esthetischen aard, aangetoond
dat Willem als de eenige dichter van R.I., zooals wij dien bezitten, moet worden
beschouwd.
Zullen wij dan voor goed Arnout als dichter van een deel van den Reinaert moeten
uitschakelen? Zouden wij zelf den genadeslag hebben toegebracht aan een theorie,
die we vroeger met klem van redenen, naar 't scheen, hadden opgebouwd? Mogen
we ons niet langer verheugen in een oorspronkelijk Dietsch Reinaertgedicht, het
beste van de dierenverhalen?
Ik heb inderdaad een tijdlang gemeend, dat we wel zouden genoodzaakt zijn,
Arnout en zijn werk te laten varen. Door het inzicht toch, dat wij nu verkregen hebben
in Willem's kunstzin en werkmethode kwam het mij voor dat enkele der voornaamste
argumenten voor Arnout's oorspronkelijkheid sterk aan 't wankelen waren geraakt.
Maar dan hebben andere zich toch weer bij mij opgedrongen. Ik moet die nu hier
nog eens herhalen en tegen gemaakte opwerpingen verdedigen.

Handhaving der voornaamste argumenten voor Arnout's
oorspronkelijkheid.
J.W. Jonckbloet had willen bewijzen, dat onze Reinaert een vertaling was van li
Plaid: omdat li Plaid overeenstemt met Heinrich der Glichesaere's Isengrin's Not
(IN) in plaatsen waar het van onzen Reinaert afwijkt; IN nu vertegenwoordigde voor
hem een oudere Fransche redactie; li Plaid, de jongere Fransche redactie, had dus
niet Reinaert vertaald, maar de oudere fransche redactie overgenomen. Ik merkte
daarbij op: dat op die wijze het probleem onaangeroerd bleef, daar die oudere fransche
redactie
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reeds een vertaling zou kunnen zijn van R I a, waarin al enkele afwijkingen en
uitbreidingen voorkwamen, die dan in I N ook werden opgenomen. Ik sprak natuurlijk
in de veronderstelling van Jonckbloet. Waar men dan opwerpt, dat de theorie der
verloren redacties verouderd is, dat L. FOULET zou bewezen hebben dat li Plaid geen
omwerking is van een andere redactie(1), daar strijdt men niet tegen mij, maar tegen
Jonckbloet; gesteld zelfs, wat het geval niet is, dat de opwerping op waarheid berustte.
Trouwens in geheel deze vergelijking tusschen R I a aan den eenen, en li Plaid en
I N aan den anderen kant, moet ik eenvoudig naar mijn vroeger opstel verwijzen. 't
Volstaat hier te herinneren aan het woord van J.W. Muller: dat I N niet alleen in de
keus der avonturen, maar ook in de uitwerking, in tal van trekken en bijzonderheden,
telkens een opmerkelijke, nog niet genoegzaam opgehelderde overeenstemming
vertoont, niet met het Fransche Plaid, maar met onzen R I a(2), om te begrijpen, dat
niet alles hier zoo vlot van stapel loopt als men het wil voorstellen.
Ik had nu betoogd(3), dat er in onzen Reinaert en in I N. gelijkelijk episoden
ontbreken, die in li Plaid nog als eenvoudige uitbreidingen konden erkend worden:
één dezer (de mirakuleuze genezing van Isengrin op Coppe's graf) is een duplicatum
van een ander (de mirakuleuze genezing van den haas). Deze zelf zou reeds een
inschuifsel zijn: omdat ze verhaald wordt op een plaats waar ze geheel buiten de
ontwikkeling der actie staat. Ook werd ze wellicht aangebracht door een ander
bijgevoegde episode: de woede van den leeuw, die den haas de koorts op het lijf had
gejaagd. En deze episode opnieuw kon een uitbreiding zijn van een oorspronkelijk
beknopte aanduiding ervan, als nog in onzen

(1) Bij deze gelegenheid wordt mij het verwijt gedaan, dat ik L. FOULET'S werk niet genoeg zou
aangehaald hebben. Wellicht heeft de heer Delbouille een hooge opvatting van dit werk,
waarin andere geleerden met hem niet zullen meegaan. Het werk, hoe verdienstelijk ook, is
een pleidooi uit de school van Bédier; niet zelden geraakt het bij zijn absolutisme met zichzelf
in strijd. En waar de heer Delbouille van contes oraux spreekt meen ik, dat die ook met
Foulet's theorie weinig kunnen overeengebracht worden.
(2) Dr. J.-W. MULLER Van den Vos Reynaerde, tekstuitgave van de Kon. Vl. Academie, 1914.
Inl. XXIII.
(3) Voor de uiteenzetting moet ik eenvoudig naar mijn vroeger studie verwijzen.
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Reinaert en in Isengrin's Not. Eindelijk doet de opsomming der verschillende dieren
van het deel dat ieder had in het officie over Coppe weer als een gemakkelijke
uitbreiding aan: waar Reinaert en I N. nog eens in hun beknopte vorm tegenover li
Plaid staan. Zoodat én Reinaert én I N., indien ze beiden, onafhankelijk van elkander,
uit het Fransch hadden vertaald, op dezelfde plaatsen en in ongeveer gelijke wijze
hun model zouden hebben besnoeid.
Daartegenover is het wel niet voldoende beroep te doen op iets wat ieder
eerste-broek philoloog moet weten: dat een middeleeuwsch vertaler niet slaafsch
overzette, maar toevoegde en ook wegliet naar willekeur. Er valt hier heel wat anders
nog te verklaren, zooals men ziet.
Vóór de hand zou nu liggen, dat een oudere Fransche redactie van li Plaid al die
uitbreidingen nog niet had; want ik had dit argument nog niet gegeven precies als
bewijs voor de oorspronkelijkheid van onzen Reinaert(1). Maar van een oudere redactie
wil men nu ook niet weten(2): en dan wordt de verklaring dier uitbreidingen in li Plaid
tegenover onzen Reinaert en zelfs tegenover I N. nog lastiger. En dan zou het feit
van die weglatingen in Reinaert I op zichzelf toch eenigszins mogen opgehelderd
worden. Ook zat J.W. Jonckbloet er wel verlegen mee, daar het hier leuke en grappige
episoden geldt.
Ik betoogde verder: dat Li Plaid tot viermaal toe beweert een estoire, een escrit
te volgen, nog wel reeds op rijm, dat op gelijke wijze zou hebben aangevangen als
onze Reinaert. Dit beroep op een escrit komt alleen voor in het deel, dat met onzen
Reinaert overeenstemt en ontbreekt waar ook R I a schijnt te hebben opgehouden.
Onze Reinaert echter vermeldt nooit een geschreven bron wel echter tweemaal een
mondelinge overlevering.
Hiertegen is het weer niet voldoende met een algemeen bekend procédé van
Middeleeuwsche schrijvers voor den dag te komen: die immers gaarne geschreven
bronnen vermelden om hun ver-

(1) Al had ik er ook op gewezen, dat reeds in 't oudere Fransch een begin van uitbreiding schijnt
te zijn geweest.
(2) Die oudere redacties zijn wel niet zoo uit de lucht gegrepen als L. Foulet en M. Delbouille
het voorstellen. Wij bezitten le Plaid alleen in afschriften, die zelf onder elkander afwijkingen
uitbreidingen en interpolaties vertoonen. Heeft de nu klassieke redactie al geen zulke
uitbreidingen en inschuifsels, of omwerkingen?
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halen gezag bij te zetten(1). Ook werpe men niet op, dat ik eerst zou moeten bewijzen,
dat de vite en de walsche boeken in Willem's proloog alleen gelden voor het tweede
deel. Voor mijn doel is het voldoende dat men mij mijn, overigens zeer natuurlijke,
opvatting van den proloog als werkmethode late gebruiken. Van een petitio principii
kan hier werkelijk geen spraak zijn. Ik zeg alleen: ‘laat die verklaring van Willem
voorloopig ter zijde, omdat zij niet zeker staat.’ En dan constateer ik wat ik zoo even
als bewijs aangaf(2): het Fransche stelt zich aan als een navertelling van een ouder
gedicht, niet het Dietsch; en verwijst naar zijn bron alleen zoolang het met het Dietsch
samengaat, terwijl het Dietsch in den loop van 't verhaal nooit een geschreven bron
vermeldt.
Een ander argument had ik afgeleid uit de ongedwongene taal en rijmen van onzen
Reinaert. Ik zegde:
De taal van R I a is steeds natuurlijk; in de met li Plaid overeenstemmende verzen
doen de rijmen van R I a steeds aan alsof ze van zelf waren toegevloeid, terwijl ze
meermaals in 't Fransch gezocht schijnen; spreekwoordelijke uitdrukkingen van 't
Dietsch worden in 't Fransch gemist; li Plaid heeft vlaamsche woorden, zelfs eenmaal
wilcome op dezelfde plaats als in R I a; en hoewel willecome ook in, latere, Fransche
gedichten wordt aangetroffen, in li Plaid heeft de dichter om het te behouden last
gehad met het rijm; hij spreekt ook van Pentecoste, hoewel hij bij 't begin uit rijnmood
zijn verhaal had laten gebeuren Près l'ascension; maar onze R. speelt op eenen
Sinxendaghe, en Pentecoste moet dienen als rijm dat zou toelaten een leuke
uitdrukking van het Dietsch te behouden: wat cost Reinaerde scone tale, wat toch
wel onbeholpen wordt: Mès sa parole que li coste?
Hiertegen heeft men gepoogd het rijm Rome bij wilcome te verdedigen. Nu beweer
ik ook niet, dat het Fransch hier onzin schrijft: alleen, dat in 't Dietsch alles veel
natuurlijker klinkt. Wil men nu verder hebben, dat het Fransch hier zelfs een niet
onaardige zinspeling zou doen: ‘Que tu viennes de Rome ou de

(1) Ik vermeldde de opwerping zelfs uitdrukkelijk (blz. 42 van overdruk) en heb ze steeds
verondersteld.
(2) De heer Delbouille meent dat dit escrit een conte oral zou kunnen zijn. Dan een conte oral
en vers, (ce dit l'estoire el premier vers)? Dan toch al bestaande in 't Fransch? of in 't Dietsch?
Het begon op dezelfde wijze als in 't Dietsch.
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St. Jacques de Compostelle, sois toujours le bienvenu!’ hoewel R. genoeg wist met
welk doel Tybert tot hem kwam, dan antwoord ik, vooreerst, dat ik toch die gewrongen
uitdrukking niet te best versta: ‘De si loin que tu viennes, zegt men, je te revois avec
plaisir’. Waarom: de si loin? En wat tegenstelling ligt daarin met: sois toujours le
bienvenu? Indien men nu nog gezegd had, dat hier een trek van satire tegen de
beevaarders bedoeld werd en daarom de uitdrukking wat gewrongen is, zou ik dit
nog begrijpen(1). Wanneer men echter meent, dat onze Willem het grappige der
uitdrukking niet zou gevat hebben, dan kent men werkelijk onzen dietschen dichter
niet! Of zou hij verlegen hebben gezeten met het rijm? Maar hij kon Rome behouden!
Bij Pentecoste waagt men ook een dergelijke verklaring: ‘Sois le bienvenu, comme
le sera le jour de Pentecôte.’ Gewis wordt dit bedoeld; maar 't gebeurde toch toen
près estoit l'Ascensions, vóór O.H. Hemelvaart dus, en niet vóór Sinxen. En dat
Willem om een rijm voor Sinxendach, Sinxendaghe zou verlegen geweest zijn, is
wat te bar. En steeds blijft dan nog, dat: Wat cost Reinaerde scone tale gewis
natuurlijker en beter is dan Mès sa parole que li coste? of zelfs: Que biau parler
riens ne li coste.
Nog betoogde ik: dat enkele episoden alleen in 't Dietsch oorspronkelijk schijnen
te zijn, omdat ze alleen in 't Dietsch kunstwaarde hebben, terwijl li Plaid door zijn
zucht naar gemakkelijke uitbreiding de hoofdzaak uit het oog verloor. Dit argument
heb ik reeds in het eerste deel van deze studie behandeld. Nog voegde ik daar enkele
vergelijkingen van verzen uit het Fransch en het Dietsch aan toe. Ik verwijs voor het
juiste begrip ervan naar mijn vroegere studie; en merk daarbij op, dat de interessante
voorbeelden zelfs geheel onbesproken bleven: als de schimp op Bruin's kruin die
Renart in 't Fransch niet zien kon, en die alleen verklaard wordt uit de toestanden als
in 't Dietsch(2).

(1) 't Best laat zich 't Fransch nog verklaren als: ‘il y a longtemps que je ne t'ai plus vu; où as-tu
donc été? à Rome? à St-Jacques? Je te revois avec plaisir.’ Toch blijft dat de dichter om een
rijm met wilcome te vinden, nog al ver heeft gezocht.
(2) Als Brun li ors Renart komt dagvaarden, kan hij niet binnen: por ce que grant estoit sis cors
en blijft hij devant la barbacane. Renart nu est trait arere enmi le fonz de sa tesnere dus in
't diepste van zijn hol. Dit hol wordt als een echte burcht voorgesteld, met barbacane en
hese. Als nu Brun Renart uitvordert om buiten te komen, zegt de dichter dat Renartwel wist
dat het Brun was: reconneu l'avoit au cors. Maar hoe kon Renart uit 't diepste van zijn hol
Brun zien die vóór de barbacane was gebleven? Zoo zegde ik dat het Dietsch, waar Renaert
Bruun erkent bider tale, de hier alleen passende uitdrukking heeft. En dat is wel zeker, al
veronderstelt men nu nog dat Renart uit zijn hol Brun wel zou hebben kunnen zien. Waar
men dan vergelijkt met Grimbert die later komt en die ook door Renart erkend wordt, gebeurt
dit eerst nadat Grimbert is binnengetreden en la tesnere en nadat hij reeds dicht bij Renart
was gekomen: wat eerder bevestigt dat R. uit het diepste van zijn hol Brun niet kon zien.
Een feit is: dat de Fransche dichter zijn eigen vindingen niet voldoende realiseert. Dat cors
hier course zou beteekenen is totaal uitgesloten en verandert niets aan de zaak.
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Verder: de eigenaardigheid in het rijmsysteem van Br. I wijst op Dietschen invloed:
die eigenaardigheid bestaat niet alleen in de opeenvolging van denzelfden rijmklank
over vier of meer verzen, maar voornamelijk in het veelvuldig gebruik van rijmen
met denzelfden klank op korten afstand waardoor soms ophoopingen van zulke
assoneerende rijmen ontstaan. Welk verschijnsel, behalve in li Plaid ook in Percheval
van Chrestien de Troyen merkwaardig zou zijn(1).
Nog de eigenaardige kunstwaarde en de bijzondere geest van li Plaid zijn te
verklaren uit een Dietsch origineel. Die bijzondere geest bestaat in mindere en kiescher
satire, hoewel die ook niet afwezig is; zuiverder anthropomorphisme. Gewis is in 't
Fransch dit anthropomorphisme nog sterk genoeg, ook in het deel dat met onzen R.
Ia overeenstemt. Maar zoodra die overeenstemming ophoudt, zoodra RIa niet meer
de leiding gaf, vervalt het Fransch opnieuw in al het grove en ergerlijke
anthropomorphisme van andere fransche branches.
Men antwoordt hierop: dat dit onderscheid niet gerechtvaardigd zou zijn, daar ook
in 't eerste deel zulke anthropomorphische trekken voorkomen. Gewis! Maar niet
zoo grove, zoo ergerlijke! Men vermeldt: ‘N'est-ce pas dans la première partie du
Plaid qu'on voit le lion assembler sa cour, Brun et Tybert éperonner leurs montures,
la mule de Grimbert aller l'amble, Hersent rougir de honte et Renart porter l'anneau
que lui a donné la reine?(2)’ Van al deze trekken is juist de laatst-genoemde

(1) Zie mijn studie, blz. 38.
(2) Ik zelf had al die bijzonderheden reeds aangewezen (blz. 44 overdruk) maar reeds uitdrukkelijk
tegen de vergissing gewaarschuwd, waar ik het v. Renart mist l'anel en son doi (v. 1459) uit
het tweede deel tegenover de anthropomorphismen uit het eerste stelde.
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inderdaad overdreven en grof. Maar die komt niet voor in het eerste deel: die staat
in het slot! Hoe heeft men dat niet geweten? En daarnaast is er hier nog spraak van:
aderlating, baden, koppen zetten, praalbedden om op te rusten enz. enz. Zooals E.
Martin reeds had opgemerkt: ‘A la fin de la branche (br. I.) on croit sentir un certain
affaiblissement de la force poétique de l'auteur. On trouve dans les derniers vers de
la br. I les mêmes inventions forcées et invraisemblables qui impriment un caractère
tout particulier à la continuation de cette branche, à Ia’(1). Niet ik dus, heb dit
onderscheid uitgedacht om mijn stelling te bevestigen: het werd reeds lang gemaakt.
Dit heeft ons reeds bij het volgende argument gebracht: het slot van li Plaid is
zwak en onbeholpen: als van iemand die een mooi onvoltooid gebleven werk op
eigen krachten heeft willen voortzetten.
Dat dit slot inderdaad veel zwakker is werd reeds algemeen erkend; en we hoorden
zoo even nog E. Martin dit verklaren. Deze meende zelfs dat dit einde, waar het
verval in de kunst begint, reeds het werk zou zijn van een voortzetter, die dan nog
het vervolg van Br. I, nl. Ia, (in Martin's uitg.) zou hebben gedicht. Ook hier heb ik
zelf persoonlijk niets nieuws gebracht, maar mijn betoog gesteund op wat door de
kritiek reeds was vastgesteld. Alleen leggen wij dit verval in de kunst uit, door het
feit dat de Fransche dichter hier geen steun meer vond in zijn Dietsch model en, naar
Franschen geest op eigen wieken, een slot heeft toegedicht.
Als laatste argument had ik behandeld: dat het Fransch, ondanks zijn grootere
voortreffelijkheid in dit opzicht tegenover andere branches, toch nog zeer vele
anthropomorphische trekken

(1) MARTIN Observations, 12. Ook zelfs L. FOULET, o.c. blz. 340 voelt dat er hier verschil
bestaat, waar hij zegt: c'est surtout vers la fin de la branche que l'auteur a usé et même abusé
de cette image’ (om de dieren te paard te laten rijden) en waar hij verder het veel grover
anthropomorphisme van dit slot bespreekt. En Gaston PARIS had reeds in verband hiermee
gesproken van anthropomorphisme excessif (ib. p. 341). En L. FOULET vermeldt daar alleen
dit paardrijden, en de ridderlijke beeldspraak. Zonder een zekere maat van anthropomorphisme
is het dieren-epos onmogelijk. Wat in de zeden en gewoonten der dieren eenige gelijkenis
vertoont met zeden en gewoonten der menschen, als vergaderen, vechten, anderen belagen,
samenzweren, enz.; mag aldus anthropomorphisch voorgesteld worden. Anders wordt het
anthropomorphisme grof: als te paard rijden, banieren dragen, speren steken, aderlaten, ringen
dragen, enz....
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heeft, welke dan door den Dietschen dichter, zoo deze vertaalde, stelselmatig alle
zouden zijn geweerd geworden: wat ik, bij de beroemdheid van li Plaid als kunstwerk,
bij de algemeen heerschende mode in fransche dierenverhalen, bij de sterke
ontwikkeling van dit anthropomorphisme in de eerste helft der XIIIe eeuw, als uit de
Lutgart blijkt, voor hoogst onwaarschijnlijk hield.
Nu wij echter uit Willem's werkmethode meenen te moeten besluiten, dat deze dit
wel gedaan heeft, zullen wij voorloopig dit argument laten vallen, al moeten we er
later op terugkomen.
Nog enkele andere bijzonderheden in denzelfden zin zouden hieraan mogen
toegevoegd worden.
Zoo is het b.v. wel treffend, dat de naam Lanfroi van Li Plaid in R.Ia zeker geluid
heeft Lamfreit. Alhoewel in 't Comb. hs. binnen het vers gewoonlijk Lamfroit staat,
het rijm heeft telkens eit (v. 647, 699); het Dycksche hs. heeft Lamfreit en zoo ook
het Latijn Lamfreidus-Lamfreit nu is stellig ouder dan Lamfroit en moet reeds in zeer
vroegen tijd zijn ontstaan: uit het lat. vrije e is ei ontwikkeld, dat in ofr. reeds zeer
vroeg tot oi is geworden. In Lamfreit hebben we, in alle geval, een vorm, die niet uit
Lamfroi is overgenomen. Uit dit Lamfreit in het Dietsch besloot SUDRE dan ook
vroeger, dat er een oudere redactie van het Fransche Plaid moet hebben bestaan, met
zulk een vorm met ei, waaruit dan Lamfreit zou afstammen. Maar kon de dichter van
R.Ia den naam niet veeleer uit de mondelinge overlevering hebben gehad, zooals hij
trouwens hierbij juist aanteekent, (v. 648); werkte hij niet met mondelinge
overleveringen, eerder dan volgens een Fransche bron?(1) Lamfroi toch is de vorm
die in alle bekende handschriften van br. I voorkomt. Wij hebben er tot nog toe niet
het minste bewijs voor, dat het daar ooit Lamfrei heeft geluid. Was dan onze R.Ia
een vertaling, had onze dichter dus in zijn bron Lamfroi, hoe komt het dat hij daaruit
Lamfreit heeft gemaakt, als dit, onder den invloed van zijn voorbeeld, gewis Lanfroit
zou zijn. Bij gelijke naamvorming heeft R.Ib reeds Jofroet.
Iets dergelijks mag gezegd worden van den vorm Isingrime. Het Dycksche hs.
heeft gewoonlijk Isegrim; in de rijmen echter wordt die vorm soms weersproken,
hoewel ook hier Isingrime ver-

(1) Zie J.W. MULLER De twee dichters van Reinaert I in Ts. Ned. T. en L. XXXI (1912), blz.
200-201.
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zekerd wordt: misschien moeten in: im rijmen eerder naar den vorm Isingrim worden
gewijzigd (pelgrym: Isingryn b.v., v. 3015-16). Bij dezen stand van zaken merkt J.W.
MULLER te recht op: ‘De oude Germaansche, Dietsch-populaire, vorm met -m is dus
blijven voortleven in de mondelinge Dietsche overlevering, in Nivardus' Ysengrimus
en ook in den Reinaert, doch hier, naar 't schijnt, overvleugeld door den Romaanschen,
Walsch-literairen vorm met -n uit den Renart en den Mhd. Reinhart; een bewijs,
hoeveel dieper wortelen de verhalen in de volksoverlevering onzer Dietsche landen
hadden geslagen dan in de oostelijk-Duitsche(1)’.
In R.Ia komt de naam slechts tweemaal voor in het rijm: eens als yme (: ryme, vv.
231-232); eens als ine: (pine, vv. 1566-67), wat alleszins zonderling moet heeten.
Het rijm ime is in het Dietsch veel minder rijk dan het rijm ine. Als wij nu zien dat
onze dichter een neiging vertoont om hetzelfde rijm op eenigen afstand te herhalen,
dat hij in een korte passage, b.v. nadat hij over Hermeline was komen te spreken,
dien naam tweemaal in het rijm herhaalt (1408-26); dat hij met een vorm Ysengrine
gemakkelijk rijmen kon; als we dan verder waarnemen, dat het Dyck'sche handschrift
in R.Ia den naam steeds schrijft Isengrim, mogen wij dan niet als nagenoeg zeker
aannemen, dat de vorm van den naam voor R.Ia inderdaad was: Isengrim, waarom
die moeilijk rijmende naam ook weinig in 't rijm werd gebruikt?(2)
Maar dan stond hij ook weer niet onder den invloed van een Fransch voorbeeld:
hier toch is de naam steeds Isengrin. Dat heeft geen na-dichter tot Isengrim kunnen
maken, dan omdat de Dietsche traditie, den naam van den wolf aldus had gevestigd.
Zoodat de vorm Isengrim wel mag pleiten voor eigen Dietsche dierenverhalen,
waarvan het bestaan overigens ook van elders genoeg vaststaat, zelfs reeds uit de
zinspelingen van R.Ib op uit Fransche branches

(1) Ibid. blz. 229, n. 2.
(2) Ik weet wel dat Mr. L. WILLEMS, in zijn Etude sur l'Ysengrinus Gand 1895, het er voor houdt
dat de naam van den wolf Ysengrinus zou zijn en niet Ysengrimus, dat dus het Latijnsche
gedicht van Nivardus Isengrinus moet heeten. Maar zijn bewijsvoering, zoover ik zie, steunt
hoofdzakelijk op een beschouwing, die juist zou moeten bewezen worden: dat de naam een
latiniseering is van het Fransch Ysengrin. Is Isengrin geen verfransching van het
oorspronkelijke Isengrim? In alle geval in de Dietsche traditie schijnt Isengrim oorspronkelijk
te zijn.
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onbekende sproken en sagen(1). Maar waarom dan alleen mondelinge overleveringen?
Waarom ook niet reeds literaire? Waarom alles willen verklaren uit folklore en
volksvertellingen? Ik voor mij geloof weinig aan de scheppende verbeelding van het
volk als zoodanig, en neem het op voor den dichter, waar zulke vertellingen
dichterlijke trekken vertoonen, of literaire bemoeiingen verraden, als reeds het noemen
van dieren bij een eigennaam, Isengrim.
Wanneer wij dan vóór onzer Reinaert toch eigen Dietsche dierenvertellingen
moeten aannemen, waarom zouden die dan ook al niet eenigen kunstvorm hebben
gehad? Kan het dan nog zoo vreemd aandoen, dat wij R.Ia daartoe rekenen? dat wij
in R.Ia één dier eigene autochtone dierenverhalen zien?
Een laatste belangrijke beschouwing moge hier nog plaats vinden.
Niet aprioristisch heb ik de verhouding van R.Ia tot Li Plaid onderzocht, met het
oog alleen op aanduidingen die voor de oorspronkelijkheid van het Dietsch in
aanmerking konden komen. Ook op sporen van bewerking, op teekenen van navolging
heb ik gelet. Ik heb die in R.Ia niet ontdekt. Maar niet zoodra zijn we op 't neutrale
gebied aangeland, na Reinaert's komst ten hove, of al dadelijk worden we door een
duidelijke aanwijzing van navolging in onzen Reinaert getroffen.
In het Fransch begint Renart onmiddellijk zijn pleidooi, zonder dat hem gezegd
was geworden, waarvan hij beschuldigd werd. Eerst tegen Bruns, dan tegen Tybert,
dan tegen Ysengrin. Het Dietsch vertoont hier reeds bij 't begin de werkmethode van
Willem. Hij laat Reinaert niet dadelijk uitpakken met zijn zelfverdediging. Reinaert
gebaart alsof hij van niets wist, alsof hij niet eens vermoed had waarom hij gedagvaard
werd. Hij groet dan ook den koning, legt een plechtige belijdenis af van zijn
onwankelbare trouw, maar drukt de vrees uit dat hij door zijn vijanden, door de
schalken, die zich in de gunst van de vorsten weten te dringen, bij den koning zou
belasterd zijn. Dat lokt dan ook het antwoord van den koning uit: ‘Uw trouw? die
hebt gij wel getoond in de wijze waarop gij mijn boden Bruun en Tybert mishandeld
hebt’. Wat

(1) Hierbij teekende ook M.L. WILLEMS reeds aan: Blijkbaar hebben wij bij alle deze toespelingen
te doen met herinneringen aan eene vroegere Dietsche Reinaert-literatuur. De nieuwe proloog
van den Reinaert, a.c. in Versl. en Meded. K. Vl. Academie, 1920, blz. 175.
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dan heel gepast en heel natuurlijk, Reinaert's verdediging hiertegen aanbrengt. De
koning had niet gesproken van Ysengrim. En ook Reinaert zal er niet van gewagen.
Trouwens, Ysengrim's aanklacht tegen Reinaert, die de spil uitmaakt van het Fransche
gedicht, krijgt in het Dietsch weinig ruimte en wordt er als iets bijkomstigs behandeld.
Merkwaardiger wijze nu toont Reinaert's rede, dat ze hier plots afgebroken werd.
Na de verdediging tegen Brun en Tybert, waar in het Fransch de verdediging tegen
Ysengrin komt, die in 't Dietsch moest wegvallen, gaat de dichter voort:
Voert sprac Reynaert: ‘coninc Lyoen, enz.
(v. 1834).

de verdediging tegen Isengrin wordt weggelaten en wat Reinaert voort sprak sluit
aan bij Renart's smeeking aan het einde van zijn rede. Vgl.:
Wildi mi zieden ofte braden
Ofte hanghen ofte blenden,
Ic ne mach hu niet ontwenden...
Bi Gode, al slouchdi mi doot
Dat ware eene crancke wrake...
(1834-1846)

bij:
Et si me face ardoir ou pendre:
Qar ne me puis vers lui deffendre.
Ge ne sui pas de grant puissance.
Mes ce seroit povre venchance...
(1273-76)

Dit is nu een plaats, die onomstootelijk bewijst, dat hier het Dietsch van het Fransch
afhangt. Wel zou men kunnen opwerpen dat het Dyck'sche handschrift in plaats van
‘voert sprac Reynaert’ hier heeft: ‘Hort, sprac Reynaert’. Maar dat verandert wel
niets aan de zaak: het Dietsch heeft hier het Fransch klaarblijkelijk afgebroken: een
minder passend deel werd weggelaten, maar 't verband uitdrukkelijk gelegd.
Men toone mij nu in R.Ia één enkele zulke plaats, en ik geef mij gewonnen.
Misschien heb ik niet goed genoeg gezocht: dan
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heb ik in alle geval een weg aangewezen, voor hen die de prioriteit van het Fransch
willen verdedigen, langs welken zij wellicht tot eenig resultaat kunnen komen. Maar
mag het feit, dat totnogtoe niets zoodanigs in R.Ia ontdekt werd, dat echter al dadelijk
waar de hand van den tweeden, navolgenden, dichter werd vermoed, zulk een plaats
voorkomt, hier niet bij de argumenten ten voordeele van de oorspronkelijkheid van
R.Ia gevoegd worden?
Zoodat van Reinaert's komst ten hove zeker de tweede dichter reeds aan 't werk
is. Wel laat men dit tweede deel gewoonlijk wat later beginnen, na Reinaert's
veroordeeling. Maar vermoed werd toch ook reeds, dat de voortzetter al sterk vroeger
had ingegrepen.
Zoo doet ons de onderlinge vergelijking van onzen Reinaert met Li Plaid toch nog
een reeks feiten aan de hand, die voor de prioriteit van het eerste deel van het Dietsch
gedicht blijven pleiten. Gewis kennen wij niet aan alle dezelfde bewijskracht toe;
gewis nemen ook wij aan, dat meer dan één beschouwing verzwakt is geworden, nu
wij den kunstzin en de werkmethode van Willem hebben leeren kennen: hieruit zou
veel van wat wij in R.Ia als juister gezien, als nauwkeuriger, als psychologisch
gemotiveerder hebben doen gelden, voldoende kunnen verklaard worden. Maar
daarnaast zijn er andere genoeg, die nog zoo niet hun beslag hebben gekregen, en
hebben wij er zelfs nog enkele aan toegevoegd.

Bevestiging van Arnout's oorspronkelijkheid uit het dubbel auteurschap.
Wat wij zoo langs den weg der analyse en der vergelijking hebben gemeend te mogen,
ja te moeten besluiten, wordt langs een geheel anderen weg bovendien nog bevestigd.
Naast de feiten die wij hebben beschouwd staan een reeks andere, die het eerste
deel van onzen Reinaert bepaald tegenover het tweede stellen(1). Allerlei taal- en
stijlbijzonderheden laten

(1) Over dit dubbel auteurschap zie J.W. MULLER, De twee dichters van Reinaert I in Tijdsch.
Ned. T. en Letterk. XXXI (1912), blz. 177-276; G.G. KLOEKE. Het aandeel van Willem en
Aernout in den Reinaert I, ib. XXXVIII (1919) blz. 34-64; Mr. L. WILLEMS. De Nieuwe
proloog van den Reinaert en het Arnout-vraagstuk, in Versl. en Med. kon. Vl. Academie,
1920, blz. 157-203; J.-W. MULLER, Aernout en Willem als de twee dichters van Reinaert I
gehandhaafd, Tijds. Ned. T. en Letterk., XLI (1922) 65-114.
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duidelijk twee dichters onderscheiden. Alleen reeds de verschillen in den
woordenschat geven, zooals Prof. J.W. Müller terecht opmerkt ‘een grondslag van
objectieve feiten stevig genoeg om voorloopig inderdaad tot een dubbel auteurschap
te besluiten(1)’. Anderen meenen zelfs, dat nauwelijks meer aan de juistheid van deze
opvatting kan getwijfeld worden(2). Wel is waar komt soms verzet, als van wegen
onzen geachten collega, Mr. L. Willems. Deze zal meer op punten van overeenkomst
tusschen beide deelen wijzen, om daaruit te besluiten, dat de definitieve redactie van
onzen Reinaert, zooals wij die nu bezitten, het werk van slechts één dichter is, van
Willem. Maar ook hij neemt onder Willem's bronnen een Dietsche bron aan (volgens
hem R.Ib, dat afzonderlijk zou bestaan hebben, maar door Willem werd omgewerkt),
zoodat hij zelf aan het einde van zijn opstel schrijft, dat het verschil tusschen hem
en de aanhangers van het dubbel auteurschap veel geringer is ‘dan men bij het eerste
zicht zou gelooven. Wij zijn het eenvoudig oneens over den graad van omwerking’
der Dietsche bron. Zoodat ook hij ten slotte twee auteurs erkent, zóó echter dat het
werk van den eersten door den tweeden wellicht sterk is gewijzigd en grootendeels
in zijn eigen taal en stijl omgezet geworden. Dit dubbel auteurschap is dus lang niet
opgegeven, als de heer Delbouille meent(3).
Bij die reeds bekende bewijzen voor een verschillenden oorsprong van R.Ia en
R.Ib zou men er nog andere kunnen voegen. Zoo pleit b.v. Reinaert's dubbele biecht,
een eerste maal in R.Ia (w. 1443-1691) een tweede maal in R.Ib (vv. 2063-2140)
n.m.m. sterk in dien zin.
Wat mij echter hierbij voornamelijk treft is dit:
De dichter van Reinaert Ia werkt met korte episoden, die elkander opvolgen in
snellen, beknopten verhaaltrant met bonte verscheidenheid. De dichter van Reinaert
Ib werkt veel meer episch: van Reinaert's veroordeeling af breidt het gedicht zich
uit, in één enkele groote episode, waaromheen alles bij- of onder-

(1) J.-W. MULLER a.c. blz. 197.
(2) G.G. KLOEKE a.c. blz. 34; ook W. BRAUNE, Die zwei dichter des Reinaert in Paul u. Braune
Beiträge, XLIV (1919) blz. 100.
(3) a.c. blz. 24.
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geschikt wordt, Reinaert's duel met den koning. Hier wordt alles breedvoerig
ontwikkeld en tot een machtig geheel opgebouwd. In zulk een onderscheid meen ik
duidelijk, twee verschillende dichters-temperamenten te erkennen.
Nu zal men dit willen verklaren uit het feit dat het eerste deel getrouwer het Fransche
model zou hebben gevolgd, terwijl het tweede een vrije, oorspronkelijker bewerking
zou zijn. Een verklaring is dit wel niet.
Waarom zou de dichter van het tweede deel met het bepaald episch temperament
niet even goed ook het eerste episch hebben behandeld? Indien hij voor het slot van
zijn avontuur zoo sterk is afgeweken van zijn voorbeeld, waarom zou hij dat niet
voor het eerste hebben gedaan? Was hij voor het eerste deel min of meer door het
Fransch gebonden, waarom dan ook niet voor het tweede? Zelfs indien hij de voor
hem onbeholpen en ongemotiveerde ontknooping van het Fransch had willen
waarschijnlijk maken, zoo had hij dit met enkele lichte wijzigingen reeds kunnen
doen; zooals hij in 't eerste deel had gedaan; b.v. voor de episode bij het prioreit van
zwarte nonnen, die ongeveer dezelfde lengte bewaart als in Li Plaid en toch hier
uitstekend gebouwd is.
Daarbij komt dat de dichter van R.Ib het prachtig bewijs heeft geleverd, dat hij zeer
oorspronkelijk werk vermocht tot stand te brengen. Hij heeft, wellicht bekende ook
onbekende of door hem zelf uitgedachte, motieven zóó onder elkander weten te
verbinden, dat hij zijn gedicht tot iets eenigs heeft gemaakt onder de dierenverhalen.
Verder heeft hij zijn verhaal in een uitsluitend Vlaamsche lucht gebaad: dat was ook
wel reeds eenigszins het geval voor het eerste deel, zonder nochtans dat dit bepaald
Vlaamsch karakter daar zoo sterk uitkwam; want ook het eerste deel speelt wel in
Vlaanderen; maar mist toch de zoo talrijke, zoo duidelijke, zoo kenschetsende
zinspelingen van het tweede op Vlaamsche toestanden, Vlaamsche plaatsen en streken,
Vlaamsche vertelsels, enz. Alles gebeurt hier bij of in het zoete Land van Waes of
beweegt zich van daar uit. Alles krijgt hier ook een anderen toon: wij zijn hier buiten
de gewone wereld, in een andere sfeer dan in de R. branches: met de geheime
samenkomsten en beraadslagingen in woestenijen en in 't holle van de nachten, met
de samenzweringen en de verborgen schatten, met de wijde vertakkingen en de
donkere intrigues, onheilspellend, grootsch,
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somber, toch nog steeds zuiver binnen het leven der dieren gehouden(1).
Hoe zou dan een dichter als de onze, die zich toch wel zijn artistiek kunnen is
bewust geweest, die immers niet meer bij zijn proefstuk was, voor 't geval dat hij
louter naar een volledig Fransch voorbeeld had gewerkt, zich in een eerste deel nog
zoo eng bij zijn model hebben aangesloten, om het dan in een tweede op gansch
andere, op eigenmachtig zelfstandige wijze te behandelen?(2)
Zoodat er voor het dubbel auteurschap van onzen Reinaert toch heel wat kan
gezegd worden.
Welnu, wie het dubbel auteurschap aanneemt, zal ook genoodzaakt zijn, meenen
wij, de oorspronkelijkheid van R.Ia te verdedigen. Zoolang dit dubbel auteurschap
vaststaat, zal men er moeilijk buiten kunnen R.Ia als een autochtoon Dietsch gedicht
te beschouwen. Wij zouden haast durven te beweren, dat beide samen staan en vallen.
Niet dat we dit zoo apodictisch kunnen bewijzen; maar in de wetenschap zet zich
soms een overtuiging vast, al berust die slechts op vermoedens, omdat deze geboren
zijn uit het gewone verloop van 't menschelijke doen, en zich opdringen door hun
natuurlijkheid.
Want, vooreerst, twee auteurs voor een vertaling van een betrekkelijk kort gedicht
(geen 2000 vv.) is op zich zelf reeds onwaarschijnlijk. Dit laat reeds verschillenden
oorsprong voor het door ieder van beiden bewerkte deel veronderstellen.
Zulke veronderstelling is zoo natuurlijk, dat juist de theorie van het dubbel
auteurschap zelf sterk door het bewustzijn van een oorspronkelijk gedeelte in den
Reinaert is beïnvloed geworden.

(1) Vgl. hierover J.-W. MULLER, De twee dichters enz. a.c. blz. 218. Ook Prof. MULLER zal dit
echter wel niet zoo tragisch bedoelen.
(2) In mijn vorige studie had ik gezegd dat RIb wel naar het Fransch was gevolgd, o.a. omdat
‘ware de Fransche dichter hier de navolger, dan zou hij, met zulk een model vóór zich als
onze Reinaert, er toch wel wat anders van gemaakt hebben... (VMA., Juni 1929, blz. 000).
Hierbij heeft men mij de opwerping gemaakt, dat dit ook zou gelden voor het eerste deel,
dat immers ook zoo voortreffelijker is dan Br. I. Ja, maar die voortreffelijkheid valt veel
minder in 't oog, omdat het daar nog losse episoden geldt, die slechts beter gebouwd zijn dan
in 't Fransch, wat het Fransch, dat meer naar de bijzonderheden gaat veelal heeft kunnen
ontsnappen. De zoo voortreffelijke, zoo uitstekend gemotiveerde ontknooping echter van
RIb kon hij onmogelijk niet ingezien of aangevoeld hebben; met zulk een ontknooping vóór
zich kon hij onmogelijk zulk een onbeholpen slot hebben geschreven als 't zijne.
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Toen de voorstanders van het dubbel auteurschap, als Prof. J.-W. Muller, hun theorie
opstelden, verdedigden zij ook tevens het min of meer onafhankelijk karakter van
R.Ib, dat zij als het werk van den eersten auteur beschouwden. Deze stelling werd
wel is waar later opgegeven; het dubbel auteurschap echter behouden, omdat dit ook
al te duidelijk was gebleken. Maar men heeft er dan niet verder aan gedacht te
onderzoeken, of men zoo soms de oorspronkelijkheid van R.Ia niet moest aannemen.
Want dan kwam het onvoltooide R.Ia tegenover het voltooide Li Plaid te staan.
En dit is nu de natuurlijke verklaring, die dadelijk opkomt bij twee werken, waarvan
het eene onvoltooid, het andere voltooid is: het onvoltooide gaat vooraf, zoolang
men geen reden kan aangeven waarom het zou volgen. Indien nu de dichter van R.Ia
navolgde en Li Plaid verwerkte, dan ziet men niet in, waarom zijn gedicht onvoltooid
zou zijn gebleven. Hij had dan den geheelen Plaid vóór zich; daarvan had hij reeds
± 1300 vv. bewerkt; er bleven hem nog ± 330 vv. over. Waarom zou hij zijn vertaling
hier plots hebben afgebroken? Zou hij soms een schielijken dood gestorven zijn? Dit
blijkt wel weinig. Want zijn deel maakt toch een afgerond geheel uit, dat gaat tot aan
Reinaert's komst aan 't hof, of tot aan zijn veroordeeling; alleen de ontknooping van
't verhaal bleef nog achter. Van een plotse onderbreking door den dood schijnt dus
wel geen spraak te kunnen zijn. Waarom zou hij dan met zijn vertaling niet zijn
voortgegaan?
Is echter R.Ia een oorspronkelijk gedicht, dan krijgt dit onvoltooid-blijven een
zeer waarschijnlijke verklaring. Onze dichter kan dan met zijn werk een eind weegs
gevorderd zijn geweest; hij had Reinaert aan 't hof gebracht. Maar nu kan hij niet
juist meer geweten hebben, hoe hij het aan boord zou leggen, om er hem behoorlijk
uit te laten vrijkomen. Hij werkte, zooals nog velen doen, zonder precies op voorhand
te hebben bepaald, hoe alles zou afloopen. Hij heeft dan naar een goede ontknooping
moeten zoeken, en zijn werk wat laten rusten, tot hij een degelijk slot gevonden had.
Of had hij wellicht weinig meer dan enkele losse episoden: de knepen van Reinaert
om 's konings boden te verschalken; dat zóó wel niet af was, dat nog kon voortgezet
worden, dat echter ook zonder slot toch eenigszins op zich zelf alleen kon staan?
Wij bezitten in onze literatuur nog zoo een werk, dat door een eersten dichter werd
onvoltooid gelaten, en door een tweeden voortgezet: de Walewein. Waarom Pennine
dit niet voltooide,
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weten we niet. Vostaert zegt alleen, dat Pennine niet wel bedacht was door de jeeste
niet ten einde te brengen, want zoo verliest de dichter met den roem, bede pine ende
arbeide. Hier hebben we eveneens te doen met een oorspronkelijk werk. En hier ook
ligt het vermoeden vóór de hand, dat Penninc zijn uiterst ingewikkelde geschiedenis
niet tot een behoorlijke ontknooping heeft weten te brengen en gewacht heeft tot hij
iets passends had ontdekt. Maar hier zou men ten minste nog kunnen veronderstellen,
omdat zijn gedicht zoo lang was geworden, dat hij er genoeg van had, en 't maar
heeft laten steken. Wat bij een gedicht als den Reinaert moeilijk het geval is geweest;
in 't bijzonder niet, zoo de auteur slechts vertaalde. Wat daar nu ook van zij: ook hier
zien wij een oorspronkelijk dichter zijn werk niet voltooien. Is hetzelfde niet gebeurd
met R.Ia?
Nu vindt de heer Delbouille het zeer onwaarschijnlijk, dat dan dit gedicht, nog
onvoltooid, zou zijn verspreid geraakt. Maar wat is daar onwaarschijnlijks in? Waarom
zou de dichter, als volksdichter, zijn werk, zelfs onvoltooid, al niet hebben
voorgedragen? Het was immers zoo al grappig genoeg. Waarom zou het in dien vorm
al niet zijn verspreid geraakt? Hoe kon een gedicht al niet in omloop komen? Ook
Penninc's onvoltooide Walewein was verspreid geraakt. Men denke nog b.v. aan
Veldeke, die jaren lang verhinderd werd zijn Eneide te voltooien, omdat zijn
handschrift, na een lezing uit het afgewerkte deel, hem was ontfutseld geworden.
Men wachtte immers lang niet altijd tot een gedicht af was, om er uit voor te lezen.
En kon er dan ten slotte, als dit wel meer gebeurt, en ook met Walewein schijnt
gebeurd te zijn, van uitstel geen afstel zijn gekomen, zoodat Reinaert's avonturen
voor goed onghemaket bleven, daar Arnout ze nooit volscreven, voltooid, had(1)?
Zoodat, wat men onwaarschijnlijk noemt, alleen waarschijnlijk blijkt te zijn;
onwaarschijnlijk is veel meer, dat, zoo Arnout vertaalde, hij zijn vertaling niet zou
hebben afgewerkt.
Nog een opmerking van belang. Bij de veronderstelling van het dubbel auteurschap,
zonder de oorspronkelijkheid van het eerste deel, zou de tweede auteur niets anders
hebben gedaan, dan juist de vertaling van hetzelfde werk, waarmee de eerste reeds

(1) Mijn tegenspreker, zooals men ziet, vindt gemakkelijk onwaarschijnlijkheden in de stellingen
van anderen. Wij hebben reeds meermaals gelegenheid gehad er op te wijzen.
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begonnen was, voort te zetten. Maar dan begrijpt men moeilijk, hoe hij met nadruk
zou verklaren, dat hij de vite had doen zoeken. De eerste had ze immers reeds gezocht;
ze was bekend. Zegt men, dat de tweede auteur ze niet bezat, en ze dus opnieuw
moest zoeken, of liever, eenvoudig zich moest aanschaffen, dan begrijpt eenieder
dat het de moeite niet waard was zoo iets te vermelden: hij had dan zelfs minder
gedaan dan de eerste, die zich nog op de hoogte had moeten brengen van de literatuur
en van het bestaan dier vite. Daarom dunkt mij die uitdrukkelijke vermelding van
wegen Willem, dat hij de vite dede soeken, er op te wijzen, dat hij hier wat anders
gedaan had dan de eerste, die de vite niet had moeten zoeken, daar hij ze zelf
gedeeltelijk geschreven had. Zulk een uitdrukking zal echter natuurlijk eerst in de
pen komen, indien het werk van den eerste geen vertaling was van hetzelfde gedicht,
maar iets waarvoor deze geen model had gezocht, dat hij dus zelf had gemaakt,
waarom de tweede, om het te voltooien, het in een andere taal afgewerkte gedicht
heeft doen zoeken.
Wil men nu hebben dat niet R.Ia, maar R.Ib, het werk zou zijn van den eersten
auteur? Dat verandert al heel weinig aan onze bewijsvoering. Trouwens, dan was
R.Ib in alle geval oorspronkelijk: men vertaalt geen ontknooping; men begint niet
met het slot.
Maar R.Ib is ongetwijfeld het werk van den tweeden auteur. Zooals wij in het
eerste deel dezer studie aantoonden, heeft de tweede auteur de in 't Fransch geboden
ontknooping gekend en deze naar eigen geest en inzicht uitgewerkt. Het is ook
ondenkbaar, dat er in 't Dietsch een afzonderlijk gedicht zou hebben bestaan in den
aard van R.Ib, dat feitelijk weinig meer dan de ontknooping van een ander gedicht
kon zijn; en dat Willem dan in't Fransch een gedicht zou hebben gevonden, dat als
eerste deel van dit Dietsch gedicht er van vóór kon aan toegevoegd worden, welk
Fransch gedicht bovendien ook reeds dezelfde ontknooping zou hebben gehad.
Zoodat de theorie van het dubbel auteurschap toch ook wel sterk pleit ten voordeele
van de oorspronkelijkheid van R.Ia. Zoodat al wat wij ten gunste van die
oorspronkelijkheid hadden bijgebracht en hierboven hebben gemeend te mogen
staande houden en bevestigen, nu nog gesteund wordt door wat voor het dubbel
auteurschap van den Reinaert kan worden geldend gemaakt, dat ten minste in dezelfde
richting wijst.
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Het aandeel van Arnout en Willem.
Hoe kunnen wij nu dit resultaat overeenbrengen met wat wij reeds vroeger hadden
bereikt?
Want omdat een reeks feiten duidelijk pleit voor de eenheid der redactie van onzen
Reinaert, mogen wij nog niet, zonder meer, een andere reeks feiten, die in een andere
richting wijzen en twee dichters veronderstellen, over het hoofd zien. Wij moeten
beide reeksen trachten op te nemen in een hoogere synthese, die zoowel de eene als
de andere voldoende verklaren kan.
Wij meenen dan:
Dat een eerste Dietsche dichter een oorspronkelijk Reinaertverhaal heeft opgesteld;
van welken aard ook dit is geweest, of dit nog gedicht was in den lossen volkstrant
en nog behoorde, tot de oudere dieren-verhalen op rijm, die toch wel vóór de
letterkundige ontwikkeling van het genre zijn in omloop geweest, kunnen wij moeilijk
achterhalen. Om een of ander reden is dit gedicht niet voltooid geworden: was het
misschien nog sterk episodisch, wat losse verhalen aaneengeschakeld? Een Fransch
dichter verwerkt dit in zijn taal en voegt er een slot aan toe, zoodat het geheel nu
epischen vorm aanneemt. Nu komt een ander Dietsch dichter, die het jammer vindt
dat R. 's avonturen in 't Dietsch onvoltooid bleven. Hij ziet hoe dit in 't Fransch was
voltooid geworden. Hij neemt de hier geboden ontknooping over, doch behandelt ze
op zijn eigen geniale wijze; nadat hij ook het oorspronkelijke gedicht geheel naar
eigen inzicht en kunstsmaak verwerkt en opgenomen heeft.
Zoo zou onze R. niet meer het oorspronkelijke gedicht hebben behouden in den
vorm dien de eerste dichter er aan had gegeven. Veel wellicht heeft Willem er van
bewaard; maar veel ook gewijzigd; en de geheele Reinaert draagt nu den stempel
van Willem's ongeevenaarde kunst. Iets dergelijks is gebeurd b.v. met den Alexander
van Pfaffe Lamprecht in 't Duitsch. Dit werk, in 't begin der XIIe eeuw nog geheel
in den lossen volkstrant geschreven, werd op het einde dier eeuw door een anoniemen
dichter geheel omgewerkt volgens de eischen der nieuwe door VELDEKE daar
ingevoerde rijmtechniek, en met een uitvoerige voortzetting(1).

(1) Zie onze studie Veldeke's onafhankelijkheid tegenover Eilhart van Oberg en den
Straatburgschen Alexander gehandhaafd in Versl. en Med. der K. Vl. Acad., 1929, in 't
bijzonder blz. 919. en vlg.
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Dit was trouwens een gewoon procédé bij de makers van zoogenaamde suites of
voortzettingen: zelden werd daarbij het oorspronkelijke gedicht ongerept gelaten.
Wij moeten hiervoor al niet verder gaan dan bij onzen eigen Reinaert, waartoe immers
ook een voortzetting werd gedicht, R. II, die R.I evenmin ongeschonden heeft
bewaard.
De strekking om de episoden psychologisch te motiveeren en uit zichzelf op te
bouwen komt hoogst waarschijnlijk wel van Willem. Wat echter de behandeling van
het anthropomorphisme betreft: hier zal de oudere dichter het voorbeeld hebben
gezet; en Willem heeft dan nog kunstsmaak genoeg gehad om zich niet door den
Franschen geest te laten verleiden, maar zijn Dietsche voorbeeld en den Dietschen
geest getrouw te blijven.
Ik zeg dit niet zonder reden. Zooals gezegd heeft Willem stelselmatig alle ergerlijk
anthropomorphisme uit zijn verhaal geweerd. Men heeft dit willen verklaren uit zijn
nuchteren zin voor werkelijkheid. Men bedenke echter dat dit ridderlijk
anthropomorphisme der Fransche gedichten literatuur is, het werk van dichters die
met literaire pretenties behept waren. Dit zelfs grove anthropomorphisme was
algemeen aangenomen: het gold als geleerd en literair versiersel, bood dikwijls een
aardige satire van het ridderleven, gaf tot grappige en potsierlijke effecten aanleiding
en was ten slotte maar een conventie meer in dit letterkundige genre dat immers
louter conventie was. Daarbij komt dat zulk anthropomorphisme in de XIIIe eeuw
(waarin, bij vertaling, onze R. zou zijn ontstaan) ook te onzent in de dierenverhalen
sterk verbreid schijnt te zijn geweest, als mocht blijken uit de zinspelingen op zulke
gedichten bij sommige schrijvers, als in de Lutgart. Li Plaid gold daarenboven als
een meesterstuk en maakte het op het stuk van het anthropomorphisme nog niet te
bont.
Daarom kan ik mij moeilijk vcorstellen, dat een dichter met zulke modellen vóór
zich, bij zulk een algemeen geldende en aangenomen traditie, waarin dit
anthropomorphisme zoo sterk ontwikkeld was en zoo beslist tot het succes bijdroeg,
dit alles opzettelijk en stelselmatig zou hebben ter zijde geschoven, om terug te keeren
naar een primitieve opvatting, waarin de dieren in hun eigen levenssfeer behouden
blijven.
Daarom blijft voor mij dit weren van alle ergerlijk anthropomorphisme in de
bewerking van zulke modellen, ook bij allen ontwikkelden en fijnen kunstzin van
een Willem, zonder voldoende
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verklaring, zoo we niet aannemen, dat onze dichter hierin door andere nog primitieve
dichters, die zulk anthropomorphisme niet kenden, die nog meer uit de natuur dichtten,
was voorafgegaan. Wat anders in een tijd van sterk-ontwikkeld anthropomorphisme
bij niet minder, eerder zelfs juist daarom meer gevierde kunst, niet zou gebeurd zijn,
kan op die wijze zijn tot stand gekomen. Willem heeft dan nog die primitieve kunst
weten te smaken, te waardeeren; en er zich dan, in spijt van zijn voorbeeld, beslist
bij aangesloten. Wijst ook de ongelijke verhouding bij de behandeling van het
anthropomorphisme in Li Plaid niet op zulk een invloed?
Zoo is dan toch nog voor mij de stelselmatige afwering van alle overdreven
anthropomorphisme in onzen Reinaert een sterk bewijs voor het vroegere bestaan
van Reinaert-gedichten, die zulk anthropomorphisme nog niet kenden.
Wij nemen dus aan, ja, hebben het als zeker bewezen, dat Willem in R. Ib het
Fransch heeft gekend. Met al dat is de verhouding zelfs van R.Ib tot Li Plaid niet
geheel opgehelderd. In R.Ib komen zinspelingen voor, die niet uit br. I, noch zelfs
uit andere bekende Fransche branches kunnen verklaard worden. Zij veronderstellen
waarschijnlijk autochtone dierenverhalen, die verloren zijn gegaan. Maar ook in het
Fransch komen zinspelingen voor, die nog niet werden opgehelderd, en waarvoor
men geneigd zou zijn Dietschen invloed aan te nemen, zelfs bepaaldelijk van R.Ib.
Zoo wordt in het Fransch zeer duidelijk gezinspeeld op Reinaert's schatten. Tot
de koningin, die hij om haar ring smeekt zegt Renart:
Redonrai vos de mes jouax
Tant que bien vaura cent aneax.
(1451-52).

In de voortzetting nu van br. I, in Ia, nl., wordt de gevangengenomen en tot de galg
veroordeelde Reinaert te juister ure gered door zijn vrouw en kinderen, die met een
grooten schat op een ‘somier’ aankomen en al dat goud en zilver als losprijs bieden;
op voorbede van de koningin wordt dan Reinaert genade verleend.
Vanwaar die schat in 't Fransch? Wij weten het niet. Nergens wordt er de oorsprong
van aangegeven. Maar de wijze waarop er over gesproken wordt laat vermoeden dat
die verondersteld werd algemeen bekend te zijn. Waaruit bekend? Nu zien wij in 't
Dietsch van waar Reinaert die schat gekomen was. Staan we hier
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voor een eigen vinding van Willem die uit de Germaansche heldenstof Ermanrik en
diens schat in verband heeft gebracht met het dierenverhaal(1)? Of bestond er reeds
vóór hem zulk een verhaal over Reinaert en zijn schatten? In alle geval, zijn we hier
met die geheimzinnige schatten niet op het gebied der Germaansche poëzie? Is die
Renart met zijn Jouax, zijn die schatten goud en zilver, geen bepaald
Dietsch-Frankische invloed?

Nog eens de proloog.
Maar hebben wij bij onze bewijsvoering niet voortdurend eene petitio principii
begaan? Hebben wij niet overal de juistheid van onze opvatting van den proloog
vooropgezet? Is het waar, dat onze argumenten dan alleen mogen gelden, zoo die
verklaring van Willem's inleiding stand houdt? Men heeft ons dit verweten. Er is
echter niets van. De theorie van het dubbel auteurschap is geheel onafhankelijk van
onze interpretatie van den proloog. En geen der argumenten die wij voor Arnout's
onafhankelijkheid hebben aangevoerd steunt er op. Wij hebben eenvoudig het Dietsch
met het Fransch vergeleken, en uit die vergelijking de prioriteit van R.Ia aangetoond.
Het feit echter dat zoowel het dubbel auteurschap als Arnout's oorspronkelijkheid
zoo wel strooken met wat wij als de natuurlijke verklaring van den proloog hadden
voorgesteld, bevestigt deze in niet geringe mate, terwijl anderzijds deze verklaring
nu een niet geringen steun aan onze bewijsvoering verleent. De vermelding van een
onvoltooid werk van Arnout dat door Willem werd opgenomen en voortgezet, zou,
indien ze vaststaat, de hier verkregen resultaten afsluiten. Is dit werkelijk het geval?
Dit willen we hier nog even onderzoeken.
Dat in het zesde vers die Arnout niet hevet vulscreven, Arnout heeft gestaan, kan
nog moeilijk betwijfeld worden.
Wij moeten hier niet de argumenten herhalen, die wij vroeger voor de echtheid
dezer lezing hebben doen gelden. Met Arnout krijgt de geheele proloog, zooals ons
die bewaard is, eerst een duidelijken en samenhangenden zin. Uit die lezing kunnen
ook de

(1) Het motief pleit in alle geval voor 't bestaan van liederen over Ermanrik; die trouwens van
oudsher te onzent zijn in omloop geweest, daar bij Gent reeds zeer vroeg Ermanrik's arx
imperii werd gelegd.
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lezingen der andere handschriften verklaard worden: hoe deze nl. zulk een lezing
veronderstellen. Terwijl de andere lezingen, zelfs al mochten die ook voor zich een
bepaalden en goeden zin leveren, wat niet het geval is, toch niet het ontstaan der
lezing als in het Dyck'sche hs. verklaren kunnen. Maar Arnout bevestigt de theorie
van het dubbel auteurschap, en ook wel, zooals we dit hier nog nader hebben bepaald,
de oorspronkelijkheid van diens werk.
Maar in de plaats van Arnout wil men Perroz of zoo iets lezen, den naam van een
dichter van Fransche Reinaert-verhalen. Ook deze emendatie hebben we reeds
weerlegd(1). Het is immers duidelijk dat na Willem's verklaring: hoe hij het jammer
vond dat R.'s avonturen in dietsche onghemaket bleven, het volgende vers: die Arnout
niet en hevet volscreven, of zelfs die Arnout niet en hadde bescreven, met de
vermelding van dit niet-schrijven of niet volschrijven, slechts een toelichting wilde
zijn bij het voorgaande, en uitleggen waarom R.'s avonturen in 't Dietsch onghemaket
bleven, wat de vermelding van een Dietschen, en niet van een Franschen dichter
veronderstelt: het vers wil verklaren waarom avonturen van Reinaert in 't Dietsch
niet waren voltooid.
Zelfs wanneer men door allerlei combinaties der verschillende lezingen van den
proloog deze verzen opvat als: ‘Willem vond het jammer, dat een avontuur van R.,
dat Perroz niet had beschreven, in 't Dietsch onghemaket bleef’ dan zien wij nog niet
in wat die Fransche dichter, zonder nog wel eenige nadere bepaling, hier zou komen
doen, en ook nog wel om te zeggen dat hij een avontuur niet geschreven had, die
ook in 't Dietsch niet geschreven was. Zegt men: ‘maar hij volgde 't Fransch, hij
stond onder den invloed van Li Plaid dat ook zoo begint’; dan antwoorden wij: dat
in 't Fransch Perroz zonder meer door de lezers kon begrepen worden als een Fransch
dichter, terwijl Perrout zonder meer door de lezers als een Vlaamsch dichter moest
beschouwd worden; dat Willem zijn inleiding aanpast bij wat in 't Dietsch, niet in 't
Fransch, het geval was; dat het Fransch feitelijk geheel wat anders zegt, nl.: dat Perroz
een Reinaert-avontuur niet had verhaald, waarom de dichter ze verhalen wil, terwijl
onze Willem zou zeggen: dat een avontuur, die Perrout niet had beschreven, ook in
't Dietsch niet beschreven was, waarom hij de vite had

(1) A.c. blz. 1075, vlg.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

780
doen zoeken en die nu eens volgens de walsche boeken hier zou vertellen; dat Willem
mans genoeg was om geen onzin als dit zou zijn neer te pennen.
Indien er nu nog stond:
Die Perrout hevet volscreven
dus juist het omgekeerde, zonder dit niet, dan zou ik de vermelding van Perrout wel
eenigszins begrijpen, ja, voor den geheelen proloog zelfs een helder-samenhangenden
zin ontwaren: Willem zou dan zeggen: ‘het deed hem zulk een leed, dat Reinaert's
avonturen in 't Dietsch nog steeds niet geschreven waren, die Perrout toch reeds had
voltooid, hoewel Perrout die had voltooid, dat hij de vite, Perrout's werk, had doen
zoeken en ze volgens de walsche boeken hier nu in 't Dietsch heeft begonnen.’ Zoo
klaar kwam me die beteekenis voor, dat ik een tijd mij heb afgevraagd, of dit dan
ten slotte niet de ware lezing zou zijn geweest: dit niet toch kon door de onkunde
van een kopiïst, die Perrout niet meer kende, onder den invloed van het vorige
onghemaket zijn ontstaan. En het gebeurt meermaals, dat onwetende kopiisten een
ontkenning zetten, waar die allerminst past. Ik dacht zelfs dat, moest ooit Arnout
niet langer kunnen verdedigd worden, het vers zeker zal hebben geluid als wij zegden.
Maar bij wat verder nadenken bleek die lezing, hoe verlokkelijk ook, volslagen
onmogelijk; niet alleen omdat Perroz niet de dichter van Br. I schijnt te zijn, maar
vooral omdat Willem's eigen bron uitdrukkelijk verklaarde, dat Perroz dit verhaal
niet had behandeld. Er kan dus niet gestaan hebben: Die Perrout hevet volscreven.
Maar met niet hevet volscreven kan Perrout onmogelijk samengaan, zooals we
zooeven aantoonden, en zooals ook uit de juist gemaakte gissing kan blijken: die kan
ons in alle geval helpen begrijpen wat er zou moeten staan, om Perrout te kunnen
handhaven. Zoodat we er niet buiten kunnen: de lezing Arnout is alleszins zeker.
Maar heeft Arnout, volgens den proloog, wel eenig aandeel gehad aan den Reinaert?
Ook de heer Delbouille is zich bewust geweest, dat men Arnout niet uitschakelen
kan; hij heeft zich genoodzaakt gezien mijn opvatting van den proloog aan te nemen,
alhoewel wie hem leest weinig vermoeden zal, dat hij het hierin volkomen met mij
eens is en zelfs mijn argumenten gebruikt. En hij is zich ook bewust
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geweest, dat de handhaving van Arnout de oorspronkelijkheid van RIa ten sterkste
steunt. Hij zal dan ook niets onverlet laten om Arnout buiten den Reinaert te houden
en hem geheel wat anders te laten schrijven. Met de weerlegging van deze theorie
willen wij dit pleit voor Arnout's oorspronkelijkheid besluiten.
Hij meent dus dat de Reinaert uitsluitend het werk zou zijn van Willem; Arnout
zou een ander Reinaert-verhaal hebben gedicht, waartoe de bewaarde Reinaert van
Willem een voortzetting zou zijn. Juist zooals de Fransche branche Li Plaid een
ouder verhaal van Perroz veronderstelt, zoo zou ook Willem een ouder verhaal van
Arnout vooropzetten.
Volgens L. Foulet nu zou dit ouder verhaal, dat hij daarom aan Perroz toeschrijft,
vervat zijn in de branches II en Va(1). Welnu, ook Arnout zou deze branches reeds
vertaald hebben; waarom Willem dan ook de Fransche voortzetting van die branches,
Li Plaid nl., eveneens in 't Dietsch heeft willen behandelen. De Vite, die Willem dan
heeft doen zoeken, zou dit werk van Arnout zijn, geheel verschillend van de walsche
boeken. Die Vite heeft Willem doen zoeken, om ze voortdurend vóór zich te hebben,
ten einde er op te kunnen zinspelen, en zoo zijn eigen werk met dat van Arnout in
verband te brengen.
Ik vermoed, dat deze stelling alleen werd uitgedacht om aan het dubbel auteurschap
en zoo aan de oorspronkelijkheid van RIa te ontsnappen. Zoekt men naar bewijzen,
dan vindt men er geene. Ook wordt uitdrukkelijk gezegd dat het slechts een hypothese
is, d.i. hier een loutere mogelijkheid, al tracht men haar door enkele beschouwingen
te steunen.
Zoo zegt men, dat Willem er niet aan zou hebben kunnen denken om een branche
te bewerken, die de voortzetting van andere branches was, die dus deze branches
veronderstelde, zoo de gebeurtenissen uit deze branches al niet bij het Dietsche
publiek bekend waren. Wat dan door het werk van Arnout zou zijn gedaan. Maar
wie die onzen Reinaert gelezen heeft, is daarbij ooit op de gedachte gekomen, dat
dit gedicht een ander veronderstelt en op zichzelf niet bestaan kan? dat men om het
te kunnen begrijpen eerst een ander gedicht moet hebben gelezen? Deze bewering

(1) Deze stelling, waarop zelfs FOULET's werk grootendeels berust, wordt door velen niet
aangenomen.
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van den heer Delbouille komt voort uit een zonderlinge opvatting van een letterkundig
werk. Men gaat haast meenen dat alle zinspelingen in een gedicht, alle gebeurtenissen,
om begrepen te kunnen worden, eerst bij het publiek moeten zijn bekend geweest.
Hij zal b.v. zeggen: Il est certain (nog wel) par exemple, que les crimes reprochés à
Renart ou à Ysengrin au cours du procès du Reinaert devaient être ceux que le public
flamand connaissait par l'ceuvre d'Arnout. ‘Maar waarom toch? Waarom kon b.v.
Cortoys niet vooruitkomen met zijn aanklacht, dat Reinaert hem een worst had
ontstolen, en waarom kon Tybert niet tegen hem optreden met de beschuldiging dat
Cortoys hem zelf die worst had ontvreemd, zonder dat de lezers die feiten al uit
Arnout's werk zouden hebben geleerd?
Want dit is nu verder de theorie nog van den heer Delbouille, dat alle feiten,
motieven, zinspelingen, enz. in onzen Reinaert die niet in Li Plaid staan, door Willem
uit Arnout zouden zijn ontleend, die op die wijze het werk van Arnout met Li Plaid
in enger verband zou hebben willen brengen. Arnout zou niet louter br. II en Va
hebben vertaald, maar ook andere feiten enz. uit andere branches of van elders, ook
uit de volksoverlevering, hebben opgenomen. Waarom Willem dit niet even goed
zou hebben kunnen doen, als het toch zou gedaan zijn, wordt nergens gezegd; het
berust louter op de zoo vreemde vooropzetting, dat geen beschuldiging tegen Reinaert
kan zijn ingebracht geworden, die al niet uit dit louter hypothetische werk van Arnout
bij het publiek bekend was.
Indien men, bij de verdediging dezer hypothese van het bestaan van een verwerking
der branches II en Va door Arnout, nu nog vooral bij Willem herinneringen uit die
branches had opgezocht (immers Willem zou toch vooral op br. II en Va hebben
gezinspeeld, daar deze het hoofddeel van Arnout's werk zouden geweest zijn) dan
zou, waren die herinneringen eenigszins talrijk en treffend, nog eenige grond voor
zulk eene vooropzetting gegeven zijn. Maar juist wordt uit br. II één enkele gansch
onbeduidende(1) herinnering aangehaald. Alle andere vermelde herinneringen staan
noch in Li Plaid noch in II of Va; maar ze moeten in Arnout hebben gestaan! En zoo
wil men Arnout's werk recon-

(1) Van niet de minste beteekenis: een beroep van Reinaert op den door den koning verzekerden
vrede.
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stitueeren! Zoo wil men eenigen vorm geven aan de hypothese, dat Arnout de branches
II en Va zou vertaald hebben! dat er vóór den Reinaert een ander werk van Arnout
bestond, waarop onze Reinaert voortdurend zou zinspelen!
Vindt dan deze interpretatie eenigen steun in den proloog? Men vat die avonture
op als gelijkluidend met gheeste, of als een meervoud: ‘de avonturen van Reinaert
waren door Arnout nog niet volledig te boek gesteld, waarom Willem ze voltooien
wil, door er nog een avontuur aan toe te voegen.’ Een op zichzelf alleszins mogelijke
beteekenis. Dan was Arnout's werk algemeen bekend; het bevatte allerlei
Reinaert-avonturen; wel moeten we niet veronderstellen dat er dan zoo goed als alle
avonturen in waren opgenomen; maar toch vele, zoodat het als een tamelijk volledige
Dietsche Roman de Renart kon doorgaan. Is dit waarschijnlijk? Erger is, dat in deze
opvatting de vite waarvan spraak Arnout's werk zelf zou zijn(1). Dit is wel niet
mogelijk. Vooreerst, omdat Willem die vite van Arnout, die hij kende, die hij gewis
reeds gelezen had, wel niet zal hebben moeten zoeken. Vooral: omdat, hoe men het
woord nu ook opvatte, ofwel als scherts, wat zoo goed als zeker is, ofwel als ernstig,
bedoeld wordt de algemeene geeste van Reinaert, niet in 't Dietsch, maar in 't Fransch.
De vite en de walsche boeke volgens welke Willem zijn verhaal zal doen, beteekenen
hetzelfde: hij liet de vite zoeken, om Arnout's werk met behulp daarvan, naden
walschen boeken te voltooien; omdat hij nu de vite had, kon Willem naden walschen
boeken Arnout voortzetten. De tweevoudige uitdrukking voor hetzelfde begrip is
niets anders dan een tautologie of variatie: een literair procédé der Germaansche
volkspoëzie, en van onzen Reinaert in 't bijzonder. Beteekent vite hier iets anders,
beteekent het Arnout's gedicht, dan slaat hise van 't volgend vers
Dat hi de vite dede soeken,
Ende hise naden walschen boeken

(1) Men verwijt mij niet onderzocht te hebben wat die vite was (a.c. blz. 22). Waarachtig, ik heb
er nooit iets anders in gezien den een scherts, en een andere uitdrukking voor walsche boeke.
Van al de R-commentatoren heeft nooit iemand vite opgevat in den zin van den heer
Delbouille, noch in een anderen dan den hier aangegeven. In het Fransch wordt een
afzonderlijke branche wel eens vite genoemd. Zoo staat in hs. H na de VII branche: Explicit
la seconde vie de R. ou a tant boidie. (E. Martin, o.c. p. XIII).
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op die vite terug, en zou Willem zeggen, dat hij de vite die reeds bestond nu begint.
Vite beteekent daarom onmogelijk iets anders dan de walsche boeke. Om echter in
den proloog eenigen steun te vinden voor een reeds bestaande werk van Arnout, zou
vite dit werk moeten bedoelen; anders heeft men juist niets.
Nu moge men nog zoo luid beweren: ‘Il est impossible de confondre la vite et les
walsche boeke que Willem donne comme deux ouvrages différentes, et il est tout
naturel de voir dans la première le poème d'Arnout cité dans le vers immédiatement
précédent’; er is niets van. Men moet maar stout bevestigen, maar herhalen: il est
impossible, als hier; il est certain, als wat vroeger, il est clair, il ne peut subsister
aucun doute, il devient évident, sans doute, nous sommes arrivé à la certitude, enz.,
als de heer Delbouille wat te gemakkelijk doet. Wat mij betreft, nergens vermag ik
in te zien dat Willem de vite als verschillend van de walsche boeke aangeeft, noch
zekerheid te ontdekken in iets van al wat als zoodanig wordt voorgesteld.
De hypothese, dat Arnout de schrijver zou zijn, niet van een deel van den Reinaert,
maar van een geheel ander werk, is trouwens niet nieuw. Ze werd reeds vroeger
gemaakt, echter bij wijze van loutere veronderstelling, door Mr. L. Willems(1). Ze
werd door Prof. J.W. Müller afgewezen, die meende: ‘Gegeven, 1e deze twee
onderscheiden helften van een gedicht, 2e twee dichternamen, 3e dit gewag van een
ouder gedicht, lijkt deze zienswijze mij toch al te sceptisch(2).’ Inderdaad, zoolang in
den Reinaert twee deelen kunnen onderscheiden worden, zoolang het dubbel
auteurschap, hoe men dit ook opvatte, hoe de tweede auteur den eersten ook hebbe
om- of overgewerkt, niet is weerlegd geworden, is het wel zoo goed als zeker, dat
de tweede auteur Willem door de vermelding van Arnout die R.'s avonturen niet
volscreven had, den eersten heeft bedoeld, wiens werk hij heeft voortgezet; en de
twee kennelijk onderscheiden deelen bewijzen, dat deze voortzetting niet buiten 't
werk van den eersten dichter om, maar met opname en eventueele omwerking er van
is gebeurd. Om dan Arnout buiten den Reinaert te houden, mogen geen twee
verschillende bronnen, geen twee auteurs, moet de volstrekte eenheid

(1) De nieuwe Reinaert-proloog, a.c. blz. 195.
(2) Aernout en Willem... gehandhaafd, a.c. blz. 74.
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van redactie door een en denzelfden dichter aangenomen worden. Wat toch, zoo ver
het onderzoek hierin gevorderd is, moeilijk het geval kan zijn geweest.
Zoolang de theorie van het dubbel auteurschap vaststaat, is de hier vermelde
hypothese hoogst onwaarschijnlijk, zoo al niet onmogelijk. Zoodat Arnout wel als
de schrijver moet gelden van een deel van den Reinaert, van R.Ia.
Hiermee wordt echter niet gezegd, dat zulk een hypothese volstrekt onmogelijk
zou zijn. Ze is alleen niet bewezen; ze druischt ook in tegen al wat wij over de
samenstelling van den Reinaert hebben achterhaald. Maar ik geef gereedelijk toe,
dat zij nog den eenigen uitweg biedt, voor wie de oorspronkelijkheid van R.Ia
verwerpt. Dan moge men echter ook eens de argumenten weerleggen, die voor dit
dubbel auteurschap pleiten; en daarbij de beschouwingen die wij vroeger en nu voor
Arnout's oorspronkelijkheid hebben uiteengezet, op ernstiger gronden terugwijzen;
of wel de prioriteit van het Fransch onomstootelijk vastzetten.
Wij besluiten dus:
Dat geheel de Reinaert het werk is van Willem, in dien zin dat de vorm, de opbouw,
de redactie van het geheele gedicht van hem stamt.
Maar hij heeft daarbij gebruik gemaakt van een ouder Dietsch werk, van Arnout,
dat hij naar eigen inzicht en kunstsmaak heeft gewijzigd, geschikt en aangepast. Wij
mogen zijne hand erkennen: in de grootere psychologische constructie en motiveering
der episoden, misschien in een wat fijnere, kunstvoller verstechniek(1), in de keuze
van motieven: misschien heeft hij er enkele weggelaten, andere bijgevoegd; in een
lichte overwerking van taal en stijl; maar hij is getrouw gebleven aan de oudere,
primitieve behandeling van het anthropomorphisme. Zulk een opvatting komt best
overeen met de resultaten van G.G. KLOEKE en J.-W. MULLER over de verschillen
in taal en stijl tusschen R.Ia en R.Ib.
Dit gedicht van Arnout was oorspronkelijk Dietsch en van dien aard, dat het kon
gezegd worden zonder slot, onvoltooid, te

(1) Men heeft reeds de opmerking gemaakt dat nog vele overlange verzen in RIa voorkomen.
Ook schijnt RIa meer vierrijmen en meer herhalingen van dezelfde rijmklanken kort na elkaar
te hebben gehad. Zie J.-W. MULLER, De twee dichters van Reinaert, a.c. blz. 238.
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zijn. Het werd in het Fransch bewerkt en met een slot voorzien: welk slot zich dan
ook in het Fransch kennelijk van het overige gedicht onderscheidt door een duidelijk
verval in de kunst en door een veel grover anthropomorphisme, terwijl de onderlinge
vergelijking van de overeenstemmende deelen in 't Dietsch en 't Fransch toch een
reeks bijzonderheden aan de hand doet die pleiten ten voordeele van de
oorspronkelijkheid van R.Ia.; en verder het dubbel auteurschap van Reinaert, dat
door de lezing Arnout en door allerlei taal- en stijlverschillen tusschen R.Ia en R.Ib
sterk bevestigd wordt, op zichzelf reeds een krachtig argument biedt in denzelfden
zin.
Willem heeft Arnout's werk voortgezet, waartoe hij de door het Fransch gegeven
ontknooping op eigen geniale wijze heeft overgenomen, en met nog andere, misschien
aan andere Fransche branches ontleende, of uit de volkspoëzie bekende, motieven
verwerkt.
Om echter alle overhaaste gevolgtrekkingen, waarvoor ik niet verantwoordelijk
ben, te voorkomen, moet ik er hier uitdrukkelijk op wijzen, dat geen der hier
aangevoerde argumenten, hoe talrijk en hoe treffend ze ook mogen zijn, de
oorspronkelijkheid van Arnout's werk boven allen twijfel verheft. Wel hebben ze
een eersten stormloop flink doorstaan, wel zijn ze nog in getal aangegroeid, wel
hebben ze uit een gansch andere richting nieuwen steun ontvangen van al de
argumenten die voor het dubbel auteurschap pleiten; wel staat Arnout als schrijver
van een deel van den Reinaert zoo goed als vast, waarmee de oorspronkelijkheid van
dit deel engst samenhangt, maar volstrekte zekerheid geeft dit alles nog niet. Wij
hebben het argument niet ontdekt, dat de prioriteit van Li Plaid onmogelijk maakt,
al moge voorloopig alles daartegen gaan. Zou die prioriteit ooit bewezen worden,
dan blijft er ons niets anders over, dan Willem als den eenigen bewerker van den
geheelen Reinaert te beschouwen, wat al moeilijkheden zich dan ook tegen zulk een
stelling mogen verheffen. Dan moge Arnout, dan moge een tweede auteur, wie die
ook weze, voortaan in vrede rusten, al schijnt die nu nog zoo springlevend te zijn.
Wat mij steeds weerhoudt een stellige uitspraak te wagen is nog volgende
beschouwing:
Indien dit zesde vers zou wegvallen, dan zou de proloog een wel-afgeronden zin
bieden: ‘Willem vond het zoo jammer, dat de avonturen van Reinaert in 't Dietsch
nog steeds onbehandeld
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bleven; daarom heeft hij zich de vite aangeschaft en die avonturen nu eens volgens
't Fransch hier begonnen’. En nu moet ik eerlijk bekennen, dat ik dikwijls onder den
indruk kom, dat Willem zoo iets heeft willen zeggen: bestond er nog niets in 't Dietsch,
dan is 't natuurlijk dat hij de vite en wellicht andere verhalen heeft opgezocht, dan
kon hij ook zeggen, dat hij de avonturen in 't Dietsch hier had begonnen. En die
indruk is 't, die mij voornamelijk tot omzichtigheid maant.
Aan den anderen kant: dit vers kan onmogelijk weggecijferd worden. Maar dan
verandert ook de geheele beteekenis: ‘Willem vond het zoo jammer, dat Reinaert's
avonturen nog steeds onvoltooid bleven, omdat Arnout ze niet had voleindigd’. En
hoe men dit vers nu ook zou willen emendeeren, dat hier wel de naam van den anderen
auteur stond, wordt door het dubbel auteurschap, dat uit de analyse zelf van het
gedicht genoegzaam blijkt, bevestigd. En dan laat de proloog op zich zelf veeleer
vermoeden dat dit onvoltooide werk oorspronkelijk Dietsch was. Dit past ook veel
beter bij dit dubbel auteurschap, ja doet dan alleen als waarschijnlijk aan; en schijnt
door de vergelijking van het eerste deel, het begin, van den Reinaert met het Fransch
ook sterk gesteund te worden. Zoodat de onmogelijkheid om dit vers te schrappen
of behoorlijk anders te emendeeren dan weer bepaald de schaal doet overhellen naar
een oorspronkelijk gedicht van Arnout.
Zonder verdere ophefmakende gebeurtenissen op het gebied der vossenjacht,
willen wij dan ook bij deze conclusie blijven, tot vaste gegevens in een of anderen
zin volledige zekerheid verschaffen.
Gansch onafhankelijk hiervan blijft natuurlijk de andere vraag: wanneer Willem
den Reinaert zou hebben gedicht. Dat kan nog heel goed geweest zijn vóór het einde
der XIIe eeuw, als uit het tweede deel voornamelijk kan opgemaakt worden.
Ook, zelfs wanneer het ooit met zekerheid bewezen werd dat de geheele Reinaert
een bewerking is van het Fransch, laat zulk een gedicht het lange bestaan reeds van
poëzie in de volksstaal te onzent veronderstellen. Zulk een volmaakt kunstwerk staat
wel niet bij den aanvang van een letterkunde. De ontegensprekelijk veel grooter
voortreffelijkheid van onzen Reinaert tegenover Li Plaid, de zeer ontwikkelde kunst,
waarvan ons gedicht getuigt, de vastere bouw, de dieper psychologie, de zuiverder
vormen, de fijnere smaak, de synthetischer samenhang wijzen op een reeds
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sterk gevestigde, esthetisch bewuste traditie. En kan dan in zulk een bewuste traditie
ook geen oorspronkelijk werk zijn ontstaan?
En vermits men zulk een traditie dan toch wel moet aannemen, vermits het ook
wel voldoende vaststaat, dat er reeds vroeger Dietsche dierenverhalen in omloop zijn
geweest, dat ook het Fransche dierenepos wortelen schiet in de Frankisch-Dietsche
overlevering, om hier nog eens den nadruk op te leggen, waarom zou een
oorspronkelijk Dietsch dierengedicht, dat door een Franschen dichter werd gebruikt
en voltooid, dan zoo bevreemden? Waarom zou dit groote vooroordeel: dat de
Dietsche kunst geheel van de Fransche afhankelijk zou zijn, hier langer in den weg
staan, om ook wisselwerking van beide literaturen op elkander te laten gelden?
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achterplat

Aug. Beernaert-prijs
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde.
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.
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 zal geschreven hebben.
Voor verdere voorwaarden zie men Versl. en Meded. 1912, blz. 884.

Tooneelprijskamp
TOONEELPRIJSKAMP van de Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques:
TWEEDE TIJDVAK. - Op 31 December 1929 loopt dat tweede tijdvak 1928-1929
ten einde. De prijs bedraagt 5000 fr. en wordt toegekend aan den Belgischen Schrijver
die in het tweejarig tijdperk het beste Vlaamsch tooneelwerk (operateksten ingebrepen)
zal uitgegeven hebben.
Voor verdere voorwaarden zie men Versl. en Meded. 1927, blz. 1014.
Voor beide bovenstaande prijskampen dienen de mededingende werken door de
belanghebbenden in dubbel ingezonden bij den Bestendigen Secretaris der
Koninklijke Vlaamsche Academie, Koningstraat, 18, te Gent, ten laatste in de
vijf weken volgende op 31 December 1929, met de vermelding op het adres: Voor
den..... prijskamp.
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.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

789

Vergadering van 20 November 1929.
Waren aanwezig: de HH. Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE, bestuurder, Prof. Dr. J.
PERSYN, onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de HH. 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, J. JACOBS, Prof. Dr. M. SABBE, Prof. Dr. A. VAN
HOONACKER, J. SALSMANS, S.J. en Mr. J. MULS, werkende leden;
de HH. Dr. J. CUVELIER, AL. WALGRAVE, Prof. Dr. R. VERDEYEN, Dr. J. VAN
MIERLO, S.J. en Prof. Dr. J. VAN DE WIJER, briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen: de HH. G. SEGERS, Prof. Dr. A. VERMEYLEN, Dr. FR.
VAN CAUWELAERT en Prof. Dr. FRANS DAELS, werkende leden.
***

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

Afsterven van Prof. Dr. P.J. Blok, buitenlandsch eerelid der Academie. - Op 27
October ontving de Academie bericht van het afsterven van Prof. Dr. BLOK, te Leiden,
buitenlandsch eerelid der Academie sedert 1907. De Bestuurder brengt hulde aan
den afgestorvene en op zijn voorstel beslist de Academie dat een brief van rouwbeklag
aan de familie zal gezonden worden.
***
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Aangeboden boeken.
Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie
aangeboden:
Door de Regeering:
Académie Royale de Belgique. Classe des Lettres et des Sciences morales et
politiques. Mémoires: Col. in-8o, T. XXVII, fasc. 2: Notice sur Théodore Ameyden
- un Belge - et sur ses commentaires inédits des ‘rime’ de P. Bembo, par G. STIÉNON
& MIHALY SZABÓ. - T. XXVII, dernier fasc.: L'arbitrage international et le Conseil
de la Société des Nations. Le pacte. Les progrès tentés et réalisés depuis. Les progrès
réalisables par STANISLAS DOTREMONT, avocat.
Commission Royale d'Histoire. Documents relatifs à la Réglementation de
l'assistance publique à Mons du XVe au XVIIe siècle. Publiés par PAUL HEUPGEN,
juge des enfants à Mons.
Door het Historisch Genootschap te Utrecht:
Werken: Derde serie, nr 54: De rekeningen der Graven en Gravinnen uit het
Henegouwsche Huis, uitgegeven door Dr. H.J. SMIT. Tweede deel: nalezing.
Bijdragen en Mededeelingen: 50ste deel.
Door de R.K. Universiteit te Nijmegen:
Die junge Ida, Gräfin Hahn-Hahn, von KATRIEN VAN MUNSTER.
J.J. David in seinem Verhältnis zur Heimat, Geschichte, Gesellschaft und Literatur,
von HERMAN GROENEWEG.
Het Krediet in de Volkshuishouding, door Mr. P.N.M. KOOLEN.
Door de Gemeentebibliotheek, te Rotterdam:
Catalogus. Lijst 52, Vondel, Sept. 1929. - Lijst 53, Aanwinsters op verschillend
gebied, Sept.-Oct. 1929. - Lijst 54, Duitsche romans: R-Z. Oct. 1929.
Door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen:
Oudheidkundig Verslag 1928. Eerste en tweede kwartaal.
Door de Staatsbibliotheek in Bremen:
Abhandlungen und Vorträge. Herausgegeben von der Bremer Wissenschaftlichen
Gesellschaft. Heft 1-2, Jg. 4, September 1929.
Door ‘Die Gesellschaft der Wissenschaften’ te Göttingen:
Nachrichten. Philologisch-Historische Klasse. 1929: Heft 1-2; - Geschäftliche
Mitteilungen aus dem Berichtsjahr 1928 / 1929.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

791
Door de ‘Akademie der Wissenschaften (Philosophisch-historische Klasse) in Wien’:
Denkschriften, 69. Band, 1. Abhandlung.
Sitzungsberichte, 209. Band: 3. und 5. Abhandlung; - 210. Band: 2. und 4.
Abhandlung; - 211. Band: 1. Abhandlung.
Door het ‘Roerich Museum’, te New York:
Cornerstone. Proceedings at the laying of the Cornerstone of the Roerich Museum,
New York. March 24, 1929.
Door het Gemeentebestuur van Brugge:
Beschrijving van de Getijden en gebedenboeken van het kabinet Houtart te Brugge,
door R.-A. PARMENTIER, conservator van het Stadsarchief te Brugge. 1929.
Door de Vereeniging der Brugsche Drukpers:
Kaart der Belgische Zeevaartinrichtingen met voorbericht.
Door het Stedelijk Schoolmuzeum, te Antwerpen:
Kataloog der Diapositieven.
Door de Gentsche Afdeeling van het Davidsfonds:
Uit het Huishouders der Mieren, door LEO SENDEN pr. Deel II. (Nummer 225 der
Uitgaven).
De Koster van Schorredijk, door MICH. BRUGGEMAN. (Nr 226 der Uitgaven.)
Door Prof. Dr. J. PERSYN, onderbestuurder der Academie:
Hendrik Ibsen I en II, door Dr. J. PERSYN. (Vlaamsche Bijdragen XVII en XVIII.)
Door den schrijver:
Notes critiques d'épigraphie, par JEAN GESSLER, Professeur à l'Athénée Royal de
Louvain, Chargé de cours à l'Université de Louvain.
De oudste Loonsche Oorkonde in het Dietsch, door denzelfde.
Door Prof. Dr. J. VERCOULLIE; werkend lid:
Een erotisch Woordenboek der Nederlandsche Taal, i n h a n d s c h r i f t , door
P.G.
Door de Redactie:
Tijdschrift voor Geschiedenis. 44ste jg., afl. 3.
***
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Voor den Beernaert-prijskamp zijn ingekomen:
GILLIAMS, MAURICE: Eenzame vroegte.
DE DONCKER, MAURITS: Gedoofder Vuren-As.
VAN PASSEN, ROBERT: Zon over het Bosch.

Aangekochte boeken.
Cyriel Buysse. Een studie door ACHILLES MUSSCHE. Met portret en bandversiering
door FRANS MASEREEL.
A dictionary of the Low-Dutch element in the English vocabulary by J.F. BENSE,
Lit. Ph.D. Part. 1: Aam-Dowel; II: Dozy-Keeler.
Larousse du XXe siècle en six volumes. Publié sous la direction de PAUL AUGE.
Tome II.
Algemeen Fransch-Nederlandsch en Nederlandsch-Fransch Woordenboek, door
J. VERCOULLIE, 2e deel, 3e afl.
VALVEKENS (P. EMIEL) O. Praem: De Zuid-Nederlandsche Norbertijner Abdijen
en de opstand tegen Spanje. Maart 1576-1585.
Charles de l'Escluse (Carolus Clusius). Nederlandsch Kruidkundige 1526-1609,
door Dr. F.W.T. HUNGER.

Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.
1o) Verloving van H.K. Hoogheid Prinses Marie José van Belgie met den Prins
van Piemont. - Te dier gelegenheid werden HH. MM. de Koning en de Koningin
alsmede HH. Koninklijke HH. de Prinses en de Prins door het Bestuur der Academie
geluk gewenscht. Op die telegrammen van gelukwensching kwamen de hieronder
volgende antwoorden in, beide geteekend door 's Konings kabinetoverste:
‘De Koning en de Koningin zijn bijzonder gevoelig geweest voor de minzame geluken heilwenschen welke Gij hun ter gelegenheid der verloving van Hunne Koninklijke
Hoogheden Prinses Marie José en Prins van Piemont hebt betuigd. Hunne Majesteiten
hebben mij gelast aan U alsmede aan al
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de Leden der Koninklijke Vlaamsche Academie Hun zeer oprechten dank over te
maken.’
‘De goede wenschen welke Gij haar ter gelegenheid harer verloving hebt uitgedrukt
hebben bijzonderen indruk gemaakt op Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Marie
José die mij gelast aan U alsmede aan al de Leden der Koninklijke Vlaamsche
Academie Hare oprechte dankbetuigingen over te maken.’
2o) Afsterven van Kan. Dr. J. Muyldermans, werkend lid. - Brief van 20 October,
waarbij Mej. Antonia Muyldermans de Koninklijke Vlaamsche Academie van harte
dank zegt voor de blijken van deelneming haar betuigd ter gelegenheid van het
afsterven van haar dierbaren broeder.
3o) Helleputte-Schollaert-prijs. - Brief van 25 October, waarbij de HH. Voorzitter
en Secretaris van de Vlaamsche Leergangen te Leuven, de Academie een bericht
laten geworden betreffende den HELLEPUTTE-SCHOLLAERTPRIJS, die door die
Vereeniging wordt uitgeschreven.
4o) Abdij van Tongerloo. - Brief van 8 November, waarbij Mgr. Lamy, prelaat der
Abdij, de Academie dank zegt voor de uitgaven der Academie welke zij aan de Abdij,
ter herstelling van haar door brand vernielde boekerij, liet geworden.
5o) Te Deum op 27 November. - Brief van 15 November, waarbij de heer Gouverneur
der Provincie de Koninklijke Vlaamsche Academie uitnoodigt het Te Deum bij te
wonen dat op 27 dezer, te 11 uur, ter gelegenheid van het Patroonfeest des Konings
in de Hoofdkerk van St.-Baafs zal gezongen worden. - De plechtigheid werd
bijgewoond door de heeren VANDEVELDE, bestuurder, GOEMANS, bestendig secretaris,
en WILLEMS, werkend lid.
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Mededeelingen namens commissien.
1o) Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. - Prof. Dr.
J. MANSION, secretaris, legt verslag ter tafel over de Commissie-vergadering in den
voormiddag gehouden.
Waren aanwezig: de HH. Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE, voorzitter, Prof. Dr. M. SABBE,
ondervoorzitter, IS. TEIRLINCK, Mr. LEONARD WILLEMS, Dr. L. GOEMANS, Dr. L.
CUVELIER, leden, en Prof. Dr. J. MANSION, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) Verkiezing van Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris der Commissie, voor
1930-1931 (18e Bestuur.)
Prof. Dr. M. SABBE wordt aangesteld als voorzitter en Dr. J. CUVELIER als
ondervoorzitter der Commissie. De secretaris wordt herkozen.
2o) Verkiezing van een lid tot vervanging van Kan. Dr. J. MUYLDERMANS.
Wordt benoemd: Dr. J. VAN MIERLO, S.J., briefwisselend lid der Academie.
3o) Aanvulling van vroegere studiën van Peeter Oris. - Lezing door Mr. LEONARD
WILLEMS.
Een handschrift van den Rijmbijbel heeft aan P. Oris toebehoord, en dat handschrift
bevindt zich thans in het Museum Meermanno-Westrenianum, te 's Gravenhage,
zooals Spreker van Prof. de Vreese vernam. Ongelukkig is het schutblad met de
handteekeningen van P. Oris verdwenen, hoewel men met zekerheid kan vaststellen
dat de Haagsche Rijmbijbel wel degelijk die van P. Oris is.
Diezelfde Peeter Oris verzamelde niet alleen handschriften maar ook incunabelen.
Een interessante vondst van Mr. Willems
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in de Universiteitsbibliotheek te Gent is die van een Sydrach met het Ex-libris van
P. Oris. - De aanteekening op het Gentsche exemplaar, als zou P. Oris een ‘libraire
de Delft au XVIe siècle’ geweest zijn, aanteekening van wijlen biblothecaris Vander
Haeghen, wordt door spreker als waardeloos beschouwd.
Prof. Dr. Van Puyvelde doet vervolgens een mededeeling over het laatste werk van
Jan van Eyck: De Madonna met den proost Nikolaas van Maelbeke, 29en proost van
de abdij te Ieperen. Onlangs werd deze schilderij te Berlijn schoongemaakt, wat
spreker veroorloofde een grondige studie te maken op het werk. Deze schilderij bezit
een buitengewone waarde op plastisch en op picturaal gebied te midden de werken
van den grootmeester onzer oude Vlaamsche kunst. De kunst van Jan van Eyck
bereikt er haar hoogtepunt. Trouwens, historische gegevens bewijzen dat de schilderij
vervaardigd werd in de laatste jaren van het leven van den meester, en, onvoltooid,
opgehangen werd te Ieperen vier jaar na zijn dood. Het feit dat de schilderij onvoltooid
bleef, laat toe de wijze van werken van den kunstenaar nauwkeurig na te gaan. Dit
heeft spreker dan ook gedaan en hij deelt ons de uitkomsten van zijn onderzoek mede.
IIo) Bestendige commissie voor 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, ondervoorzitter,
Kan. AM. JOOS, Dr. L. GOEMANS, O. WATTEZ, Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE, Prof.
Dr. L. VAN PUYVELDE en Prof. Dr. J. VERCOULLIE, leden.
In afwezigheid van den Heer SEGERS, lid-secretaris, zal de Heer WATTEZ het ambt
waarnemen.
Aan de dagorde staat:
1o) Verkiezing van Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris der Commissie, voor
1930-1931 (13e Bestuur).
Worden verkozen: voorzitter, Prof. Dr. PERSYN; ondervoorzitter, Prof. Dr.
VERCOULLIE; secretaris, OMER WATTEZ.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

796
2o) Verkiezing van een lid tot vervanging van Kan. Dr. J. MUYLDERMANS.
Wordt verkozen Prof. Dr. SCHARPÉ, werkend lid der Academie.
3o) Over het peil der studien in het middelbaar onderwijs. - Lezing door J. JACOBS.
De heer J. Jacobs spreekt over het peil der studiën in het M.O. van den hoogeren
graad. Hij stelt vast, aan de hand van betrouwbare verslagen, dat na den oorlog het
peil der studiën natuurlijk gedaald was, vooral door het opkomen van een nieuw
geslacht van studenten. Deze leerlingen wisten veel, maar kenden niets grondig,
kenden niet wat zij moesten kennen, konden noch opmerken, noch nadenken, noch
redeneeren, noch styleeren. Hij spoort de drie voornaamste oorzaken van dit verval
op, en wijst de redmiddelen aan. Gelukkig is in de allerlaatste jaren op de meeste
plaatsen reeds krachtdadig ingegrepen, en dien te gevolge is het studiepeil weer
zichtbaar aan 't stijgen. Hij besluit met te zeggen, dat een buitengewoon
ingangsexamen aan de hoogeschool zich thans geenszins opdringt.
Na deze lezing ontstaat onder de leden eene bespreking over het onderwijs.

Dagorde.
1o) De heer OMER WATTEZ vraagt het woord en doet aan de Academie de volgende
mededeeling:
Ik heb de eer aan het Bestuur der Koninklijke Vlaamsche Academie aan te bieden
voor hare bibliotheek eene verzameling van honderd vijf en twintig vlugschriften
over, voor en tegen de Vlaamsche Beweging, en over den Taalstrijd in België.
Deze verzameling kan dienstig zijn voor degenen die de Geschiedenis van den
Vlaamschen Taalstrijd zullen voortzetten, waarvan tien deelen (tot 1886) zijn
verschenen.
Op voorstel van Dr. MAURITS SABBE zal de Lijst der
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aangeboden vlugschriften in de Verslagen en Mededeelingen opgenomen worden
(zie blz. 797).
2o) Verkiezing van Bestuurder en Onderbestuurder voor het jaar 1930. - In
geheime vergadering wordt te 2½ uur overgegaan tot die verkiezing. Tot
stemopnemers worden aangeduid de heeren Mr. LEONARD WILLEMS en Mr. JOZ.
MULS. - Worden verkozen: tot bestuurder, Prof. Dr. J. PERSYN, thans onderbestuurder;
tot onderbestuurder, Prof. Dr. M. SABBE. De uitslag dezer verkiezing zal aan den
heer Minister van Kunsten en Wetenschappen worden medegedeeld met verzoek
hem ter bekrachtiging aan Z.M. den Koning te willen voorleggen.
3o) Lezing door Prof. Dr. J. van de Wijer, briefwisselend lid: Uit de geschiedenis
van de spelling der Vlaamsche gemeentenamen. - De Bestuurder wenscht spreker
geluk en stelt voor de lezing in de Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
(Aangenomen.)
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Lijst van 125 vlugschriften van beteekenis voor de Vlaamsche
Beweging en den Taalstrijd in België,
aangeboden voor de Boekerij der Academie d or den heer Omer
Wattez, werkend lid.
1. Ed. Ducpétiaux. Comparaison entre la criminalité et la moralité des provinces
flamandes et des provinces wallonnes. Gand. Van der Haeghen 1834. Imprim.
universitaire.
2. I.I. Haus. Réfutation du mémoire de M. Ed. Ducpétiaux. Id.
3. H. Conscience. Histoire et tendances de la littérature flamande.
Redevoering uitgesproken in de Kon. Academie v. België.
Brussel. Havermans. 1881.
4. Ed. De Grijse. Conscience-lijkrede uitgesproken te Kortrijk 1883. Rousselare.
J. de Meester.
5. Frans de Cort. Friedrich Oetker en Vlaamsch-België.
Belgische Studien, Schilderungen und Erörterungen von Dr. F. Oetker, Mitglied
des Deutschen Reichtags. Stuttgart August Auerbach 1876.
6. Harold Arjuna. Die Vlämische Bewegung vom alldeutschen Standpunkt aus.
Berlin 1897.
7. Dr. Harald Graevell. Die Niederländische und die Deutsche Bildung. Id.
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8. Edmond Picard. Essai d'une psychologie de la nation belge.
Bruxelles. Ve Ferd. Larcier. 1906.
9. A. Vermeylen. Kritiek der Vlaamsche Beweging.
A. Van Dishoeck. Bussum. 1905.
10. Jules Destrée. Lettre au Roi sur la séparation de la Flandre et de la Wallonie.
Weissenbruch. Bruxelles 1912.
11. Omer Wattez. Vlaamsch-Germaansch of Vlaamsch Europeesch?
Th. Rein. Brussel 1906.
12. Louis Germain (O. Wattez) L'âme belge et le peuple flamand.
J. Kamerling. Anvers. 1905. 1e et 2e édition.
La librairie flamande. Brux. 1907. 3e édition.
13. Omer Wattez. De Vlamingen in het Walenland.
Brussel. B. Knoetig. 1903.
14. Omer Wattez. Uilenspiegels Rijmkroniek of Vlaamsche Leute en Vlaamsche
Leugen.
Antverpen. H. en L. Kennes. 1908.
15. Omer Wattez. Vlaamschgezindheid.
Van Gheluwe-Coomans. Doornik 1901.
16. Omer Wattez. Germaansche Beschaving.
Brussel. B. Knoetig. 1902.
17. H. Meert. Réponse à la lettre au Roi de M. Destrée.
Gand. Impr. Plantin 1912.
18. Ed. Anseele. ‘Vooruit’ en de Vlaamsche Beweging.
Gent. Volksdrukkerij.
19. Meert-Hardijns. Het debat Meert-Hardijns over het 11e Jubelfeest en de
Vlaamsche Beweging.
Gent. Debacker 1910.
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20. Paul Hymans. La Belgique au XXe Siècle.
Bruxelles. Van Buggenhout. 1901.
21. H. Carton de Wiart. La Bourgeoisie belge depuis 1830.
Bruxelles. Goemaere 1912.
22. Maurice Ansiaux. La suprématie de la langue française en Belgique.
Bruxelles 1912.
23. Emiel Wildiers. La séparation administrative de la Flandre et de la Wallonie.
Ned. Boekhandel. Antwerpen. 1912.
24. D. Ackers. Eene Vlaamsche Hoogeschool, (Eerste vlugschrift over dit vraagstuk.)
Gent. Siffer. 1889.
25. J. Mac Leod. Het Nederlandsch en de Wetenschap.
Gent. A. Siffer. 1901.
26. G. Segers. Onze taal in het middelbaar onderwijs.
Id. 1907.
27. Max Rooses. Het Vlaamsch in de lagere scholen van Vlaamsch-België.
Gent. Ad. Hoste 1892.
28. Leonard Willems. De Middeleeuwsche taaltoestanden in Vlaamsch België.
L. Verhaeghe en zonen. St. Amandsberg. 1903.
29. Dr. A. Stracke. S.J. Was Vlaanderen altijd tweetalig als nu?
Druk. Van Melle. Gent.
30. Lodewijk de Raet. Vlaanderen is geen tweetalig land.
31. George Margot. Le Flamand à l'Université.
Louvain. Ch. Peeters 1910.
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32. Over een Vlaamsche Hoogeschool en de Bisschoppelijke Onderrichtingen.
Overdruk uit ‘de Student’ XXVIIe jaarg.
32. Waarom moet de Gentsche Hoogeschool vervlaamscht worden?
Volksbrochure uitgegeven door de Commissie voor de vervl. der G.H.
34. J. Vercoullie. L'université flamande. Extrait de l'Almanach de l'Université de
Gand. 1901.
35. La flamandisation de l'université de Gand.
Brochure de propaganda 1920.
36. L'Université de Gand. Union pour la défense de la langue française.
37. Fr. Van Cauwelaert. Universiteit en volksleven.
Gent. Ad. Hoste 1910.
38. J. Mac. Leod. Over de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool.
Van der Poorten. Gent. 1903.
39. Paul Bellefroid. Vlaamsch in het Hooger Onderwijs.
Yper. Callewaert.
40. Verslag over de Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. 1910.
Samenvatting.
Gent. Plantijn.
41a. Verslag over de Wenschelijkheid van eene Nederlandsche Hoogeschool in
Vlaamsch-België.
Gent. Van der Poorten. 1897.
41b. Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool.
Uitgave van het Willemsfonds.
Ad. Hoste. Gent. 1911.
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42. Vlaamsche Hoogeschool-Commissie.
Verslag 1909.
Uitgave van het Algemeen Ned. Verbond.
43. Aan de Vlaamsche Bevolking. Verzet tegen het Wetsontwerp Verhaegen.
Vl. Hoogeschool-Commissie. 1911.
44. E.H. Ossenblok. Wat iedereen over de Vervlaamsching der G.H. weten moet.
45. Dr. A. Van de Perre. Waarom vragen wij, Katholieken de vervl. der G.H.?
Joh. Leemans. Borgerhout 1912.
46. Ons referendum over de inrichting eener Hoogeschool met het Nederlandsch
als voertaal in het Vl. land..
Gent. Ad. Hoste 1897.
47. E.M. Dauge. Contre la flamandisation de l'Université de Gand. 1910.
Discours à l'Union des Anc. Etudiants.
48. La question de l'Université flamande.
Cercle des Etudiants progressistes de l'Université de Bruxelles. L. Brulez.
Président.
Brux. T. Hynderikx.
49. Karel Angermille. De eerste Flamingant.
Uitgave Volkskracht.
50. R.P. Rutten. La question flamande au Sénat.
Brux. Soc. An. Notre Pays. 1923.
51. G.J.P.J. Bolland. Het Nederlandsch als taal voor hoogere aangelegenheden des
geestes.
Brussel. De Bremaecker. 1912.
52. Hector Chainaye. Réponse wallonne aux amendements flamingants à la loi
militaire.
Bruxelles. A. Dereume. 1912.
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53. Pascal Bonetti. Les Wallons.
Extr. du Figaro. Paris. 4-3-1911.
54. Louis Delattre. Pour l'âme belge.
Dechenne et Cie, Bruxelles 1912.
55. a) L. Delpire. Tot eerherstelling van Jan Coucke en Pieter Goethaels.
b) Verkorte inhoud der Open brieven van Didaskalos aan Minister Helleputte.
56. Paul Fredericq. Uit de geschiedenis van het Willems-Fonds en het Davidsfonds.
Gent. Ad. Hoste 1909.
57. Pol de Mont. Openingsrede van het 32ste Ned. Lett. Congres. 1912.
J. Bouchery. Antwerpen.
Pol de Mont. Een keerpunt in de Vlaamsche Beweging. Voordracht te Brussel.
1898.
58. D. Claes. La question des langues en Belgique.
Wesmael-Charlier. Namur 1889.
60. J. Helleputte. Redevoering bij het Gedenkteeken op Groeninghe in 1906.
Janssens en Verbeke. Kortrijk.
61. Aug. Vermeylen. Vlaamsche en Europeesche beweging.
Uitg. Flandria. Gent.
62. J. Prayon Van Zuylen. 1. De taalstrijd in Oostenrijk. 2. Nog een woord over
Dietschlandism. 3. Officieële aardrijkskunde.
Uit het Ned. Museum te Gent.
63. C. De Visschere. De Credo van den Vlaming.
Brussel. Oscar Schepens. 1899.
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64. Lod. de Raet. De Vlamingen onder de nieuwe regeering.
Antwerpen. Dirix-Van Riet. 1910.
65. Lod. Dosfel. De Vlaamsche Beweging van Oct. 1912 tot Oct. 1913. Verslag.
66. Frans Reinhart. Aan het Vlaamsche Volk.
Toespraak ter gelegenheid der 75ste verjaring van België's onafhankelijkheid.
67. Bulletin de l'Association flamande pour la vulgarisation de la langue française.
No du 28 Nov. 1908.
68. Over eene Vlaamsche Hoogeschool en de Bisschoppelijke onderrichtingen.
Overdruk uit ‘De Student’ XXVIIe Jaarg. 2e, 3e, en 4e afl.
69. De Slag bij Kortrijk door Th. Stevens.
Nederl. Boekh. Antw. 1902.
70. M. Rudeisheim. Het voorstel van een Hollandsch-Belgisch verbond in het
bijzonder uit een Groot-Nederl. oogpunt beschouwd.
De Ned. Boekh. Antwerpen. 1907.
71. Alfons Sevens. Het Fransch de voertaal? Neen, Het Fransch een vreemde taal,
de eerste vreemde taal? Ja.
Oostende. Druk. Dhont.
72. Het recht van Engeland op Zuid-Afrika door A. Prayon van Zuylen, adv.
Nederl. Museum. Jgg. 1877.
73. Frans Reinhard. Algemeen verslag over de werking van het Nationaal Vlaamsch
Verbond.
Leuven Oct. 1911.
74. E. Wildiers. Een strijd om levenseenheid. Rede gehouden in de Conferencie der
Antw. Balie.
Antwerpen. 1910.
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Over het Peil der Studiën in het Middelbaar Onderwijs
Door J. Jacobs
Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie
In het jaar 1927(1) heeft onze geachte Collega Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE hier
gewezen op het gemis van algemeene kultuur bij de jonge hoogstudenten. Hij steunde
daarbij op de uitslagen, welke een examen over een wetenschappelijk onderwerp
hem had aan de hand gedaan. Hij had bevonden dat de hoogstudenten over het
algemeen noch kunnen denken noch redeneeren. Hij zag de redding in het aanstellen
van ijverige, goed onderlegde professors, in het weren aan de hoogeschool van
onbekwamen, in het beperken der leerstof. Hij zou slechts eenvoudige lessen van
algemeene natuurwetenschappen behouden. doch daarentegen de humanisten een
zeer grondige kennis in de wiskundige vakken en in de natuurkunde doen geven.
Wij hebben, gezien de belangrijkheid van het vraagstuk, in de laatste tijden een
dergelijk onderzoek op breedere schaal ondernomen. Wij hebben daarbij het Zevende
Jaarlijksch Verslag (1926) van de Universitaire Stichting en vooral het breedvoerig
verslag over de examens der Universitaire Stichting (1927) door prof. GEORGES
SMETS in 1928 opgesteld nauwkeurig onderzocht. Zooals men weet worden hier de
beste studenten uit de Colleges en de Athenaea van het gansche land ondervraagd
over de oude talen (Grieksch en Latijn), over de moderne talen (Fransch en Vlaamsch),
over een algemeene kultuurtaal (Engelsch, Duitsch, Italiaansch) en over de
wetenschappen (wiskunde, scheikunde, natuurkunde, aardrijkskunde, geschiedenis
en handel). Verder hebben wij de beoordeeling benuttigd over de wedstrijden, welke
in het bisdom Brugge in 1928 en 1929 uitgeschreven werden

(1) Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vla. Ac. 1927, blz. 467-481.
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onder de studenten der vier hoogste humanioraklassen(1). Bovendien hebben wij
kennis genomen van de uitslagen der algemeene wedstrijden de laatste jaren ingericht
onder al de Vrije inrichtingen voor M.O. in de provincie Brabant en Antwerpen en
van de aanmerkingen door Kan. De Smet, algemeen opziener, gemaakt in de
schoolprogramma's van de jaren 1926-1930. Verder bracht het officieel Verslag over
den toestand van het M.O. gedurende de jaren 1912-1923 (Brussel 1929) ons op de
hoogte van hetgeen de heer Dr. L. GOEMANS, algemeen opziener van dit onderwijs
en zijn collega's over het peil der middelbare studiën denken. Eindelijk kennen wij
persoonlijk de uitslagen van de proef over de moderne talen in de provincie
Antwerpen, en hebben we nog inlichtingen ingewonnen bij opzieners, bestuurders
en leeraars uit het officieele en Vrije M.O. We zijn aldus tot dit algemeen besluit
gekomen: het peil der studiën in het M.O. van den hoogeren graad, dat tijdens en na
den oorlog op vele plaatsen noodzakelijk was gedaald, is in de allerlaatste jaren weêr
in zulke mate aan 't stijgen gegaan, dat eerlang in de meeste gestichten het
vooroorlogsche peil opnieuw zal bereikt worden.
Laten we eerst bekennen, dat vooral na den oorlog (1918-1926) in de
studentenwereld vooral in de stad en de groote centra een nieuw geslacht is ontstaan,
dat ten minste den schijn had meer ontwikkeld te zijn, meer te weten dan de
vooroorlogsche studenten. Zij ontvingen inderdaad een meer uitgebreid onderwijs,
kregen zelfs les in muziek, uitspraakleer, kunst, enz.; zij woonden voordrachten met
lichtbeelden en tooneelvertooningen bij, zij bezochten druk de kinema en de
footballplein; zij lazen een of meer dag- en weekbladen, waar de rubriek over het
sport, de raadsels en de nieuwstijdingen hun aandacht trokken, zij ko hten aan de
winketten in de stad of in het station allerhande interressante werkjes, tot zelfs
geïllustreerde boeken over techniek en volkskunde; zij verslonden zelfs eenige
opzienbarende werken van moderne schrijvers. In dit opzicht wisten ongetwijfeld
deze globe-trotters meer dan hun stille, kalme voorgangers, die lang zooveel niet te
hooren, te zien en te lezen kregen.
En toch waren naast deze groeiende massa de nog talrijk gebleven ernstige
leerlingen vooral op den buiten deze hard-

(1) La Revue pratique, tome XXIX, 1e fascicule, Bruges 1928, en 4e fascicule 1929.
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loopers in tweeërlei opzicht de baas. Ten eerste bezaten zij meer kennis op menig
ander gebied. Zij die dagelijks vormende lectuur, studieboeken ter hand nemen,
werken lezen van de Fransche, Vlaamsche, Engelsche en Duitsche meesters, artikels
bestudeeren over kunst, godsdienst, zedenleer, maatschappijleer, verzamelen
ongetwijfeld op den duur ook een massa kennis, die wel kan opwegen tegen al wat
in vulgarisatiewerk steekt. Ten tweede hadden deze erstige studenten een betere
geestesopvoeding genoten. Wat zij in stilte en kalmte hadden opgenomen in de klas
of tijdens de lezing wisten en kenden zij goed; zij vatten het verband tusschen oorzaak
en gevolg; zij konden hunne kennis rangschikken, groepeeren, doen dienen tot allerlei
bewijs; met andere woorden zij bezaten de gekende stof; zij hadden zelf nagedacht
en geredeneerd, en aldus waren hun geestesvermogens voldoende ontwikkeld om te
denken en te redeneeren over al wat hun later in het hooger onderwijs zal voorgedischt
worden. Laten wij er bijvoegen dat dit geslacht dank zij krachtdadige maatregelen
tegen overdreven sport en kinema de laatste jaren aanzienlijk is aangegroeid.
De zoogezegde veelweters - hun getal vermindert gelukkig - bezitten daarentegen
een gansch oppervlakkige kennis. Het ontbreekt hun wellicht aan initiatief en ijver
om de dingen langs alle zijden te bekijken, om het verband tusschen de feiten op te
zoeken, om de gekende stof te verwerken. Zij blijven lijk de vlinder aan de oppervlakte
hangen; zij laten zich verblinden door den uiterlijken glans, bekoren door de
aangename streeling van het oor in plaats van lijk de bij, die op de bloem blijft zitten,
op de waarheid te blijven nadenken, en de echte schoonheid te blijven bewonderen.
Zulke studenten zijn goed om als supporters te dienen in bokspartijen en
footballmatchen, om prikkelende kinematooneelen toe te juichen, om lichtzinnige
lectuur te verslinden, om bepalingen en theorema's als papegaaien van buiten te
leeren, om opstellen te maken vol banale, ronkende, holklinkende volzinnen,
doorgaans nog onverstaanbaar door 't gebrek aan 't juiste woord en aan 't passende
beeld. Spreek hun niet van studeeren, d.i. van methodisch opmerken, nadenken en
redeneeren, 't zij in de studie der talen, 't zij in de studie der wetenschappen. Zij
hebben er een afschrik van, omdat zij het zelf nooit ernstig gedaan hebben.
Hun gebreken kunnen we best in deze drie punten samen-
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vatten. 1. zij bezitten een oppervlakkige, vaak eenzijdige kennis; 2. zij aanzien de
verschillende onderwijsvakken als afzonderlijke, alleenstaande vakken; 3. zij hebben
een holklinkenden, banalen stijl. Het zal wel niet moeilijk zijn elk punt door
verklaringen van bevoegde en ondervindingrijke personen te bewijzen.
De oppervlakkigheid, het gebrek aan opmerken, denken en redeneeren werd reeds
vastgesteld door de jury van de Universitaire Stichting in 1926: ‘De leerling schrijft
de verslaggever(1), rekent op zijn geheugen, en gebruikt het liever dan zijn denken
begrijpsvermogens in die vakken, waar hij met het geheugen den ondervrager kan
voldoen’. ‘Vele leerlingen laten den indruk, dat zij in de scheikunde van buiten
geleerd hebben wat hun leeraar als het voornaamste aangeduid had’. En elders in 't
verslag van 1928 over de proef van 1927 schrijft prof. SMETS: een jurylid vindt dat
de kandidaten haast niets opgemerkt en nog minder nagedacht te hebben(2)’; ‘al de
juryleden oordeelen dat de aangeworven kennis al te oppervlakkig is(3)’. M.J.
DUSAUTOIR, verbeteraar van de kopijen van den prijskamp in Wiskunde te Brugge
verklaart: ‘Vooral ontbreekt nadenken’(4).
Wat het tweede punt betreft heeft de jury der Universitaire Stichting in 1926(5)
opgemerkt dat zelfs goede studenten de kennis, welke zij in de studie van elk vak
opdoen, niet weten te benuttigen, en er zelfs niet aan denken: ‘Weinige studenten,
heet het, uit de Gr.-Lat. afdeeling kennen de afleiding van woorden, welke blijkbaar
uit Grieksche elementen zijn samengesteld zooals hydrogeen, oxygeen, axzote,
phosphore, chlore, enz. Zij wijken terug uit gebrek aan initiatief of uit gemakzucht
voor het onderling in verband brengen van allerlei leerstof, welke zij elders opdeden;
zij wagen het niet de feiten in een leergang uiteengezet nog duidelijker te maken
door de kennis in een ander vak verkregen; zij vermoeden zelfs niet dat een gezonde
geestesvorming ten minste laat onderstellen een klaar inzicht in, een bewust
meesterschap over al de gegevens, welke het verstand heeft gevat en het geheugen
heeft bewaard’. M.J. SOBRY,

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

Zevende Jaarlijksch Verslag (1926-1927) blz. 24.
Algemeen Verslag 1928, blz. 2.
Ibidem.
La Revue pratique 1929 blz. 146.
Zevende Jaarlijksch Verslag, blz. 25.
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verbeteraar van den prijskamp in Fransch opstel te Brugge(1) zegt niets anders waar
hij verklaart: ‘Men zou zeggen dat er bij sommigen een ware onbekwaamheid bestaat
om de reeds verkregen kennis te benuttigen’.
Ten derde gaan de beoordeelaars akkoord over de gedachteloosheid en den
doodgewonen, meestal afgeschreven stijl van vele studenten, met andere woorden,
het ontbreekt hun aan persoonlijke gedachten en aan behoorlijke inkleeding. M.
LECLERE, lid der jury van de Universitaire Stichting 1926(2) wijst op .de weinig
beduidende commentaren, welke zijn voordracht had uitgelokt. Prof. J. MANSION(3)
klaagt dat de Vlaamsche kandidaten enkele gemeenplaatsen als persoonlijke
bedenkingen hebben neêrgeschreven’. M. DE JONGHE, beoordeelaar te Brugge(4)
getuigt: ‘Gewoonlijk is er meer navolging dan oorspronkelijkheid in de beeldspraak’,
en elders(5): ‘Over een reeds bekend thema meenen de studenten reeds genoeg
nagedacht te hebben, .en feitelijk schrijven zij oppervlakkige gemeenplaatsen... Wat
den vorm en stijl betreft, beluisteren de leerlingen te veel zich zelf, ze zeggen hun
zinsneden op; klinkt het goed, dan zijn ze voldaan; zoo komt het dat fijngetoetste
zinsneden en logisch bedachte ontwikkelingen moeten wijken voor hamerende, kort
afgebetene, maar holklinkende machtspreuken’.
Welke nu zijn de oorzaken, die zulke treurige toestanden hier en daar in het leven
hebben geroepen? Deze zijn zeer talrijk, en vloeien meestal voort uit de nieuwe
gedachten en zeden, welke we gedurende en onmiddellijk na den oorlog in de
maatschappij hebben aangetroffen. We zullen er slechts drie voorname aanhalen: 1.
de utilitaristische geest, 2. de overlading der programma's; 3. het gebrek aan goede,
ernstige lezing.
Het leven onzer naoorlogsche samenleving is in vele middens er op ingericht om
zooveel mogelijk te genieten, zoo weinig mogelijk te werken. Vooral het jongere
geslacht, dat wel is waar soms met meer voortvarendheid, durf en beslistheid optreedt,
is verslingerd op zinsgenot. Vandaar wel eens een schrille tegen-

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

La Revue pratique, 1929, blz. 138.
Zevende Jaarlijksch Verslag (1926-1927) blz. 23.
Ibidem.
La Revue pratique, 1928, blz. 20.
La Revue pratique, 1929, blz. 135.
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stelling tusschen het ideaal der ouders en dat der kinderen. Vader wil dat zijn kind
zich in de humaniora onderscheide, en bijgevolg dat het vlijtig werke om aldus na
de middelbare studiën een goede betrekking te bekomen of na schitterende examens
aan de hoogeschool afgelegd te hebben een eereambt te bekleeden. Het kind echter
wil in de eerste plaats later veel en gemakkelijk geld verdienen, en daartoe juist
zooveel doen, als noodig is om jaarlijks te mogen opgaan, zijn examens eenvoudig
af te leggen. Daarnaast worden ook ouders aangetroffen, die in de laatste jaren rijk
geworden, minder bekend zijn met de reeële toestanden: deze willen ook in de eerste
plaats hun kinderen, bekwaam of onbekwaam, een schitterende, gemakkelijke
toekomst verzekeren door ze op de humaniora te plaatsen. Voor zulke ouders en
zulke kinderen komt het er gewoonlijk zoodanig niet op aan hoe zij door de
middelbare studiën geraken; zij zijn tevreden als zij er maar doorsukkelen. En aldus
werden nog heel onlangs in onze Moderne en Oudere Humaniora meer dan vroeger
studenten aangetroffen, die ik ‘gedwongen studenten’ zou heeten, studenten zonder
hooger ideaal, zonder geestdrift, zonder initiatief; studenten die liever de kinema bij
de deur bezoeken, of de footballplein overschreeuwen, dan de geziene leerstof te
herhalen, een vraagstuk te beredeneeren, of een ernstig boek met de pen in de hand
te ontleden.
Zelfs onze buitenjongens opgekweekt in een midden, waar arbeid en deugd nog
in eere staan, kunnen soms aan de verleiding van het voorbeeld niet weerstaan. Als
zij bij voorbeeld zien hoe bij zomerdagen hun dorpsgenooten van 15 tot 17 jaar 's
namiddags tot 2 uur op het voetpad met de kaart zitten te spelen, als zij uit den mond
dier losbollen vernemen, dat een ambachtsman, die nooit een vakschool bezocht,
met minder uren arbeid meer geld verdienen kan dan een klerk, een onderwijzer, een
ingenieur, dan verslapt soms hun ijver, en ze komen hun vroegere schoolkameraden
gezelschap houden in plaats van den noodigen tijd aan de studie te besteden.
Het zal dan ook niemand verwonderen, dat er thans nog op de banken van elke
humanioraklasse een paar studenten zitten, die geen goesting hebben on te denken
en te redeneeren, die geen geduld hebben om bij het opstellen het juiste woord, het
rake beeld te kiezen. Al zulke leerlingen kunnen nog alleen gered worden, en worden
gered, door het voorbeeld van vlijtige makkers,
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en vooral, lijk prof. A.J.J. VANDEVELDE het zoo wel zeide door ‘echte leeraren’ die
als vriend, als steun optreden, die vol liefde, vol wetenschap, vol geestdrift zijn’(1).
Onder hun invloed kunnen zij mannen worden, ‘die weten wat zij willen, die de
noodige kracht bezitten om anders dan met woorden te willen, die hun doel willen
bereiken langs den steilen weg, die in rechte lijn onder de verzengde stralen der zon
omhoog voert’(2).
Aan de tweede oorzaak, nl. aan de overlading der leerprogramma's wordt heden
door niemand meer getwijfeld. Prof. G. SMETS(3) sloeg den nagel op den kop toen hij
schreef in 1927: ‘zoo de kennis, welke de jongelingen aan het Athenaeum of in het
College opgedaan hebben, oppervlakkig blijkt, gebeurt zulks niet omdat de
onderwezen vakken maar altijd talrijker zijn geworden gedurende de 19e en 20e
Eeuw? En heeft men noodzakelijk in intensiteit niet verloren, wat men in
uitgebreidheid aanwon?’ M.J. DUSAUTOIR uit Brugge(4) zegt waarom de uitslag van
den wedstrijd in wiskunde niet schitterend was: ‘Naar mijn bescheiden oordeel is de
leerstof voor de Poësis te uitgebreid. Liever dan snel en veel te zien, is het beter
weinig doch degelijk aan te leeren en geregeld te herhalen’ - Wat onze achtbare
Collega Kan. Joos hier onlangs zeide van de overlading van het programma van 's
Rijks Lagere normaalscholen, en van twee daaruitvloeiende gevolgen voor de
verstandelijke en zedelijke waarde der normalisten, geldt ook voor onze humanisten.
Het leerprogramma der Colleges en Seminariën is de laatste vijftien jaar eerder
verzwaard dan ontlast, doordat begrippen van Ndl. taalkunde, kunst, gijmnastiek,
muziek, uitspraakleer en zelfs natuurwetenschappen al meer en meer uren zijn gaan
opeischen. In de Kon. Athenaea waren tot 1926 de leerplannen volgens de verklaring
van onzen bevoegden Secretaris Dr. L. GOEMANS, overladen voor zekere vakken en
in zekere klassen, en het kader van een gewonen schooldag was in tal van inrichtingen
ontoereikend geworden om de lesuren te bevatten, die de lessenrooster voor de talrijke
onderwijsvakken aanwees. Sedert heeft men aldaar het leerplan ontlast door aan
sommige

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

Verslagen en Mededeelingen 1927, 471-471.
Verslagen en Mededeelingen, 1927, 481.
Algemeen Verslag, blz. 7.
Revue pratique, 1929, 145-146.
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vakken als de natuurkunde, de scheikunde en de geschiedenis minder uren te besteden,
door de leeraars toe te laten een keus te doen uit hun leerstof(1), door de leerlingen
van sommige afdeelingen een paar vakken te laten kiezen uit verscheidene leergangen.
Men heeft verder de geleide oefeningen stelselmatig ingevoerd om de leerlingen tot
meer werkzaamheid in de klas te verplichten(2).
En toch komt ons de uurrooster sedert 1926 voorgeschreven met al zijn mogelijke
verlichtingen nog te zwaar voor. Vooral de nota bij elken uurrooster gevoegd: ‘geen
enkele leerling mag meer dan 34 uren les in de week volgen’ spreekt boekdeelen.
Stel u voor: knapen uit de 6de, 5de, 4de klas, die 12, 13, 14, 15 jaar oud zijn, hebben
resp. 32, 34, 33 uren les per week; er zijn dus dagen, waarop zij 's voormiddags 4
uren les ontvangen. Die leerlingen kunnen misschien een oogenblik slikken wat hun
wordt voorgedischt, maar het behoorlijk verteren, dàt niet. Een goed leeraar die zijn
studenten in de klas goed doet werken en opletten, ondervindt dat de aandacht
gedurende de derde klas 's voormiddags merkelijk vermindert. Men raadt reeds hoe
laag de dynamometer der geestelijke vermogens zal dalen gedurende de vierde klas.
Hoe kunnen zulke jonge leerlingen zich dan nog verdiepen in de kennis van sommige
taalregels? Dààr is voorzeker een eerste bron van vluchtige, oppervlakkige kennis.
Zeker, de geleide oefeningen kunnen hier de theoretische, aandacht vergende les een
half uur vervangen om het aangeleerde beter aan het verstand te brengen, maar ook
die oefeningen, al brengen zij eenige ontspanning, leggen beslag op de aandacht van
elken leerling, en vermoeien op den duur zoodanig zijn geest, dat hij niet meer in
staat is zich alles duidelijk voor te stellen. Hoe men de zaken draaie of keere, altijd
blijft het waar, dat op een voormiddag al te veel van de geestelijke vermogens der
studenten geëischt wordt om hun toe te laten de gansche leerstof goed te begrijpen.

(1) Doch hierdoor worden de leerlingen der rhetorica, wanneer zij ooit vóór de jury der
Universitaire Stichting moeten verschijnen, blootgesteld aan een mislukking, doordat de
ondervragende jury niet weten kan, welke deelen van de opgelegde leerstof overgeslagen
werden; zie G. SMETS, Algemeen Verslag, blz. 8.
(2) Lessenrooster en Leerplan der Kon. Athenaea, Luik, 1926, blz. 5, 1929, blz. 7-9.
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Een tweede bron van oppervlakkige kennis ligt in het te klein aantal uren, welke
volgens den lessenrooster aan de studie van het Latijn besteed worden. Leerlingen
die zes jaar lang wekelijks zes uren latijn leeren, zelfs door middel van de moedertaal,
zijn onvoldoende uitgerust om met vrucht de Lat. Schrijvers te lezen en te bestudeeren.
Het zal hun altijd moeilijk vallen teksten te beredeneeren, te ontleden en samen te
vatten, de persoonlijkheid, de kunst van de auteurs te leeren kennen, het pit van den
geest der Romeinsche oudheid er uit te halen; m.a.w. zij missen door hun onvoldoende
kennis der oude taal een der zeldzame kansen om hun geestesarbeid aan een strenge
tucht te gewennen, om zich op te voeden tot denkende, oordeelkundige menschen.
Waar zullen zij, die hier nooit doordrongen tot de kern der gedachten, nadien het
geduld, den ernst halen om over een voorgesteld vraagstuk rijpelijk na te denken.
Een derde bron van oppervlakkigheid kan de geleide oefening, de les met rijk
intuitiemateriaal, hoe nuttig ook in haar zelf, worden. Een leeraar, die zich de vragen
en opmerkingen der studenten weinig aantrekt, of al te veel steun en verklaring biedt,
ontmoedigt zijn leerlingen of gewent ze aan al te gemakkelijk werk. Hij zal hun het
opmerken, het denken, het redeneeren niet aanleeren(1).
Wat de overlading van het leerprogramma in elk geval medebrengt, is de
lusteloosheid voor ernstig studiewerk. Dit getuigen de onderwijzers, de regenten en
de leeraars, die zich hedendaags soms niet meer de moeite geven de tijdschriften
over methode en opvoedkunde in de bibliotheek van het gesticht open te snijden.
Het redmiddel ligt hier voor de hand: het leerprogramma der Oudere en Nieuwere
Humaniora kan nog ontlast worden. De studie der tweede taal moet in de Oude
Humaniora niet noodzakelijk aanvangen in de 6de of de 5de klas. Waar het onderricht
gansch of gedeeltelijk, door de moedertaal als voertaal wordt gegeven(2), kunnen ook
minder uren aan de studie der eerste taal besteed worden. Eén uur les in de
natuurwetenschappen is in de 6de en 5de moderne klas meer dan voldoende, en kan
in

(1) Uurrooster en leerplan der studiën in de Kon. Athenaea, Luik, 1929, blz. 9.
(2) Men vergelijke Uurrooster en leerplan der studiën, 1929, blz. 145.
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dezelfde klassen der Oude Humaniora nog wegvallen. Men vergelijke in dit opzicht
den uurrooster opgesteld in 1928 voor de Nieuwere Humaniora in de Colleges van
het Aartsbisdom Mechelen met den lessenrooster der Wetenschappelijke Afdeeling
in de Kon. Athenaea: waar de eerste 26 uren les voorziet, eischt de tweede er ten
minste 30.
Natuurlijk zullen voorstellen tot verlichting van het leerprogramma niet uitgaan
van inspecteurs-specialisten, die elk voor hun vak zooveel tijd en vlijt mogelijk
opeischen, noch van van de leeraars, die jammer genoeg vaak alleen opgaan in hun
bizonder vak, en vergeten dat daarbuiten nog vakken bestaan, die meer tijd vergen,
omdat ze meer bijdragen tot de geestesopvoeding en de algemeene kultuur. Komt
zulk een voorstel van een hoogleeraar, dan bestaat er gevaar dat het evenwicht van
het leerplan gebroken wordt ten bate van de vakken, welke tot zijn speciale
wetenschap voorbereiden. Ja zelfs is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat een of
ander specialist, die het leerplan wil besnoeien, nog meer uren zal voorschrijven.
Eindelijk wordt ook de derde oorzaak nl. het gebrek aan ernstige lezing op dit
oogenblik door niemand ontkend. De Jury van de Universitaire Stichting verklaarde
nog in 1926(1): ‘de lezingen bij vele studenten beteekenen niets; de meeste lezen nog
enkele boeken gekozen zonder onderscheid, waaruit ze haast geen nut trekken’. Al
even duidelijk sprak prof. G. SMETS in 1927(2): ‘de juryleden klagen als naar gewoonte
over het gebrek aan lectuur bij de kandidaten’. De jonge Belgen lezen niet, zegt de
verbeteraar van het Fransch opstel, ten hoogste lezen zij een dagblad, of onbenullige
romans(3). Kan. J. DE SMET, algemeen inspecteur te Mechelen dringt op de eerste
bladzijde van het leerprogramma van 1929-1930 aan op het belang der lezing, welke
goed moet gekozen en met ernst gedaan. Wat de leeraars op dit stuk bepaald te doen
hebben, hebben we hier in Juli 1927 duidelijk uiteengezet.
Uit al wat voorgaat mag echter niet afgeleid worden, dat het M.O. thans nog een
crisis doorworstelt, of dat de leerlingen uit de hoogste klassen niet in staat zijn met
vrucht hoogere

(1) Zevende Jaarlijksch Verslag, 1927, blz. 24.
(2) Algemeen Verslag, blz. 4.
(3) Ibidem blz. 5.
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studiën aan te pakken. Vooraleer men zulk oordeel velt, zie men naarstig toe. Het is
zeer moeilijk voor een buitenstaander, die zelfs een dozijn jaren de humaniora achter
den rug heeft, het juiste peil op te geven der Middelbare studiën. Er is, zooals prof.
G. SMETS(1) te recht zegt, in de laatste jaren wel iets gewijzigd in het gevoelen en het
oordeel der jonge geslachten, en daardoor juist staan ze soms op een hooger peil dan
anderen denken. Zelfs voor mannen van het vak is het meten van het peil der studiën
een allesbehalve gemakkelijke zaak, omdat in dit ingewikkeld vraagstuk met zooveel
factoren dient rekening gehouden. Op dit stuk is haast alles betrekkelijk: degenen
die over de hedendaagsche toestanden oordeelen, hebben soms de vooroorlogsche
niet goed gekend; de eene klas is knapper dan de andere; de studenten munten uit in
eenige vakken, staan lager in andere; sommige gestichten hebben hun peil staande
gehouden, andere hebben het hooger opgevoerd, nog andere hebben het zien dalen.
Ecn absoluut algemeen oordeel vellen gaat niet, al moet bekend dat over het algemeen
de goede studenten van heden meestal beter zijn dan voor den oorlog, de slechte in
sommige gestichten talrijker.
Hiermede komen ook de verklaringen overeen van de beoordeelaars, die - en dit
is heel begrijpelijk - malkander soms tegenspreken, ja zelfs zich zelf schijnen tegen
te spreken. In een zelfde verslag waarin zij klagen over de gebreken van het M.O.
bekennen zij soms dat hetzelfde onderwijs voldoening geeft, ja zelfs uitstekend is.
Aldus bekent het Zevende jaarlijksch Verslag der Universitaire Stichting 1926(2), dat
de uitslag van de proef over het Fransch opstel een waren vooruitgang kenmerkt op
de proef der voorgaande jaren; dat voor de mondelinge proef in het Nederlandsch
de middelmaat hooger stond dan die van 't vorige jaar. Volgens prof. G. SMETS(3)
verklaarden twee juryleden, die nog nooit gezeteld hadden, dat de antwoorden der
kandidaten hen niet teleur hadden gesteld. Het examen van 1927 gaf, zegt hij(4), meer
voldoening dan het jaar te voren; het scheen dat een zekere vooruitgang merkbaar
was zoowel voor

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

Algemeen Verslag, 1928, blz. 6.
Zevende Jaarlijksch Verslag, 1927, blz. 23.
Algemeen Verslag blz. 1.
Ibidem, blz. 1.
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de kennis der wetenschappen als voor die der talen. Evenzoo spreekt M.A. LEENAERS,
verbeteraar te Brugge van den wedstrijd in Lat. opstel in 1928: ‘er is bepaald veel
goeds te zeggen van de uitwerking der Lat. opgave’(1) en in 1929 nogmaals
oordeelende over een Lat. opstel zegt hij: ‘het is niet waar dat de studie van het Latijn
er op achteruit gegaan is in de naoorlogsche jaren. Als ik mocht voortgaan op eigen
ondervinding zou ik eerder genegen zijn tot een gansch tegenovergestelde uitkomst
te besluiten’(2). M. DE JONGHE van Brugge schrijft over den uitslag van een Vlaamsch
Opstel in de rhetorica: ‘De in aanmerking gekomen werken staan hoog boven de
overige.... hier en daar zijn heerlijke brokken bij leerlingen, die moderne schrijvers
hebben gelezen en genoten. Over het algemeen is de taal zuiverder en sierlijker dan
vorige jaren; ook de ontwikkeling is om zeggens bij allen meer klassiek’(3). De
verbeteraar van een Lat. thema in de vierde klas der bisschoppelijke gestichten in
West-Vlaanderen drukt als volgt zijn tevredenheid uit(4): ‘bijna de helft van de
leerlingen bereiken de helft van de punten; dus mogen we zeggen, en dit strekt de
leerlingen tot eer en hunne meesters niet minder, is de uitslag alleszins bevredigend’.
De E.H.J. SPRIET van Brugge getuigt van den uitslag eener Grieksche vertaling in
1928(5): ‘onder de 27 leerlingen die 65% der punten behaalden, waren er eenige
uitstekende, die spijts de moeilijkheden van den tekst toch 82%, 80% en 79% enz.
der punten verdienden. Die studenten beschikken, hoe jong ook, over veel
oordeelkracht, redekundige ontleding, en hebben reeds een klaar taalinzicht der
klassieke talen. Zij werden door uitmuntende leeraars allerbest gedrild en geoefend’.
Dr. L. GOEMANS sprekende over de jaren 1918-1923 getuigt: ‘er is alle reden om
voldaan te zijn over de snelle vorderingen van het M.O. gedurende de jaren, welke
op de naoorlogsche heraanpassingsperiode zijn gevolgd(6). ‘De uitslagen in het
onderwijs in de Fransche taal zijn voldoende in het Vlaamsch gedeelte des lands,
zeer voldoende in de Waalsche

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

Revue pratique, 1928, blz. 17.
Revue pratique 1929, blz. 132.
Revue pratique, 1928, blz. 19.
Ibidem, blz. 26.
Ibidem blz. 33.
Verslag 1929, blz. 8.
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streken(1)’. ‘Men mag zeggen dat de middelbare scholen op weg zijn om hun vroegeren
bloei te herleven’(2). ‘De studie van het Vlaamsch, zegt nog het officieel Verslag
(Brussel 1929), als moedertaal in de Vlaamsche Athenaea heeft zeer merkwaardige
vorderingen gedaan vooral in de hoogere klassen’. (blz. 9). Ik zou deze lange lijst
nog kunnen verlengen door schitterende uitslagen mede te deelen van de wedstrijden
voor de vrije Colleges in Brabant en Antwerpen ingericht.
Uit dit alles blijkt genoegzaam dat op dit oogenblik geen ingangsexamen als
slagboom aan den ingang der Hoogeschool moet voorgesteld worden. In de vrije
gestichten voor M.O. wordt er voor gezorgd, dat in het begin van het schooljaar geen
verachterden hooger opgaan, en aldus belanden in de rhetorica enkel degenen die
feitelijk altijd flink door hebben gearbeid, of met schade en schande hebben leeren
werken.
Men werpe den steen niet naar het M.O., dat toch zooveel te verwerken heeft, en
zich daarenboven lang niet te beloven heeft van den ontwikkelingsgraad der leerlingen,
die het Lager Onderwijs naar het secondaire afstuurt.

(1) Verslag blz. 8.
(2) Ibidem blz. 16.
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Uit de geschiedenis van de spelling der Vlaamsche gemeentenamen
Door Prof. Dr. H.J. van de Wijer
Briefwisselend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.
Enkele maanden geleden was de Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde
zoo gastvrij mij in de gelegenheid te stellen, op beknopte wijze, te berichten over de
werking van de Vlaamsche afdeeling der Commissie voor Toponymie en
Dialectologie, inzonderheid over de door haar uitgewerkte lijst van Vlaamsche
gemeentenamen(1).
In een volgende vergadering (16 October 1929), waarop deze aangelegenheid
verder besproken werd, en in de daarop volgende algemeene vergadering werd ons
de voldoening gegund dat, op voorstel van de Commissie, de Academie in pleno met
eenparigheid van stemmen haar instemming heeft gelieven te betuigen met het
besproken principe en tevens heeft willen besluiten, dat tot de Regeering het verzoek
zou gericht worden de moderne spelling der gemeentenamen in alle Staatsdiensten
in te voeren.
Wellicht wordt nu wel de indruk gewekt dat deze lezing, die oorspronkelijk werd
bedoeld als verdere toelichting vóór de stemming, eenigszins achteraan komt hinken.
Stellig is haar belang ten opzichte van de houding van de Academie in hoofdzaak
retrospectief geworden: toch meen ik de overtuiging te mogen uitspreken dat met
het oog op de lessen, die ook in de geschiedenis (of liever de lijdensgeschiedenis!)
van dit vraagstuk niet ontbreken, het niet heelemaal overbodig zal zijn even na te
gaan, hoe herhaalde pogingen in denzelfden zin (wenschen niet alleen, maar ook
ernstige practische werking en propaganda) in het verleden zonder gevolg zijn
gebleven; en te overwegen de hinderpalen van aller-

(1) Zie Kon. Vla. Ac., V. en M. 1929, bl. 549 vlg.
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handen aard, die de practische toepassing hebben in den weg gestaan van een
hervorming, die sedert jaar en dag de instemming had verkregen van gezaghebbende
geleerden en genootschappen. Te meer, omdat een of ander organisme, dat vroeger
de hervorming heeft helpen kelderen, wellicht ook in de toekomst, bij een hernieuwde
poging, niet zal nalaten ons den voet dwars te zetten en het dus wel de moeite loont
eens naar de vroeger daarbij gevolgde tactiek te informeeren: fas est ab hoste doceri!
Het spreekt wel vanzelf, dat het in onze bedoeling niet ligt de geschiedenis van
de spelling der plaatsnamen ab ovo en in haar heel historisch verloop te onderzoeken!
een ‘historisch overzicht der spellingstelsels’, die practisch in den loop der eeuwen
zijn gevolgd geworden, belooft ons K. DE FLOU voor Westelijk Vlaanderen (bl. xv
van het Voorbericht van zijn Woordenboek); dat dergelijke pretentie mij volkomen
vreemd is gebleven, hoef ik hier wel niet te zeggen: één man onder ons is in staat dit
te doen voor één van onze Vlaamsche gewesten; wij groeten hem eerbiedig en stellen
ons tevreden met bescheidener werk!
Ik wil dus vandaag alleen onderzoeken, hoe de beweging ten gunste van een
aanpassing van de spelling der plaatsnamen aan moderne beginselen in Vlaanderen
is ontstaan; welke de voornaamste voorstanders van deze beweging zijn geweest;
van welke zijde deze beweging tegenkanting heeft ondervonden, zoodat ten slotte
van een breed opgezette en lang volgehouden actie officieel, ten minste tot vóór den
oorlog, niet veel is terecht gekomen.
Over de naoorlogsche werking werd op de Commissievergadering reeds in groote
trekken bericht.
Wat de vooroorlogsche periode betreft, zouden wij, om eenigszins volledig te zijn,
moeten onderzoeken:
- Het ‘blinde’ zoeken van de Centrale Commissie voor de Statistiek;
1o.
o
- De werking van de Commissie ingericht door koninklijk besluit van 10 Mei
2.
1886;
o
- Het conflict tusschen de Centrale Commissie voor de Statistiek en de nieuwe
3.
Commissie;
o
- De besprekingen in de Koninklijke Vlaamsche Academie;
4.
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- De discussies op de Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen;
- De werking (voor en tegen) in de tijdschriften: vooral in de Toekomst, de
Eendragt, in Rond den Heerd, in het Belfort, de Vlaamsche Kunstbode, enz...
- De houding ingenomen door dag- en weekbladen, in afzonderlijke
7o.
publicaties, en door genootschappen als Davidsfonds, Willemsfonds, enz.
5o.
6o.

Maar ook hier zal ik me vandaag moeten beperken: ik stel me dan voor dit maal
alleen over de eerste vier punten te handelen en de overige onderdeelen voor een
latere gelegenheid voor te behouden.

I. In de Centrale Commissie voor Statistiek.
Het eerste lichaam, dat er heeft naar gestreefd eenige orde te brengen in den warboel
van de spelling der gemeentenamen, waarop wij geneigd zijn toe te passen wat J.
LAMBRECHT destijds in zijn Néderlandsche Spellijnghe schreef over de spelling van
zijn tijd: ‘tmesbruuc / d'onuougheligheit / d'ouerhoapmijnghelijnghe / ende
tonachtzaam verschil / twelc alle schoolmeasters / schriuers ende boucprenters
gebrúken / in haar spellen’ is de Commission Centrale de Statistique, ook thans nog
behoorende tot het Ministerie van Binnenlandsche Zaken.
De hierover gevoerde besprekingen, genomen besluiten, enz. vindt men vermeld
in het Bulletin van deze Commissie, van het jaar 1843 af; zij werden daarenboven
op uitstekende wijze geresumeerd door G. ADRIAENS, bibliothecaris der Commissie
in zijn bijdrage ‘Orthographe des noms de communes’(1).
Ten overstaan van de ongehoorde verwarring, die er op dat stuk heerschte, vestigde
de Commissie, onmiddellijk bij haar inrichting, de aandacht van het
departementshoofd op dezen wantoestand en reeds op 12 Mei 1843 kregen de
provinciale Commissies opdracht van den Minister: een nauwkeurig onderzoek in
te stellen, om de algemeene herziening der gemeentenamen voor te bereiden en hun
‘état-civil’ op definitieve wijze vast te stellen.

(1) Zie Bull. Com. Stat. XVI (1886), bl. 1 vlg.
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Eenerzijds had het ministerieel initiatief als gevolg het verschijnen van enkele
wetenschappelijke verhandelingen, onder meer van de hand van J.F. WILLEMS:
‘Mémoire sur les noms des communes de la province de la Flandre orientale’. Com.
Stat. II (1846), bl. 287 vlg. en van A. KREGLINGER: ‘Mémoire historique et
étymologique sur les noms des communes de la province d'Anvers’. Com. Stat. III
(1847), bl. 209 vlg., waarin vooral van een historisch en etymologisch standpunt
uitgegaan werd; anderzijds werden door de provinciale Commissies formeele
voorstellen met betrekking tot de spelling gedaan en aan het oordeel van een
subcommissie, de zoogenaamde Sous-Commission du territoire onderworpen.
Van een practische toepassing van de voorstellen in kwestie kwam echter
voorloopig niet veel in huis, zoodat in het jaar 1867, op initiatief van Prof. J. TARLIER
(Brussel), het vraagstuk opnieuw aan de dagorde werd gesteld en aan een nieuwe
subcommissie werd onderworpen.
Het gevolg van deze nieuwe beraadslagingen was vooreerst het neerleggen in
Februari 1868, uit naam van deze subcommissie, door den heer P. LENTZ (dir.-gen.
bij het Ministerie van Justitie) van een verslag-notice over de Nomenclatures légales
des communes de la Belgique sous les gouvernements français, néerlandais et belge;
met de bedoeling ‘en s'attachant à faire ressortir les différences d'orthographe qu'on
rencontre dans les lois elles-mêmes (et à) désigner ainsi les communes à l'égard
desquelles il peut y avoir des doutes sur ce rapport’(1).
In de bijdrage van P. LENTZ vinden wij volledige opgaven van de spellingwijze:
1.
voorgesteld door de provinciale Commissies;
2.

3.

gebruikt in de bestuurlijke documenten van de Fransche regeering (besluit
van 14 fructidor, an III; wet van 8 pluviôse, an IX en besluit van 25 pluviôse,
an X); van de Nederlandsche regeering (wetten van 18 April 1827 en van 22
December 1828; en van de Belgische regeering (wetten van 30 Maart 1836 en
besluit van 12 April 1836; wetten van 13 April 1843 en 29 Februari 1860).
gebruikt door de gemeenten op hun respectieve zegels.

(1) Zie Bull. Com. Stat. XI (1869), bl. 1 vlg.
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Daarenboven wordt in vele gevallen de Vlaamsche (resp. Fransche) benaming
meegedeeld van Waalsche of Vlaamsche gemeenten; af en toe ook een interessante
variante, meestal berustend op de plaatselijke uitspraak.
De ‘Notice’ van P. LENTZ is een alleszins merkwaardig document, dat door zijn
nauwgezetheid een helderen kijk geeft op de onzekerheid, welke in zake spelling op
dit oogenblik de nachtmerrie der administratieve middens schijnt geweest te zijn.
Intusschen had ook de bovenvermelde subcommissie, met het oog op de publicatie
van de uitslagen der volkstelling van 1866, een nieuwe voorloopige naamlijst
opgemaakt, waarvan de leidende principes door Prof. TARLIER in het inleidende
gedeelte van dit document worden bekend gemaakt(1). Dit met de goedkeuring van
de Centrale Commissie voor de Statistiek, maar evenwel met dit voorbehoud dat
‘l'orthographe adoptée pour la publication du recensement ne dispenserait pas d'études
à faire ultérieurement pour fixer nos noms des communes d'une manière officielle’.
En terecht, want voor het vaststellen der spelling had TARLIER er alleen deze, op
zijn minst genomen weinig definitieve, methode op gevonden: ‘Quand les documents
officiels présentaient des variantes d'orthographe (en wij weten dat dit voor de meeste
namen het geval was), on a adopté autant que possible la plus conforme à l'étymologie
(N.B.P. LENTZ was een rechtskundige!), et de préférence celle qui est inscrite sur le
sceau communal’.
De toestand verbeterde er dan ook niet op: noch in de wetten van 28 Maart 1872
en 4 Juni 1878, houdende rangschikking der gemeenten, noch voor de volkstelling
van 31 December 1876 werd overigens de door TARLIER opgemaakte lijst toegepast
en als natuurlijk gevolg: ‘un luxe de variantes’, geen twee naamlijsten blijken identisch
te zijn; in elke lijst duiken telkens nieuwe vormen op zoodat er op de 2.581 gemeenten
van het Rijk 1733 zijn, waarvan de naam op verschillende wijzen wordt geschreven:
‘Quelques localités’ zegt Ridder DE BORMAN, in zijn verslag aan den provincieraad
van Limburg (1880), ‘en sont arrivées à ne plus savoir au juste comment elles
s'appellent’ (ADRIAENS, o.c., bl. 4).
Wij moeten echter hierin geen aanleiding tot verwondering

(1) Remarques relatives à l'orthographe des noms des communes.
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vinden als wij bedenken, dat geen enkel gezaghebbend lichaam zich durfde uit te
spreken, dat de doorslag gegeven werd door het advies van volkomen onbevoegde
gemeenteraden, door den tekst der gemeentezegels en de beraadslagingen van
provinciale commissies: waaronder deze van Brabant dan nog had gemeend de
gewone en uitsluitend Vlaamsche wijknamen in het Fransch te moeten vertalen: zoo
wordt b.v. in de gemeente Bekkevoort een Petite Campine vermeld; in Bertem:
Sainte-Véronique, Bois de Berthem en Vieille route; in Korbeek-Loo: la Baronnie
de Corbeek-Loo, la Couronne en la Papeterie; in Hakendover-Wulmersom wordt
de Buitenkring: Hors le Centre, enz.(1).
Aan ‘Anregungen’ vanwege het hoofd van het departement schijnt het anders wel
niet te hebben ontbroken. In zijn schrijven van 29 November 1866 aan het Comité
de législation et d'administration générale, gehecht aan het Ministerie van
Binnenlandsche Zaken, sprak de Minister een zeer duidelijke taal: ‘La plupart des
noms sont d'une grande ancienneté, et ont subi les modifications apportées à la langue
même, mais à défaut d'un travail d'ensemble et surtout à défaut d'une consécration
officielle de ces changements, quelques unes de ces appellations se sont maintenues
simultanément... Il semble convenir cependant dans l'intérêt de l'enseignement, qu'il
y ait unité dans l'orthographe des noms géographiques’ (ADRIAENS, bl. 4).
En de Minister suggereerde een mogelijke toepassing van de nieuwe spelling. Het
Comité sprak zich echter over deze netelige kwestie niet uit, al vond het wel ‘qu'il
puisse y avoir un certain intérêt à ce que les noms des communes flamandes soient
orthographiés d'une manière uniforme’: het verhield zich zeer sceptisch tegenover
de maatregelen, die de regeering of de wetgeving op dat stuk zouden kunnen treffen
en wees vooral op de moeilijkheden, die uit dergelijke regeling van de spelling
onvermijdelijk moesten voortspruiten.
Ook in de bovenvermelde Commissie van 1867 meende de verslaggever J. TARLIER,
dat de spelling van 1864 niet op de gemeentenamen mocht worden toegepast, omdat
men in dit geval wel de helft der geographische benamingen moest verbeteren en

(1) Ook worden heel wat Vlaamsche gemeenten als Heikruis, Groot-Bijgaarden, Oud-Heverlee,
uitsluitend in den Franschen vorm vermeld.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

831
‘amener la plus grande perturbation dans les relations entre les différentes localités’(1).
Overigens waarom zouden dan ook niet dezelfde regels worden toegepast op de
persoonsnamen, waarvan de Spellingcommissie van 1864 nochtans de
onaantastbaarheid had verklaard.
En de administratieve routine overwon!
In 1880 (ook de Ministers van Openbare Werken en van Oorlog hadden intusschen
over den toestand geklaagd), nieuw optreden van den Minister van Binnenlandsche
Zaken door een schrijven gericht tot de Gouverneurs (4 Mei 1880), en wijzende op
de absolute noodzakelijkheid het vraagstuk definitief te regelen, om een einde te
maken aan de hopelooze verwarring, ‘les conseils communaux et provinciaux
entendus’. In cauda venenum!
Dit maal bleek het echter ernst te zijn: de volkstelling van 31 December 1880
maakte een nieuwe rangschikking van de gemeenten noodzakelijk en de wet, waarbij
dit moest gebeuren, deed tevens het middel aan de hand om de spelling er van vast
te stellen.
En wellicht gebruik makende van de opmerking van het Comité de législation in
zijn antwoord van 9 Januari 1867: ‘Mais se figure-t-on les chambres consacrant des
semaines, des mois peut-être à discuter six mille noms de villes, communes, hameaux,
sections et se livrant à des dissertations linguistiques et étymologiques à perte de
vue?’ (ADRIAENS, bl. 16) oppert de Minister in hetzelfde rondschrijven van 4 Mei
1880 de mogelijkheid, dat door deze wet de regeering zou gemachtigd worden de
hangende kwestie bij koninklijk besluit op te lossen.
Het onderzoek, dat op bevel van den Minister in de jaren 1880-1881 door de
provinciën werd ingesteld en waarbij vooral de gemeenten werden gehoord, was
anders voor de modernisten niet bizonder aanmoedigend(2).
In Antwerpen spreekt zich de Bestendige Deputatie uit tegen de toepassing van
het koninklijk besluit van 1864 op de gemeentenamen, al werd de nieuwe spelling
door den arrondissementscommissaris van Mechelen warm aanbevolen.

(1) Daarbij zou dan de logica eischen dat men de oudste vormen zou herstellen en schrijven:
Antwerf, Brucsele, Gant.
(2) Zie ADRIAENS, bl. 28 vlg.
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In Brabant geeft de verslaggever M. LAHAYE op de schijnbaar onschuldige vraag
van M. VANDENSCHRIECK: of de spelling van 1864 ook overal op de gemeentenamen
werd toegepast en zoo niet, waarom dit niet werd gedaan; het even onschuldig
antwoord, dat de door de gemeenteraden voorgestelde wijzigingen zonder meer
werden aanvaard en dat voorts het statu-quo werd behouden.
Ook in West-Vlaanderen neemt men zonder meer de voorstellen van de
gemeenteraden aan, al heerscht hierin op verre na geen volslagen eenheid, en al weet
men soms niet welke spelling de gemeente heeft willen gebruiken.
Limburg blijkt eenvoudig weg bij de oude spelling gebleven kte zijn.
In Oost-Vlaanderen trekt men resoluut ten strijde tegen de nieuwe opvatting, die
naar het schijnt door heel wat letterkundigen en ook door een zeker aantal gemeenten
(14) werd verdedigd. Vooral de provinciale griffier DE GRAEVE trekt van leer tegen
de vijanden der heilige traditie en is zich zelf bewust hun den genadeslag te geven,
waar hij zegt:
‘...En supposant que la nomenclature de nos communes dût être modernisée,
faudrait-il se borner à l'orthographe proprement dite, et que pourrait-on objecter avec
fondement aux novateurs, qui demanderaient l'extension du néographisme aux
prononciations et aux termes vieillis? On devrait ainsi, sous peine de manque de
logique, écrire:
... Bottelaar au lieu de Bottelaere; Achter-Maria-Leerne, au lieu de
Bachte-Maria-Leerne; Eik au lieu de Eecke; Hansbeek au lieu de Hansbeke;
Christusbosch au lieu de Loochristy; Latem au lieu de Laethem; Poek au lieu de
Poucques; Oudenaard au lieu de Audenaerde; Eikbosch au lieu de Eecloo;
Beukenbosch au lieu de Bouchaute; Kaprijk au lieu de Caprijcke; Bambrug au lieu
de Bambrugge; Heilige-Lievensbosch au lieu de St. Lievenshautem;
Oudhof-Heilige-Maria au lieu de Ste-Maria-Oudenhove; Kerkje au lieu de Kerkxken;
Velziek-Riddershof (ou Rudgershof) au lieu de Velsique-Ruddershove; Dendermond
au lieu de Dendermonde et ainsi de suite’ (ADRIAENS, bl. 30 vlg.).
Daarbij, zegt de griffier, zou de etymologische beteekenis, waar nu al zoo weinig
van overblijft, bij dergelijke hervorming heelemaal teloor gaan.
Overigens was de Commissie van 1864 niet bevoegd voor de spelling der
plaatsnamen, past ze ook in haar verslag niet toe
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(gedagteekend uit Laeken); en Rijsel en Pruisen, de eenige plaatsnamen, die er
formeel in behandeld worden, zijn vreemde namen.
En ten slotte - het dooddoende argument - de Nederlandsche regeering, ‘si exigeant
et si pointilleux pourtant sous le rapport de la généralisation de l'emploi de la langue
hollandaise’, heeft in 1818 de archaïsche spelling van onze Vlaamsche
gemeentenamen onverlet gelaten!
De moderniseerende gemeentebesturen moeten dan ook maar gedwee den nek
buigen, want:
‘L'uniformité est indispensable en cette matière, et l'on ne saurait rationellement,
dans le seul but de se conformer à la manière de voir actuelle de certaines
administrations, dont la composition est d'ailleurs essentiellement mobile, vouloir
que quelques localités (14 sur 296 dans la province) dussent porter des dénominations
écrites d'après les règles orthographiques modernes. Le respect de l'autonomie
communale ne saurait aller jusqu'à devoir consacrer des disparates aussi choquantes,
et cet objet devant être règlé par la loi, c. à d. au point de vue de l'intérêt général,
c'est celui-ci, qui doit servir de guide dans l'occurrence et l'intérêt local, si tant est
qu'il existe, doit fléchir devant la loi’ (ADRIAENS, bl. 15).
Toch moeten ons dergelijke uitlatingen bij een man der administratie niet al te
zeer verwonderen: J.F. WILLEMS, ridder DE BORMAN e.a. hielden er precies dezelfde
zienswijze op na.
Schrijft J.F. WILLEMS niet in zijn Mémoire: ‘J'ai proposé peu de changements aux
noms actuels, parce que à mon avis il convient de respecter religieusement leurs
anciennes formes, quand elle est consacrée par l'usage et par le temps (Bull. Com.
Stat. II (1846), bl. 292).
En DE BORMAN, in zijn verslag aan den provincieraad van Limburg, denkt er niet
anders over: ‘Les noms de nos communes comme ceux des individus sont leur
patrimoine exclusif; il n'est permis à personne d'y toucher, et la loi elle-même ne doit
pas les modifier d'une manière arbitraire’ (ADRIAENS, bl. 14).
Ook M. NEELEMANS is dezelfde meening toegedaan: ‘C'est une question grave
que d'apporter des changements aux noms des villes et des communes, qui ont droit
au même respect que les noms patronymiques, les noms de famille... Au point de
vue historique, le nom d'une localité a une importance capitale; car généralement ce
nom résume les origines d'une localité. Par
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son étymologie, il jette de vives lumières sur la constitution primitive de la commune,
et par sa forme primitive il indique en quelque sorte à quelle race, à quelle tribu
appartenaient ses premiers habitants’ (ADRIAENS, bl. 14).
En toch gaf de Minister het niet op.
Bij art. 4 van de wet van 26 Mei 1882, waardoor de classeering der gemeenten
vastgesteld werd, wordt bepaald dat de Regeering bij koninklijk besluit de spelling
der gemeenten en der gehuchten zal regelen.
En op 10 Mei 1886 verschijnt, op initiatief van Minister THONISSSEN, het koninklijk
besluit inhoudende de samenstelling van de Commissie, die het vraagstuk zou
instudeeren: ongelukkig genoeg met dit voorbehoud, dat de Commission centrale de
Statistique zal verzocht worden advies uit te brengen over het werk van deze nieuwe
Commissie(1).
Een veeg teeken, als wij bedenken hoe negatief de houding, der Commissie voor
de Statistiek tot hiertoe was geweest en dat, toen in 1882 de Minister zijn inzicht te
kennen gaf de spelling der gemeentenamen door een wet te regelen, Gouverneur A.
VERGOTE onmiddellijk de aandacht meende te moeten vestigen op het werk van een
der commissieleden, G. ADRIAENS, dat bevatte ‘l'exposé des principales difficultés
qui se rattachent à la question de l'orthographe des noms des communes, et fournit
pour chacune de ces difficultés des éléments de solution puisés aux meilleures sources’
(Bull. Com. Stat. XV (1882), bl. 943 vlg.)
Eigenaardig genoeg de studie in kwestie verscheen eerst in 1886 en bevatte een
speciaal hoofdstuk over de netelige vraag: ‘Faut-il moderniser les noms des communes
flamandes et leur appliquer les règles orthographiques nouvelles?’
En het antwoord luidde natuurlijk negatief!

II. In de Spellingcommissie.
De nieuwe Commissie, die dus voor officieele opdracht ontving de naamlijsten der
gemeenten en gehuchten van het land te onderzoeken en voor de daarin bevatte
benamingen een definitieve spelling vast te stellen(2), bestond uit de heeren:

(1) Zie Moniteur belge van 11 Mei 1886, no 131.
(2) In zijn ‘Verslag aan den Koning’ wijst Minister THONISSEN terecht op de talrijke
‘strijdigheden’, voorkomende in de naamlijst der Belgische gemeenten en op de vergeefsche
pogingen, die sedert jaar en dag werden in het werk gesteld om het kwaad te keer te gaan:
hij wenscht ‘een einde te stellen aan eenen staat van zaken, waaruit erge dwalingen kunnen
ontstaan, zoowel voor het opmaken der openbare akten in het algemeen, als voor den dienst
der spoorwegen, posterijen en telegrafen’. Overigens, voegt hij er bij, werd de aandacht van
zijn departement op het vraagstuk gevestigd door het departement van Openbare Werken,
van Oorlog en van Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

835
EDW. COREMANS, lid der Kamer van Volksvertegenwoordigers(1);
N.C.A.E. HENNEQUIN, majoor van den Staf, bestuurder bij het Ministerie van
Oorlog en bestuurder van het Militair Cartographisch Instituut;
D. DELCROIX, afdeelingsoverste bij het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en
Openbare Werken(2);
A.F.J. DE GRAEVE, provinciaal griffier van Oost-Vlaanderen;
TH. COOPMAN, bureeloverste bij het Ministerie van Spoorwegen, Posterijen en
Telegrafen(3);
FR. DE POTTER, letterkundige te Gent(4);
G.A. ADRIAENS, bibliothecaris van de Centrale Commissie voor de Statistiek.
Na het overlijden van de heeren ADRIAENS en DELCROIX, namen de heeren VAN
BASTELAER, voorzitter van de Société d'archéologie et de paléontologie de Charleroi
en CH. PIOT, rijksarchivaris-generaal zitting in de Commissie; de heer ADRIAENS,
die door het koninklijk besluit als secretaris was aangesteld, werd in deze
hoedanigheid vervangen door TH. COOPMAN. M. COREMANS fungeerde als voorzitter.
In den loop van de acht volgende jaren spaarde de Commissie tijd noch moeite
om een degelijke oplossing voor te bereiden: zij hield 176 vergaderingen, zoodat
eerst op 26 October 1894 het gevraagde verslag kon overgemaakt worden aan den
Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs, te zamen met de
verslagen der zittingen en een enorme documentatie, (19 portefeuilles!), hoofdzakelijk
uitgaande van archivarissen,

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

Werkend lid van de Kon. Vla. Academie sedert 15 Juli 1891.
Benoemd tot lid van de Kon. Vla. Academie bij de stichting op 8 Juli 1886.
Tot werkend lid van de Kon. Vla. Academie verkozen op 15 December 1886.
Eerste bestendige secretaris van de Kon. Vla. Academie.
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gemeentebesturen en van enkele particulieren. Volgens opdracht van den Minister
werd intusschen het werk voortgezet, wat de schrijfwijze van de namen der gehuchten
aanging.
Uit het algemeen verslag met de naamlijsten der gemeenten (per arrondissement
gerangschikt), lichten wij een en ander aangaande de werkzaamheden der
Commissie(1).
Na een algemeen overzicht van wat op het gebied van de spelling der plaatsnamen
aan het werk der Commissie was voorafgegaan en van de vele Byzantijnsche
discussies vooral, of men en wie eigenlijk het recht heeft de benaming van een
gemeente vast te stellen, wil de Commissie het vraagstuk klaar situeeren; wij lezen
op bl. 10: ‘Pour porter remède à cette situation, bien entendu dans une certaine mesure,
il eût fallu, dès le début, établir une distinction entre le nom d'une commune et
l'orthographe de ce nom. L'histoire nous a légué le nom, non l'orthographe, mais
des orthographes qu'elle a modifiées constamment sous l'empire des fluctuations,
des variations, et des vicissitudes des langues’. De taal van het gezond verstand!
Dit was overigens ook de draagkracht van het koninklijk besluit van 1886 en de
Commissie is strict bij de haar opgedragen taak gebleven: waar zij, in enkele gevallen
(13), de namen o.a. ter verduidelijking (b.v. 's-Graven-Halle i.p.v. Halle (prov.
Antwerpen) en Sainte-Renelle i.p.v. Saintes) wil gewijzigd zien, gebeurt dit formeel
in den vorm van een wensch.
Aangaande de tweetalige benamingen, die vooral in Vlaanderen veelvuldig werden
gebruikt, neemt de Commissie een houding aan, die op dat oogenblik nogal
opschudding moest verwekken: er bestaat, schrijft de verslaggever TH. COOPMAN,
in Europa thans een neiging, om zooveel mogelijk de oorspronkelijke benaming en
spelling der verschillende steden te behouden, dit is immers het wel begrepen belang
van het onderwijs, de wetenschap en de practijk. Logischerwijze zou dit beginsel
ook in ons land moeten toegepast worden: in een tweetalig land als België schijnt
dergelijke oplossing evenwel, althans zonder overgang, te radicaal. Er wordt dus een
middenweg gekozen, waarbij rekening gehouden wordt met het historisch belang,
de topographische ligging, de

(1) Commission de l'orthographe des noms des communes et des hameaux. Rapport et orthographe
proposée. Bruxelles, Soc. belge de librairie (O. SCHEPENS), 1895.
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betrekkingen der gemeenten en de taal die door de bevolking gesproken wordt.
Waar het blijkt dat, eenerzijds, de tweede benaming alleen door de administratie
werd ingevoerd en wordt toegepast, maar bij het volk onbekend is gebleven; of waar
zij, anderzijds, al is zij historisch berechtigd, toch geen vasten grond bij de bevolking
heeft behouden, kan zij gerust verdwijnen. Dit is, volgens het oordeel der Commissie,
het geval met 109 Vlaamsche, 109 Fransche en 17 Duitsche benamingen.
Wat de andere betreft, 58 in aantal, hier zal men het bezwaar van een dubbele
benaming tot een minimum herleiden door het onderscheid, dat zal worden gemaakt
tusschen de hoofdbenaming en een tweede, ondergeschikte benaming.
Ter illustratie moge dienen, dat in de provincie Luik alleen Hoei en Luik als
Vlaamsche benamingen behouden worden en dat in de provincie Limburg alleen de
Fransche vormen Bourg-Léopold, Saint-Trond en Tongres bewaard blijven.
De Commissie verzoekt tevens de Regeering in haar openbare diensten alléén de
hoofdbenamingen der gemeenten te willen gebruiken.
Wat nu de eigenlijke spelling der Vlaamsche benamingen betreft, stelt zich de
Commissie beslist op het moderne standpunt.
De opgelegde taak komt haar daardoor als relatief gemakkelijk voor, omdat de
nieuwe spelregels reeds op min of meer algemeene wijze in het onderwijs, de
verschillende besturen en in de pers van het Vlaamsche land worden toegepast; zij
steunt zich daarbij nog op het oordeel, uitgesproken op meer dan een Nederlandsch
Taal- en Letterkundig Congres; op het voorbeeld van de afdeeling ‘Nederland’ van
het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap; op het advies van de overblijvende
leden van de Spellingcommissie in Nederland, vooral van Prof. M. DE VRIES, die
schriftelijk den secretaris der Commissie heeft willen wijzen op de noodzakelijkheid
van het toepassen der gewone spelling op de namen der gemeenten en gehuchten,
‘behalve in enkele uitzonderlijke gevallen, waar deze spelling aanleiding tot twijfel
of verwarring zou kunnen geven’.
Daarna komt de Commissie na rijp onderzoek en rekening
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houdende met de belangen van de taal, van de administratie en van het onderwijs tot
de volgende besluiten(1):
1.
De regels der officieele spelling van 1864 zullen worden toegepast op de
benamingen der provincies, gemeenten, gehuchten en wijken van het Vlaamsch
gedeelte van het land;
2.
Deze toepassing zal maar gebeuren, in zooverre zij niet leidt tot een al te
radicale hervorming van de tegenwoordige spelling (‘actuelle ou usuelle’) van
zekere benamingen;
3.
Met de grootste omzichtigheid zullen worden behandeld de benamingen,
waarvan men de juiste beteekenis niet meer kan terugvinden of waarvan de
spelling, ten gevolge van al te veelvuldige wijzigingen in den loop der tijden,
niet meer toelaat de juiste afleiding vast te stellen;
4.
Bij den minsten twijfel zal de Commissie de archieven der gemeente en andere
geographische en historische documenten raadplegen; zij zal eveneens rekening
houden met de wijze, waarop de benaming in de gemeente en in de omgeving
wordt uitgesproken.
Van een lichtvaardig oordeel is hier dus stellig geen sprake!
Een paar gevallen slechts worden in het algemeen verslag in concreto besproken:
Waar het gaat om benamingen, die geheel of gedeeltelijk samengesteld zijn uit
vreemde vormen of woorden, werd de c behouden.
Aan een lang onderzoek werd de vraag onderworpen of de letter h in het -hem
suffix moest behouden of weggelaten worden, en eventueel opnieuw ingevoerd in
de groote meerderheid der benamingen, waaruit zij op dit oogenblik reeds is
verdwenen. Tegenover de onmogelijkheid deze laatste oplossing door te voeten, en
aangezien de h in de meeste gemeenten van Vlaamsch-België niet meer uitgesproken
wordt, besliste de Commissie tot weglating der h, behalve in de uitgangen -heim en
-ham; ook hier na eensluidend advies van Prof. M. DE VRIES.
Zooals de Vlaamsche benamingen, werden ook de Waalsche of Fransche volgens
achtervoegsels, voorvoegsels en stammen van denzelfden aard gegroepeerd; ook hier
werd elke naam ontleed, met vroegere spelvormen vergeleken en werd de locale
uitspraak

(1) Zie voor de hier aangehaalde besluiten Verslag, bl. 18 vlg.
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aangeteekend. Voor de Fransche namen heeft de Commissie rekening gehouden met
de evolutie, die ze hebben doorgemaakt, zonder evenwel - evenmin als de Fransche
Academie - een eenigen en onbuigbaren regel aan te nemen: het werd voldoende
geacht die wijzigingen te verwezenlijken, die tot volkomen rijpheid waren gedegen,
o.a. door het weglaten van die letters, die geen etymologische of historische beteekenis
hebben.
De wijzigingen, die aan Vlaamsche en Waalsche benamingen werden toegebracht,
werden door de Commissie vermeld in de naamlijsten der gemeenten, gerangschikt
per arrondissement.
Een gemeenschappelijke regeling voor Vlaamsche en Waalsche benamingen wordt
getroffen, wat betreft:
1. Het koppelteeken.
Het koppelteeken wordt gebruikt (in overeenstemming met de gewone
Nederlandsche spelregels):
a) tusschen twee namen, die te zamen een enkele bepaalde en historische
benaming vormen;
b) als het duidelijk is bewezen, dat een tweede of derde deel van de benaming
een eigennaam is.
Is het tweede of derde deel van een benaming een gemeen naamwoord, dan wordt
geen deelteeken gebruikt.
2. De hoofdletters.
Deze worden gebruikt volgens de regels vastgesteld voor het koppelteeken.
3. De homoniemen.
Om deze van elkaar te onderscheiden, wordt tusschen haakjes de naam van de
provincie gevoegd, als de gemeenten tot verschillende provincies behooren; anders
wordt de naam van het bestuurlijk arrondissement en eventueel van het rechterlijk
kanton opgegeven.
4. De classeering.
De gemeenten worden opgenomen in zuiver alphabetische volgorde, met inbegrip
van het lidwoord, de Sint-namen volgens de algemeene in aardrijkskundige werken
gebruikte regels: Saint-, Sainte-, Saintes-; Sint-, Sinte-.
De Commissie meent te moeten verklaren waarom het werk zoolang heeft geduurd;
dit spruit voort uit de aanzienlijke briefwisseling en de zeer lange discussies; ook uit
de tegenstrijdigheden in de ontvangen inlichtingen, die tot nieuwe opzoekingen en
ver-
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gelijkingen hebben genoopt; ten slotte wenscht zij haren dank te betuigen aan de
archivarissen en andere overheidspersonen, die haar ter zijde hebben gestaan en
hoopt wel van dezelfde hulp te mogen blijven genieten, bij het onderzoek van de
spelling van de namen der gehuchten.

III. Centrale Commissie voor de Statistiek contra Spellingcommissie.
Op de vergadering van 7 November 1894 wordt aan de Centrale Commissie voor de
Statistiek mededeeling gegeven van een schrijven van den Minister van
Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs, waardoor haar ter kennis gebracht
wordt, dat de Spellingcommissie het eerste deel van haar taak (namelijk de namen
der gemeenten) heeft voleindigd en haar verslag met de daarbij behoorende
documentatie aan de Regeering heeft overgemaakt: de Commissie wordt door den
Minister aanzocht in den kortst mogelijken tijd het verslag te onderzoeken en, met
gemotiveerd advies, definitieve voorstellen voor de officieele naamlijst in te dienen.
Het komt ons voor dat de Commissie voor de Statistiek door die lijvige
documentatie van haar jongere zuster wel eenigszins werd onthutst.
Moet de C.C.S. haar advies uitbrengen voor elk behandeld punt, voor elke
gemeente, en dus heel het werk herzien, waaraan een speciale Commissie acht jaar
gewerkt heeft: dan zal het gegewenschte, korte, tijdsbestek wel heel lang worden,
vooral, omdat het schrijven van de Regeering wel den indruk verwekt, dat zij de
verantwoordelijkheid van de definitieve oplossing op de C.C.S. wil laten rusten.
Anderzijds komt het voor dat zij dergelijke verantwoordelijkheid niet op zich kan
nemen: van een technisch organisme als de C.C.S. kan alleen maar een oordeel
verwacht worden over de algemeene principes, die de speciale Commissie heeft
gevolgd. Anderen meenen, dat men dit alles niet zoo nauw moet opnemen: de Minister
vraagt om advies en schenkt dus zijn vertrouwen aan de C.C.S., zooals zij thans is
ingericht(1).

(1) De bevoegdheid van de C.C.S. zal wel voldoende blijken uit haar samenstelling: zie de lijst
der leden in Com. Stat. XVII (1890-96), bl. 1 vlg.
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Na lezing van het verslag blijkt het echter, dat niet ieder lid ‘puisse s'assimiler les
nombreux problèmes que ce rapport expose et tranche’. Het verslag zal dus gedrukt
en aan de leden uitgedeeld worden, te zamen met een dubbele lijst der gemeenten
(in oude en in nieuwe spelling) en (als gevolg op een later voorstel) met een kaart
van België, waarop de taalgrens volgens de volkstelling van het jaar 1890 wordt
aangeduid.
Het verder onderzoek wordt naderhand voortgezet in een reeks vergaderingen en
zeer drukke besprekingen van 12 November 1894 tot 17 Maart 1896. Op deze laatste
vergadering werd dan lezing gegeven van het verslag dat, na discussie, aan de
Regeering zal overgemaakt worden en dat de besprekingen samenvat, welke over
de kwestie gevoerd werden.
Wij vinden den definitieven tekst (vastgesteld op 31 Maart 1896) als bijlage bij
het proces-verbaal der laatste zitting(1): op het verslag volgt een verdere nota over het
gewijzigde ‘uitzicht der dingen’, ten gevolge van de toepassing der nieuwe spelling
(bedoeld als vogelschrik?).
Wij lichten uit dit stuk, waarin ook op uitvoerige wijze de meening van de
Spellingcommissie wordt meegedeeld, het volgende:
Tegen het ‘unifieeren’ der tweetalige gemeentenamen worden door de C.C.S. de
volgende bezwaren geopperd:
1. De wetgevende macht alléén richt volgens art. 2 en 3 van de Grondwet de
gemeenten op en wijzigt eventueel hun grenzen: de wetgeving alléén heeft dus ook
het recht aan de gemeenten een benaming toe te kennen, al mag zij dit recht ook aan
een administratief lichaam overmaken; in feite werd dit echter nooit gedaan.
Art. 4 van de wet van 26 Mei 1882 gewaagt dan ook uitdrukkelijk van de spelling
der namen van gehuchten en gemeenten, maar ‘autre chose est la détermination de
l'orthographe d'un nom, autre chose le changement de ce nom’.
Dit wordt overigens door de Spellingcommissie volmondig erkend en, waar zij
naamwijzingen voorstelt, gebeurt dit in den vorm van een wensch.

(1) Zie Bull. Com. Stat. XVII (1890-96), Proc. Verb. bl. 132 vlg. De verslagen der vergaderingen
vindt men in hetzelfde deel, bl. 28 vlg. Voor verdere bizonderheden worde hier naar den
tekst zelf verwezen.
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Het is echter, volgens de C.C.S., onmogelijk in de gedane voorstellen precies te
onderscheiden wat volgens de Commissie tot de bevoegdheid der administratie en
wat tot deze van de wetgeving behoort. Was dit geen absolute kwade trouw?
2. Waar een gemeente twee namen bezit, die door de wet en het gebruik werden
bekrachtigd, mag hieraan door de Regeering door een koninklijk besluit niet worden
getornd: van elk der beide benamingen moest de spelling vastgesteld worden, te meer
daar niet zelden de namen van onze oude familiën met dergelijke namen in verband
staan. Het ‘heraldisch’ bezwaar!
Overigens mag niet uit het oog verloren worden, dat ons land twee-, en zelfs
eenigermate drietalig is; dat de namen der gemeenten niet alleen voor de meerderheid,
maar ook voor de minderheid bestemd zijn; dat in dit land, waarvan de toestand op
het stuk der talen zeer ingewikkeld is en waar iedereen mettertijd de twee, zooniet
de drie, talen zou moeten kennen, naar eendracht der rassen moet gestreefd worden,
en dus vermeden het in drie landsgebieden te verdeelen, vooral waar het gaat om
officieele documenten. En daarenboven, dat door de Grondwet de vrijheid der talen
wordt gewaarborgd.
3. Sedert 1830 werden, door splitsing, een honderdtal nieuwe gemeenten opgericht
en de daarbij uitgevaardigde wetten hebben tevens de benamingen vastgesteld. Deze
bestaan dus ontegensprekelijk bij kracht van de wet: wel worden ze soms vertaald,
‘et cette traduction mérite parfois d'être respectée,’ maar de officieele benaming
verdonkermanen, ten gunste van de vertaling, is strijdig met de wet. Zoo wordt b.v.
Saint-Léonard, opgericht door een wet van 27 December 1846, eenvoudig vervangen
door St.-Lenaerts (N.B. volgens het gebruik der overgroote meerderheid der
inwoners); Vieux- Turnhout (wet van 29 December 1858) wordt Oud-Turnhout. In
dergelijke gevallen kan alléén door de wet een eventueele wijziging aangebracht
worden.
4. Gesteld zelfs dat iets dergelijks officieel kon gebeuren, dan nog zal de officieel
afgeschafte benaming daarom niet uit het gebruik verdwijnen en dus door de
Regeering moeten erkend worden. Laten wij dus maar liever het souvereine gebruik
huldigen, liever dan een hervorming te wagen, die toch denkbeeldig zal blijven en
alleen nadeelen zou opleveren.
Met negen stemmen tegen drie onthoudingen wordt dan ook het voorstel der
Spellingcommissie verworpen.
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Het voornaamste vraagpunt bleef echter natuurlijk de eigenlijke spelling der
gemeentenamen.
Het blijkt hier onmiddellijk dat, volgens de C.C.S., de Spellingcommissie de haar
gestelde opgave verkeerd heeft begrepen; wij lezen: ‘cette commission n'a pas cru
devoir se borner à constater l'usage existant et à recourir à l'histoire; elle a jugé qu'il
y avait lieu de faire oeuvre de science et de littérature, en substituant à la tradition
et aux déterminations d'ordre administratif, voire même législatif, un système
d'orthographe modernisée reposant sur les règles de la linguistique actuelle adoptée
pour les noms communs’(1).
Op de vergadering van 18 Mei 1895 werd het onderzoek der door de
Spellingcommissie vooruitgezette principes aangevat en van meet af aan stond de
overgroote meerderheid der C.C.S. vijandig tegenover het moderne standpunt.
De C.C.S. oordeelt: waar de Spellingcommissie alleen de spelling moest vaststellen,
om tot de gewenschte vastheid in de benamingen te geraken, heeft zij zich het recht
aangematigd een volledige hervorming te bewerken door het geven van benamingen,
welke berusten noch op het gebruik, noch op de geschiedenis, noch op de wet; maar
wel op de etymologie en vooral op ‘l'orthographe actuelle du flamand en matière
usuelle’. Zij bekrachtigt niet wat bestaat maar gooit alles overhoop: alleen een wet
zou de door haar voorgelegde lijst met de nieuwe benamingen kunnen bekrachtigen
en een dergelijke lijst, die in strijd is met onze geschiedenis en onze oude gebruiken,
zou in feite nooit toegepast worden.
Overigens, de C.C.S. zelf heeft zich haast sedert den dag van haar inrichting met
deze spellingkwestie moeten onledig houden; zij heeft zich daarbij steeds geplaatst
op het terrein der feiten en van de practische belangen (men denke aan de voorloopige
lijst bij de volkstelling van 31 December 1866): de gedachte van een vormwijziging
of moderniseering is bij haar nooit opgekomen, ‘cette idée n'était pas encore née’.
Overigens is ook door de wet van 26 Mei 1882 de Regeering niet gemachtigd
geworden tot het wijzigen der benamingen,

(1) Zie Bull. XVII (1890-96), Proc. Verb. bl. 137. Op de vergadering van 18 Mei 1895 zegt de
voorzitter M. LECLERC uitdrukkelijk: ‘La commission spéciale a consacré huit ans à élaborer
un travail qui ne lui était pas demandé’.
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noch tot het vervangen van oudere benamingen door andere, noch tot het toepassen
van een nieuwe spelling, maar enkel en alleen tot het bepalen, het uitkiezen van een
bestaande spelling - en ook de Spellingcommissie had zich daarbij moeten bepalen.
Onder de verschillende benamingen, die een gemeente heeft gedragen of draagt,
moest zij alleen kiezen ‘celle qui paraissait la mieux justifiée’, zonder daarom op te
klimmen tot een oudere periode of haar toevlucht te nemen tot taalkundige
woordstammen: zij had moeten practisch blijven, het gewoon gebruik nagaan, niet
verder zoeken dan b.v. het begin van onze eeuw, en ‘s'abstenir de créer un système
artificiel uniquement basé sur les langues parlées à une époque fixe; cette base serait
mobile et, dès lors, sans fondement’. Waarom dan niet eenvoudig als basis genomen
- mits aanvulling tot op den huidigen dag - het uitstekende werk van LENTZ, ‘faite
en dehors de toute préoccupation linguistique?’
Waar én naam én spelling tijdens de drie tijdvakken dezelfde zijn gebleven, wordt
de vraag immers niet gesteld; elders moest eenvoudig een keuze gedaan worden:
‘Respectons les usages dans un pays coutumier comme le nôtre, et ne les sacrifions
pas inutilement à des théories’.
De Spellingcommissie heeft er anders over geoordeeld: zij heeft gemeend de
gemeentenamen te moeten moderniseeren, volgens de nieuwe spelregels van het
koninklijk besluit van 4 November 1864; maar dit besluit was niet toepasselijk op
eigennamen en werd er overigens nooit op toegepast.
Overigens gebeurt dit ook niet in Nederland; en ‘la Belgique peut-elle
raisonnablement se montrer plus néerlandaise que la Néerlande elle-même?’
Door de eeuwen heen zijn onze gemeentenamen ons overgeleverd geworden: ‘se
maintenant ou se modifiant selon les circonstances diverses’, zij behooren tot de
landsgeschiedenis, enz. enz... Waarom afbreuk doen aan dit eeuwenoud bestaan,
wanneer niet de minste zekerheid bestaat dat het gebruik deze nieuwigheden zal
bekrachtigen, zoodat zich hoogst waarschijnlijk een nieuw stel varianten zal voegen
bij deze, die men wil doen verdwijnen.
De stemming werd echter verdaagd omdat M. HENNEQUIN, die ook deel had
uitgemaakt van de Spellingcommissie, het wellicht niet heel ‘fair’ had gevonden,
dat zoo maar zonder meer de staf
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werd gebroken over het werk van een Commissie, zonder dat een enkel lid der C.C.S.
hare bewijsstukken had onderzocht. HENNEQUIN stelde daarom voor een korte
samenvatting op te maken van het voorhanden bewijsmateriaal.
Dit beknopt overzicht (91 bladz.) werd aan de leden uitgedeeld en de discussie
hervat op 21 October 1895.
Wat nu de leden der C.C.S. in dit résumé vooral genoegen schijnt te hebben gedaan,
is het vaststellen van het feit, dat er ook in den schoot der Spellingcommissie geen
eensgezindheid onder de leden heeft bestaan: het ‘néographisme’ werd ook daar
bestreden en wel met dezelfde argumenten als deze der C.C.S.
Hadden daarbij zelfs de voorstanders der moderniseering niet moeten bekennen,
dat ook in Nederland de beweging geen ingang heeft gevonden noch bij de
Wetgevende Kamers, noch bij de Regeering; dat, in geval van nieuwe spelhervorming,
ook de spelling der gemeentenamen zou moeten gewijzigd worden; en dat bij het
onderzoek van 1880 slechts een onbeduidende minderheid der gemeenten zich ten
gunste van een spelwijziging had uitgesproken. Een ander lid van de
Spellingcommissie had er op gewezen, dat men stellig zou stuiten op heftigen
tegenstand vanwege de gemeenten, ook wegens het nauwe verband van de
plaatsnamen met de familienamen, die men dan later ook modern zou moeten gaan
spellen. En ten slotte het zwaar geschut: waar, tijdens het Oostenrijksch, Fransch en
Hollandsch tijdvak, de oude benamingen zijn geëerbiedigd geworden: ‘Irons-nous,
Belges, défaire, sans motif grave, une oeuvre séculaire à laquelle nos dominateurs
étrangers n'ont pas touché?’
Het blijkt dan ook overbodig daarover meer woorden te blijven verliezen en op
26 November 1895 wordt met elf stemmen en twee onthoudingen het volgende advies
geformuleerd, dat aan de Regeering zal voorgelegd worden(1):
‘1. Il n'y a pas lieu de modifier l'orthographe, soit française, soit flamande ou
allemande, du nom d'une commune, lorsque cette orthographe est actuellement
unique, soit qu'elle résulte de l'usage, soit qu'elle ait été déterminée par un texte
légal;
2.
Tout travail de révision de la nomenclature des communes

(1) Zie Bull. XVII (1890-96), Proc. Verb. bl. 142 vlg.
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doit consister uniquement à fixer l'orthographe définitive, quand le nom d'une
commune s'écrit actuellement de plusieurs manières;
3.
Il ne convient pas d'appliquer, dans ce travail, des règles de linguistique
variables de leur nature, mais il importe de se guider exclusivement d'après les
documents historiques et administratifs les plus récents, et partant de ce principe
que le nom des localités doit rester aussi invariable que celui des familles’.

Wat het voorstel der Spellingcommissie betreft, een onderscheid in te voeren bij de
tegenwoordige bestaande homoniemen, door bijvoeging van de namen van de
provincie, het arrondissement of het kanton, ook hierop wordt door de C.C.S. niet
ingegaan: omdat dergelijk toevoegsel nooit in de gesproken taal zal indringen en bij
de menschen geographische of administratieve kennis vooropstelt, welke zij niet
bezitten. De C.C.S. stelt voor: de toevoeging van een bizonderheid ontleend aan
locale omstandigheden, die niet alleen in de geschreven maar ook in de gesproken
taal kunnen gebruikt worden.
Bij het verslag wordt gevoegd ‘une note ayant pour objet d'exposer les altérations
de physionomie, que subiraient les noms écrits des communes, dont l'orthographe
serait modifiée, sans que leur prononciation serait altérée’.
Daarmee scheen de kwestie voorloopig van de baan: wellicht was de ministerieele
belangstelling intusschen ook geluwd, of wenschte de Minister den strijd met zijn
administratie niet verder uit te vechten(1).
Officieel gesproken was het werk der Spellingcommissie totaal nutteloos geweest
en een exemplaar van haar verslag van 1894 is thans even zeldzaam geworden als
een witte raaf! Of dat ook heelemaal bij toeval en zonder bijbedoeling is gebeurd?

IV. In de Koninklijke Vlaamsche Academie.
Dat het vraagstuk in kwestie ook meer dan eens in de Koninklijke Vlaamsche
Academie werd besproken zal stellig geen verwondering baren, als men bedenkt,
hoe deze steeds voor de be-

(1) Over een bespreking in de Kamer van Volksvertegenwoordigers (zitting van 10 Mei 1899)
van het conflict C.C.S. - S.C. moge men naslaan Vla. Kunstbode 1899, bl. 233 vlg.
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vordering van de studie der plaatsnamen heeft geijverd en hoe de meest
gezaghebbenden onder haar leden door woord en daad het verspreiden van gezonde
opvattingen op dat stuk hebben in de hand gewerkt.
Er bestond overigens tot in het jaar 1919 in den schoot der Academie zelf een
Commissie voor plaatsnamen, ingesteld op 17 Januari 1900 (voorzitter E. COREMANS;
secretaris TH. COOPMAN; leden: K. DE FLOU en E. GAILLIARD), naar aanleiding van
een schrijven door Dr. J.H. GALLÉE tot de Kon. Vla. Academie gericht, uit naam van
het XXVe Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres, gehouden te Gent in het
jaar 1899(1).
Als antwoord op de door GALLÉE gestelde vraag, of de Academie op zich zou
kunnen nemen het verzamelen (liefst per provincie of district) en publiceeren van
oude plaatsnamen, naar het voorbeeld der Nomina Geographica Neerlandica, werd
door den bestendigen secretaris E. GAILLIARD gewezen op het werk dat reeds werd
verricht door de vroegere Spellingcommissie en de meening geuit, dat het gevraagde
werk wel niet zoo heel groot zou zijn; anderzijds wijst ook TH. COOPMAN op de
kostbare documentatie, die in de verslagen dezer Spellingcommissie ligt opgeborgen
en twijfelt er niet aan dat de Academie, die vroeger reeds, door de publicatie van de
plaatsnamen van Bilsen, blijk gaf van haar warme belangstelling voor het onderwerp,
het voorstel van het Congres zeker niet zal afwijzen.
Ook vereenigde zich de Academie met het voorstel van N. DE PAUW, den Minister
van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs te verzoeken ‘het werk’ der
officieele Commissie toe te vertrouwen aan de nieuwe Commissie, die in de schoot
der Academie zou opgericht worden.
In hoe verre deze Commissie zich met het spellingvraagstuk heeft ingelaten weet
ik niet; voor haar verdere werkzaamheid verwijs ik naar de Handelingen van het
XXIXe Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres te Brussel (1906)(2).
Formeel echter werd in de Academie geageerd ten voordeele van de moderne spelling
in den loop van het jaar 1905, door een

(1) Zie Kon. Vla. Ac., V. en M. 1899, bl. 371 vlg.
(2) Zie voetnota op bl. 182-83: nota van den algemeenen secretaris van het Congres, TH.
COOPMAN.
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voorstel gedaan op 18 October en verder toegelicht op 20 December 1905 door Mr.
JULIUS OBRIE, ‘met het oog op de spelling der Vlaamsche plaatsnamen in het
Belgische Staatsblad en in de Nederlandsche uitgave van den Belgischen Spoorgids’.
In zijn toelichting wees OBRIE op de schromelijke verwarring, die er in dat opzicht
heerscht in het Belgisch Staatsblad, vooral wat betreft de stukken uitgaande van het
Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs: men vindt er
vermakelijke vertalingen als Chimey en Aeth, Marchienne-ter-Brugge; naast anderzijds
Tamise en Waremme in een zuiver Nederlandschen tekst.
Op het departement van Justitie schijnt de toestand beter te zijn: in het Staatsblad
van 11 October vindt hij: Rukkelingen, Poeke, Sinaai enz., volgend de thans geldende
spelling.
Op het departement van Spoorwegen werd, tot voor enkele maanden, sedert jaren
de nieuwe spelling toegepast. Nu werd echter de oude weer ingevoerd en geldt de
verouderde spelling als Fransche vorm, zonder dat echter van eenige consequentie
in het stelsel spraak kan zijn. En intusschen laat de C.C.S. de zaak maar rusten! OBRIE
stelt voor:
1.
Den Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs te verzoeken,
eindelijk een beslissing te willen nemen over het verslag en de voorstellen van
de Spellingcommissie;
2.
Den Minister van Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen het leedwezen der
Academie uit te drukken, over het wijzigen van de tot nog toe in zijn departement
gevolgde spelling der plaatsnamen.
Het onderzoek werd verzonden naar een bizondere Commissie, bestaande uit de
heeren OBRIE, COOPMAN en GAILLIARD(1).
Een paar jaren later werd de vraag opnieuw aangeraakt in de toespraak, welke de
bestuurder der Academie de heer D. CLAES richtte tot de leden op 15 Januari 1908.
Hij wees hierin op de instelling der Spellingcommissie van 1886, waarin vier leden
van de Academie (E. COREMANS, TH. COOPMAN, D. DELCROIX en F. DE POTTER)
zitting hadden en die haar verslag in het jaar 1895 had ingediend. Nu in 1908, zegt
hij, wachten nog altijd de gemeentebesturen, de onderwijzers, de leeraars,

(1) Zie Kon. Vla. Ac., V. en M. 1905, bl. 7, 1, 827 vlg.
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de schrijvers en de openbare diensten op het koninklijk besluit, dat volgens art. 4
van de wet van 1882 de spelling der Belgische gemeentenamen moest vaststellen.
Intusschen heeft, op aandringen van het Davidsfonds, Minister HELLEPUTTE (lid
der Academie) beslist Vlaamsche poststempels in te voeren: zal ook tegen dezen
maatregel in de bureelen niet geijverd worden, namelijk opdat men met de uitvoering
wachte, totdat het oordeel van de C.C.S. bekend is of totdat een beslissing door de
Minister van Binnenlandsche Zaken wordt genomen.
Elken morgen, roept de bestuurder CLAES verontwaardigd uit, bij het ontvangen
van den koerier, kunnen wij onze minderheid lezen. ‘Wie daar ook aan gewoon kunne
worden, ik niet’.
En hij besluit: ‘Het is dus volstrekt noodig, dat de spelling onzer plaatsnamen
geregeld worde. Laat ons daartoe het mogelijke in het werk stellen: het Vlaamsche
land, dat van den invloed zijner Academie veel verwacht, zal er ons dankbaar voor
zijn(1).
***

Dezelfde hoop heb ik enkele maanden geleden in de Commissie voor Nieuwere Taalen Letterkunde durven uit te spreken: dat deze hoop noch door de Commissie, noch
door de Academie zelf is beschaamd geworden, daarvoor wensch ik bij het einde
van deze lezing aan de Academie mijn hartelijken dank te betuigen.
Mag ik tevens zoo driest zijn den wensch uit te drukken, dat de gunstige houding,
welke door de Academie werd aangenomen, niet van zuiver platonischen aard zou
blijven: het lijdt volgens mij geen twijfel dat, vooral op dit oogenblik, voetstappen
door de Academie bij de Regeering gedaan wel een gunstig gehoor zouden vinden;
maar daarbuiten kan door de Academieleden, in de onmiddellijke sfeer van hun
persoonlijken invloed, zoo veel worden gedaan! De ervaring heeft ons geleerd, dat
hier alleen met vereende krachten zal worden gezegevierd op jarenlangen
administratieven slenter en diep ingewortelde vooroordeelen.
Al kon ook in de Commissie voor Toponymie en Dialectologie niet altijd aan elk
lid volledige voldoening geschonken worden

(1) Zie Kon. Vla. Ac., V. en A. 1908, bl. 9 vlg.
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(evenmin als dit in de vroegere Spellingcommissie en in de laatste Nederlandsche
Interdepartementale Commissie het geval is geweest); al zal ook elk lid der
Koninklijke Vlaamsche Academie zich niet zonder meer met de naamlijst in al haar
onderdeelen kunnen vereenigen, toch schijnt het me geboden dat hier één front worde
gemaakt.
Waar leden van deze Academie met het gezag en de wetenschappelijke faam van
Prof. A. CARNOY, Rijksarchivaris-generaal Dr. J. CUVELIER, Prof. J. MANSION en
Prof. J. VERCOULLIE de verantwoordelijkheid willen helpen dragen van het werk der
Commissie, komt het me voor dat aan verdere scrupules, met het oog op de absoluut
noodzakelijke eensgezindheid, het zwijgen kan opgelegd worden.
En waar de toestand nooit zoo gunstig is geweest als hij zich thans voordoet: ten
gevolge van het gelukkig initiatief van Minister A. CARNOY, door de instemming
eenerzijds van genootschappen als de Academie en de Zuidnederlandsche
Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis; door de medewerking
anderzijds van invloedrijke organismen als Willemsfonds, Davidsfonds en
Vlaamschen Toeristenbond en van onze machtige Vlaamsche pers, meen ik te mogen
verhopen dat ook de leden van de Academie persoonlijk het hunne zullen willen
bijdragen, opdat de beweging dit maal niet in het straatje zonder eind moge
doodloopen.
Het is mij een eer, bij het einde van deze lezing, op het bureel der Academie in
voordruk te mogen neerleggen de, op last der Commissie voor Toponymie en
Dialectologie, uitgeven lijst der Vlaamsche Gemeentenamen in moderne spelling;
het is mij nog een grooter eer, dat ik deze mocht opdragen aan Prof. J. VERCOULLIE,
om zijn jeugdig initiatief tot vernieuwde studie van dit reeds zoo oude vraagstuk.
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Aug. Beernaert-prijs
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde.
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.
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 zal geschreven hebben.
Voor verdere voorwaarden zie men Versl. en Meded. 1912, blz. 884.

Tooneelprijskamp
TOONEELPRIJSKAMP van de Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques:
TWEEDE TIJDVAK. - Op 31 December 1929 loopt dat tweede tijdvak 1928-1929
ten einde. De prijs bedraagt 5000 fr. en wordt toegekend aan den Belgischen Schrijver
die in het tweejarig tijdperk het beste Vlaamsch tooneelwerk (operateksten ingebrepen)
zal uitgegeven hebben.
Voor verdere voorwaarden zie men Versl. en Meded. 1927, blz. 1014.
Voor beide bovenstaande prijskampen dienen de mededingende werken door de
belanghebbenden in dubbel ingezonden bij den Bestendigen Secretaris der
Koninklijke Vlaamsche Academie, Koningstraat, 18, te Gent, ten laatste in de
vijf weken volgende op 31 December 1929, met de vermelding op het adres: Voor
den..... prijskamp.
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 18 December 1929.
Waren aanwezig: de HH. Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE, bestuurder, Prof. Dr. J.
PERSYN, onderbestuurder, Dr. L. GOEMANS, bestendig secretaris;
de HH. Kan. AM. JOOS, IS. TEIRLINCK, O. WATTEZ, Prof. Dr. L. VAN PUYVELDE,
Prof. Dr. L. SCHARPÉ, Prof. Dr. J. VERCOULLIE, Mr. LEONARD WILLEMS, J. JACOBS,
Prof. Dr. M. SABBE, Prof. Dr. A. VAN HOONACKER en J. SALSMANS S.J., werkende
leden;
de HH. Prof. Dr. R. VERDEYEN, Dr. J. VAN MIERLO, S.J. en Prof. Dr. J. VAN DE
WIJER, briefwisselende leden.
Lieten zich verontschuldigen: de heeren G. SEGERS en Dr. FR. VAN CAUWELAERT,
werkende leden.
***

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

Leopoldsorde. - Bij Koninklijk Besluit van 9 November werd bevorderd tot officier
in de Leopoldsorde, Prof. Dr. J. MANSION, werkend lid der Academie.
Bij Koninklijk Besluit van 27 November 1929 (Staatsblad van 2-3 December) werden
de volgende heeren Leden der Academie bevorderd tot officier in de Leopoldsorde:
Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE, bestuurder voor het jaar 1929, Mr. L. WILLEMS, J.
JACOBS en HERMAN TEIRLINCK, werkende leden.
Kroonorde. - Bij Koninklijk Besluit van denzelfden dag werden bevorderd tot
Commandeur in de Kroonorde, de HH. FRANK LATEUR (STIJN STREUVELS) en Prof.
Dr. L. SCHARPÉ, werkende leden der Academie.
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Orde Leopold II. - Bij Koninklijk Besluit van 4 September 1929 werd Dr. L.
GOEMANS bevorderd tot Groot-Officier.

Aangeboden boeken.
Vervolgens legt de Bestendige Secretaris de lijst over van de boeken aan de Academie
aangeboden:
Door de Regeering:
Inventaires sommaires des Archives de l'Etat en Belgique. Inventaire général des
archives ecclésiastiques du Brabant, par ALFRED D'HOOP, Conservateur aux Archives
générales du Royaume. Tome IV: Couvents et prieurés. Béguinages. Commanderies.
Door den heer MICHELS, te Tilburg:
Vertalingen van het Trentsche Concilie of to blictri en drie manieren van Duyts
spreeken. Overdruk uit Tijdschrift voor Taal en Letteren, 1929.
Door den schrijver:
Le dialecte wallon de Liège (2e partie). Dictionnaire liégois, par JEAN HAUST. 1er
fasc. a-bârer (50 figures).
***
Voor den AUG. BEERNAERT-PRIJSKAMP zijn ingekomen:
Cantabile, door A.W. GRAULS.
De Slag bij de Hertshaag te Aalst, door PETRUS VAN HUFFEL.
***
Voor den TOONEELPRIJSKAMP zijn ingekomen:
De slag bij de Hertshaag te Aalst, door PETRUS VAN HUFFEL.
Maskaroen, door GERARD WALSCHAP.

Aangekochte boeken.
Werken van Michiel de Swaen, uitgegeven door Dr. V. CELEN met de medewerking
van Dr. C. HUYSMANS en Prof. Dr. M. SABBE. IV: Het Leven en de Dood van Jesus
Christus II.
A concise etymological dictionary of modern english, by ERNEST WEEKLEY, M.A.
Norwegisch-Dänisches etymologisches Wörterbuch. Auf Grund der Uebersetzung
von Dr. H. Davidsen neu bearbeitete deutsche Ausgabe, mit Literaturnachweisen
strittiger Etymologien, sowie deutschen und altnordischen Wörterverzeichnis, von
H.S. FALK und ALF. TORP, professoren an der Universität Kristiania. I-II.
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Mededeelingen. door den Bestendigen Secretaris.
I. Hamburg: Congres der Americanisten. - Brief van 28 November, waarbij de
heer Minister van Kunsten en Wetenschappen den Bestendigen Secretaris verzoekt
hem ‘zoohaast mogelijk te laten weten of er leden der Academie zijn die een officieele
afvaardiging wenschen te bekomen om dat Congres bij te wonen’. Het zal plaats
hebben van 7 tot 13 September 1930, te Hamburg. - Geen der leden wenscht een
officieele afvaardiging te bekomen.
II. Afschrift van Vondels Tasso-vertaling. - Brief van 28 November waarbij Dr.
J.F.M. STERCK, buitenlandsch eerelid te Aerdenhout (Haarlem), de terugzending
meldt van het hem in bruikleen toegezonden afschrift van Vondels vertaling van La
Gerusalemme Liberata, en tevens zijn vertrouwen uitspreekt, dat er bij het Bestuur
der Academie ‘wel geen bezwaar zal bestaan tegen een geheele of gedeeltelijke
uitgave van het handschrift in verband met de nieuwe groote Vondel-uitgave’. Het
ware hem aangenaam zulks door het Bestuur der Academie schriftelijk te zien
bevestigd.
III. Lidmaatschap der Academie: Bekrachtiging der verkiezing van twee
werkende leden. - Brief van 29 November, waarbij de heer Minister van Kunsten
en Wetenschappen aan de Academie een afschrift zendt van het Koninklijk Besluit
van 19 November 1929, houdende goedkeuring van de verkiezingen door de
Koninklijke Vlaamsche Academie gedaan in de vergadering van 16 October, nl. van
den heer Prof. FRANS DAELS, tot werkend lid, ter vervanging van Prof. Karel VAN
DE WOESTYNE, overleden, en van den heer Mr. J. MULS, insgelijks tot werkend lid,
ter vervanging van Kan. Dr. J. MUYLDERMANS, overleden.
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Mededeelingen namens commissien.
1o) Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. De Heer Prof. Dr. L. SCHARPÉ, secretaris, legt verslag ter tafel over de
morgenvergadering door de Commissie gehouden.
Waren aanwezig de HH. 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; voorts E.P. Dr. VAN MIERLO S.J. en Prof. VAN DE WIJER.
Aan de dagorde staat:
Io) Verslag Strubbe over de voortzetting van Stallaert's Glossarium. - Bespreking.
De heer WILLEMS brengt verslag uit over het schrijven van den heer Strubbe, en de
Commissie sluit zich bij hem aan: het ware wenschelijk dat het werk van Stallaert,
met behulp van het nagelaten materiaal, zou afgewerkt worden; dat de bewerker ook
zou aanvullen en methodisch de wijze van bewerking desnoods verbeteren, daar de
Maatschappij v. Nederlandsche Letterkunde van Leiden er toe bereid is tusschen te
komen voor de uitgave wanneer het werk eerst maar voltooid voorligt. De heer
WILLEMS neemt aan zich daarover met den heer Dr. STRUBBE in betrekking te stellen.
De heer Dr. HEGMANS zond drie bijdragen ter opneming in de Verslagen der
Academie: 1) Nota over sommige passages in Marieke van Nimweghen; 2) een nota
over de beteekenis van Angli Caudati; 3) een nota over den eigennaam ‘Diegenen’
in het leven van Onsen Heere, v. 13.
De drie nota's worden, op verslag van de HH. VAN MIERLO en VERCOULLIE,
aangenomen om opgenomen te worden. Over twee der nota's zal de heer Willems
evenwel den auteur een aanvulling ter kennis brengen.
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IIo) Bestendige Commissie voor nieuwere Taal- en Letterkunde. - 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, Prof. Dr.
J. PERSYN, leden, Dr. L. GOEMANS en Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE, hospiteerende
leden, en Prof. Dr. M. SABBE, lid-secretaris.
Aan de dagorde staat:
1o) Verkiezing van een lid tot vervanging van Kan. Dr. J. MUYLDERMANS. De E.H.
SALSMANS wordt als lid van de Commissie verkozen.
2o) De Legende van den Marteldood der H. Dimphna in de Dichtkunst (16e en 17e
eeuw), door Dr. A. VAN DONINCK aangeboden, wordt, na kennisgeving van het
gunstig oordeel der verslaggevers, ter opneming in de Verslagen en
Mededeelingen aanvaard.
3o) Helmontiana, III. - Prof. Dr. A.-J.-J. VANDEVELDE betreurt, dat er totnogtoe
geen middel gevonden was om de werken van de Van Helmont's, vader en zoon,
volledig of gedeeltelijk uit te geven. Vooral op de uitgave van den Dageraad
dringt spreker aan.
Verder zet hij zijn studie over de bibliographie van de Van Helmont's voort. Hij
bespreekt zoowel de werken van de beide geleerden als de studiën die aan hen werden
gewijd.
De commissie besluit tot opneming van deze studie in de Verslagen en
Mededeelingen.

Dagorde.
I. - Nieuwe uitgaven van leden der Academie. - 1o) Beknopte geschiedenis van de
oud- en middelnederlandsche letterkunde, door Dr. J. VAN MIERLO, S.J. 1930. N.V.
Standaard-boekhandel, Antwerpen-Brussel-Leuven. Voor Nederland, L.C.G.
Malmberg N.V., 's Hertogenbosch.
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2o) De Vlaamsche Gemeentenamen in moderne spelling, door H.J. VAN DE WIJER.
1929. Vla. Top. Vereeniging, Leuven; N.V. Standaard-Boekhandel, Brussel.
II. - Huldiging van Prof. Dr. Jos. Mansion, werkend lid der Academie, - Op 9
November 1929 werd te Luik Professor Mansion, gehuldigd ter gelegenheid van zijn
25-jarig ambtsjubileum. Prof. Verdeyen vertegenwoordigde er de Koninklijke
Vlaamsche Academie en bracht aan den Jubilaris de gelukwenschen der Academie
over.
III. - Wedstrijden voor 1930. - Ingekomen prijsantwoorden. - Benoeming der
keurraden.
1o) Letterkunde: Studie over Frans Rens en zijn werkkring. - Op 9 December kwam
een antwoord binnen onder kenspreuk: ‘De Tael is gantsch het Volk’.
Worden tot leden van den keurraad aangesteld de heeren: Prof. Dr. J. VERCOULLIE,
r
M LEONARD WILLEMS en Prof. Dr. L. SCHARPÉ.
2o) Letterkunde: Studie over De Letterkunde in de Antwerpsche Kempen van 1830
tot 1900. - Op 10 December kwam een antwoord binnen onder kenspreuk ‘Amore
Taxandriae’.
Tot leden van den Keurraad werden aangesteld de heeren: J. JACOBS, Prof. Dr. M.
SABBE en O. WATTEZ.
3o) Karel Boury-Fonds. - Voor het jaar 1930 werd een prijsvraag uitgeschreven
voor dichters. Worden gevraagd: Tien vaderlandsche liederen voor het volk.
Eén antwoord is ingekomen met kenspreuk Amor.
Tot leden van den Keurraad worden aangesteld de HH. Kan. AM. JOOS, O. WATTEZ
en Dr. L. GOEMANS.
IV. - Lezing door Dr. J. van Mierlo, S.J.: Onze heerlijke middelnederlandsche
woordkunst. - Op voorstel van den Bestuurder beslist de vergadering de lezing in de
Verslagen en Mededeelingen op te nemen.
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Helmontiana III
Door Prof. Dr. Alb. J.J. Vande Velde
Werkend Lid der Kon. Vlaamsche Academie van België.
In deze 3e bijdrage over Joan Baptista en Franciscus Mercurius van Helmont heb ik
de inlichtingen die ik over hunne werken vinden kon, verzameld. Het is waarlijk
droevig te moeten vaststellen dat over deze twee roemrijke Belgen zoo weinig in
België te vinden is; de meeste werken zijn thans zeldzaam geworden, en de
inlichtingen door de bibliographie geleverd zijn gewoonlijk onbeduidend, duister en
weinig vertrouwbaar.
Ik hoop later deze aanteekeningen te kunnen aanvullen.
In afwachting heb ik in een tabel de bibliographie samengevat, ten opzichte van
de bibliotheken waar de boeken berusten, en van de bibliographieën die de boeken
vermelden. Deze tabel zal later zonder twijfel moeten volledigd en verbeterd worden.
Zeer dringend wensch ik dat al de werken van onze twee landgenooten in de
Belgische Bibliotheken zouden aanwezig zijn. Ik volg zeer aandachtig de catalogussen
van antiquariaten en zal de noodige voorstellen doen; ik moet echter zeer optimistisch
trachten te zijn om te meenen dat ik aldus de spijtige leemte zal helpen aanvullen.
Daarvoor zijn geduld en geld noodig.
Wij moeten geduld hebben. In zijn voorrede tot de vertaling van een chemisch
werk van Davy, schrijft van Mons, een bewonderaar van J.B. van Helmont: ‘Une
édition de van Helmont, sous le titre de Opera Helmontiana expurgata,
interpretationibus, additamentisque locupletata, que l'on prépare, mettront ses
découvertes dans tout leur jour.(1)’ Die woorden ‘que l'on prépare’ in 1813 geschreven,
zijn beteekenisvol. Wij zijn in 1929 en de aangekondigde uitgave heb ik nergens
kunnen aantreffen!

(1) Eléments de philosophie chimique par HOMFREDE DAVY, vol. I, Paris, trad. par J.B. Van
Mons, 1813.
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Wij zouden ook geld moeten hebben; er is geld, maar om het werk van een grooten
Belg van de vernieling te redden, om den Dageraad, het meesterstuk waarvan ik tot
nu toe slechts vier exemplaren heb kunnen ontdekken, opnieuw in het licht te brengen,
kunnen van officiëele zijde geen hulpmiddelen ter beschikking gesteld worden.
Uit het werk van Joan Baptista van Helmont kunnen wij daarvoor eene uitlegging
afleiden; in zijn Dageraad lezen wij onder meer: ‘Indien ick bewijse d'onwetentheydt,
de duysterheydt, d'onachtsaemheydt, ende onbermhertigheydt des werelts, in de
dingen die het hooghste staen te achten, en daer 't verlies het schadelijckste is, en der
ziele het aldergevaerlijckste, en soo verre mij 't selve met spot en ondanck betaelt
worde, van nu af verblijde ick my met de hope van sulcken loon, en segge met David,
die goet met quaet vergelden, hebben my gelastert.’(1) En verder:(2) ‘Het voornemen
der Scholen is dat Godt den mensche geenen kostelijckeren schat en heeft gegeven
dan de reden. Ick geloofden 't oock van joncks af; maer soo korts in mijnen wasdom
de reden verkreegh haer leven, soo vertoonde sy haer aen mijne ziele en hielt voor
dat sy 't roer van den loop des levens was, haere voedster, leydster, en van Godt haer
toegeschickt om alle goet te krygen. Mijne ziele sagt haer met een welbehagen aen,
doch niet willende lichtveerdigh gelooven,verweerde haer met der redenen eygen
rustinge, en wapentuygh, haer seggende: soo zijt ghy dan ghy redene tot mijnen
dienste. Dus en moet ick niet u, maer ghy my volgen. Ghy en bewyst noch en beregelt
my niet, ten zy dat ick u 't selve eerst hebbe ingeboren, en by my soo maecke ick u
selve: hoe! sal nu een kint wesen boven sijnen vader? eenen leerjongen boven sijnen
meester? Daer op de reden betoonde, dat sonder haer bewys geene saligheyt gewracht
en worde: mijne ziele seyde haer; deser dingen kennis hebbe ick by genaede boven
natuere, door den geloove, en geensins door u. Hondert verscheyden scheuren, spleten,
en klievingen zijnder in den geloove door u bedrogh opgeresen: elck een heeft sijne
waenrede, en volgers. Vernufte, redenrijcke mannen verleydt ghy, die op u steunen.
Eyndelijck, dewijl de waerheyt maer een enckele gedaente en kan wesen, soo begreep
mijn ziel

(1) Op. citat., blz. 1.
(2) Op. citat., blz. 16.
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dat de reden een schalcke verleydster en een vleyster moeste wesen, die soo veel
verscheyde gelooven baerde, en soo menigh man dwalende onderhieldt: elck een
door reden wanende dat sijn geloof goet en oprecht was’
Ik was bijna bereid een bezoek aan het standbeeld van van Helmont te brengen,
(beter natuurlijk nog aan zijn graf, maar zijne rustplaats is niet gekend), om den
grooten man een officieële verontschuldiging voor zooveel onverschilligheid aan te
bieden, toen ik aan bovenstaande woorden van hem dacht. En ik ben te huis gebleven,
omdat ik had begrepen dat hij toch zoo goed den menschengeest aan waarde had
kunnen schatten.
Ik heb de overtuiging dat er nooit hulpmiddelen zullen te vinden zijn om den
Dageraad te herdrukken; ik heb echter de gewoonte niet los te laten, als ik eens
besloten heb iets uit te voeren; daarom zal ik, met geduld, alles inspannen om het
werk van den grooten Belg op de verdiende plaats in zijn eigen land te stellen.
***
Hier volgt de aanduiding der werken der beiden van Helmont die in mijne twee eerste
bijdragen niet werden opgegeven.
Met deze werken staan eenige verhandelingen van andere schrijvers in nauwe
betrekking, en ik meende dat het noodig was deze ook op te nemen.
[1650] J.B. van Helmont. A ternary of paradoxes. The magnetick cure of
wounds. The nativity of tartar in wine. The image of God in Man.
Translated and ampliated by Walter Charleton. 2-nd impression, enlarged
with additions. London 1650, with engr. titre-vellum, in-4o. (Brit. Mus.)
[1652] J.B. Helmontii opera obiter botanicem adtigerunt. Extant tamen in
operibus omnibus. Amstelodami anno 1652 in 4; 1685 in 4.
[1662] F.M. van Helmont. Orgatrice or phytik refined. London 1662 in
fo.
Broeckx 1870 zegt het boek nooit gezien te hebben. In Catalogus British
Museum wordt vermeld: Oriatrike, or physick refined, London 1662.
Helmont (François Mercure Baron van). Alphabeti vere Naturales Hebraici
brevissima Delineatio, quae simul methodum suppenditat, juxta quam qui
surdi nati sunt sic informari possunt, ut non alios saltem loquentes
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intelligant, sed et ipsi ad sermonis usum perveniant. Sulzbaci 1667, 24o,
36 platen, front.
‘Curieux et rare’ volgens Brunet. ‘One of the earliest treatiser on the physiology of
phonetics, and on lip-language’, zegt Bibliotheca chemico-mathematica van Sotheran,
1921, blz. 93.
Vander Aa (VIII, blz. 497) zegt daarover: ‘Met 36 platen, dont les 33 premières
représentant les mouvements de la langue dans la bouche, pour l'articulation de
chaque consonne. C'est dans ce livre dont il existe des traductions en Allemand et
en Hollandais, qu'il cherche à prouver que l'Hebreu est une langue si naturelle aux
hommes, que les caractères en sont comme nés avec eux, puisque la forme de chaque
lettre, dans l'alphabet Hébreu, n'est selon lui, que la représentation de la position des
organes vocaux nécessaires pour la prononcer. On a reproduit de nos jours (1816)
l'idée bizarre de chercher dans la langue hebraïque et dans la Genèse l'art de faire
parler les sourds muets.’
Abusief door HALLER in zijne Bibliotheca medicinae III p. 58, met jaartal 1657
aangegeven (volgens Broeckx). Nederlandsche uitgave in 1697 door Amman. De
Catalogus van het Britisch museum vermeldt 1657.
[1697] F.M. van Helmont. Een zeer korte afbeelding van het ware
natuerlyke Hebreeuwse A.B.C., welcke tegelyck de wyze vertoont volgens
de welcke die doof geboren syn, soodanig konnen onderwesen werden dat
sy niet alleenig andere, die spreken konnen, verstaan, maer selfs tot het
gebruik van spreken komen. Als mede eene verhandeling om de doof
geboorene te leren spreken. Door J.C. Amman. Amsterdam 1697 in 8.
(volgens Broeckx 1838).
Zeldzaam. Vertaling uit het Latijnsch 1667. Over dat werk zegt Groshans in zijne
Historische aanteekeningen (1869, blz. 29): ‘Dat de uvula (=de keellel) werkelijk bij
de spraak dient, vooral bij de eigenaardige keelletters der semitische talen, is
tegenwoordig, ook door laryngoscopisch onderzoek algemeen bekend. Het was dus
wel een bewijs van groote scherpzinnigheid bij M. van Helmont, dat hij de
medewerking der uvula bij het uitspreken van sommige letters reeds ingezien had.’
[1679 Massard] Panacee ou discours sur les effets singuliers d'un remede
experimenté, & commode pour la guerison de la plupart des longues
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maladies; même de celles qui semblent incurables. Par Jaques Massard,
Docteur en Medicine, aggregé au College des Medecins de Grenoble. Avec
un Traité d'Hypocrate de la cause des maladies, & de l'ancienne Medecine,
traduit en François par l'Auteur. A Grenoble, chez l'Auteur, rue Brocherie,
1679. Avec permission. (Bibl. Kon. Brussel III 17542, 22 lim + 202 blzz.,
14.5 × 8 cm.)
Het boek, opgedragen aan La Conseillere de la Martelerie, dame de Laval, bevat een
brief van den heelkundige De Blegny, gedagteekend Parijs 3 Augustus 1681 (!) en
een uittreksel van de Journal de Medecine van Augustus 1681 (!) Op talrijke plaatsen
wordt van Helmont genoemd: blz. 22, bepaling van de ziekte; blz. 39, de rol der
fermenten in het leven en de dood; blz. 44, de oorspronkelijke fermenten; blz. 65,
overeenkomst in de gedachten van Hippocraten en van Helmont; blz. 68, het stremmen
door eene gisting; blz. 79, beter dan Aristoteles legt van Helmont de bedervingen
uit; blz. 84, onderscheid tusschen een ferment en een zaad; blz. 87, oorsprong der
fermenten; blz. 89, het koud maanlicht; blz. 97-98, warm en koud; blz. 117-119, de
giststoffen in de maag; blz. 123, de koude; blz. 140, weinig giststof kan reeds zeer
werkzaam zijn; blz. 143, de minerale geneesmiddelen; blz. 148, de genezing door
het regelen der gistingen.
Als 2e deel van het werk en mede gebonden:
[1680 Massard] Seconde partie du traité des panacées ou des remèdes
universels. Avec un traité des abus de la medecine ordinaire. Par Jaques
Massard, Docteur en Medecine, aggregé au College des medecins de
Grenoble. Et les avis de Vanhelmont sur la composition des remedes,
traduits en François par l'Auteur. A Grenoble, chez P. Fremon, Imprimeur
du Roy; Pour Monseigneur le Duc, & Et se vendent chez Louis Nicolas,
Marchand Libraire, rue du Palais. MDCLXXX. Avec permission. (Kon.
Bibl. Brussel III 17542, 18 lim. + 115 blzz., 14.5 × 8 cm.).
Dit gedeelte wordt opgedragen aan Messeigneurs du Parlement de Dauphiné, en in
de voorrede spreekt zich de schrijver op hevige wijze tegen de slechte geneesheeren
uit: ‘qui sont assez ignorâs et malheureux pour faire mourir leur malade dans l'effet
d'un Purgatif, de l'Emetique, d'une Saignée, ou d'un Somnifère.’ Van Helmont wordt
op de volgende plaatsen genoemd: blz. 7, gevaar van koude of van warmte; blz. 24,
van Helmont spreekt zich onduidelijk uit over de venerische ziekten; blz. 30, gebruik
van staal; blz. 65, draagt een titel: ‘Avis de van Helmont sur la composition des
remëdes’. Het werkje over de
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samenstelling der geneesmiddelen bedraagt de blzz. 71 tot 115.
De Catalogus van het Britisch Museum vermeldt de uitgave van 1679, en noemt nog
van Massard: Divers traitez sur les panacées 1686.
[1685] F.M. van Helmont. Paradoxal discourses, concerning the macrocosm
and microcosm, or the Greater and Lesser World, and their Union, set
down in writing by J.B. and now published. 1685 in 8. (Brit. Mus.).
Genoemd door Haller in Bibl. med. III blz. 58, door Biographie nationale VIII, 1884,
door Lowndes, Bibliographic Manual of english literature, London 1839. Broeckx
(1870) zegt dat het boek waarschijnlijk de vertaling is van een Latijnsche uitgave;
hij noemt ook een Duitsche uitgave te Hamburg 1691 in 8, en een Nederlandsche
uitgave in 1693. Deze Nederlandsche uitgave van 1693 wordt ook door Vander Aa
aangegeven.
Van dat boek zegt de Bibliotheca chemico-mathematica van Sotheran, 1921, II,
blz. 459, het volgende: ‘The author believes that gold is made out of red and white
arsenic, and after being killed by the arsenic, is made alive again to bring forth other
creatures, as vegetables and animals, from whence we may conclude that gold is not
onely in the earth for to be digged thence, and made into coin and plate. There is an
appendix on the education of children.’
[1693 Helmont] Francisci Mercurii van Helmonts Paradoxale discoursen
ofte ongemeene meeningen van de groote en kleyne wereld, En desselfs
Vereeniging in alle Natuurlijke en Boven natuurlijke Saken, en Speciaal
van de Wederkeering der menschelijke zielen. Uit het Engels vertaald door
C.K. t' Amsterdam, By Hendrik Janssen, 1693. (10 lim.+ 201 + 80 blzz.,
15.7 × 9.5 cm., Bibl. Univ. Gent Acc 6961).
Na een voorrede waarin de schrijver vertelt dat hij zijne gedachten over de natuur
heeft neergeschreven, als gevolg van een verzoek van een Deenschen edelman die
hem in Engeland kwam bezoeken, komt het volgend verzenstuk:
Een philosophis Gesang van Adam Boreel
't Welk hy voor desen den Autheur gegeven heeft.
I Trekt myn geest; ô, treft myn sinnen,
Hemels licht! Straalt sterk van binnen,
Schiet de pijlen dyner min,
Diep in 't hert, ô, neemt het in.
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II Laat dyn soetheit der soetheden,
Dalen tot mijn siel beneden;
Soo sal al het soet vergaan.
Dat niet onder dy wil staan.
III Neemt gevangen al mijn trachten,
Stiert mijn poogen, mijn naar trachten,
Laat mijn vryheit sijn dyn slaaf:
Dit 's eerst vryheit, 't is dyn gaaf.
IV Ghy syt 't aldersoetste leven,
Daar dyn schepselen in leven;
Gy sijt 't eenig recht vermaak:
Sonder dy! al sonder smaak.
V O, ghy oorspronk aller deugden;
O, Springader warer vreugden;
O, ghy Alvernoegend goed;
Vult mijn herte, mijn gemoed.
VI Dat ik net een willig scheiden
Van 't geen niet is een van beiden,
Blijv' in dyn verborgen aart
Innerlijk met dy gepaart.
VII Laat dan, bidd' ik, al mijn wesen
Met dyn soon vervullet wesen;
Dyn verborgen aard verbreid,
Glans van dyne heerlijheid.
VIII Soo sal ik door dyn inwerken
Sonder middel, sonder perken,
Syn een voorwerp heel bequaam..
Tot grootmaking van dyn naam.
IX Soo sal 't niet mijn maar mijns Heere
Werking wesen, in 't toekeeren
Tot het gene scheplik is,
Met een toekeer sonder mis.
X Soo sal ik met al dyn kind'ren
Sonder dyn werk te verhind'ren,
Een fijn, en volmaakt tot een;
In dy, in dyn' soon' met een.
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XI Tot dat eindelijk, met het scheiden
Van de ikheyds, tweeheids, beiden;
Zy, het een-Al, al-en-een;
't rechte ik; een, al; alleen.
XII Hier is ruste, hier is vrede,
Hier is vreugde, liefde mede;
Hier heeft plaats gelatenheidt,
Rechte wijsheit, recht bescheidt.
XIII Hier kan geest, siel, lichaam, ruste
In den oorspronk warer lusten;
Daar de volheit, daar het fris,
Van 't sien-en-'t onsienlik, is
XIV Komt dan wilt nu hier toetreden;
Laat 't vergankelik heel beneden;
Vliegt na 't een en al het goed,
Met hert, geest; met al 't gemoed.
XV En met een, tot een sult wesen;
Daar nooit tweeheit is gerezen;
Daar d'een-Alheyts over vloed
Eewig dy vernoegt, dy voed
XVI Laat, ô, mensch, dy overreden
Wykt van 't quaad lieft goede seden
Kiest dan 't best; terwijl gy zyt;
Laat u raden; 't is hoog tyd.

Het werk wordt als volgt verdeeld:
Eerste deel: van de groote wereld: Van de Hemelen, van de Hemelsche Lichten,
van de Lucht, van het Water en Welsand, fonteinen, beeken, rivieren, stroomen,
meiren en zeen, Van de steenen, aarde, mineralen, metalen en sout.
Tweede deel: van den Oorsprong en het wesen van den mensch en van sijne
vereeniging met de groote werelt; van de geestelijke en lichamelijke ontfankenis en
Geboorte des Mensche.
Het werk dat een aantal wetenschappelijke onderwerpen aanraakt, vooral natuuren scheikundig, heeft vooral een godsdienstige strekking, zooals de gewoonte van
den tijd.
Het vervolg der gedachten rakende de wederkeering der
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Menschen Ziele, uit het Engels overgezet door C.K.. bedraagt 80 blzz. en is eene
bespreking over het Heilig-Schrift.
[1688]. J.B. van Helmont. Praecipiolum, of het immaturum minerale
electrum. Uitgegeven door J. Vande Velde, Amsterdam 1688 onder den
titel: Eenige philosophisch en medicinaale Tractaatjes (Bibl. Univ. Leiden).
[1690] F.M. van Helmont. Eenige gedachten rakende de natuurkunde,
Amsterdam bij Pieter Rotterdam 1690 in 12 (Bibl. Univ. Leiden).
In zijne aanmerkingen over den mens, 1692 of 1694, zegt in de voorrede F.M. van
Helmont over zijn boek van 1690: ‘In verscheidene plaatsen van dit boexken zult gy
aangetogen sien myne Gedachten over de natuurkunde, in den jare 1690 in 't licht
gekomen zijnde: maar dien aangaande hebbe ik iets te seggen, namentlijk, dat het
selve boek sodanig is geschreven dat het dienstiger is voor eenen die myne gronden
en stellingen de philosophie reets verstaat, als dat ymand daarvan onkundig zynde,
deselve daaruit soude kunnen leeren, also ik daarna bevonden heb, vele zaken daar
in begrepen met hare bewysredenen sodanig niet syn betoogt, als het hadde kunnen
geschieden, behalven mede dat verscheide dingen niet wel uitgedrukt en ook eenige
daarin overgeslagen zyn.’ Daaruit meent Broeckx (1870) te mogen besluiten dat er
nog andere uitgaven bestaan.
[1690] Opuscula philosophica quibus continentur principia philosophiae
antiquissimae et recentissimae, item philosophiae vulgaris refutatae; quibus
subjecta sunt CC problemata de resolutione animarum humanarum.
Amsterdam 1690, in 12. (Brit. Mus.).
Het werk is naamloos, niet van F.M. van Helmont maar van een Engelschen geleerde:
‘De oorzake, waarom dat het eerste boek, rakende de twee honderd vragen der Heilige
Schrift van de wederkeer der menschen zielen aan het licht is gekomen, en waarom
ik myn naam daarin heb verzwegen, is deze omdat een eerwaardig persoon in
Engelandt, naar dat de zelve my menigmaal verscheyde vrage had gedaan, aangaande
den wederkeer der menschen zielen, zoo badt dezelve my, als zynde hoognoodig
voor de menschen, dat ik, ten deele het zelvige zoude willen mondeling vertellen,
aan een geleerd theologant die het zoude brengen in schrift, omdat die wist dat ik
was ongewoon te schrijven; hetwelk ik dadelijk toestond, en als dezelve

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

866
theologant quam te verstaan den waren grond der wederkeer der menschen ziel, zoo
was hy verheugd met groote blydschap, omdat hy daar door uyt vele vorige zwarigheid
was gered, en zoo ist gebeurd, dat hy in het Schryven daar by voegde verscheyde
zyne meyningen, die hem doen invielen; zoodat men niet kan zeggen, dat hetzelve
boek een manswerk is, hetwelk de oorzaak is, dat myn naam daar in verswegen is.’
Te lezen in Aanhang of mondeling gesprek raakende onder andere de wederkeering
der menschen zielen, blz. 5 en 6.
[1692 F.M. van Helmont.] Aanmerkingen van Franciscus Mercurius van
Helmont, Over den Mens, en desselfs siektens; alles op gewisse en
onfeilbare gronden, so van de natuerlijke reden als ervarentheid gevestigd.
Het eerste deel. t' Amsterdam, by Pieter Rotterdam, Boekverkoper op de
Vygendam, 1692. (12 lim. + 237 blzz. + Bladwyser, 13.7 × 6.8 cm., Bibl.
Univ. Gent, Acc 6479).
De voorrede waarin de Amsterdamsche geneeskundige Paulus Buchius wordt
genoemd, kondigt een 2e deel aan, later te verschijnen, waarin zal gehandeld worden
van de kracht, de eigenschappen en het gebruik der geneesmiddelen.
De strekking van het werk is vooral geneeskunde; schrijver zoekt te bewijzen dat
het leven de eenige oorzaak is van alle ziekten: ‘De siektens... ontstaan uit een
ongeregelde manier van leven, 't zy dat men te veel eet, drinkt, etc, of wanneer men
al te sterk op een saak denkt, of sig selfs, een vrees of inbeelding maakt...,’. Galenus,
Hippocrates, de oude medici worden niet eens genoemd, hetgeen bewijst hoe het
werk onder den invloed van Helmont vader staat.
Abusief door Vander Aa 1694 gedagteekend. Dit werk dat met de medewerking
van Buchius werd opgesteld kreeg een Latijnsche vertaling:
[1692] Fr. M. ab Helmont, observationes circa hominem ejusque morbos
per Paulum Buchium, e Belgico in lat. sermonem translatae per J.C.
Amman, Amsterdam, J. Wolters, 1692, 2 vol. in 12.
[1693] F.M. van Helmont. Seder olam sive ordo seculorum historica
enarratio doctrinae. s.l. anno 1693, in 16.
In zijn Catalogus van 1923 zegt Nourry-Paris van dat boek: ‘Petit volume rarissine,
que ni Caillet, ni Guaita n'ont connu.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

867
Cet exemplaire porte sur le titre, d'une ecriture du temps: Rarissimus libellus, auctore
Franc. Mercure de Helmont.’
Het British Museum bezit:
[1694] Seder olam, or the order of ages translated by Clark. London 1694
in 8. (Brit. Mus.)
Dat boek dat Keimmann in zijne Historia atheismi het gekste werk sedert de uitvinding
der drukkunst noemt, moet volgens Broeckx(1) (1870) van van Helmont niet zijn,
omdat 1o het boek niet geteekend is, 2o omdat van Helmont in geen enkel zijner
andere geschriften dit boek noemt, zooals hij de gewoonte heeft te doen, 3o omdat
gedurende zijn leven hij het vaderschap van dit boek nooit heeft willen bekennen.
In het Algemeen historisch woordenboek (V, blz. 350) zegt ook Luiscius: ‘Het boek
Ceder olam heeft hij zich nooit aangematigd.’
[1694] Buchius. Het goddelyk weezen en deszelfs eygenschappen,
philosophischer wyze gedemonstreerd uyt de Heylige Schriftuure en de
oorspronkelyke natuure der zaaken. Naar de gronden van Franciscus
Mercurius van Helmont, in het nederduitsch geschreven door Paulus
Buchius, med. doctor, nu in den voorleden jare 1693, uit last van den
voornoemden heere van Helmont in 't engels vertaalt, en met publyque
authorisatie tot Londen uitgegeven. T'Amsterdam gedrukt voor den heere
van Helmont en zyn te bekomen by Pieter Rotterdam 1694, in 12, 335
blzz.
Overzicht der gedachten van F.M. van Helmont, samengebracht door den
geneeskundige Paul Buchius. Engelsche uitgave London 1693. (Uit Broekcx 1870).
[1694] F.M. van Helmont. Aanhang of mondeling gesprek van Franciscus
Mercurius van Helmont raakende onder andere de wederkeeringe der
menschen zielen. Alsook de uytvindinge der getaalen van een, twee, dry,
en hoe de Dryeenheyt daar zekerlyk uyt te vinden is. Amsterdam, by Pieter
Rotterdam, 1694 in 12, 60 blzz.
[1694] F.M. van Helmont. Spirit of diseases. London 1694 in 8. (Brit.
Mus.).
Genoemd door Haller in Bibl. medic., door Broeckx (1870).

(1) Le Baron Fr. Merc. van Helmont, par C. Broeckx. Ann. Soc. Med. Anvers, 1870 (Bibl. Univ.
Gent Bl. 216560).
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[1697 F.M. van Helmont.] Quaedam praemeditatae & consideratae
cogitationes super quatuor priora capita Libri primi Moysis, Genesis
nominati. Prolatae a Fransisco Mercurio ab Helmont. Amstelodami.
Prostant apud Henr. Wetstenium. cl l c XCVII. (8 lim. + 127 blzz., 15.7
× 9.5 cm., Bibl. Univ. Gent Acc 696; Brit. Mus.)
Uitlegging van de vier hoofdstukken van den Genesis. Daarvan verscheen een
Nederlandsche uitgave:
[1698] Eenige voorbedagte en overwogene bedenkingen over de vier eerste
kapittelen der eersten boeks Moyses, Genesis genaamt. Voortgebragt van
Franciscus Mercurius van Helmont. Amsterdam, Pieter Rotterdam, 1698
in 12, 284 blzz.
[1699 J. vande Velde.] Elk zijn Eygen Doctor, Zijnde Een beschrijvinge
van Medicamenten, waar door verscheyde Siektens konneu voor komen
en geholpen werden. Nevens een Catalogus van verscheyde Huys
Medicijnen die elk kan toepassen, de welke de Nature te hulpe komen.
Hier syn nog by gevoegd, Eenige Sententien van den geleerden Heer J.B.
Van Helmont. Eerste Deel. 't Amsterdam. By Jacob vande Velde,
Boekverkoper op de Oost-zyde van de Groene Burgwal, in Aeschilus,
1699. (Bibl. Univ. Gent Acc 64861, 12.6 × 7.7 cm., 132 blzz.; Brit. Mus.).
In den voorrede: ‘Want volgens het seggen des geleerden Hr. J.B. van Helmont, heeft
Aristoteles maar alleen sijn eygen ondervindingen beschreven; daar integendeel
Galenus, als om den Circul lopende, door het opvissen der redenen van anderen,
waar van hy selfs geen kennisse, en veel minder ervarentheyd hadde, hier in mis
gelopen heeft’.
De oententien bevinden zich op blz. 92-128, en geven een algemeen gedacht van
de theorieën van v.H.; op blz. 96 treft men deze regels die den wetenschappelijken
geest van v.H. wel teruggeeft: ‘Het soude seer goed sijn, dat in plaats van Syllosgimii,
de Rekenkonst, Mathematica, Scheepvaard, gewoontens der Volkeren, 't bewegen
der Rivieren, Planten, 't gebruyk der Instrumenten, desselfs begin, voortgang, en
werkinge, de beginselen der Zaden, Fermentatien, en Tincturen daar uyt
voortkomende, en derselver veranderingen geleerd wierden.’
Van dit werk zou een 2e druk in 1707 verschenen zijn:
[1707] Vande Velde J. Quisque sibi medicus, zynde eene beschrijving van
verscheyde huis medicynen. Neffens tententien van J.B. van Helmont, 2e
druk, Amsterdam 1707, klein in 8.
***
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Dr. C. Broeckx, aan wien wij een zeer verdienstelijke reeks studieën over van Helmont
verschuldigd zijn, heeft eenige onuitgegeven stukken van den geleerde
chemicus-geneeskundige laten verschijnen. Ik kan namelijk de 5 volgende noemen
die als posthume werken moeten beschouwd worden.
[1849 Helmont.] Commentaire de J.B. van Helmont, seigneur de Merode,
Royenborch, Oirschot, Pellines, etc, sur le premier livre du regime
d'Hippocrate: πε ι Διαιτης, publié par C. Broeckx, Membre titulaire de
l' Académie royale de Medecine de Belgique. Anvers, Imprimerie de J.E.
Buschman, Marché-aux-boeufs, 1849. (Extrait des Ann. de la Soc. de
medec. d'Anvers, 38 blzz., Bibl. A.J.J.V., Bibl. Univ. Gent A 10400, Kon.
Bibl. Brussel II 30590 no 5).
Het handschrift in het Latijnsch geschreven, onder den titel In primum de dieta divi
Hippocratis, wellicht door Helmont met den Griekschen tekst geschreven, werd door
De Ram, archivaris van den aartsbisdom Mechelen, gered. Toen J.B. van Helmont
in 1634 gevangen werd, werd dat handschrift in beslag genomen en noch aan den
schrijver, noch aan diens zoon terug gegeven. Het stuk, gansch door de hand van
J.B. van Helmont, bedraagt 10 1/2 bladen in folio, en laat, volgens Broeckx, op
menige plaatsen ten opzichte van duidelijkheid en nauwkeurigheid te wenschen.
In het werk wordt een algemeen overzicht gegeven van de oorspronkelijke
samenstelling der levende wezens, over ouderdom en geslacht, over de gezondheid
van het lichaam en van den geest. De lichamen hebben allen als oorsprong eene
verbinding tusschen het water en het vuur: niets wordt geboren; evenmin sterft niets;
voor alles is er een bestendige verwisseling.
[1851 Helmont.] Commentaire de J.B. van Helmont, seigneur de Merode,
Royenborch, Oirschot, Pellines, etc, sur un livre d'Hippocrate, intitulé
πε ι γ ο ης, publié pour la première fois par le docteur C. Broeckx.
Ann. Acad. Archeol. Belg., 1851, 8, 399-433 (Bibl. Univ. Gent P 2004).
Het stuk, niet in de Opera omnia door Frans-Mercurius Helmont gepubliceerd, bestaat
in handschrift in het archief van den Aarstbisdom van Mechelen. In dat werk brengt
J.B. Helmont het boek van het voedsel onder de echte werken van Hippocrates; het
handschrift draagt als titel: ‘Jani Baptistae Commentarius in librum Divi Hippocratis
de nutricatu Dietave sive alimentis quem male Galenus putat Thessali vil Herophili.’
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[1852 Broeckx.] Notice sur le manuscrit Causa J.B. Helmontii, déposé
aux Archives Archiépiscopales de Malines, par C. Broeckx. Ann. Acad.
Archeol. Belg., 1852, (Bibl. Univ. Gent P 2004 en 174 H 320) 277-327,
341-367).
J.B. van Helmont, geboren te Brussel in 1577, was de zoon van Chr. van Helmont,
raad der rekenkamer van Brabant, en van Marie de Stassart; hij trad in het huwelijk
met Marguerite van Ranst die hem drie kinderen schonk: Frans-Mercurius,
Pelagie-Lucie, en Olympia-Claire die met Ambroos Floris de Megem huwde. Door
het uitgeven van de Magnetica vulnerum naturali et legitima curatione, contra
Johannem Roberti, Soc. Jesu theologum, Paris (Leroy) 1621, waarin hij de gedachten
van zijn tijd bestreed en waarvoor hij door de aartsbisschoppelijke rechtbank van
Mechelen werd vervolgd. Broeckx geeft in zijne mededeeling een volledige
beschrijving van de stukken der geding.
[1853-1854 Helmont.] Le premier ouvrage (Eisagoge in artem medicam
1607) de J.B. Van Helmont, seigneur de Merode, Royenborch, Oirschot
Pellines, etc. publié pour la première fois par C. Broeckx. Ann. Acad.
Archeol Belg., 1853, 327-392; 1854, 119-191. (Bibl. Univ. Gent P 2004
en 174 L 1316)
In het begin van deze studie, herinnert Broeckx hetgeenzekere geschiedkundigen
over Helmont hebben gezeid; aldus leest men in de Dictionnaire historique van Feller:
‘van Helmont n'était guère au dessus d'un empirique et donna tête baissée dans les
rêveries de Paracelse.’’ Broeckx zegt daarentegen over hem: ‘Ce hardi reformateur
de l'art médical a passé tantôt pour un génie d'élite, tantôt pour un enthousiaste
ignorant. Ce n'est guère que dans ces derniers temps qu'on a commencé à lui rendre
la justice due à ses mérites.’
Broeckx geeft een lijvige lijst van schrijvers die over J.B. Helmont hebben
geschreven:
Valeri Andreae, Bibliotheca Belgica, Lovanii 1643; Almeloveen, Inventa
nov-antiqua, Amst. 1684; Manget, Bibliotheca, Genev. 1731; Joan. Andreae Schmidi,
i Dissertatio de Helmontii doctrina, Helmstadii 1696; Fren. Vehr, Dissertatio de
Diaceltotesson Helmontii, Francof. 1698; J.C. Barchusen, Historia medecinae,
Amstelodami 1710; Foppens, Bibliotheca belgica, Brux. 1739; Geret, Noevi
medicorum theologici, Weissenburgi 1728; Kestner, Gelehrtenlexicon, Jena, 1740.
Kestner Bibliotheca medica, Jenae 1746; H. Boerhaeve, Methodus studii
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medici, Amst. 1751; A. Haller, Bibliotheca medicinae, Bâle 1776-1778; Eloy,
Dictionnaire, Mons 1778; Mezler, Versuch einer Geschichte des Aderlasses, Ulm
1793; Hecker, Medicinae omnis oevi fata, Erfordiae 1790; Kurt Sprengel, Versuch
einer Geschichte der Arzneikunde, Halle 1792, fransche vertaling door Jourdan en
Bosquillon, Paris, 1815-1820; Knebel, Uebersicht, Breslau 1799; Aikin en Nicholson,
General biography, London 1800; Tour telle, Histoire, Paris 1804; Cabanis, oeuvres,
Paris 1823-1825; A. Ypey, De praecipuis, Leovardia, 1805; Barthez, Elements, Paris
1906; J.J. Loos, biographie de van Helmont, Heidelberg 1807; De Mercy,
considérations, Paris 1816; J. Marie Caillau, Mémoire sur van Helmont, Bordeaux
1819, Rixner en Siber, Leben berühmter Physiker, Sulzbach 1819-1826; D'Elmotte,
Essai sur van Helmont, Bruxelles, 1821; De Feller, Dictionnaire, Paris 1821-1824;
Choulant, Geschichte, Leipzig 1822, trad. franc de Broussais, Paris 1834;
Constanceau, Dictionnaire Paris 1822; Pariset Dictionnaire Paris 1812-1822;
Leupoldt, Geschichte, Erlangen 1825; Augustin, Geschichte, Berlin 1825; Dezeimeris,
Dictionnaire, Paris 1828-1839 Delvenne, Biographie, Bruxelles 1829; Broussais,
Examen, Paris 1829-1834; Buisson, Sur van Helmont, Paris 1829; Rouzet, Notice
sur van Helmont, Paris 1829; Littré, Système de van Helmont, Paris 1830; Lordat
Leçons, Montpellier, 1833; Gasté, Histoire, Paris 1835; Oustalet, Histoire, Paris
1835; Fränkel, vita Helmontü Lipsiae 1837; Kuhnholtz Cours d'histoire Montpellier,
1837; Lessing, Geschichte, Berlin 1838; Dezeimeris, Lettres, Paris 1838; Parchappe,
Histoire, Rouen 1833; Cunier, Sur quelques points historiques relatifs à van Helmont,
Paris 1838; Friedländer, Vorlesungen, Leipzig 1839; Spies, Helmont's System der
Medecin, Frankfurt 1840; Goethals, Notice sur van Helmont, Bruxelles. 1840; Isensee,
Geschichte, Berlin 1840; Kruger, Geschichte, Berlin 1840; Pruys vander Hoeven,
Historia, Leyde 1842; De Losen de Seltenhof, Les Belges illustres, Bruxelles 1844;
Raspail, Histoire de la Santé, Paris 1844; Levy, Traité d'hygiéne, Paris 1845; Haeser,
Lehrbuch, Jena 1845; Guislain La nature considérée comme force instinctive des
organes, Gand 1846; Renouard, Histoire, Paris 1846; Michae, van Helmont, Paris
1847; Bordes Pagés, van Helmont, Rev. indépendante, 1847; Marinus, Eloge de van
Helmont, Bruxelles 1851; Farrat, Etudes, Revue therep. du Midi 1852; Cap, van
Helmont,
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Journ. pharm. 1852; Chevreul, Notice sur van Helmont, Paris 1851.
Broeckx brengt in het licht een handschrift berustende in het archief van den
Aartsbisdom van Mechelen, getiteld: Helmontii eisagoge in artem medicam,
geschreven in 1607. Het is een werk vol geestdrift, van een man die vurig weetgierig
is. Bij deze gelegenheid zegt Broeckx dat de Dageraet te Leyden in 1615, in 4, werd
gedrukt.
Aan de lange biographische lijst van Broeckx kunnen wij de volgende titels voegen:
Thomas Pope Blount, Censura celebriorum Authorum, Londini 1690 (blz. 670.
Bibl. Univ. Gent Bl.91); Jean le Pelletier, L'alkaest ou le dissolvant universel de van
Helmont, Rouen 1704; Dan. Geor. Morhofi Polyhistor litterarius philosophicus,
Lubecae 1714 (vol II blz. 70, 201, 373, 413, Bibl. Univ, Gent Ac 8855); Anonymus,
De Hollandsche spectator, elfde deel Amsterdam 1734 blz. 190, Bibl. Univ. Gent H
759); Anonymus, Levensbeschrijving van eenige voorname meest Nederlandsche
mannen en vrouwen, vijfde deel, Amsterdam 1778. (Bibl. Univ. Gent Hist. 1007);
Homfrede Davy, Elemens de philosophie chimique, trad. par J.B. van Mons, Paris
vol I, 1813. (Bibl. A.J.J.V.); Fred. de Reiffenberg, J.B. van Helmont, Arch.
philologiques, 1827, blz. 148 en 1832 blz. 155; C. Broeckx, Essai sur l'histoire de la
medecine belge avant le 19e siècle, Gand 1837 en Paris 1838 (Bibl. Univ. Gent Acc
18232 G 9992, Med 254, Ac 15425, Bibl. A.J.J.V.); C. Broeckx, Notice sur les
illustrations médicales belges, Bull. Acad. Archeol. Belg. 1843, blz. 65 (Bibl. Univ.
Gent P 2004, Acc 10219); A. Baron et Al., Pantheon national, les Belges illustres,
Bruxelles, 3e partie, 1845 (Bibl. Univ. Gent Hist. 1341); Melsens, Extrait d'une leçon
professée à l'Ecole de medecine vétérinaire, Bruxelles 1848. (Bibl. Univ. Gent Acc.
10398); Anonymus, Biographies, vol. I nr 6, s.l., s.d. (Kon. Bibl. Brussel, II 89640
A); Henri Masson, Essai sur la vie et les ouvrages de J.B. van Helmont, Rev. trimest.
1885, 17, 5-33 (Bibl. Univ. Gent Hi 9570); C. Broeckx, Dissertation sur les medecins
poetes belges, Ann. Soc. Med. Anvers 1858 (Bibl. Univ. Gent 10220); A. Beduvez,
J.B. van Helmont, Bruxelles s.d. (Bibl. Univ. Gent Ac. 568002); L. Figuier, L'alchimie
et les Alchimistes, Paris 1860 (Bibl. A.J.J.V.); Poggendorff, Biogr. Liter. Handw.
1863, I, blz. 1062; Snellaert, Rapport sur
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un mémoire sur van Helmont, Bull. Acad. roy. Belg., 2e série, t. 17. (Bibl. Univ. Gent
183 c104); Mandon, J.B. van Helmont, Acad. Belg. 1866 of 1867, blzz. 553-729;
Chevreul, Les ferments d'après van Helmont, C.R. Paris, 1872, 74, blz. 409; Chevreul,
Histoire de la matière, Paris 1878. (Bibl. A.J.J.V.); Beyerinck, Gistingsorganismen,
1e Ned. Nat. en Gen. Congres Amsterdam 1887, blzz. 34-45; Vander Horn, J.B. van
Helmont, album der natuur, 1888; Anonymus, Monument J.B. van Helmont, Bull.
Acad. Medec. 1889, (Bibl. Univ. Gent 138 c 933); Schaedler, Handwörterbuch der
Chemiker Berlin 1891, blz. 49; Fr. Strunz J.B. van Helmont Chem. Zeit. 1902, blz.
552 en 580; Ibid. Leipzig und Wien 1907; H. Bauer, Geschichte der Chemie, Leipzig
1905, I; Rommelaere W. Etudes sur van Helmont, Acad. Medic. Bruxelles 1868; M.
Melsen, Note historique sur van Helmont, Acad. Sciences Bruxelles 1875; J. Tallois
J.B. van Helmont, Acad. Medec. Bruxelles 1866; G. Desmarez, L'état-civil de J.B.
van Helmont, Ann. Soc. Archeol Bruxelles 1907, 21, 107-123; Darmstaedter
Handbuch zur Geschichte der Naturwissenschaften, Berlin 1908; Ferd. Hoefer,
Histoire de la chimie, Paris, 1842 (Bibl. A.J.J.V.); Fr. Giesecke, Die Mystik J.B. van
Helmonts, Leitmeritz 1908 (Bibl. Univ. Gent D 49); E. von Meyer, Geschichte der
Chemie, Leipzig 1914 (Bibl. A.J.J.V.); F.M. Jaeger, Elementen en atomen eens en
thans, Groningen 1918; F.M. Jaeger, Historische studiën, Groningen 1919 (Bibl.
A.J.J.V.); M. Delacre Histoire de la chimie Paris 1820 (Bibl. A.J.J.V.); Redgrove,
J.B. van Helmont, Alchemist, phycisian and philosopher, London 1922; A. Van
Schierbeek, Van Aristoteles tot Pasteur, Amsterdam, 1923 (Bibl. A.J.J.V.); Fr.
Wittemans, Geschiedenis der Rozenkruisers, Den Haag 1924 (Bibl. A.J.J.V.); C.M.
van Deventer, Grepen uit de historie der chemie, Haarlem 1924 (Bibl. A.J.J.V.); T.
L. Davis, Boerhaave's account of Paracelsus and van Helmont, Journ. Chem. Educ.
1928, 5, 671-681; C. Broeckx, Le baron Fr. Merc. van Helmont, Ann. Soc. Med.
Anvers 1870, (Bibl. Univ. Gent Bl. 216560).
[1856 Broeckx.] Interrogatoires du docteur J.B. van Helmont sur le
magnetisme animal, publiés pour la première fois par C. Broeckx. Ann.
Acad. Archeol. Belg., 1856, 306-350 (Bibl. Univ. Gent P 2004 en 170 K
131; Brit. Mus.).
Studie van de geding die begon in 1627 en eindigde alleen
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in 1642; in de studie wordt het handschrift in het archief van den Aartsbisdom van
Mechelen bewaard in het licht gegeven. Uit de studie blijkt dat er van wege den
Aartsbisdom van Mechelen zeker geen vervolgingen tegen Helmont zouden
ingespannen worden, moesten de aanhangers der oude gedachten en aldus vijanden
der nieuwe geneeskundige opvattingen daartoe geweldig en herhaaldelijk niet
aangedrongen hebben.
[1869 Broeckx]. Academie d'archéologie de Belgique. Joannes Baptista
Van Helmont Toparcha in Merode, Oirschot, Pellines et Royenborch, etc.
Ad judicem neutrum causam appellat suam et suorum philadelphus ou
Apologie du magnetisme animal, publiée pour la première fois par C.
Broeckx. Anvers, Imprimerie J.E. Buschmann. MDCCCLXIX (78 blzz.,
Bibl. Univ. Gent BL 320210).
Het boek van Goclenius-Marburg over het magnetisme in 1608 te Marburg verschenen
werd door Roberti in 1615 bestreden, en de discussie werd voortgezet in
verhandelingen van Goclenius, Marpurgi 1617, Francfurt 1625, en van Roberti,
Luxemburg 1618, Luik 1618 en Douay 1619. Het was in deze discussie dat J.B. van
Helmont een verhandeling liet verschijnen:
De magnetica vulnerum naturali et le7itima curatione, disputatio contra
Johannem Roberti, Soc. J. Theologum, Paris 1621 in 12.
waarop Roberti hetzelfde jaar nog op hevige wijze antwoordde met:
Curationis magneticae et unguenti armarii magica impostura, clare
demonstrata a Johanne Roberti. Modesta responsio ad perniciosam
disputationem J.B. ab Helmont Bruxellensis medici pyrotechnici, contra
eumdem Roberti acerbe conscriptam. Luxemburg 1621 in 12, 100 blzz.
In het aartsbisschoppelijk archief berust een handschrift in 1618 door J.B. van Helmont
geschreven bestaande uit zes bladen in folio-magno, aldus 24 bladzijden. Dat
handschrift werd namelijk in zijn huis ontdekt op 4 maart 1634 in zijne papieren en
diende bij het geding van 21 maart 1634.
Dat handschrift, waaraan van Helmont weinig belang schijnt gehecht te hebben,
omdat hij het niet noodig achtte in het licht te brengen, en dat volgens Broeckx van
mindere waarde is, wordt in de verhandeling van Broeckx uitgegeven; het heeft voor
titel:
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Ad judicem neutrum causam appelat suam et suorum philadelphus, met het jaartal
1618.
***
In den beschrijvenden Catalogus van gegraveerde portretten van Nederlanders bewerkt
door J.F. van Someren, Amsterdam 1890, 1e deel, blz. 319. (Bibl. Univ. Gent, Cab.
15 E2) wordt de lijst gegeven van eenige beelden der beide van Helmont:
Helmont (Fr. Merc. van), Med. Dr. te Amsterdam, 1618-1699.
Borstbeeld van voren en links, in mantel; met 5 reg. Lat. onderschr. Znd. nm. v.
grav. 4o.
Op ouderen leeftijd. Borstb. v. voren en links. In eenvoud. randw. Door Ch.
Ongena, 4o.
Helmont (J. Bapt. van), alchimist en beroemd med. Dr. 1577 † 1644.
Te halver lijve, staande, in gebloemde kleed, een retort in de rechterhand, die op
een stoelleuning rust. In vers. ov. met randschr. en 4 reg. Duitsch. vers. Door J. Alex.
Roemer. fol.
Hetz. portret., alleen borstb. In ov. omgeven door zijn 8 kwartierwapens. Met 2
reg. naams onderschr. Gem.: vol. VIII Door G.P. Busch 8o.
In ouderen leeftijd. Borstb. v. voren en links, met knevel ringbaard, in opstaanden
ringkraag. In ov. 8o.
Alleen het hoofd, links, als buste met dat van zijn zoon (?) Fr. Merc. Omgeven
door 8 kwartierwapens. Znd. non. v. grav. [door C. de Man]. In zijne: Ortus
Medicinae; later verkleind op den titel van J.B.v.H. Opera omnia. Frf. in 4.
Borstbeeld van voren en links. Naar een titelpunt van zijne werken 1682. Door B.
Cooper met adres van Ch. en Hnr. Baldwyn. fol.
Kluyskens in zijn boek van 1859, Les hommes célèbres dans les sciences et les
arts (Gent, blz. 531) vermeldt blz. 538 het slaan van een zilveren penning, van 4 cm.
diameter, dragende het zelfde beeld van J.B. van Helmont als dit in Broeckx 1838,
blz. 85, en aan de keerzijde:, ‘Jean Baptiste van Helmont, né à Bruxelles en
MDLXXVII,y mourut le XXX Dec MDCXXXXIV’. Deze penning werd door Ch.
Onghena geëtst.
***
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In de volgende werken waarin Helmond en Helmont als plaats of familienaam worden
vermeld, vond ik niets betreffende J.B. van Helmont en zijn zoon Fr. M. van Helmont:
Oorkonden betreffende Helmond, uitgegeven door Mr. C.C.N. Krom, archivaris
in Noordbrabant, en Aug. Sassen, archivaris van Helmond. 's Hertogenbosch, Muller,
1884. (Bibl. Univ. Gent 122 C 3.)
Les seigneuries du pays de Malines. Keerbergen et ses seigneurs, par J. Th. de
Raadt, secrétaire et membre fondateur de la Société d'archeologie de Bruxelles. Gand,
Vanderhaeghen, 1889. (Bibl. Univ. Gent Acc. 15058).
Die historien ende Miraculen van Aerlen, van Joh. Beuckelius van Helmondt,
1614. (Kon. Bibl. Brussel III 28541 A).
La musique aux Pays-Bas, XV Charles Joseph van Helmont, par Edm. vander
Straeten, Messager Sciences historiques, 1864, p. 209 (Bibl. Univ. Gent Acc 32639).
Het nagt-gevegt of de leevende doode, Opera in een deel, door.... Het muzyk
gecomponeert door den Heer H.J. van Helmont. Gedrukt voor den auteur (Bibl. Univ.
Gent Bl. 8120).
De gulde Schoole des Vreeds, door Heer Jan Bueckelius van Helmont, priester
tot 's Hertogenbosch, 1613 (Kon. Bibl. Brussel II 25874).
Er wordt melding gemaakt van M. Joannes Helmontanus, bij gelegenheid van een
geneeskundige bespreking op blz. Cv. van het in 1543 verschenen boekje: Hieremiae
Thriveri Brachely super natura partium solidarum cum Aristotele et Galeno
disceptatio. Antverpiae, ex officina Martini Nutij, MDXLIII. (Bibl. Univ. Gent Acc.
8603).
Helmond in het verleden door A.M. Frenken, Pr.; Uitgave van het Provinciaal
Genootschap van kunsten en wetenschappen in Noordbrabant, Deel I 1928, Deel II
1929 (335 en 384 blz. Bibl. Kon. Vlaamsche Acad.) De naam der stad Helmond
beteekent een sterkte gelegen in een lage streek. Het oudste bekende document,
waarin de naam Helmond voorkomt, is van 13 Aug. 1108.
***
In de volgende bibliographische lijst geef ik een algemeen overzicht der inlichtingen
waarover ik thans beschik, betreffende bibliotheken waar de boeken berusten en
bibliographieën waarin
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de boeken worden genoemd. Daaruit blijkt dat de bibliographie van Helmont met de
oorspronkelijke bronnen dient volledig hermaakt te worden.
De volgende verkortingen worden gebruikt:
BG = Bibliotheek der Universiteit te Gent.
BB = Koninklijke Bibliotheek te Brussel.
BL = Bibliotheek der Universiteit te Leiden.
BM = British Museum London.
F = F.J. Foppens, Bibliotheca belgica, Bruxellis 1739, vol. 2, blz. 570 (B.G.
15 D 1).
J = C.G. Jöcher, allgemeines Gelehrten Lexicon, Leipzig 1750, 2e Theil (B.G.
14 C1).
Ha = Alb. von Haller, Bibliotheca medicinae practicae, Bernae & Basileae
1776, vol. II, bl. 518 en III, 65, 57 (BG Hi 681).
E = N.F.J. Eloy, Dictionnaire historique de la medecine ancienne et moderne,
Mons, 1778, II, blz. 478 (BG Me 164).
C = A. Chalmers, The general biographical dictionary, London, 1814, XVII,
blz. 326 (Bibl. A.J.J.V.)
B = Broeckx 1838.
G = M.F.V. Goethals, Histoire des lettres, des sciences et des arts, Bruxelles,
1840, I, blz. 160 (BG 15 E 4).
M = Michaud, Biographie universelle, Paris 1857, 19, blz. 80 (BG. 14 D1).
H = Hoefer, Nouvelle biographie générale, Paris 1861, 23 (BG. 17 C1).
V = A.J. Vander Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, Haarlem,
1867, 8e deel 1e stuk, blz. 495 (BG 15 B2)
R = Rommelaere 1868.
BN = Biographie nationale de Belgique, Bruxelles 1884-1885, 8. (BG 15 D
6)
S = Index-Catalogue of the Library of the Surgeon General's office United
States Army, vol. VI, Washington 1885, blz. 47 (BG).

1621 De Magnetica Vulnerum curatione. BM 1662. F Paris 1621. J s.d. . Ha Paris
1621. E Paris 1621. C Paris 1621. B Paris 1621, Leodii 1634, Norimb 1662. G Paris
1621. M Paris 1621. H Paris 1621, Colon. 1624. V Paris 1621. R Paris 1621, Liege
1634, Nuremb 1662. BN Paris 1621.
1624 Supplementum de spadanis fontibus. BM Leodii 1624. B Leodii 1624. R
Liege 1624. T sl, sd. F Leodii 1628. H Col 1624, BN Liège 1624. C Liège 1624, Ha
1624, E Leodii 1624.
1642 Febrium doctrina inaudita; 2e uitgave 1648 in Ortus medicinae 1648; 3e en
4e uitgave?; 5e uitgave 1655 in Ortus medicinae 1655. BG, BB, BM, B, R, BL, Antv.
1642. J sd.. F Antv. 1642. H Antv. 1642, Fransche uitgave door Bauda,
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Paris 1653. BN Colon 1642 en 1644. V, M, C, G, S, E Antv. 1642. Ha Antv. 1652.
1644 Opuscula medici inaudita. BB, BM, B, R, BL, H, C, Ha, G, S, E, Col. 1644;
J s.d. - 2e uitgave Amst. 1648, BG, BM, F, V, M, Ha,; Amst. 1648 in Ortus medicinae
S. - Venet. 1651 in Ortus medicinae S. - Amst. 1652 B. - 5e uitgave 1655 Lugd. in
Ortus medicinae S. - 6e uitgave 1667 Lugd. in Ortus medicinae S. - Francof 1707
BM, B, BL, - Francof. 1682 in opera omnia S.
1648 Ortus medicinae. Amst. 1648 BG, BB, BM, B, R, BL, H, V, M, C, Ha, G,
S, E;; J sd; Amst. 1644 BN. - Venet 1651, B, R, H, V, M, Ha, S, E; 1652 Venise BN.
- Amst. 1652, B, R, H, BN, V, M, E; 1652, Ha. - Lugd 1655, BG, BB, B, R, H, Ha,
S. - Lugd Bat. 1667, BB, B, R, BL, H, F, S, - Francof 1682, B, R, H; Francof 1661
en 1681, Ha; BN 1682. - Hafniae 1707, B, R, H, BN, Ha; Francof 1707, J, F, H, Engelsch London 1662, B, R, H; London 1664 BN. - Fransch Lyon 1671, B, H; Lyon
1670 R; Lyon sd 2e édition, BN. - Duitsch Sulzbach 1683, H, BN, Ha.
1650 Deliramenta catarrhi. London 1650, BM, S.
1650 Ternary of paradoxes. London 1650, BM, S.
1652 Opera obiter botanicem. V, Ha.
1655 Apologia adversus doctrinae novitatum praetendentes Lugd 1655, BL.
1655 Opera omnia. Lugd 1655 E; Amst. 1652 C. - Lugd 1667, E. - Francof 1682,
S, E, Francof 1707 BM; Hafniae 1707 BL, E. - Engelsch London 1664, BM; Londres
1662 E; sl 1664 BN. - Fransch Lyon 1670 BB, BN, H; Lyon 1671, H, E, B, sl 1671
H.
1659 Dageraed. Amst. 1659 BG, BM, B, V; Bibl. Nederl. M. Geneesk. Amsterdam.
- Rotterdam 1660 BG, B, R, H, BN, Ha, E; sd J. Eloy spreekt van Dageraed niet,
Rott 1660 is voor hem de Nederlandsche vertaling van Opera omnia! - Leiden 1615
B, R, BN (bestaat niet!).
1660 Theatrum sympatheticum. sl. BM.
1662 Oriatrike. London 1662 BN, S, Ha.
1667 Alphabeti vere naturalis Hebraici delineatio. Sulzbach 1667 H, BN, V, M,
S; Sulzbach 1657 Ha, BM, BL; sd C, E, J.-Nederl. onder den titel Afbeelding van
het Hebreeuwse, Amst. 1697 B, V, S.
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1678 Helmontius enormis tripartitus. Erfurti 1678 BM.
1680 Fundamenta medicinae. Ulm 1680 BM, S, Ulm 1681 Ha; sd J.
1684 Praecipiolum. sl 1684 BM.
1685 Paradoxal discourses. London 1685 BM, BN, Ha; sd. J. - Nederl.: Paradoxale
discoursen, Amst. 1693, BG, BL, V, Ha. - Duitsch Hamburg 1691 Ha.
1688 Eenige philosophische en medische tractaatjes. Amsterdam 1688 BL.
1690 Eenige gedagten rakende de natuurkunde. Amsterdam 1690 BL.
1690 Opuscula philosophica. Amsterdam 1690 H, BN, V, M, sd. BM.
1692 Observationes circa hominem. Amsterdam 1692 BM, BN, Ha. Aanmerkingen over den mens. Amsterdam 1692 BG; Amst. 1694 V.
1693 Seder olam. Amst 1693 BN; sl. 1693 H, V, M, sd J; London 1694.
1694 Spirit of diseases. London 1694 BM, Ha.
1697 Quaedam praemeditae cogitationes. Amst. 1697 BG, H, BN, V, M, C; sl
1697 BM; sd J, E.
1698 Tratactus de receptio injecti. 1698 BM; 1715 BM.
1699 Elk zyn eygen doctor. Amst. 1699 BG; sl 1699 BM. - Quisque sibi medicus
1707 Amsterdam.
1702 Kurtze Vorstellung der chymie. 1702 sl. BM.
1704 Arcana Paracelsi. 1704 sl F.
1704 L'Alkaest ou discours.... sl. 1704 BM.
? Geheimniss der Schöpfung. J.
1851 Commentaire πε ι τ ο ης. Anvers 1851 R, BG.
1849 Commentaire sur le 1er livre d'Hippocrate. Anvers 1849. BG, BB, R; sd.
BN.
1853-1854 Eisagoge. Anvers 1854 R; sd BN.
1856 Interrogatoires sur le magnetisme. BG, BM.
1869 Ad judicem neutrum. Anvers 1869 BG, BB.
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De Legende der Marteldood van Ste Dimphna in de Dichtkunst XVIde
en XVIIde eeuw
Door
A. van Doninck
Geneesheer aan de Staatskolonie te Gheel.
Aan mijne Ouders.

Dichtstukken
1.

Den koningh beloofde

Jaar 1500+

2.

Een lideken: op de wyse... Jaar 1550-1600
hoe soete is.

3.

Een lideken: op de wyse:
Hierusalem

4.

Een liedeken: op de wyse: Jaar 1630±
Ruysemuysen

5.

Een liedeken: op de wyse: Jaar 1640-1645
Gy Seraphinen

6.

Een liedeken: op de wyse: Jaar 1640-1645
Daphne

7.

O heylige Maget

8.

Uyt Irlant Dimpna schoon Jaar 1620-1621

8.

Samenspraak: op de wyse: Jaar 1658.
Ghere Phyllis

10.

Comt al den Heer

Jaar 1658.

11.

O Digna

Jaar 1658.

12.

Ick offer u op

Jaar 1658.

13.

De kleyn ghetyden:
Lof-sanck

Jaar 1658.

14.

Antiphone

Jaar 1658.

15.

Omtrent ses hondert jaer

Jaar 1660-1665

Jaar 1550-1600

Jaar 1652.

***
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Colligite fragmenta ne pereant.
Naast tal van tooneel- en kronijkschrijvers, die den marteldood van Ste-Dignen
verheerlijken: Wouter van Houte(1), François d'Aure(2), Giuseppe Berneri(3), - om enkel
vroegereeuwsche schrijvers op te noemen, - vinden wij nog een menigte bewonderaars
der lieve heilige, die onder de aandrift der Muzen den lof van de H. Patroonersse der
krankzinnigen in verzen hebben neergepend.
Tot op den huidigen stond zijn ongetwijfeld vele dier dichtstukken onder het stof
der tijden verborgen gebleven. Andere werden wellicht te gering van waarde geschat
om het daglicht te aanschouwen. Toch loont het de moeite deze, welke wij kennen,
even na te gaan, wijl ze eenerzijds ons een treffend bewijs schenken van de dichterlijke
vruchtbaarheid der legende en der vereering van de H. Dimpna, en anderzijds ons
in nadere voeling brengen met onze dichterlijk-devote voorvaderen.
Jammer vinden wij geen spoor meer van de in duytsche rijmen gestelde legenda door
Wouter van Houte (1574-1644), rector der Latijnsche school te Gheel. ‘Desen Meester
Wouter, schreef Van Craywinckel, heeft dikwils het leven van Sint Digne in diversche
comedien verthoont ende het selve in duytsche rymen ghestelt, ende oock in latynsche
versen beschreven’(4).
Heuckenkamp(5) in zijn ‘Inaugural Dissertation’ is wellicht de eerste die grosso
modo, die ‘poetischen Bearbeitung der Legende’ van de H. Dimphna, heeft
aangeroerd. 't Is onvermijdelijk dat zijn werk onvolledig is: als buitenstaander van
het ingewikkeld proces van den St-Dimphna-cultus, als over-rijnsche vorscher, heeft
hij niet de geschikste elementen in handen gehad. Slechts steunend op de welwillende
hulp en dienstvaardigheid van dan nog oningewijde vrienden, heeft hij toch
interessante punten

(1) VAN CRAYWINCKEL: De Triumpherende Suyverheit, p. 16. KUYL, P.D.: Gheel, vermaerd
door den Eerdienst der H. Dimphna. p. 25. JANSSENS. C.: Gheel in beeld en schrift, p. 51.
(2) D'AURE FR.: Dipne, infante d'Irlande. Tragédie. 1668.
(3) BERNERI, G.: Santa Dimpina Princippessa D'Irlanda Tragedia Sacra. 1667.
(4) VAN CRAYWINCKEL. Op. Cit. p. 16.
(5) HEUCKENKAMP FERDINAND. Die Heilige Dimphna. (1887). p. 19. - Anhan. p. 4.
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vastgezet. ‘Die altesten lyrischen Verherrlichungen der Heiligen sind lateinische
Gebete’, en Heuckenkamp verwijst ons alhier voor de ‘Oratio de Sancta Dymphna,
de Sequentia sancte virginis Dympne, de Antiphona (Florido quodem tempore), naar
het Hs. in gotisch minuskel der kerk van Ste-Dymphna (1ste helft der XVde eeuw). 't
Is ongeveer een eeuw later (1505), dat voor 't eerst de legende in Nederlandsche
dichtwerken behandeld wordt. (In zoover ons ten minste bekend is).(1)
Rond deze periode, werd alsdan de cultus der H. Dymphna op verscheidene plaatsen
in eere gehouden. Melden wij vooral de abdij van Tongerloo, waarvan L. van
Craywinckel ons meldt:(2) ‘Dit clooster is van oudts seer devoot gheweest tot de H.
Maeghdt Digna, ghelyck het blyckt uyt een oudt tafereel van eenen autaer / daer het
gheheel Leven van dese H. Maeghdt seer konstichlyck op gheschildert is / welcke
schilderye noch een over-blyfsel is van de oude kercke van Tongerloo, ende waer
uyt blyckt dat Sinte Digna van ouder tyden daer is gheviert gheweest...’.
Bedoeld tafereel werd in het begin der XVIde eeuw voltooid. Oorspronkelijk waren
er acht schilderijen, doch door het wegbrengen der kunstvoorwerpen, ten tijde der
fransche omwenteling, is er eene zoek geraakt. ‘De zeven schilderijen, schreef Kuyl
in 1863(3), thans in de herstelde abdij nog voorhanden, hebben deel gemaekt van het
muurversiersel (retable) van dezen altaer, waervan Van Craywinckel gewaegt op bl.
156. Vier van die tafereelen zijn op den achterkant beschilderd met heilige
beeldtenissen in grauwverf, en op eene dezer ontwaert men eenen abt, vergezeld van
zijnen kamerheer, Willem Sappeels, onder welks bestuer de kunststukken gewrocht
werden. Zeer wel bewaerd, hebben zij een frisch en krachtig koloriet met al de
hoedanigheden die een schilder van den eersten rang aen zijne voortbrengselen weet
te geven.’
Tot in 1912 behoorden zij aan de abdij van Tongerloo, die ze aan den kunsthandel
Fred. Muller en Co te Amsterdam verkocht. ‘Volgens documenten, schrijft Joz.
Muls(4), in de abdij bewaard,

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

Onze huidige bibliographie over Gheel bedraagt ruim 500 werken.
VAN CRAYWINCKEL: Op. Cit. p. 156-7.
KUYL, P: Op. Cit. p. 96.
MULS JOZ. Drie oude Vlaamsche doeken onder den hamer, in: Ons Volk ontwaakt. Jaargang
XV. Nr. 36.
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werd de altaartafel van Ste Dymphna in 1505 voltooid en de Heer Hulin de Loo (Burg.
Mag. 1912 DXXII p. 31) heeft uitgemaakt dat zij moet worden toegeschreven aan
Gosewyn van der Weyden.(1)’
Onder elk tafereel las men eenige rijmregelen, welke tevens den uitleg van elke
schilderij weergaven.(2)

Tafereelen en rijmregelen
I. Dood der moeder van Dymphna. Gerebernus troost Dymphna.
Den koningh beloofde de koninghinne in haere doot
Dat hy haers gelyck souw' trouwen cleyn oft groot.
En anders geen, raeden hem de heeren mede:
S. Dinghen haer van Gerebernus doopen dede.

II. Dymphna's vader maakt zijn voornemen bekend om met haar in den echt te treden.
S. Dinghen gheleeck de moeder figuerlyck,
Daerom begheerde hy te trouwen puerlyck.
Syne dochter, met fortsen krachtich,
S. Dinghen moest hem beloven waerachtich.

III. Dymphna landt te Antwerpen aan met den priester Gerebernus.
Dat sy haeren vader soude trouwen,
En stont haer gans niet aen, maer sy wou houwen
Christus, ende vloodt met haer vierder uyt den lande,
Den vader volghde naer met schepen menigherhande.

(1) VAN DER WEYDEN GOSWIEN, geb. te Brussel omtrent 1465-1545. Zaakbezorger der abdij
van Tongerloo; werkte bestendig voor haar en verbleef er meermaals. Vide: Kan. J.E. JANSEN:
Bio-bibliographisch naamboek der voormannen... der Kempen. p. 105.
(2) VAN CRAYWINCKEL, Op. Cit. p. 157-58.
KUYL, P, Op. Cit. p. 97-98.
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IV. De koning achtervolgt en komt tot Antwerpen.
Des koninghs boden besochten alle d' landt,
Te Westerlo hy al etende bevandt
By den weerdt, die sprack, door u gelts manieren
Daer ghy naer vraeght, die sal ick u bestieren.

V. Het geld verraadt de verblijfplaats. De koning wordt verwittigd.
Voor antwerpen ontfingh den koningh tydinghe,
Van synder dochter, 't was hem verblydinghe;
En reedt naer Zammele, 't peerdt stekende met sporen:
S. Dinghen dit hoorende, sy liepen haest voren.

VI. Marteldood van Dymphna en Gerebernus.
Te Geel onthoofde den koningh van Irlant
Als valsch tyran, syn eygen dochter playsant
Ende de knechten die staecken Gerebernus doot
De ghebueren begroevense in twee kisten bloot.

VII. Ontgraving der lichamen.
Naer veel tyds sagh men s' nachts blyschap blycken,
Dit siende, ginghen de arme ende rycken.
Daer graven, ende vonden twee tomben soo ick mercke
Al wit, die sy droegen in S. Martens kercke.

VIII. Diefstal door de inwoners van Xanten. Overbrenging van het lichaam der H.
Dymphna.
Die van Santen op den Rhyn quamen stelen
Dese twee reliquien ende wouden helen,
Maer die van Geele hebben se hen weder ghenomen,
Ende syn met S. Dinghen ter Kerckewaert ghekomen.

Deze rijmregelen, hoogst waarschijnlijk binnen de poorten van 't Norbertijner-klooster
ontloken, geven eenvoudig de geschiedenis te kennen. Bizonder warm zijn ze niet
en werkelijke bezieling is er niet te vinden.
Treffender zijn de twee volgende, gansch onuitgegeven
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dichtstukken - geestelijke liederen - uit het archief 10 der kercke van Ste Dymphna
te Gheel of ook ‘Register van Cauwegom’ genoemd. Ludovicus van Cauwegom(1)
vervulde gedurende een lange periode (1618-1644) met veel nauwkeurigheid het
rentmeesterschap des kapittels. In zijn register, anno 1641 beginnend, heeft hij op
zorgvuldige wijze vele oorkonden opgeteekend en overgeschreven, welke anders
zouden verloren geweest zijn.
Onder titel ‘Cantilena pulcherrima Dvae S. Dympnae’, geeft Van Cauwegom ons
de gelegenheid met twee liederen nader in voeling te treden. Gezien de vermelding:
‘op de wijze van’ boven elk dichtbrokje aangegeven; de merkelijke verbeteringen
in het eerst volgende Lideken, als ‘mijn’ in ‘een’ godin, als ‘siet’ in ‘nu vry myn
borst; als ‘den duyvel met die doot’ in ‘hel, duyvel en doot’, om hier en daar betere
rythme aan te brengen, mogen wij besluiten dat Van Cauwegom deze bestaande
verzen (maar sedert hoe lang?) tot de voortzetting van den bestaanden eeredienst
heeft overgeschreven, en zelfs verbeterd. Ongetwijfeld behooren zij tot de bloeiende
periode van het geestelijk lied. (1550-1600)

I. Een lideken van S. Dympna.
op de wyse: hoe... soete ende... is de my.
Oorspronkelijk.

Verbeterd.

Wilt vermeiren
met iolyt gelsche pleyn

met iolyt int gelshe pleyn

uwe coninclyke patroners
haer ter eeren
met vlyt groot en cleyn

singt met vlyt groot en clyn

een lofsanc die als troosters

Haeren lofsanc die als troosters

troost in allen u lyden groot

troost in allen ons lyden groot

met sucgten en doet vlucgten

met sucgten / doet vlucgten

den duyvel met die doot.

hel, duyvel en doot.

(1) Den 17 September 1641 werd hij met eenparigheid van stemmen tot deken (VIIIste) van het
kapittel uitgeroepen.
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Dympna schoone
wort genoempt dese maecht
dochter van een Ierlants coninck vreet
die idoone
gepraempt wort onversaect
van haeren vader tot oncuysheit heet
haer tot syn bruyt ende coningin

tot syn bruyt en coningin

te stellen met quellen
soect hyse met boosen sin.
Maer gestadicg
sy aenganc vol van vreucht
Christum haeren bruidegom lofsaem
en beradicg
sy onvanct doer haer deucgt
en met Gerebernus de vlucht bequaem
en compt hier in ons Gelse pleyn
seer deudicg en vreuchdicg
leven van sunden reyn.

van sunden seer reyn.

In haer ieuchden
sy verlaet doer haer deucht
conincklyke eer en ryckdom groot
met geneucgten
sy oyc haer allen die vreucht snoot

sy laet oyc allen die vreucht

die de werelt geeft hairs dienaers

die de werelt geeft hairs dienaers snoot

in een boscasie woest, met spoet
sy leven, verheven
soeckt in Godts wille soet.
Als den vader
gehoort had dese vlucht
en van Dympna hen bedrogen vint

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

als verrader
heel gestoort beeft en sucht
ras met scepen hy die zee doorvliet
en compt hier in ons brabants velt
met tranen, vernamen
soeckt hyse in syn gewelt.
Siet die glorie
dochter schoon bereyt
soo ghy Christus verlaet en my aenhanckt
tot victorie
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dees crone u bereyt
die myn conincklyke hooft aenhanct
ic u aen neme als coningin
ghy wesen, gepresen

sult wesen, gepresen

sult eeuwicg syn myn godin.

eeuwicg als een godin.

Uwe woorden
o tyran nummermeer
tot u vleeselycke lust verwoest
myn becoren
sprac valliant Dympna teer
als my Christus heeft in syn behoet

als my Christus hamet in
syn behoet

brant, moort, doorstect, siet myn borst

brant, moort doorstect nu
vry myn borst

met lusten, en rusten
naer dees martyrie dorst.
Doet vrye sterven
myn lichaem naer u lust

myn lichaem naer verlust

verlost myn siel vyut dese slavernye
dat ic erfve
aengenaem mach de rust

aengenaem mach de soete
rust

die my stellen sal in melodye
daer ic in suyver liefden reyen
sal leven, verheven
als Christus bruyt certeyn.
Seer moordadicg
brist den vader...

brist den vader seer
verwoest

als eenen leeuw in gramschap rasende heet

als eenen leeuw in
gramschap heet
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heeft seer fel hen beproet
met syn dochters bloet den vader vreet
sy eyst haer martyrien croon

sy eyst soo der martyrie
croon

seer deuchdicg, en vreuchdicg
leeft sy in hemels troon.
O schoon Princerse
die dair blinct in dat hof
van Christus uwen bruydegom goet
als troosterse
siet hoe climt uwen lof
altyt in ons kerc loven soet

altyt in ons kerc met loven
soet

verlost ons van des duyvels hant
maect spoedicg oytmoedicg
ons in u liefden constant.
Amen.
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II. Een lideken van S. Dympna.
op de wyse: Hierusalem ghe schoone stat.
O Dympna ghy suyver maecht
en maget schoon van Godt vercoren
en sy heeft Godt seer behaegt
in ierlant is sy gheboren.
Als haer yrauw moeder ghestorven was
haeren vader wouw haer trouwen
maer sy heeft docg op dat pas
haer reynicgheit van Godt behouden.
Sy versoecht viertien daghen restreyt
om haer selven frey te vercieren
maer sy nam de vlucgt met groote vlyt
ende ver achter allen werelts plaisieren.
Sy gaf aen eenen scepper loon
dat hy haer over het water sauw vueren
sy gaf hem vuele gauwe croonen
versterven wouw sy haer natueren.
Al met haers vaders speelman
ende syn eygen vrouwe
tot een getuige van haer eerbaerheit
dat sy die voer Godt heeft behouden.
Haers vaders conincryc
stiet sy met den voet met een groote corasie
om Godt te dienen met oytmoet
soo ginc sy woonen in een boscasie.
Daer leefden sy wuyt lusten seer
met haeren biegtvader te saemen
en dienden daer Godt den Heer
gelyc een maecht wel betaemde.
Als de coninc wert gewaer
dat hy van syn dochter was bedroghen
het viel hem wel alsoo swaer
heeft haer doen soecken naer syn vermoghen.
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Hy heeft gesunden twee ambassadeurs
in verscheyden stee ende landen
om te doen soecken die ionge fleur
want syn hert tot haer in liefde brande.
De coninck quamp selven in...
met allen syn edel heeren
om haer te presenteeren die croon
want hy bemindese alsoo seere.
Als de coninc had verstaen
dat syn dochter was gevonden
met haeste is hy by haer gegaen
om syn begheerte te vermonden.
Dan sprac hy haer soo soetkes aen
myn lieve docgter seer hoogh gepresen
waerom sydy my tocg ontgaen
myn coninginne moet ghy tocg wesen.
Daer gaf haeren biecgtvader soo goeden vermaen
dat sy haer hert tot Godt souw keeren
ende volstandicg souw blyven staen
en ver acgter allen dies werelts eere.
Toens was de coninck seer verstoort
dat sy naer hem niet en wauw hooren
verstaet die rede die hy brocgt voort
den biecgtvader dè hy terstont vermoorden.
Toens viel hy weder syn dochter aen
tis toch der goden ingeven
dat ghy met my sauwt int hauwlyc gaen
oft anders sal ick u doen beven.
U goden maer duyvel der helle en syn
wat compt ghy my te voren stellen
ic en begheer u te trouwen tot gheender termyn
dus en wilt my niet meer quellen.
Nocg was de coninck seer verstoort
bynaer geheel berooft van sinnen
hy geboode dat men haer hooft sauw leggen voer haer voet
is dat sy niet en wauw worden haer coninginne.
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Nimant en derfden dat bestaen
Oft den coninck quamp te berauwen
sy vreesden quaden loon te ontfaen
soo heeft hy selven haer hooft afgehauwen.
Daer lacg die maget daer in haer bloet
dat suyvere maecgdeken lanc en teere
dwelc sy gestort heeft...
tot liefde van Godt den heere.
Vyftien jaer was Dympna aut
doen sy wert een martelerrse
is haer te beminnen niet en verflauwt
maer verheftse voor een voorsprakerrse.
Die engelen al vuyt des hemels troon
die quaemen hier al op die aerde
al met... in marber schoon
om die maget te begraven met eerweerde.
Met twee croonen genaempt een lauwercrans
al voer des maget suyver en schoone
op te coemen ende met een dans
daer boven in des hemels troone.
O lof Dympna ghy hemels princerse
ghy stont soo diep in myn hert geschreven
wilt my syn myn voorspraekerse
by uwen bruydegom Jesus seer verheven(1).

't Is volkspoezie, waarvan de eigenaardigheden ons door Knuttel(2) in weinige trekken
beschreven worden. ‘En waarlijk, volkspoezie zijn de geestelijke liederen in elken
zin van het woord. Ze zijn volkspoezie om de bijna algeheele anonymiteit der dichters,
en hun zeer weinig persoonlijken dichttrant; volkspoezie, omdat zeer eenvoudigen
onder de dichters worden aangetroffen; volkspoezie om de groote, vooral mondelinge
verbreiding, blijkbaar uit de vele en vaak groote wijzingen der afzonderlijke liederen;

(1) Dit tweede lied schijnt ook verbeterd te zijn, vooral de 21ste en 22ste strofen zijn merkelijk
veranderd. Verder is er op te wijzen, dat dit lideken, door een andere hand zou geschreven
zijn.
(2) KNUTTEL, J.A.: Het Geestelijk Lied. p. 36.
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volkspoezie om de argeloosheid waarmee de eene dichter regels en strofen van den
anderen overneemt, om het aanmerkelijk getal vaste uitdrukkingen en geliefkoosde
wendingen; volkspoezie blijken ze in maat en versbouw, in verwaarloozing der
grammaticale vormen, in slordigheid der rijmen, men mag wel zeggen in alles.
‘Anderzijds vestigde Kalff(1) de aandacht op: “den snellen gang, den springende
verhaaltrant, de korte paarsgewijze rijmende regels, het refrein, het invoeren van
sprekende personen midden in het lied zonder de vermelding van den persoon, die
spreekt, de herhaling van, in eene voorgaande strofe gebruikte, regels en woorden.”
Princerrse, duidt hier, evenals Knuttel ook doet opmerken, op den overgang
tusschen de zuivere volkspoezie en het echte rederijkerswerk,’ welke zeer geleidelijk
was, daar menigmaal de invloed der kamers zich slechts openbaart doordat in de
laatste strofe Jezus als Prince of Maria als Princesse wordt aangesproken.(2)’
Na 1600, gaan wij meer bepaaldelijk de richting der didaktische school te gemoet
- de arcadische -, vooral door Jezuiten beoefend, welke ons meermalen aan de
vrij-middeleeuwsche geestelijke lyriek doet terug denken, en wier dichtstukken
doorgaans op algemeen bekende melodien zijn gedicht. Het is godsdienstige poëzie.
De heilige bevat voor den dichter kanalen van goddelijkheid, en uit het armzalig
bestaan op de aarde, is die heilige ontrukt en opgeklommen tot de eeuwige glorie,
waar zij of hij als bemiddelares of bemiddelaar tusschen God en de menschen zal
optreden.
In zulk een lied is al het overbodige uit den weg geruimd en zien wij in enkele
trekken een helder beeld voor onze oogen opduiken, met een milde schoonheid
versmolten. Zoo is het liedeken van Ste Dymphna, op de wijze van ‘ruysemuysen.’
't Is wellicht te ver gezocht de geciteerde wijze van dit lied nader te bepalen.
Ruysemuysen beteekent wel: drok, (=overhaast) de kroegen bezoeken, en kan het
de wijze van een drinkebroer's lied beteekenen. 't Is hier de plaats niet te onthullen
in hoever het zedelijk peil te dien tijde gedaald was, en in hoever de dichter beproefd
heeft, door op deze alom gekende wijze, (voor gods-

(1) KALFF, G. Geschiedenis der Nederl. letterkunde. XVIe eeuw. I. 323.
(2) KNUTTEL. Op. Cit. p. 46.
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dienstige liederen werden zeer dikwijls zangwijzen van alom gekende wereldsche
liederen genomen), zijn verzen te doen samengaan, om stichtend werk te verrichten.

Liedeken van Ste Dimphna.
op de wyse: van Ruysemuysen.
Comt o Engelen van boven
Sinte Dimphna weerdigh loven
Die Godt trouwigh heeft bemint /
En met suyver hert gedient /
Die 't om hem heeft verlaten /
Edel machtigh boven maten /
Vyt Yrlant ras nae Brabant trock
Verr' van allen aerts gelock /
Haeren vader comt haer soecken /
t' Allen plaetsen ende hoecken /
Tot dat hy voor 't lest haer vant
In een rou boschcasie lant.
Spreeckt als een bedriegher schoone /
Veel belooft gelt goedt en croone /
Wouse worden syne vrouw /
En beloven echte trouw.
Maer de Maeght uyt liefde teere /
Blyft getrou aen Godt den Heere:
Syn beloften / geldt en goet /
Veracht en stoot met den voet /
Dus hy door grammoedt gedreven /
Met het sweert haer neemt het leven:
En soo haer ziel suyver en schoon /
Treckt recht op naer s'hemels throon.(1)

(1) L. VAN CRAYWINCKEL. Een lelie onder de doornen. t' Antwerpen. bij J.B. Carstiaenssens.
1652. p. 67. Id. Een lelie... Antwerpen. G. Verhulst, 1660. p. 86.
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Siet hier wonderlycke saecken /
s' Hemels geesten comen waecken /
t' Heiligh lichaem van de Maeght /
Die Godt altydt heeft behaeght /
En bevryden van de raeven /
Daer naer hebben het begraeven /
En in een witte tomb' geleyt /
d' Engels minnen suyverheit.
Weest by Jesum ons gedachtigh /
Sinte Dymphna daer soo machtich /
Helpt ons die u roepen aen /
In den noodt ons by wilt staen /
Dat wy ons moghen begeven /
Tot de deught en ander leven /
Vlieden s'werelts ydelheyt /
Trachten tot de saligheyt.
Kryght ons grati' en genaden /
Soete Maget die beladen /
Syn met sonden menigh fout /
En in liefde seer verflouwt /
Dat ons ooghen als twee beken /
Werme tranen moghen leken /
Tot penitenti' ons verweckt /
En ons hert in liefd' ontsteckt.

De legende der H. Dimphna wordt op vatbare en levendige wijze voorgesteld, en
eindigt met een smeekbede als bij de Sinte-Agnes-Bruyloft, van Stalpert van der
Wiele(1):
Amen Agnes, Godt wil 't gheven
In wiens ooghen ghy behaegt,
Hebt door een reyn, lydsaem leven,
Bidt voor ons dan, waerde maegt,
Dat wy oock, door d'eygen baen
Met u eens te Bruyloft gaen.

Evenals Stalpert van de Wiele, zijn Ste-Agnes-Bruyloft, als een dichterlijke bezieling
van de 3de les uit de 2de nocturne van

(1) VAN NEYLEN, W. en VAN DEN DRIES, A. Beknopte geschiedenis der Nederlandsche
Letterkunde. 1911. p. (151).
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het kerkelijk officie der H. Agnes bewerkte, mogen wij besluiten dat de dichter van
het liedeken van S. Dimphna, de Oratio en de Sequentia van het kerkelijk officie,
oudtijds in Ste-Dimphna-kerk gebruikelijk, ten nutte heeft gemaakt.
In de twee volgende liederen, ons door Van Craywinckel nagelaten, het een, op
de wijze van: Gy Seraphinen, het ander op de wijze van: Daphne, voelen wij een
gelijkaardige stemming en strekking. Tot welk tijdstip kunnen wij die dichtstukken
terugvoeren?
't Eerste eindigt:
Weest ons beschermster / hout u vreyheit vry
Meest vande alderbooste duyvelry
Welck is de Geusery.

En 't tweede:
Verlost ons van die ghy plet onder den voet
Bevryd ons van des vyands lagen,
Verkryg ons vrede in Nederlant.

Laten wij even de geschiedenis doorloopen.
Bij het aanbreken der XVIIde eeuw, kwam een dubbele ramp het noordelijk gedeelte
van België teisteren. In den zomer van 1602, woedde hier een pestziekte, zoo hevig
als ten jare 1547 en 1578. De tweede ramp kwam voort uit den opstand, die onder
de soldaten van het spaansche leger plaats greep. Omstreeks 1605, bracht een kalmer
periode meer rust en vrede en de bedevaarders kwamen nu weer in groot getal het
heiligdom van Ste Dimphna bezoeken. Een wonderbare genezing van eenen stommen,
dooven en kreupelen jongeling van Maeseyck die ten jare 1604 plaats greep,
verheugde eenieders hart, en de mare, die er zich welhaast wijd en zijd van
verspreidde, deed eene menigte vreemdelingen naar Gheel stroomen. Weldra nam
de zoete hoop op een bestendige rust een einde. Gheel was wederom, zooals in de
jaren der XVIde eeuw, blootgesteld aan gedurige invallen der Hollandsche geuzen,
welke nu wreeder te werk gingen dan te voren. Den 20 Juni 1634, werd het eerste
placcaet van Retorsie afgekondigd, waardoor in de meyerij van 's Hertogenbosch
alle oefening van den Roomschen godsdienst verboden werd, en in 1636 werd dit
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dwangmiddel zelfs uitgebreid. Te Gheel geleek het veel op een menschenjacht; al
de kanunniken namen de vlucht. Op het einde van het jaar 1637, verkreeg kanunnik
Van Cauwegom een vrijgeleide, waarmede hij ongestoord te Gheel verblijven kon,
mits 40 gld. te betalen. In 1638 mochten de geloovigen vrij hun godsdienstoefeningen
volbrengen, wijl eerst in 1643 het placcaet werd ingetrokken. Gedurende de periode
van 1637-39 zien wij in het archief der St Dymphnakerk (Reckeninghen), hoegenaamd
geen melding van inkomen van zieken, maar in 1640 herneemt de toeloop der
krankzinnigen en zelfs in verbazend getal.
Gezien deze bizondere omstandigheden, zouden wij mogen besluiten dat de dichter
dezer liederen eens vrijen teugel aan zijn vredeminnende ziel heeft gegeven, rond
de jaren 1640-45, als hij zingt:
En blyft regeeren met den vollen swier
Jae, in 't besonder hier. (I) (Geel)
En door u, o Dymphna, hier wesen verblyd. (II)

I. Liedeken van S. Dymphna.
op de wyse: Gy Seraphinen(1).
Wie sal my geven soo luyde kele /
Soo forte stemmeke / soo claren clanck
Die sal doorswieren 'theel lant van Gele
Om te verwecken lof / eer en danck /
Dat Godt ons toesent uyt ten Yrsen throon
Een maeght heel aerdigh / uytter maeten schoon.
Met een dry-dobbel croon.
Sy had liever een maeght te sterven
Oock met het storten van haer suyver bloet
Alst Ryck haers vaders bevleckt te erven /
Daer menigh ander heel contrari doet /
Dus dese Peirel steckt seer wonder uyt /
En heeft verdient te worden Jesus Bruyt /
Een vyfthien jaerigh spruyt.

(1) VAN CRAYWINCKEL. Op. Cit. (1652) p. 68. - (1660) p. 88.
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Den vader wilde syn Dochter trouwè
Door haer schoonigheit daertoe gelockt /
Waer van haer harte quam seer te grouwè
Al wiert haer 't houwelyck schoon opgherockt /
Om niet te vallen in so boosen staet /
Badt veertigh daghen / als tot haer veraet /
En vluchte metter daet.
Den vader merckende dat sy vluchte /
Die hy gedurigh hadt in syn gemoet /
Dat hy berooft wiert van syn genuchte /
Quam haer te volgen dul en gants vermoet
Naer Gerebernum die doorsteken lagh /
Gaf hy syn dochter na seer groot beklagh /
Als beul den lesten slagh.
Al wat op aard' is / en is maer schemel
Ten diende Dymphna maer tot wint en roock
Haer ryck was boven 't was inden hemel /
Daer sy als martelaers / en maget oock /
Nu wort met troonen overrompelt schier /
En blyft regeeren met den vollen swier /
Jae in 't besonder hier. (GEEL)
Al waer haer beenders als strenge toomen /
Der wreede duyvelen syn wel bewaert /
Waer van sy schudde / waer van sy schroomè
Wanneer besetenheit haer openbaert /
Tot inde helle toe de macht bestaet /
Want menigh mensch die hier komt soeken baet /
Van hier genesen gaet.(1)
Sy is geneester / sy is meesterrse /
Van die de sinnekens niet vast enstaen /
Sy is bevryster / oft Patronersse /
Van die de toovenaers met vremt gewaen
En duysent middels ons doen felle pyn /
Sy maeckt dat s' vyants arch en list verdwyn /
Als eygen medecyn.

(1) In het register van VAN CAUWEGOM vinden wij voor de jaren 1640-45, een zevental
wonderbare genezingen breedvoerig medegedeeld.
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Dus wel recht wy u maget eeren /
En vieren neerste oyck u Kas / en Feest /
't Is ons een blydschap tot u te keeren
Ons lichaem buygende met hert en geest /
Weest ons beschermster / hout u vryheit vry
Meest vande alderbooste duyvelry /
Welck is de Geusery.
Amen.

II. Liedeken van Ste. Dympna.
op de wyse van: Daphne.(1)
Doen Dympna d' overschoone Maegt
Van haer vader de vlucht namp ten bosch waert in;
En van hem snel wirt naer-gejaegt,
Sy liep en hy liep vast, o schoon goddin!
Toeft wat, toeft wat, wilt niet verborgen
Ey waerom loopt ghy, u selven versint,
't Syn tigers, nog leeuwen, nog beiren die volgen,
Maer 't is u vader die u soo bemint,
Wilt u ontfermen iet,
Agt ghy myn kermen niet,
Laet ghy vader u soo in dit ley,
Hebt deernis o Dympna, hebt deernis met mij.
Ik sal u maeken een coningin,
Den schepter u geven, is 't dat ghy myn vrouw
Wilt wesen, want ghy in myn sin
Geprint syt, geeft my dog u egte trouw
O Dympna in schoonheit uytgelese!
Voor wie heel Yrlant buygen moet,
O maeght boven alle andere geprese,
U teere liefde my treuren doet,
Geneest dog myn smert,
Doet open u hert,
Ik sal u geven het ryk en croon,
En heden stellen op mynen troon.

(1) VAN CRAYWINCKEL. Op. Cit. (1652) p. 65. - (1660) p. 83.
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Die maget Dympna was verbaest
En sprac tot haer vader met woorden stuer,
Heer vader my dunct dat u raest,
Dat 's teghen reden, en God en natuer,
Ik heb myn suyverheit gegeven
Aen dien God die hemel en aerd'
Geschaepen heeft en geeft het leven,
Met dien God ben ik nu gepaerd:
U goet, u croon, u ryk,
Agt ik maer stof en slyk,
U soete woorden en hoor ik niet,
Daer ghy my med' lokken soekt tot verdriet.
Den vader ontsteken met gramschap groot,
Drygt Dympna syn dogter met stuer gemoet,
Ghy sult my trouwen, of uwe doot
Ik sweire, en heden sal storten u bloet.
Die maget soet valt op haer knien,
En is bereit te sterven terstont,
Haer witten hals haer vader gaet bien,
Die hy met synen sweerde doorwont,
En soo haer siele reyn,
Boven in 't hemels pleyn,
Van d' engels des heeren gedraegen is,
Daer leeft sy nu onder de maegden fris.
O heylige Dympna edel maegd!
Versoent ons aen Jesus, Bruydegom soet,
Die altoos hem hier hebt behaegt,
Verlost ons van die ghy plet onder den voet,
Bevryd ons van des vyands lagen,
Verkrygt ons vrede in Nederlant,
Wilt onse traenen eens afvaegen,
Leyd ons door uw' soete hant,
Boven in Abrahams schoot,
Vertroost ons in den doot,
Dat wy u eeren en loven altyt,
En door u, o Dymphna, hier wesen verblyd.

Mijns dunkens kunnen wij deze drie laatste dichtstukken rangschikken onder de
liederen van inkeer en zelfstrijd. Het overbodige der legende is weggelaten, en groote
schoonheid ligt in den eenvoud der poëzie besloten. De poëtische waarde staat
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reeds hoog, en de geest, de gemoedsstemming en devotie zelve komen onverhuld te
voorschijn.
‘De dichter leeft onder den indruk der gebeurtenissen, alhoewel, schrijft Knuttel(1),
het kwalijk te verwachten is, dat iemand geheel van geestelijke dingen vervuld, nog
oog zal hebben voor de toch reeds zoo moeilijk te onderkennen invloeden van buiten,
die de richting van zijn gevoelsleven hebben bepaald. Er is meer. Al mogen sociale
werkingen in een zekere klasse en een bepaalden tijd een verhoogden godsdienstzin
wekken, ze zullen meer invloed hebben op een bepaald individu, naar de mate van
zijn persoonlijken aanleg en zijn bizondere levenservaringen, En de liederdichters
zullen meerendeels tot hen gehoord hebben, die, reeds van nature uit tot overpeinzing
aangelegd, slechts een zeer geringen stoot noodig hadden om zich te ‘begeven.’
Een gansch andere getuigenis van strijd en bede, vinden wij in de rijmgedichten
van Ludolphus van Craywinckel.
In 1652 komt zijn louter legenda-werkje: ‘een lelie onder de doornen’ te Antwerpen
ter perse,(2) welke nadien met toevoeging ‘van diversche gheestelyke liedekens tot
vermieck ende stichtinghe van den leser,’ aldus meer uitgebreid verscheen, telkens
met een titelplaat versierd, en in een herdruk ‘by de weduwe G. Cawe, tot Brussel,’
met een hymne toegevoegd(3):
O heylige maghet Dympna verheven:
Die u verheught in 't eeuwigh leven
En nu geniet u bruydegom schoone
Verciert met eene gulde croone
Helpt ons in alle tribulati
Verwerft ons allen troost en grati!
Bedwinght den vyandt van der hellen,
Die ons geduerigh soeckt te quellen
En staat ons by in allen noodt,
Soo in dit leven, als in den doodt.

De eenvoudige, doch rijkbedachte eerstelingen waren de

(1) KNUTTEL, J. Op. Cit. p. 337-8.
(2) VAN CRAYWINCKEL, L. Een lelie onder de doornen, De edele, doorlugtige ende H. Maegd
Dympna. Dogter van den Konink van Yrlandt. Patroonersse van de vryheit van Geel. t'
Antwerpen, J.B. Cartiaenssens. 1652.
(3) VAN CRAYWINCKEL, L. Een lelie onder de doornen. Tot Brussel, bij de weduwe G. Cawe,
in de Ververs-straet. S.D.
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wortels voor den grooten boom zijner ‘Triumpherende Suyverheit’, welke in 1658
den tweeden druk(1) beleefde ‘verbetert ende vermeerdert met veele kurieuse historien
ende levens van Nederlandtsche maeghdekens, ghemengelt met veel gheestelyke
onderwysingen, seer profytelyck voor alle dochters ende liefhebbers van de
suyverheit(2)’.
De titelplaat verbeeldt ons op den achtergrond S. Gerebernus door de beulen wreed
omgebracht. Op den voorgrond de vader van S. Dymphna, op het punt den doodslag
toe te brengen. Uit de wolken snellen engelen toe met de kronen, palmtakken en de
twee steenen kisten, waarin ze, volgens de legende, de lichamen der H.H. Martelaren
komen bergen. In 't verschiet rijst de St Maartenskapel. Onderaan lezen wij:
Uyt Irlant Dimpna schoon, de Coninx dochter siet,
Door Gerebernus raet, haer vaders bloetschand vliet,
Thantwerpen eerst, daer nae tot Geel sy hun generen
Den bichtvaer kompt om hals, sy moest doort sweert passeren.
Haer voorspraeck die en geeft, den duyvel gheen verdrach
In Mey thien ende vyff, viertmen daer haeren dach.
Joan van den Sanden fecit.(3)

Ste Dymphna verblijft te Zammel, in God's stille en vrije wereld om aldaar in meerdere
‘eensaemheyt, buyten alle menschen conversatie / gherustelycker haeren Bruydegom
te dienen / suyverende de selve eerst van doornen ende bremen / ghebruyckende daer
en-tusschen nochthans daghelyckx tot den godsdienst / de Capelle van Sinte Marten
te Geel /.
Dit tafereel geeft den dichter stof tot poetische stemming voor een dialoog.
My dunckt, schrijft Van Craywinckel, dat onse gheestelycke Musa, siende de H.
Maeghdt Digna vluchten de werelt ende het conincklyck hoff / ende haer begheven
tot de H. eenicheyt in de

(1) VAN CRAYWINCKEL, L. De triumpherende suyverheydt. Het leven, martelie ende mirakelen
van de H. Maeght ende Martelersse Dympna. Mechelen 1652, in-4o. (Eerste druk).
(2) VAN CRAYWINCKEL, L. De triumpherende suyverhheyt. Mechelen, 1658.
(3) JOANNES VAN DEN SANDEN, plaatsnijder te Antwerpen (1620-21). Vide: Liggeren, T.I. p.
567.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

902
boschcasien van Zammel, gheneghen is om haer met een soet aire te ver-eeren / ende
den leser wat te recreeren / maeckende een t'samen-spraecke tusschen de werelt ende
dese H. Maeghdt aldus(1):

Op de wyse: Chere Phyllis.
WERELT.
Seght my o Digna, seght my soete maeghdt
Hoe dese wooning u jonck hert behaeght?
En ist u niet een groote smert en pyn
Te derven soo den ed'len hofschen tryn
En uyt het ryck te syn.
DIGNA.
Myns vaders huys, casteelen, en syn hof
En acht ick anders niet als slyck en stof!
Vyt hof gaet uyt, die wilt den Heer van al
Gaen dienen, en hem wachten van den val,
Petrus dit leeren sal,
WERELT.
En ist u niet, o Digna groote smert,
Hebt ommers medelyd' met u jonck hert,
Want gy in 't bosch hier niet en hebt de swier
Van ionghmans, ende 'werelts soet plaisier
Dat menschen soecken hier.
DIGNA.
Dees domme iaghers vol van vremde lust,
Maecken het hert des menschen ongherust,
Maer nu kan ick altydt in eenicheyt
Naer mynen sin, loven Godts Majesteyt
In alle soeticheyt.
WERELT.
En isse 't u hier niet een groot verdriet,
Dat ghy, o Maeghdt hier anders niet en siet,
Als bosschen, berghen, daelen ende lant,
Die zyt ghewent, te hebben t'allen kant
Wellusten metter hant?
DIGNA.
In dees woestyn ende verlaten bos
Om hooch swiert mynen gheest vry ende los.
Maer in 't palleys wordt menich ziel besmet,
Den goeden gheest wordt dickwils hier belet
En menich hert verplet.

(1) VAN CRAYWINCKEL, L. De triumpherende suyverheyt... (1658) p. 130-2.
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WERELT.
Ghy pleght te nutten naer contentement
Spys, ende dranck, gherechten excellent.
Maer nu sien ick dat ghy met wortels suer,
Met rouwe cruyden ende water puer,
Gaet krencken u natuer.
DIGNA.
Gheen koelen wyn en lieffelyk ghebraet,
En heeft my soo ghesmaeckt ende versaet:
Als nu wel doet den klaren water-vloet,
De vruchten van de boomen over-soet,
Siet wat den Heer al doet.
WERELT.
Adieu Princers, k' verslyt hier mynen tyt
Want ick en kan aen u doen gheen profyt,
Adieu, ick laet u liber, los en vry,
En trecke op met myne kremery,
Te spytich syde ghy.

‘Meer dan iets anders, schrijft Knuttel(1), is misschien het geheim der aantrekkelijkheid
van verscheidene dialogen, de vrijmoedigheid, waarmee de ziel zich verdedigt. Zij
eindigt natuurlijk altijd met zich gewonnen te geven, maar ze spreekt zoo flink van
zich af, dat wij telkens weer nieuwsgierig zijn, wat “Heer Jezus” zal antwoorden, en
dat het antwoord ons wel eens minder dan de ziel bevredigt’. Doch in tegenstelling
met andere dialogen - Zuster Bertken, Dirck van Munster - is het hier de wereld die
het eerst spreekt, en haar handelwijze tracht te verrechtvaardigen.
Ste Dymphna is onthoofd.
Als men screef 30 May ses hondert jaer
Is St. Dympna hier onthalst van haer eygen vaer.

De dichter voelt de fijnste snaren van liefde trillen voor haar, die hij geluk wenscht
om hare victorie over de wereld, den duivel en het vleesch; hij jubelt, hij triomfeert,
hij noodigt ons allen uit om zijne begeesterende vreugde mede te vieren.

(1) KNUTTEL, J. Op. cit. bl. 382.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

904
Comt al den Heer met blyschap geven lof(1),
Sint Digna die verheerlyckt in zyn hof,
Verheffen comt met alle vreugt de Maeght,
Die op der aerden hem soo heeft behaeght.
Ryck was sy, schoon en van seer edel stam,
Maer eelder bruyt is sy gheweest van 't Lam,
Dat haer heeft mé ghedeylt zyn edelheyt,
En zynen throon in haer reyn ziel bereyt.
Den koninck vader door liefde verwoet,
Wilt hauwelycken met zyn eyghen bloet,
En roept en tiert met kelen oveer-luyt,
Begeert zyn eygen dochter tot zyn bruyt.
Digna dit hoort en grootelyckx versucht,
Verlaet het hof terstonts en neemt de vlucht,
Vaert over zee, en comt naer Neder-lant,
En soo bewaert haer eer, en besten pant'
Den vader woelende van gramschap groot,
Vervolght haer en sweirt zyn dochters doot.
Die hy tot Geel vont, door de liefde blint,
En daer door 't sweert vermoort syn eygen kint.
O edel Maeght die nu hierboven sit,
En d'aenschyn van den bruydegom daer genit,
Verkryght dat wy hier volgen uwe deught,
En namaals met u moghen syn in vreught.

De strijd gaat tegen de wereld en de dichter bidt(2):
O Digna maeckt my weerdich,
Want soo luyt uwen naem,
Onweerdich maeckt my weerdich
Tot uwen lof bequaem.
Onweerdich maeckt my weerdich
Onsuyver maeckt my reyn:
Ootmoedich die hooveerdich
Die quaet is, goet mach syn.

De dichter zelf biddend, wil andere zien bidden ‘ende om dit te bequaemer ende
profitelycker te moghen doen’, voegt hij er ‘kleyne ghetyden ende andere gebeden’
aan toe, ‘tot gerief

(1) VAN CRAYWINCKEL, L. De triumpherende suyverheyt. (1658). p. 181.
(2) Idem. p. 21.
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van een jegelyck om alsoo onse devotie tot de H. Maeghdt Digna daghelyckx te
moghen bethoonen.’
Ick offer u op Princers verheven(1)
Dees' kleyn getyden, maeckt dat wy leven
Naer uwe deught, o Maget schoon,
Verciert met een dry-dobbel croon.
Bedwinght den vyandt van der hellen,
Die ons geduerich soeckt te quellen:
Verkryght ons vrede ende rust,
t' Vier van twist en oorlogh blust.
Digna Cristi bruyt ghepresen,
In Godts glorie uyt-ghelesen,
Martelerrse ende Maeghdt,
Die Godt altydt hebt behaeght
En bemint met liefde teere
Ons versoent by Godt den Heere.
Komt haelt ons in den lesten noot,
En leydt ons ziel in Abrams schoot. Amen.

Te dien einde heeft Van Craywinckel onder de kleyn ghetyden van de H. Maeghdt
S. Digna, menigvuldige lofzangen, voor bepaalde tijdstippen van den dag ‘de seven
ghetyden’, vereenigd.

Kleyn ghetyden van de H. Maeghdt S. Digna.(2)
Tot de mettenen
Lof-sanck.
U Digna Maeghdt / ick groeten moet /
Ghepurpert door u eygen bloet:
Godts martelers die voor den loon
Verkreghen hebt een peerle croon.
Maeckt u dienaeren altesaem /
Al syn sy hier niet toe bequaem /
Hier schuldeloos / dat sy altyt
Syn volghers van u heylicheyt.

(1) VAN CRAYWINCKEL, L. De triumpherende... (1658). p. 510.
(2) Van Craywinckel, L. De triumpherende... (1658). p. 502-509.
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Tot de primen
Lof-sanck.
Ghy hadt liever Maeghdt te sterven /
Als u vaders ryck te erven:
En te storten u reyn bloet /
Dan t' ontfanghen kroon en goet.
Kryght ons hulpe en ghenaeden /
Reyne Maget die belaeden
Syn met sonden menich -fout /
En in liefde heel verflout.

Tot de tertien
Lof-sanck.
Den vader die vervolght syn kindt
Dat Godt in suyverheyt bemindt /
Haer nemen wilt in echte trou
Syn eygen dochter tot syn vrou.
Sy / om t' ontvlien dees' bloede schandt /
Loopt heymelyck naer kempen-landt.
Verwerft ons Maeghdt / dat wy ontgaen
Het duyvels list / en s'werelts baen.

Tot de sexten
Lof-sanck.
Wie sal u weerdich konnen prysen
En u / Digna, eer bewysen /
Die Godt trouwich hebt bemint
En met suyver hert ghedint:
Edel / machtich boven maeten /
Die t' om hem al hebt verlaeten /
Uw' vaders ryck en goet en kroon:
Op hope van des hemels loon.

Tot de nonen
Lof-sanck.
Den vader / als van sin berooft /
Gaet smyten af haer salich hooft /
Door raserny vermoedt / verblindt /
Den beul syn van syn eygen kindt.
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O Digna reyn / schoon hemel-Maeghdt /
U soete oogskens op my slaeght /
En staet my by / in alle noot /
Soo in dit leven als in den doot.

Tot de vesperen
Lof-sanck.
Weest by Jesum ons indachtich /
Sinte Digna, daer soo machtich:
Helpt ons die u roepen aen /
In den nood ons by wilt staen.
Dat wy ons moghen begheven
Tot de deught en ander leven;
Schouwen s' werelts ydelheyt /
Trachten tot de salicheyt.

Tot de completen
Lof-sanc.
U ziele rust in 't hemels haven /
U lichaem / d'enghelen begraeven
In een witte tomb' bereyt /
Want sy minnen suyverheyt.
Als wy komen hier te sterven /
Maeckt dat dan ons sielen erven
Door u / o Maeghdt / vreught sonder endt
En soo ontgaen d' eeuwich torment.

En voor hen die ‘het niet te passe en komt de seven ghetyden te lesen’ heeft de dichter
eenvoudig een godvruchtig gebed samengesteld(1):

Antiphone
Weest gegroet o patronersse /
Sint Digna Maeghdt en Martelersse
Roose-bloedich schoon princersse
Lelie wit der suyverheyt.
Weest ghegroet schoon maeghdt vercoren /
In liefd' ghewasschen en gheboren
Vreed'saem / soet / Godt aen-ghesworen /
Dat van alle deughtsaemheyt.

(1) VAN CRAYWINCKEL, L. De triumpherende... (1658). p. 511-512.
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Weest ghegroet die sonder sonden /
Hoort den bruygom dit verkonden:
Komt myn lief / gans schoon bevonden
Komt ontfanght van my de kroon.
Weest ghegroet open sonne-blom /
Schoon als de mane vol rondtom /
Ghy volght het lam den bruydegom /
Met een lied van soeten thoon.
Weest ghegroet Maeghdt wys van sinnen /
Die verciert met t' licht der minnen
Trockt met den bruygom Christus binnè /
In de vreught des bruylofts feest.
Weest ghegroet o peirel schoone
Voor ghestelt in Jezus croone /
Stiert ghelyck ghy syt ghewone
Tot den doodt toe / onsen gheest.

Omstreeks deze periode, leeft men in een algemeene strekking om op zinnebeeldige
wijze en door gheestelycke dichten, door 't beschrijven der levens van heiligen, de
wereldsche zedeloosheid te beteugelen.
Pater Poirters schonk ons in 1655, het pelgrimske van Kevelaar; in 1657, het
pelgrimske van Halle; in 1658, het leven van de H. Rosalie, e.a. Ongetwijfeld heeft
hij vele navolgers gehad, en dit vooral onder de geestelijkheid, ook der
Norbertijner-orde: Van Haeften, Van Male, Geschier, Croon, De Clerck, Van Loemel,
Bellemans, Pieter Mallants, a Castro...(1)
Van Craywinckel hoort tot die school, in rijm en proza, door vertellingen en
schriftuur-uittreksels, weet hij de ernstige waarheid en de schoone deugden op te
hemelen.
Van latere dagteekening zijn de rijmregelen onder een kladschildering - het
wederbrengen van de relikwiën der H. Dymphna boven de deur der H.
Dymphna-kapel, op den groenen heuvel(2). Volgens overlevering, was het op die
plaats dat de burgers van Gheel de bedevaarders van Xanten achterhaalden, toen
deze,

(1) VAN NEYLEN, W. en VAN DEN DRIES, A. Op. Cit. pp. 106-111.
(2) KUYL, P. Op. Cit. p. 356: ‘Eenige stappen beoosten Ste-Dimpnakerk, in de akkers waer een
veldweg de oude baen op Moll doorkruist, staet de kapel bekend onder den naam van
Groene-Heuvel; alzoo geheeten uit hoofde van de verhevenheid des gronds, welke daer
eertyds meer heuvelachtig moet geweest zijn dan nu.’
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de twee steenen kisten met de lichamen der H.H. Martelaren geroofd hebbende, er
mede naar hun vaderstad wilden optrekken.
Si quamen naer onse ghemeente
Uut Santen te bedevaert,
Ende stalen dat heilich ghebeente
Ende toghen soo husewaert.
Maer wi Ghelenaren vernamen
Bi tide dat snode bedryf
Ende vielen alle te samen
Die roveren stout op het lyf.
(S. DAEMS: Die rovers van Santen. 1900).

Om het aandenken van een wonder, dat aldaar gebeurde, te vereeuwigen, bouwde
men er eene kapel ter eere der H. Dymphna. Van Craywinckel heeft ons breedvoerig
dezen diefstal en de terugname der tomben beschreven, hij maakt een levendige
propaganda voor het bestaand broederschap, doch geenszins maakt hij gewag van
deze schilderij met haar rijmregelen. Na de genezing lieten de zieken zich gewoonlijk
opschrijven in het broederschap der H. Dymphna ten jare 1636 vernieuwd en hersteld
door L. Van Cauwegom(1).
Een doorslaand bewijs, dat te Gheel, talrijke bezoekers en pelgrims aankwamen
(Nederlanders, Ieren, Spanjaarden...) is wel dat wij in 1636, 935 inschrijvingen in
het broederschap vermeld vinden, en reeds voor 't jaar 1683 staat bizonder
aangeteekend: ‘Nota, tot hier toe synder in dit broederscap van Ste Dimpna vier
duysent, een hondert ende twee en twinticg ghescreven(2).’ Tusschen 1648-58 zijn
de inschrijvingen, weerom in verhouding met de voorgaande jaren, erg verminderd.
Wellicht heeft de dichter en schilder met bedoelde schilderij en rijmregelen, in de
mate zijns vermogen, gepoogd de bestaande eeredienst terug te doen herleven. Doch
wijl Van Craywinckel ons geen nadere melding geeft van dit brokje-kunst, kunnen
wij

(1) Het blijkt uit een Bulla van Paus Urbanus VIII, te Rome gegeven den 14 Nov. 1635, dat
reeds vroeger een ‘godtvruchtige ende devote broederscap’ heeft bestaan; doch ‘door den
quaden tydt, is nyet ghegaen ende gheslabackt’.
(2) Archief der Kerk van Ste-Dimphna te Gheel. Register IX.
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het eerst na 1658 rangschikken; en gezien de omstandigheden van rust en vrede na
den retorsie-tijd, en de vrees voor den oorlog van successie, welke onder de
mededingers der kroon van Karel II, koning van Spanje ging uitbarsten (1700),
kunnen wij dit werk tusschen de jaren 1660 en 1700 inschakelen.
Meer bepaaldelijk, kunnen ons de registers der kerk zelve zekere inlichtingen
verschaffen. Sinds de jaren 1660, neemt weerom na een periode van 13 jaren
vermindering (1647-1660) de toeloop tot de ziekenkamer toe. Onder 't
rentmeesterschap van Judocus Coene (1661-67) en Walterus Ooms (1668-74), beleven
wij nagenoeg de vóór 1660 gekende bloeiende periode onder Lod. van Cauwegom
(1640-46). Die toeloop vermeerdert tot de jaren 1688 onder den rentmeester Ferdinand
Philippe (1676-89). Op grond van deze gegevens, zouden wij logisch den vurigen
ijver tot wel-doen in 't begin dezer heropflakkering kunnen plaatsen (1660-65).
De letterkundige waarde van het werk is niet hoog aan te schrijven; 't is een naïeve
vertelling van de legende, voor iedereen goed begrijpbaar, en omvat de eerste
vermelding van het bestaande broederschap(1).
Ontrent ses hondert jaer naer de gebort ons Heeren,
Als in Brabant tot Geel geschiet is tot Gods eeren,
De tragedie droef van Sinte Dymphna Maeght
En Gerebernus vroet, haer bichtvaer wel bedaegt,
Den dertighsten van mey al door haers vaders handen.
Als nu de fame vloogh in veel verscheyde landen
Van de mirakels groodt, die alhier syn gebeurt,
Ist volck van oost en weest herwaerts aengespeurt,
Door devoci gestiert oock mede die van Zanten,
En onder pelgrims schyn, soo hebben dese quanten
Dese lichamen puer al heymelyck vervoert,
Hier op dese plaets, 'd welck die van Geel beroert,
Dat sy se syn gevolght om hun die af te slaegen:
Maer sy wierpen terstont de tomben van de wagen,
Soo dat de eene brack, waer in den bichtvaer lach,
Sy nament lichaem mede al soo men lesen magh.
En lietent lichaem staen van Dympna hoogh gepresen,
't Welck die van Geel ontfaen met bidden ende lesen:

(1) KUYL, P. Gheel vermaard... pp. 359-360.
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En myndent soo weerom te brengen op syn plaets;
Maer aerbyts te vergeefs van die bedroefde maets:
Wat peerden wat gewelt dat sy daer oock toe deden.
Aenmerckt een vrouwken oudt, woonende 't dier stede,
Had snachts een visioen dat sy haer kalfken clyn
En sonder horens jonck sou brengen op 't voorgaende plyn,
En spannen in de kerre, twelck als hy gaf te kennen
Aen haeren zoon, acht haer te syn berooft van sinnen,
En spotten al daer met soo wie dit hoordt of sagh;
Maer sy door iever groot en had des gheen verdragh
En siet een wonder groodt sagh men aldaer geschieden
Het kalf trock kerre en haer naer s' Heren Godts beliven
Naer Sinti Mertens capel, twelck nu is een kerc seer groot
Van Sinte Dympna weert, daer ghy in uwen noot,
Den vyfthienden van mey den aflaet mooght verwerven
Met oock een broederschap om saligh in te sterven
Uyt herten liberael u caritaet hier thoont
Ghy word als dan door haer met shemels loon gekroont.

Geleidelijk naderen wij in de letterkunde de overdreven bewondering en slaafsche
na-aperij der Fransche, ook der Spaansche letteren. In 1699 heeft D. Metz zijn
‘Treurspeel Dimpna’ de wereld ingezonden(1). Heuckenkamp merkte hierop aan: ‘Im
Gegensatz zu Berneri(2) schliezst sich Metz in seinem fünfaktigen, in Versen
geschriebenen Traur Spiel fast ganz der Legende an. An Schwulst im Ausdruck ist
Metz Berneri eher noch überlegen und macht den Leser nicht minder mit seinen
mythologischen Kentnissen bekant: Vrouw Luna, Thaetis, Cypris und Pluto, Orpheus
etc. sind ihm gelaufige Namen, und im IV Akt bittet gar der seine Tochter verfolgende
König, dasz Jupiter ihn in einen Stier verwandeln möchte(3).’
Deze enkele regels over Metz's treurspeel, zeggen ons voldoende, hoe ook de
legende der H. Dymphna in den loop der tijden veranderingen onderging.

(1) Hiervan is een exemplaar in de Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden. Cf. Catalogus der Bibliot. Leiden 1877. Fol. LVII. (vide Heuckenkamp.
p. 40.)
(2) Berneri Giuseppe. Santa Dimpina Princippessa d'Irlanda. Tragedia sacra. In Bologna-12o.
1667. 't Zelfde verscheen nog ten jare 1687.
(3) HEUCKENKAMP. F. Op. Cit. p. 16.
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In vluchtigen blik hebben wij de legende van de H. Dymphna in de Nederlandsche
dichtkunst vóór de XVIIIde eeuw, overschouwd. Was juiste tijdsbepaling hier moeilijk,
plaatsbepaling was eerder soms minder. De toestand der aangehaalde letterkundige
perioden eenerzijds, en der plaatselijke gebeurtenissen, uit betrouwbare bronnen
geput, anderzijds, gunnen ons toch geschikte momenten om in zekere grenzen en in
een geconcentreerd kader te kuieren. Dat weze niet het a priori gestelde doelwit van
deze beschouwingen, maar eerder de onuitgegeve, en haast vergetene dichtstukjes
rond de legende der Patrones, gecreëerd... ne pereant... bij een te brengen.
't Is ons allen bekend dat Gheel zijn groei en bloei te danken heeft aan den
eeredienst van de H. Dymphna, onder wier beschermende wieken, het oord, waarlijk
een hemel - das Paradis der Wahnsinnigen - mag genoemd worden, voor de
ongelukkigste der menschen. En waar de dichter S. Daems zong:
O Geel, uw faam klonk door de landen
Van oost tot west, van zuid tot noord,
‘Het paradys der zinneloozen,’
Dat is uw naam, o dierbaar oord.
Uw kolonie - de grootsche stichting,
Die nergens hare weerga vond Verspreidde door de loop der eeuwen,
Uw faam geheel het aardrijk rond.
(S. DAEMS: Cantate, Aan Geel.)

daar heeft hij op passende, korte wijze het gansche beeld der toekomst afgeschilderd.
Wat onze voorouders tot dien bloei hebben gewrocht, dat hebben nog tal van andere
minnaars der edele dicht-konste voortgezet: F.J. Blieck, S. Daems, Dr. A. Peeters,
W. Van Neylen.(1)(2)(3)(4)

(1) F.J. BLIECK. De heilige Dympna, patroonesse der kollegiale kerk van Gheel. 1842.
(2) S. DAEMS. Cantate, bij het dertienhonderdjarig jubelfeest der H.H. Dimphna en Gerebernus.
1900.
(3) A. PEETERS Dr. De jacht. Zang der Christenen Maagden. 1900.
(4) VAN NEYLEN, W. Lied ter eere van de heilige Dimphna. Gheel. 1912.
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Maar Geel, o Geel, vergeet toch nimmer,
Wien gy dien zegen denken moet;
Vergeet de maagd niet, die uw bodem
Besproeide met haar maagdlijk bloed,
Aan haar zij dank, aan haar zij glorie
Aan haar zij, Geel, uw zegelied,
En dat uw nakroost nog herhale:
Neen, Geel, vergeet zijn Dimpna niet.
(S. DAEMS.)
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Onze Heerlijke Middelnederlandsche Woordkunst
Door
Dr. J. van Mierlo S.J. briefwisselend lid.
De studie van de middelnederlandsche woordkunst heeft ons, als allen, wij zijn er
van overtuigd, die er zich met sympathie hebben op toegelegd, onvermoede
genietingen, in een wereld van zuivere schoonheid voorbehouden.

Opkomst van de middelnederlandsche studie
God zij dank, de laatdunkendheid van een rationalizeerende breinswijsheid, die op
zooveel eeuwen christelijke beschaving als op duistere tijden van ruwheid en
barbaarschheid uit de hoogte neerschouwde, behoort tot een verre verleden(1). De
tijden zijn lang voorbij, toen onze poëzie nog een aanvang nam met de Renaissance,
en ons proza met Marnix van St. Aldegonde. De romantiek had de betoovering, ik
zeg niet van het klassieke, maar van het latijnsch-hellenistische kunstideaal
weggenomen; bij het volk zelf had zij de bronnen opgespoord van de loutere poëzie.
Zoo richtte zij de blikken naar eigen nationale Schoonheid, in de Sturm- und
Drangperioden van de vroegste geschiedenis, die nog kon achterhaald worden. Stilaan
gingen nu ook de nevelen verdunnen, die het rationalistische en antikatholieke
vooroordeel vóór de moderne tijden ter afsluiting van de middeleeuwen, had
opgegaderd. Daar rezen in wazige vergezichten, of 't schoone droomen waren,
onbekende, nooit-

(1) Voor een overzicht van de Opkomst van de Middelnederlandsche studie, zie onder dien titel
de merkwaardige, sterk-gedocumenteerde opstellen van Prof. Dr. G. BROM, in Tijdschrift
voor Taal en Letteren, 1925, bl. 209-239, 257-281. Nu in zijn boek Romantiek en Katholicisme
in Nederland.
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verwachte, nooit-vermoede heerlijkheden, waarheen nu de uit de koude, pruikerige
verstandsaanbidderij tot overgevoeligheid geprikkelde gemoederen, buiten de wereld,
als naar veilige oorden van rust en gelukzaligheid terug smachtten.
In Vlaamsch-België drong het romantisme veel sterker door dan in
Noord-Nederland; wij voelden ons ook zoo veel nader verwant met die tijden van
katholiek geloof dan onze calvinistische taalgenooten; en daar lag zoo veel meer
Vlaamsche grootheid. Met koortsigen ijver werd hier aan de ontginning van onze
vroegste taal- en kunstschatten gearbeid. Trouwens, Duitschers als de gebroeders
Grimm, als Heinrich Hofmann von Fallersleben, als F.J. Mone, kwamen de
nederlandsche wetenschap beschamen met de openbaring van hare eigen, nationale
grootheid op het gebied der woordkunst. Op zoo veel andere gebieden hebben
vreemdelingen ons aan ons zelven ontdekt! Bij ons vonden ze geestdriftige
volgelingen. Met J.F. Willems, Jhr. PH. Blommaert, C.P. Serrure, J.H. Bormans,
Kan. J.B. David, Dr. Snellaert, hadden wij jaren lang de leiding. Geen Vlaming zal
anders dan met eerbied de namen vermelden van deze baanbrekers, zonder wier
ontdekkingsijver en uitgeversdrift, al hadden ze aan geen hoogeschool de oudere taal
en het middeleeuwsch geschrift kunnen bestudeeren, al waren ze ook wetenschappelijk
nog zoo weinig op hun taak voorbereid, talrijke teksten nog lange jaren onbekend
zouden zijn gebleven(1). Noord Nederland toonde weinig belangstelling. Wat
rijmkronieken en wat onverschillig gerijmel hadden, niet om de schoonheid, maar
om de geschiedenis, om wat taalkundig geliefhebber, genade gevonden; tot eindelijk
de mokerslag van W.J.A. Jonckbloet de officieele wetenschap opschudden kwam.
Schroomvallig, met velerlei verontschuldigingen, als duchtte zij te dicht in aanraking
te moeten komen met die produkten van ‘drieste onkunde, beklagenswaardige
domheid, bijgeloof en dweperij’(2), liet zij zich allengs verleiden om ook, niet slechts
meer voor taal-, oudheid- en geschiedkundige doeleinden, maar ter wille van de
gedachte, de kultuur, ook wel van de schoonheid, hare aandacht aan die tijden van

(1) Vgl. TH. COOPMAN en L. SCHARPÉ, Geschiedenis der Vlaamsche Letterkunde. Antwerpen,
1910; blz. 174-175.
(2) J.A. CLIGNETT, Bijdragen tot de oude Ned. Letterkunde, 1819, blz. 391.
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onze nationale ‘kindsheid’ te gaan wijden. Men had nu ook van Maerlant ontdekt,
den man met de ‘liberale’ denkbeelden, die onafhankelijk stond tegenover de Kerk;
die ‘in die eeuwen van monnikendomheid en van ridderbarbarisme zulke uitvoerige
historische en natuurkundige schriften uit het Latijn dier zelfde monniken vertaalde’,
als Thijm die ophemeling geestig bespotte. En een liberale denkwijze heerschte
immers in de meeste gedichten van de XIVe eeuw. Aan die didactiek mochten de
geleerden hun hart ophalen, want daar sprak de vrije burgersgeest, waarin dit geslacht
zich terugvond. De verstandelijkheid van Maerlant, hoewel geen rationalisme, hielp
een verlichten tijd over zijn afkeer van de middeleeuwen heen. Ja, en lag in die
eeuwen al niet de voorbereiding tot de Hervorming? Waren de grootsten daar wel
zoo moederkerkelijk? In alle geval, de zegeningen der Hervorming zouden er slechts
te meer door in 't licht gesteld worden. De middeleeuwen waren nu ook wel een
overwonnen standpunt: zij waren de kindsheid van de nu aan de spits der beschaving
staande volkeren. Hervorming en Renaissance hadden den mensch tot volwassenheid
gebracht. Waarom zou de aan zijn jeugd ontgroeide negentiendeeuwer zich nog
ergeren aan voorstellingen, die met de zijne of met die van zijn tijdgenooten niet
strooken? Men was nu toch zoo onnoozel niet meer om daar nog aan te gelooven.
De maatschappij was ook zoo geheel anders geworden.
Zoo breekt de opvatting der middeleeuwen als overgang tot een rijker, voller en
rijper kultuur langzaam door(1). Stilaan volgde de verzoening. Terwijl de mannen van
het eerste geslacht te onzent zonder navolgers bleven, omdat onze taal onder 't nieuw
Belgisch regiem aan de universiteiten niets anders kreeg dan een kleinen, vrijen
leergang in de letterkundige geschiedenis(2), ging de wetenschappelijke studie van
het middelnederlandsch nu bepaald naar Noord-Nederland over. In Jonckbloet echter
zou de politicus en de anti-katholiek veel verijdelen van het werk, dat de liberaal in
hem begonnen was. De middeleeuwsche letterkunde werd hem dra ook te
Roomsch-kerkelijk.

(1) Voor de hier gegeven uiteenzetting, zie G. BROM, a.c., dien ik hier samenvat.
(2) Prof. J. VERCOUILLIE. De Taal der Vlamingen, in Vlaanderen door de eeuwen heen.
Amsterdam, I, blz. 236.
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Dan schopte hij maar alles ter zijde als ascetischen of mystieken rommel. Dan verborg
hij zijn vooroordeelen achter de eeuwige wetten der aesthetica, der
latijnsch-hellenistische aesthetica, die hij eigenlijk nooit had afgelegd. Anderen zetten
er zich overheen door loutere ontleding, waarneming en beschrijving; maar zorgden
er voor dat hun bewondering niet te hoog gestemd opklonk. Achter geen eeuwige
wetten van aesthetica zou de positivist J. te Winkel nog zijn vooroordeelen laten
schuilgaan. Toch kwamen zij onder zijn ontleedmes nog voortdurend te voorschijn,
waar het katholieke werken gold; en de vrijzinnige Maerlant, in wien hij zich zelven
gespiegeld had, bleef voor hem de maatstaf, naar welken hij, tegen zijn eigen leering
in, lof en blaam wilde uitgedeeld zien. Veel dichter kwam G. Kalff de middeleeuwen,
ook de katholieke middeleeuwen, nabij, als de geleerde met het min of meer sceptisch
historicisme, wien dat immers alles gelijk kon zijn, omdat hij er zich zooveel hooger
boven-uit voelde staan: hij kon dan ook het middeleeuwsch geloof en de Kerk, naar
hij meende, haar recht laten wedervaren; waarom hij dan zijn bewondering ook al
wat guller en geestdriftiger meedeelde, als iemand die de eigenaardigheid van elke
schoonheidsopenbaring weet te huldigen, zij het dan, dat ze hem nog dikwijls
verborgen bleef.
Intusschen had de weinig academische, soms vrij brutale J. van Vloten voor den
ascetischen rommel der stichtelijke geschriften in proza eveneens erkenning en
waardeering opgeëischt. Maar zijn woord klonk te onbesuisd-voortvarend bij het
hervormd publiek om er gehoor te vinden. Gezaghebbender stemmen, als van J.G.R.
Acquoy, hielden niet op de noodzakelijkheid aan te preeken van een degelijker kennis
van de voor den Protestant soms zoo duistere en mysterieuse Katholieke Kerk voor
het begrip zelf van onze letterkundige geschiedenis. Anderen arbeidden in denzelfden
zin, met gelijken geest. Hier willen wij niet zonder afzonderlijken, dankbaren groet,
de namen voorbijgaan van geleerden als Prof. W. Moll, en op onze dagen Prof.
C.G.N. De Vooys, die op het gebied van het middeleeuwsche stichtelijke proza zoo
uitstekend hebben gewerkt, en er zoo machtig toe hebben bijgedragen, om ook hier
de heldere middagzon door de nevelen van miskenning en vooroordeel te laten
schitteren.
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Wij moesten dit beknopte overzicht van de opkomst en de ontwikkeling der
middelnederlandsche studie laten voorafgaan, opdat wij den huidigen stand dier
studie te beter mochten begrijpen. Want, hoe ver we nu ook zouden verwijderd zijn
van de dagen, toen een Siegenbeek, een van Kampen, een Lulofs den toon aangaven,
hebben wij wel geheel het standpunt overwonnen? en werken nog niet vele
vooroordeelen, vele verouderde voorstellingen en opvattingen, onbewust wellicht,
na, die hun druk op de geschiedvorsching van onze woordkunst blijven handhaven?
Was de sprong van de 16e eeuw tot de 13e al niet stout genoeg, om voor lang er
aan te doen verzaken, nog verder terug te gaan? Wel begon het proza niet meer met
Marnix; maar dan toch wel het moderne? De aanschouwingen en waardebepalingen,
die zich in die tijden van geringschatting der middeleeuwsche woordkunst, uit de
werken waarmee vroegst werd kennis gemaakt, of waardoor de toenmalige geest
met die donkere eeuwen verzoend werd, hadden opgebouwd, zullen, gewijzigd,
geschakeerd, nooit geheel afgeschud, het verdere onderzoek als een Nessuskleed
aankleven. De rijmkronieken blijven een gewichtige post in die waardebepaling. Van
Maerlant en de didactiek verliezen niets van hunne aantrekkelijkheid en worden nog
steeds als tegenwicht met hun vrijzinnigheid en hun onafhankelijkheidsgeest
gehandhaafd; zoo staat de middelnederlandsche letterkunde in 't teeken der didactiek.
De romans waren vertalingen uit het Fransch. Zoo moest de Dietsche woordkunst
weinig oorspronkelijk heeten. Dit werd als een dogma, waaraan niet te schudden
viel. En dan, 't ‘wat kan er goeds uit de middeleeuwen komen?’ mocht niet in blinde
bewondering overslaan; daar zou de kalme, onbevooroordeelde wetenschap voor
zorgen; de tijden der verlichting toch moesten nog volgen. Wij zijn ook maar een
klein volk, met geen wereldtaal als voertuig van onze gedachte en van onze
schoonheidsidealen. Ja, en wie legt zoo in eens alle heerschende vooroordeelen en
opvattingen af? Zelfs onder hen, die 't diepst in 't begrip en 't genot van onze dietsche
woordkunst zijn doorgedrongen, zijn er wel, die op de middeleeuwen anders neerzien,
dan als de man op zijn kinderjaren waarvan hij houden kan als van zijn jeugd, of als
een grootstedeling op het feest van een eenvoudige, naieve landelijke bevol-
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king?(1) Zij willen wel, zooals van Vloten het reeds zegde, ‘den graad van ontwikkeling
en beschaving, van geloof en ongeloof waartoe zij zelf opgeklommen zijn, ter zijde
laten, en zich onverdeeld in den zin en de stemming dier vrome schrijvers verplaatsen,
om een open oog te kunnen hebben voor hunne ongekunstelde, kinderlijk-geloovige,
dikwijls roerend-eenvoudige taal en zich te verlustigen in de natuurlijke, argelooze
speling van een kinderlijk vernuft, dat overal wonderen zocht en wist te vinden’.
Maar wie heeft zich geheel vrij en onbevangen tegenover die tijden gesteld, als wij
ons kunnen plaatsen tegenover de romeinsche of grieksche beschaving: en wie ziet
hier de menschheid in luiers nog? Waren dan de eeuwen van onze kathedralen, van
onze universiteiten, van onze philosophische en theologische wetenschappen, met
aan hun hoofd mannen als Thomas van Acquino, waren de eeuwen van onze gilden
en ambachten, de eeuwen ook van zoo veel voortreffelijks op alle gebieden van het
menschelijk kunnen en weten, eeuwen van kinderen? En was dit alles kinderspel?
Het waren ja andere eeuwen dan de onze; het was in vele opzichten misschien, zoo
men wil, een andere menschheid; maar daarom, vooral, geen kindsheid. Waar wij
ons dan tegenover onze woordkunst gaan zetten, als een man tegenover de spelen
van zijn argelooze kinderjaren, mogen wij ons al niet voor verzekerd houden, dat
zulk een standpunt verkeerd moet zijn? Of, zoo dan al onze toenmalige woordkunst
slechts kinderspel zou blijken te zijn, waar ze dit is, laten we ons de schrille
tegenstelling bewust worden, waarin wij zoo tegenover de overige kultuur zijn komen
te staan, om er de oorzaken van na te sporen, om ook dan niet te bewonderen, gelijk
een moderne snob in extaze staat voor de krabbels van den oermensch op de wanden
van zijn rotshuis.
Wij zitten ook nog te zeer verstrikt in de schoonheidsidealen van het
latijnsch-hellenistisch klassicisme, dat immers de kunst van een Shakespeare nog
barbaarsch noemde en die van een Lopez de Vega, een Calderon of zelfs een Dante
als l'enfance de l'art beschouwde. Wel zijn we tot ruimer opvattingen doorgedrongen;
wel blijft de gouden dix-septième siecle voor ons geen eenig toonbeeld meer van
voortreffelijkheid; wij hebben

(1) De vergelijkingen werden ingegeven door G. BROM, a.c. blz. 236-237; daar ook de aanhaling
uit VAN VLOTEN.

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

921
de Schoonheid leeren erkennen en begroeten ook in andere vormen en langs andere
wegen. Maar de geest der Renaissance leeft nog krachtig in ons. Wat niet beteekent
dat wij die veroordeelen zouden: zij is in vele opzichten een noodzakelijke
vernieuwing der Kunst geweest; en degenen die haar nu verachten of versmaden
toonen zich weinig dankbaar voor het zeer vele Schoone dat zij ons geschonken
heeft. Maar een al te eenzijdig dweepen met hare Schoonheidstheorieën belet nog
velen, tot op onze dagen toe, aan de kunst, de wetenschep en het leven der
Middeleeuwen de hulde te doen, die hun rechtmatig toekomt. Dit is vooral het geval
op het gebied der woordkunst, waar de Renaissance zich 't krachtigst handhaven wil
en zich 't ongaarnst uit haar alleenheerschappij verdringen laat.

Wat wij al voortreffelijks bezitten.
Wie zich dan tot de studie van onze Middelnederlandsche woordkunst heeft gezet,
komt onder den druk van velerlei traditie te staan, die opvattingen en
waardebepalingen heeft vastgelegd, waarvan men zich niet zoo gemakkelijk vrijmaakt.
Slechts langzaam vindt de wetenschap de juiste oosting terug, van waar uit zij de
schoonheid dier vervlogen tijden beschouwen moet. En dan, in de onmiddellijke
aanraking met de werkelijkheid, buiten alle traditie om, naproevend wat daar als
Schoonheid wordt aangeboden, daagt allengs het klare inzicht op, in de vele pracht
die wij ook hier bewonderen mogen, en grijpt een gevoel van fierheid ons aan, om
het vele voortreffelijke, dat ook zelfs onze bescheiden, en daarom al te miskende
middelnederlandsche woordkunst heeft voortgebracht.
Dan groeit in ons tot een blijde verrassing de levendige bewustwording, dat wij
ons op vele gebieden van de middeleeuwsche kunst in de volkstaal over heel wat
heerlijks verheugen mogen. Inderdaad, in vele vakken van het toenmalige
letterkundige werken bezitten wij het meesterstuk. Zoo mogen wij roemen op het
meesterstuk in de dierennovelle: de Reinaert. Dit is mij in den laatsten tijd uit een
herhaalde vergelijking met het Fransch bijzonder duidelijk geworden: welke ook de
verdiensten mogen zijn van Li Plaid, die meer in bijzonderheden dan in bouw en
uitwerking liggen, onze Reinaert overtreft die telkens ontegensprekelijk, zoowel in
de geheele constructie als in de afzonderlijke
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onderdeelen en episoden, die met immer opnieuw verrassende, bewuste, ik had haast
gezegd klassieke kunst behandeld zijn. Op het gebied van het epische heiligenleven:
in welke taal bestaat er iets, dat kan vergeleken worden bij onze Lutgaert, die ook
helaas! slechts gedeeltelijk is bewaard: een echt kunstwerk, uit de volle mystiek
geboren, dat zelfs met zijn verstechniek de Renaissance drie eeuwen voorafgaat. Op
het gebied van het evangelisch verhaal, iets eenigs in geheel de middeleeuwsche
letterkunde is ons van den Levene ons Heren: zoo zuiver in zijn gave soberheid, zoo
werkelijk-aangevoeld, zoo innig doorleefd, waarvan de oorspronkelijke redactie,
zooals wij die uit een vergelijking van de dertiendeeuwsche fragmenten met de
vijftiendeeuwsche omwerking kunnen vermoeden, nog de wat de
uitwendig-realistische beschrijvingen van later miste en veel minder
gevoelerigsentimenteel van toon was(1). En om dit hierbij al dadelijk te vermelden,
is er wel een vertaling van de Evangeliën, die, als het zoogenaamde Limburgsche
Leven van Jezus, dat waarschijnlijk oorspronkelijk West-Vlaamsch was en reeds in
de XIIIe eeuw bestond(2), zoo de persoon en de leer van Jezus als in directe aanraking
tot in de diepste ziel van den lezer binnen voert?(3)
Bij de epische legende mogen wij wijzen op een kunstjuweel als Beatrijs: die de
wereldliteratuur heeft veroverd(4), die haar nog bezielt, die daar nog boven uitstraalt
in al den ernstigen eenvoud van haar tragische menschelijkheid. En waar heeft het
wereldlijk drama in die vroege eeuwen hoogten bereikt als in onze zoogenaamde
abele spelen, met hun eeuwig oude en eeuwig jonge thema van de overmacht der
liefde, geen zwak voorspel inderdaad van het moderne drama! Al staat het tooneel
der rederijkers wat ver van onze begrippen over dramatische kunst, ook daar treffen
we werken van zuivere Schoonheid aan. Welke literatuur bezit een moraliteit als
onze Elckerlijc(5)?

(1) Zie nu de uitg. door Dr. W.H. BEUKEN, Purmerend, 1929; vgl. mijn beoordeeling in Ons
Geestelijk Erf, 1929.
(2) C.G.N. DE VOOYS in Tijdschr. voor Nederl. Taal- en Letterkunde, XLIII (1924), blz. 219
en vlg.
(3) Zie de vertaling door T. VAN KERSBERGEN met een inleiding van Prof. J.v. GINNEKEN, S.J.
Nijmegen-Utrecht, 1926.
(4) Vgl. het werk van GUIETTE. La Légende de la sacristine. Paris, 1929.
(5) Dat deze wel oorspronkelijk Dietsch is, zie mijn Geschiedenis van de Oud- en Mnl.
Letterkunde. Brussel, 1928, blz. 343.
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Wie eenigszins wil aanvoelen hoe hooge kunst zulk een spel vertoont, vergelijke het
even met de renaissancistische omwerking, waarin het ons langs geleerde omwegen
is teruggekomen als Van Honulus een Schoene Comedie in zes actus: ginds al de
ernst van het groote levensprobleem, de hoofdzaak; hier de vorm, de uitwendigheid,
die den diepen levensinhoud overwoekert, en vooral bewonderd wil worden. En is
't nog wel een mirakelspel, ons Mariken van Nieumeghen, waarvan Prof. Muller vóór
twintig jaar reeds verklaarde: dat hem althans veler waardeering te laag gestemd
klonk. ‘Ik zie in M.v.N., schreef hij, niet slechts een der merkwaardigste, maar een
der voortreffelijkste stukken onzer MEsche dramatische letterkunde, die veelbelovende
lente, die een schooner zomer deed verwachten, dan er aanstonds op gevolgd is;’ dat
door Adama van Scheltema werd genoemd ‘een tot kunst gestyleerde ontwikkeling
van moreele conflicten;’ en door Poelhekke: ‘tooneel van het begin tot het eind,
volop drama naar inhoud en daaruit noodzakelijk ontbloeide vorm.’(1)
De hoofsche lyriek is te onzent niet sterk vertegenwoordigd. Althans dit moeten
wij besluiten uit wat er van overblijft. Maar daar is dan toch al zeer vroeg een dichteres
als HADEWIJCH: al is haar werk ook niet zeer uitgebreid, het is zuivere lyriek, die bij
de hoogste van alle tijden en van alle literaturen moet gerangschikt worden; terwijl
nog van MAERLANT met de beste zijner strophische gedichten zijn tijdgenooten, die
dichtten in de volkstaal, vooraanstapt. Ook bij de latere lyrische dichtkunst, zelfs bij
die van de rederijkers, komen telkens fijnst geslepen parelen met hun ongerepten
glans ons blij verrassen. En heeft zelfs het volkslied, in zijn tweevoudige openbaring,
het wereldlijke en het geestelijke, ook niet bij ons, die volgens 't woord van
Guiaccardini waren I veri maestri della musica, wonderbaar rijk en schoon gebloeid?
zoodat anderen ons ook hier weer het heerlijkste benijden mogen?
Andere literaturen kennen het historische proza in enkele hoogstaande
vertegenwoordigers. Maar kan ons mystieke proza van dat schitterende kunstproza
van HADEWIJCH af, met den grootmeester der mystiek RUUSBROEC en zoo vele
anderen. dit tekort niet ruim vergoeden? Nog steeds komen nieuwe

(1) Vgl. L.C. MICHELS. Mariken van Nieumeghen, in Tijdschrift voor Taal en Letteren, 1927,
blz. 4-5.
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schatten daar onzen rijkdom vermeerderen. Want bijzonder in de mystiek hebben
wij werken voortgebracht van uitstralende schoonheid: bij ons is het, misschien ook
in Engeland, dat de mystiek in de volkstaal is opgebloeid, vanwaar ze zich over
Westelijk Europa heeft uitgebreid, om geheel het godsdienstig leven der Kerk te
doordeezemen en op te voeren. Door de mystiek in 't bijzonder zijn wij in de
wereldkultuur doorgedrongen: hoe veel armer dan zou de westelijke beschaving niet
zijn zonder ons?
Al worden wij nu in andere vakken van de woordkunst elders overtroffen, ook
daar mogen wij veel dat blijvende schoonheid heeft niet voorbijzien. Onze
heldengedichten (zoo verkies ik de Frankische romans te noemen) en onze
ridderromans staan gewis sterk onder Franschen invloed. Van vele zijn ons slechts
fragmenten bewaard, die ons niet altijd in staat stellen over het geheel een rechtvaardig
oordeel uit te spreken. Toch vertoonen sommige dier fragmenten echt epische kracht.
Wij hebben wel geen chanson de Roland; maar het eenige heldengedicht, indien ik
het zoo noemen mag, alleen omdat het met het heldenepos in verband staat, dat in
zijn geheel is tot ons gekomen, Karel ende Elegast, al mist het de bovennatuurlijke
grootschheid en de epische ruimte, is het werk van een echt dichter, die alle literatuur
eer zou aandoen; die zin had voor zielsstemmingen en zielsconflicten en deze in den
nederig voor een hem onverklaarbaar gebod van God neerbuigenden keizer en in
den met onverkreukbare trouw trots alle geleden onrecht zijn vorst aanhankelijken
roofridder, met zekere hand heeft uitgewerkt. En staat Penninc met zijn Walewein
wel zoo ver beneden Chrestien de Troyes? Want ook diens schepping komt op het
hoogste peil te staan, als men daarin niet meer den louteren avonturenroman blijft
zien, maar achter de bont wisselende en door elkander slingerende gebeurtenissen,
op zich zelf toch reeds mooi genoeg, de hooge symbolen ontwaart van de den oproep
onversaagd getrouwe, in 't Land van Wonder zich louterende, door edelmoedige
daden in fiere mannenkracht tot zuivere ridderdeugd zich verheffende, tot de volle
openbaring opgroeiende, in de neerlaag overwinnende, door zelfverloochening en
zelfstrijd zegevierende Liefde? En mag ook Floris ende Blancefloer, al is dit minder
oorspronkelijk, niet eervol vermeld op het gebied van de romantische, sentementeele
novelle?
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Wij hebben wel is waar, geen Dante; wij hebben geen overweldigend genie, die met
één slag de wereld heeft veroverd. Wij spraken ook in de middeleeuwen geen
wereldtaal: de literatuur in de volkstaal kwam tot ontwikkeling, toen de groote
europeesche natiën werden gevormd. Maar wat we ontberen mag ons niet de oogen
doen sluiten voor al het voortreffelijke, dat we toch wel bezitten, als ons eigen
heerlijke, nationale erf.(1)

Bewuste Kunst
Nu zouden wij er vooral den nadruk op willen leggen, dat die woordkunst der
middeleeuwen voorwaar niet was: spel van kinderen, die wat stamelende klanken
onbeholpen bijeenbrengen en als poëzie wenschen op te disschen. Het was in vele
opzichten ten volle bewuste kunst. Dit blijkt ontegensprekelijk bij hare beste
vertegenwoordigers. De poëzie van HADEWIJCH b.v. waar dit al dadelijk treft en
gereedelijk wordt aanvaard, is die van een zich sterk-bewuste dichterlijk temperament.
Het is kunstlyriek in den volsten zin des woords. Niet die van een schooljongen
alleen, die wat kunstprocédés heeft aangeleerd uit een of ander handboek, en zoo
met artistieke pretenties behept is geraakt: maar rijpe, krachtig-gedragen,
eigenmachtige levenslyriek, waar de kunst tot natuur is geworden, omdat ze zóó uit
't volle leven is ontbloeid. En haar proza dan? Ook dit is bewust kunstproza van de
beste soort: dat bij de grootmeesters van de oudheid en bij de kerkvaders is in de leer
geweest, en die leer tot leven heeft gemaakt. Maar dit bewust karakter der
middelnederlandsche kunst spreekt uit zoovele andere werken, die wij al te zeer nog
geneigd zijn als volkspoëzie te beschouwen, met wel mooie zetten en plaatsen, maar
toch onbesnoeid, als een wilde groei. Neemt b.v. den Reinaert. Waarin ligt de
voortreffelijkheid ervan? In de bewuste kunst waarmee het geschreven werd. Wij
hadden

(1) Ik waarschuw uitdrukkelijk tegen alle overdrijving, die men mij zou willen ten laste leggen.
Ik zeg wat ik zeg; niets meer. Tegen de gewone geringschatting onzer middeleeuwsche
letteren, wil ik er alleen op wijzen, dat we toch heel wat voortreffelijks bezitten, wat dikwijls
in de schaduw wordt verdrongen door uitvoeriger werken, als kronieken, die weinig
kunstwaarde hebben. Zelfs onder de mindere dichters en gedichten zijn er nog vele, die met
eer mogen vermeld worden.
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onlangs de gelegenheid om dit in 't licht te stellen(1). Onze Willem heeft de
onbeholpenheid van het slot in 't Fransche Plaid ingezien; zoo heeft hij de ontknooping
geheel om- en afgewerkt, psychologisch in al zijn deelen gemotiveerd, uit de
inwendige noodzakelijkheid der karakters de gebeurtenissen ontwikkeld en tot een
in alle opzichten uiterst merkwaardig stuk kunst opgebouwd. Met dezelfde vaardigheid
heeft hij in het eerste deel de verschillende episoden behandeld, waarvan de beteekenis
niet meer ligt alleen in hun lachsucces, maar die nu ook treffen door esthetische
eigenschappen van de beste soort. In zijn geheel als in al zijn geledingen kan zijn
werk nu telkens de toets der strengste kritiek doorstaan, om steeds door nieuwe
vondsten van esthetiek kunnen te verrassen. En welk bewijs van bewuste kunst, als
de onfeilbare zekerheid waarmede hij alle grof anthropomorphisme heeft geweerd,
om zich boven het peil der gemakkelijke scherts tot de hoogte van blijvende
Schoonheid in zulk een gedicht op te tillen. Neen, Hadewijch is geen uitzondering.
In den Reinaert is mij dit karakter van bewuste kunst in onze middeleeuwsche poëzie
tot een klaarblijkelijkheid geworden, die er het inzicht van geheel is gaan wijzigen.
Waar wij romantisch(2) nog te zeer den man uit het volk zagen staan, die uit de
bezieling der menigte in zijn sterkere ontroering als een bruisende natuurkracht in
wilde cadens en onbehouwen woordenspel, zonder wet noch regelmaat, alles uitstort
wat in hem woelt, rijst daar vóór ons de scheppende maker van schoonheid, van de
Eneit, van Karel ende Elegast af, in den Walewein, de Beatrijs, de Lutgart, tot
Elckerlijc toe: in zoo vele andere, die alleen zoo voortreffelijk zijn omdat een bewust
kunstenaar er te werk is gezeten.
Die bewuste kunst, 't spreekt van zelf, heeft hare graden en vormen. Zoo is b.v.
Veldeke, zelfs in zijn Eneide, geen sterk artiest. Maar dan toch is hij zich zijn kunst
wel bewust geweest. Dit wil ik niet vooreerst afleiden uit de keuze van zijn onderwerp,
noch uit zijn verstechniek. Wel gold hij voor de Duitsche dichters als hervormer;
maar nergens blijkt uit zijn werk dat hij hierin

(1) Versl. en Meded. Kon. Vl. Academie, 1929: Willem als eenige dichter van den Reinaert.
(2) Van het woord ‘romantisch’ wordt vaak misbruik gemaakt. Het is dan alleen van pas, waar
het een der aan de romantische beweging eigene strekking beteekent.
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te onzent zou geïnnoveerd hebben; hij heeft zich veeleer aangesloten bij een reeds
gevestigde traditie. Dit bewust artistiek streven bij Veldeke zie ik voornamelijk in
de wijze, waarop hij zijn Fransch model heeft nagevolgd: met opzet heeft hij al het
te realistische, als het onstuimige, het boven de maat, buiten de orde stijgende willen
vermijden, om de voorname hoofschheid waarin hij zijn gedicht wenschte te houden
in niets schade te doen; om zoo de zedelijkheid. het ethos, te bevorderen, zij het ook
meermaals ten koste van de realiteit of van de diepere menschelijkheid. Wij zijn het
misschien niet allen eens met hem in deze opvatting; wat echter niet wegneemt, dat
ze bij hem opzet was, en literair systeem.
Die bewuste kunst kan verder samengaan met in den vorm de procédés der
volkskunst; als nog in de Eneide, als in Vanden levene ons Heren, als zelfs in den
Reinaert. Zij kan overslaan tot rhetorica, waar de vorm den inhoud overwoekert, als
in veel van de kunst in 't vroede der rederijkers; maar ook in talrijke scheppingen
der didactiek. Hier erkent men gereedelijk het werk van clerken, van geleerden; hier
meent men dan ook, dat eerst de bewuste kunstenaar aan 't woord komt, en stelt men
den ontwakenden man tegenover het onbeholpen kind. Men ziet nog niet in, dat de
strijd voor nutscap ende waer feitelijk was een oorlogsverklaring aan de scheppende
verbeelding, die meer levenswaarheid legt in een roman dan er ligt in de geschiedenis.
Want daarom is het onze groote middeleeuwsche dichters te doen: niet om eenig
toevallig gebeuren, maar om den levensinhoud, dien zij wel kenden; dien zij ook
nastreefden in den daaruit noodzakelijk ontbloeienden vorm. Waar wij dan haast die
kunst niet gaan merken, omdat zij zoo innig met den inhoud is vergroeid, bewijst dit
slechts, hoe werkelijk echte kunstenaars ze zijn geweest.

Naieve kunst?
Maar dan moet het ook uit zijn met heel wat verkeerde opvattingen over onze
middeleeuwsche woordkunst.
De naiveteit der middeleeuwen luidt zoo wat als een spreekwoord. 't Hangt er maar
van af, wat er door verstaan wordt. Want naiveteit klinkt gewoonlijk zooveel als
kinderachtigheid. Waar men echter naiveteit opvat als onmiddellijkheid in de
uitdrukking van een wel sterk, maar toch nog weinig ontwikkeld-,
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geraffineerd-voelend geslacht, als de onbevangenheid, die nog de werkelijkheid kan
aanvoelen in haar natuurlijken groei en in hare ongerepte frischheid. daar komt men
de naiveteit der middeleeuwen veel dichter nabij. Zij waren zelfs in een zekeren zin
alles behalve naief. De XIIe maar vooral de XIIIe, eeuwen waren tijden van kloek,
forsch, toch steeds levend-dynamisch intellectualisme; met een zelfs overmoedig
vertrouwen in de menschelijke rede, dat later tot spitsvondigheid zou ontaarden en,
in de minder evenwichtige tijden die volgden, het apriorisme zou laten hoogtij vieren.
De kunst ook was vooral een kunst van Ideeën, die zich uitte in het symbolisme, dat
het zinnelijke met het bovenzinnelijke verbond, den tijd met de eeuwigheid; dat
boven tijd en ruimte uitsteeg in een hoogere werkelijkheid. Zoo kreeg zij vooral een
ideëele, symbolische beteekenis. Waar zij dan die symbolen zocht in de werkelijkheid
van het leven of van de geschiedenis, zijn wij al te geneigd alleen deze werkelijkheid,
buiten de symbolische atmosfeer waarin zij gedrenkt was, te zien, om daarnaar de
opvatting van de werkelijkheid bij de middeleeuwers af te meten, en natuurlijk
dikwijls verkeerd te beoordeelen. Met die, wat ik noemen zou, symbolische mentaliteit
der middeleeuwen, vooral der XIIe en XIIIe eeuwen, en met den invloed er van, ook
in latere tijden, moet steeds rekening gehouden worden.
Trouwens, Iersche, Keltische oostersche en neo-hellenistische werken hadden den
drang naar het wonderbaarlijke, het geheimzinnige, nog aangewakkerd, den lust naar
romantische, fantastische verbindingen nog geprikkeld. Ook het gemoed van het
geloovige volk kon niet door de nuchtere feiten uit het evangelie of uit de levens der
heiligen bevredigd worden, en nam uit apocriefe schriften, of uit wonderbaarlijke
verhalen, of uit de eigen verbeelding, wat het behoefde, om de helden van zijn liefde
in de concreetheid van hun leven nader bij zich te brengen. Hoe verre dit als
historische waarheid werd beschouwd is moeilijk uit te maken: daar men wel het
besef had van apocriefe schriften, daar dan ook lang niet alles werd opgenomen,
doch meermaals geschift en uitgeworpen of gewijzigd(1). Veeleer openbaart zich

(1) De apocriefe Evangeliën werden in de M.E. nooit gelijkgesteld met de Canonische Evangeliën;
maar het gemoed en de verbeelding putten er gretig uit, om de heilige gebeurtenissen mee
te leven. Wie zal nu daarom beweren, dat zij dat alles als heusche werkelijkheid hebben
geloofd? Zelfs een werk als de Reis van Ste Brandaen was vooral bedoeld als een ascetische
tocht.
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hier een mentaliteit, die, gewend aan het symbolische, gevoed door het wonderbare
en geheimzinnige, alles aanvaardde wat gemoed, hart, verbeelding kon verzadigen,
zonder dat daarom beslist werd uitgemaakt, of onderscheiden tusschen, wat werkelijk
gebeurd en wat verdicht moest heeten.
Dat op die wijze de natuurlijke lichtgeloovigheid nog werd bevorderd behoeft
geen betoog: het volk neemt gereedelijk als waar aan al wat geschreven is of
uitgebeeld staat; dat de middeleeuwers lang niet zoo critisch en sceptisch waren
aangelegd als wij, wordt gaarne bekend, in een gelijk-gezinde en -geloovige
maatschappij hadden ze ook veel minder redenen dan wij om zich voortdurend af te
vragen hoe ver iets waar kon zijn, en namen ze te goeder trouw aan wat ze ook te
goeder trouw verder meedeelden. Wat echter niet beteekent, dat ze ook bewust alles
voor klinkende munt, als zuivere waarheid, hebben gehouden.

A. - Het geloof aan de verhalende poezie.
Zoo moet op sommige geldende voorstellingen over het geloof, dat middeleeuwers
aan zekere literaire verhalen zouden hebben geschonken, heel wat afgedongen worden.
De chansons de gestes b.v., zegt men, golden als heusche werkelijkheid. Dat zagen
er ongetwijfeld vele lezers en hoorders, dat zag er het groote publiek meermaals in.
En de dichters deden hun best, om hen in dit geloof te versterken. Zij verzekerden
dat zij waarheid schreven, en haalden zelfs hun, latijnsche, bronnen aan. Maar was
het ook zoo bedoeld? En werden ze ook geloofd? In vele gevallen en bij de kenners
gewis niet. Hoe zouden wij zelf, twintigsteeuwers, voor naieven worden uitgemaakt,
wilden latere geslachten ons beoordeelen naar de verklaringen van onze
romanschrijvers? Ook dezen immers beweren waarheid, geschiedenis, te schrijven:
men sla zoo goed als gelijk welken roman open, om er zich van te overtuigen(1). Zoo
ook ging reeds de germaansche scop in zijn heldenliederen zeer vrij met de
geschiedenis om, die hem slechts een thema voor een menschelijk gebeuren bieden
moest. Deden

(1) Een treffend geval, onder vele, is dat van FERDINAND HUYCK. In zijn voorrede zet de schrijver
VAN LENNEP de stelling op, dat niets zoo onwaarschijnlijk kan worden uitgedacht, of het
komt nog gekker in de ware werkelijkheid voor; van welke stelling dan zijn verhaal het
bewijs zal brengen!
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de dichters der chansons de gestes wel anders? Maar de bronnen die ze vermeldden
zijn meermaals fictief; en de dichters van dierenverhalen deden het hun na. En dit
literair procédé der bronnenvermelding zelf veronderstelt een maatschappij, die zich
het fictieve karakter dier verhalen wel bewust was.
Verder: nog in den vollen bloei dier chansons de gestes, omstreeks het midden
der XIIe eeuw, komen de dierenverhalen, komen de hoofsche ridderromans op, met
de onmogelijke avonturen om Koning Arthur en zijn Tafelronde. Zullen wij nu gaan
meenen, dat de dichters van zulke stof, de hoorders van zulke wonderdaden, die als
geschiedenis hebben beschouwd, wanneer wij zien hoe achter al die avonturen de
hooge symbolen schuilen? En wat al frissche, opgewekte fantasie steekt er niet in
de drolerieën van hun verluchtingen, in de monsterwezens van hun versieringen!
Zulke kunstenaarsgeslachten zijn toch werkelijk niet meer zoo kinderachtig-naief
geweest. Trouwens, die opvatting van den dichter als schrijver van werkelijkheid,
zoo echt romantisch en late nawerking der romantiek, moet van zelf wijken, naarmate
de scheppende kunstenaar in eer wordt hersteld(1).
Dat onze dichters, als b.v. van Karel ende Elegast, van den Walewein, van den
Reinaert, enz. de dupen zouden zijn geweest van hunne verbeeldingen. zal wel
niemand, meen ik, in allen ernst beweren. Met de opkomst echter der patricische
burgerij, die andere idealen nastreefde, ging de zin voor verbeelding en fantasie, in
die kringen vooral, verloren. De nuchtere, verlichte burgers zullen er zich aan ergeren,
en al die scheppende kunst als leugen en bedrog verafschuwen. Zij wilden waarheid.
En gewis waren er toen, als reeds in de Xe eeuw, als te allen tijde, nog anderen, die
het leven der heiligen en dat van Jesus, als waarheid aanprezen boven alle verdichting,
boven alle boerde en ledichede, waar immers geen waerheit, geen vroetheit, aan was.
Zoo deden ook die verlichten. En wat zij dan als waarheid voorhielden, grenst soms
aan het onbegrijpelijke. Wanneer dan een Boendale b.v. met klem protesteert tegen
den dichter van Karel ende Elegast, dat Carle noit en stal, daar vragen wij ons af
langs welken kant de naieven moeten gezocht worden.

(1) Wat niet wegneemt, dat vooral de oudste chansons de gestes aanspraak konden maken op
geschiedkundig gebeuren; als zij ten minste nog een kern geschiedenis bevatten.
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B. - Aan het exempel.
Waar de zin voor verbeelding en fantasie verzwakt, zal de lichtgeloovigheid, als in
de latere mlddeleeuwen, wel groeien. Maar wie zet het vrije spel van gemoed en
verbeelding stop? Ook de druk van het didactische vermocht dit niet, al was dit spel
dan nog ten slotte gesteld in den dienst van de nuttige leering. Dat geldt tot zelfs op
het gebied van het godsdienstig exempel. Om te besluiten dat, wat door ons
beschouwd wordt als de werking van een kinderlijk-vrome fantasie, voor den
middeleeuwschen mensch steeds volle waarheid was, door de feiten ontwijfelbaar
bevestigd, moet men de levende werkelijkheid miskennen, die zich veel ingewikkelder
voordoet. Daar ligt al de afstand tusschen, die gaat van het sceptisch afwijzen, langs
het oogluikend laten-begaan, langs de vrome bewondering, de esthetische genieting,
de inschikkelijkheid voor geoorloofde stichting, die geen onbetamelijke kritiek moet
duchten, de om de hoogere, verborgen waarheid bereidwillige aanvaarding, tot het
onwankelbaar gelooven van de feitelijke gebeurtelijkheid.
Door de humanisten werd in de geschiedenis op uitgebreide schaal bedrog gepleegd,
in den dienst van allerlei nationale, gemeenschappelijke of private belangen. Maar
ook reeds door de middeleeuwen: bewust en opzettelijk. Echter, indien ik het zoo
met eenige schakeering mag uitdrukken: hier werd eerder veel gelogen(1). Men ergere
zich niet al te zeer aan dit feit. Er werd in 't bijzonder veel vroom gelogen: indien
men nu liegen heeten wil: door een vroom uitgedacht verhaal te stichten. Want nooit
heeft men bewezen, dat het exempel, zonder de overtuiging dat

(1) Daarom moet men steeds op zijne hoede zijn om een middeleeuwsch schrijver op zijn woord
te gelooven. Omdat hij beweert dit met eigen oogen te hebben gezien, dat met eigen ooren
te hebben gehoord, dat andere met eigen handen te hebben getast, is dit nog op verre na geen
bewijs dat het ook werkelijk zoo was. Dat was dikwijls een procédé om soms de meest
onmogelijke dingen de wereld in te zenden, om een avontuurlijk verhaal te doen lezen. Soms
schreef men eenvoudig uit andere schrijvers af, met handhaving van het persoonlijke karakter
van het eerste verhaal, hetzij deze eerste schrijver werkelijk getuige was geweest van het
door hem verhaalde, hetzij die ook het eenvoudig verdicht had. Men had in de middeleeuwen
nog primitieve begrippen over literair eigendom; maar ook over geschiedkundige waarheid
en, wat wij noemen zouden, eerlijkheid. Men ging er tamelijk vrij mee te werk; en
veroorloofde zich gaarne wat opsnijerij, als 't maar boeien of interesseeren of stichten kon;
of ook nog om allerlei andere redenen. Zoo werden geschiedkundige gebeurtenissen eenvoudig
volgens oudere verhalen naverteld, gelijktijdige feiten naar 't model van andere verdicht.
Levens van heiligen werden vervaardigd met motieven, niet alleen uit de hagiographie, maar
ook uit het epos ontleend. En wat te zeggen van zoo vele verdichte reisverhalen? Wij kunnen
er hier niet verder over uitweiden; het volsta er hier de aandacht op te hebben gevestigd. Men
zal mij opwerpen, dat op die wijze de historische kritiek tot scepticisme veroordeeld wordt.
Ik meen inderdaad, dat een zekere dosis van scepticisme tegenover middeleeuwsche
getuigenissen geboden is. Men zal in alle geval beginnen in te zien, dat de middeleeuwsche
maatschappij niet zoo eenvoudig-naief geloovig was, als gemeend wordt. Het feit ook dat
de geschiedenis als wetenschap nog weinig gescheiden werd van de verhalende poëzie droeg
er niet weinig toe bij, om literaire procédés ook in de geschiedenis te bevorderen.
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het zoo werkelijk gebeurd was, zijn waarde zou hebben verloren. Het was steeds
voornamelijk bedoeld als stichting. De symbolische mentaliteit der middeleeuwen,
de drang naar veraanschouwelijking van abstracte begrippen en leerstellingen voerde
predikers en vrome schrijvers er toe, om die op concrete wijze in een voorbeeld uit
te werken. Door het Ave Maria b.v. vereert men O.L. Vrouw: hoe die vereering
aanschouwelijk voorgesteld? Door een prachtigen koninklijken mantel, dien de vrome
Maria-vereerder met zijn Ave's voor zijn Moeder weeft. Of nog door een kroon, een
hoet van rozen, dien hij om het hoofd van zijn Moeder vlecht. Zou zelfs Corn.
Everaert, bij 't exempel van den clerck, wiens Ave's zich tot een kroon om het hoofd
van Maria gingen strengelen, zich die allegorische beteekenis niet meer zijn bewust
geweest, toen hij dit Maria-mirakel in zijn Spel van Maria Hoedeken met uitsluitend
allegorische personnages op 't tooneel bracht?
Zijn waarde als stichting bleef 't exempel dan ook steeds behouden; waarom de
lezing er van door vrome schrijvers werd aanbevolen boven die van romans, waarin
immers geen sielentroest kon gevonden worden. Daarin lag ten minste een schoone,
verheffende waarheid; terwijl romans slechts verderfelijk voor de ziel moesten zijn.
Maar was het exempel daarom ontwijfelbaar gebeurd? Dat moge in 't algemeen voor
het volk hebben gegolden, zooals nu nog het volk zelfs in romans werkelijke
geschiedenis wil zien. Het volk zal wel moeilijk tusschen symbool en werkelijkheid
onderscheid hebben gemaakt. En velen, ook buiten het volk, stelden zich niet eens
die vraag, zoolang het exempel maar stichtte Het woord ‘exempel’ zelfs voor
dergelijke verhalen wijst er op, dat men die veeleer beschouwde als een letterkundig
‘genre’,
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als leerzame verhalen, met een zedelijke strekking, om als aanmoedigend opwekkend,
of als waarschuwend, afschrikkend voorbeeld te dienen(1), of dit verhaal nu ware, dan
wel slechts verdichte geschiedenis bevatte. Maar ook in de middeleeuwen waren er
velen - gewis niet zoo talrijk als in onze verlichter dagen - die de exempelen en
dergelijke verhalen beschouwden ongeveer zooals wij nu en ze dan ook afkeurden,
gelijk van de vroegste tijden af de leiders van 't christene volk opkwamen tegen die
somnia en deliramenta poetarum, waar het beroep op het geloof van het volk tot
allerlei wan- en bijgeloof aanleiding geven kon. Zou een dichter als die van Beatrijs
niet geweten, niet vermoed hebben, dat hij slechts verdichting bood? Ik meen wel
van ja: verdichting die een hoogere waarheid uitbeeldt, verdichting toch, waarom hij
haar ook zoo geheel vrij gemaakt heeft tot een werk van schoonheid. En 't komt me
voor, dat onze studie der middeleeuwsche kunst nog te zeer onder den druk van dit
vooroordeel staat, wanneer hier en in zoodanige verhalen, als zelfs in de lyrische
poëzie, die meest een persoonlijke beleving beweert uit te drukken(2), naar een ware
gebeurtenis wordt gezocht, wanneer niet veel meer gerekend wordt met de vrije,
scheppende verbeelding. Wat mij betreft, ik meen dat de dichter van Beatrijs, als
zelfs vele schrijvers van exempelen, evenmin geloofd hebben aan, of liever
bekommerd zijn geweest om, de feitelijke echtheid van het door hen verhaalde, als
de dichters van Floris ende Blancefloer, van de Arthurromans of, om bij de mirakels
te blijven, van Mariken van Nieumeghen(3). Laten sommigen al bewust hun fantazieën
spelen in het land van Koning Wonder, of anderen in de wazige ruimten van droom
en vizioen, veel meer werd daarin geschreven dan uitdrukkelijk bekend wordt.

C. - Het historische inzicht.
Nog in een ander opzicht, meenen wij, moeten wij onze begrippen over de naiveteit
der middeleeuwsche dichtkunst wijzigen. Gewis hadden onze voorouders niet den
geschiedkun-

(1) Aldus zelfs, zeer juist, Mnl. Wdb. i.v. exempel.
(2) Ja ook daar moet veel meer fantasie en ook conventie aangenomen worden.
(3) Al beweert ook deze nu nog zoo stellig: so is dit ghebuert hier te voren, sonder faute, al eest
dat den menigen luegelijc dinct (1128-1139).
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digen zin, dien wij nu bezitten; gewis misten zij het historische inzicht in de
verscheidenheid der volkeren en kulturen, waarmee wij nu zijn verrijkt. Maar ook
hierin, laten we niet voor onbeholpen naiveteiten nemen wat bij hen bewuste kunst
is geweest.
Zoo verplaatsen zij de helden van hun scheppingen in hun eigen tijd en omgeving.
Jesus en Maria leven in hun midden, opgegroeid uit hun eigen volk. Boven den stal
van Bethleem, met een altaar als kribbe, - en wat wordt die stal al niet! - hangt het
kruisbeeld; Maria draagt een met goud en paarlen stijfstaande dalmatiek, te midden
van een weidsche kathedraal, of bidt haar rozenhoedje. De Joodsche overheden
worden bisschoppen, de romeinsche soldaten ridders; de grooten der oudheid graven,
hertogen, koningen en keizers uit de middeleeuwen. Zullen wij nu gaan meenen dat
onze kunstenaars zich deze en dergelijke anachronismen niet bewust zijn geweest?
Maar zij stoorden er zich niet aan, en zij hadden gelijk. In sommige gevallen erkennen
wij gaarne het symbolisme. Waarom niet in andere? Hun symbolische mentaliteit
verhief ze ook hier boven den tijd en boven de ruimte, in het rijk der ideeën, waar
zij in 't concreet bepaalde het absoluut blijvende uitbeeldden. Kunst is uitbeelding
van Schoonheid: wat zij weergeven wilden was de majesteit van de Moeder van God,
of de Heerschappij van haar smeekende Almacht, of de innige vroomheid van haar
verkeer met God, of haar goddelijk Moederschap, of zelfs de geheele economie van
't Verlossingswerk, in beelden die spraken tot gemoed en hart, in aangrijpende
onmiddellijkheid. Zij gingen niet naar het toevalligtijdelijke, maar naar het
wezenlijk-eeuwige, niet naar de uitwendige verschijning, maar naar de inwendige
idee; of liever in 't concreet-tijdelijke naar het wezenlijk-blijvende. Expressionnisme
zoo men wil, gemeenschapskunst ook: en wellicht kan ons moderne expressionnisme
en onze moderne gemeenschapskunst nog wel in de leer gaan bij onze middeleeuwers,
al ware het slechts om de idee niet te verwarren met de abstractie, om de levendige
uitbeelding niet te maken tot een buitensporige terging van allen smaak en van alle
schoonheidsgevoel, dat ook in de verschijning wil geëerbiedigd worden. Want de
anachronismen der middeleeuwers zijn nooit zulk een uitdaging geweest: zij bleven
de uit den levensinhoud noodzakelijk opbloeiende schoone vorm.
Zoo, meen ik, moeten vele anachronismen ook in onze middeleeuwsche woordkunst
opgevat worden. Ongetwijfeld is dit niet
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altijd het geval; gereedelijk geven wij toe, dat ook meermaals onbeholpenheid moet
aangenomen. Maar wij doen de middeleeuwsche kunst geen hulde, waar wij alles
op rekening zetten van een argelooze speling van een kinderlijk vernuft. Wij vragen
geen bewondering voor wat geen bewondering verdient, als voor sommige exempelen
en liederen, of spelen van rederijkers. Waar die niet aandoen door inwendige
schoonheid, waar ze geen openbaring zijn van het eeuwig leven der menschheid,
wordt ook niet gevraagd, dat iemand ze loven zou. Het kinderachtige blijft het
kinderachtige en wordt nooit kunst, ook niet in de middeleeuwen. Eenvoud, naiveteit,
zoo men wil; maar die geboren is uit de bewondering in de onmiddellijke aanraking
met de Schoonheid, die wij in den slenter van 't leven voorbijgaan, maar die opwelt
in directe oprechtheid uit een schoon-, een diep-, zij het ook nog weinig
individualistisch-verwikkeld, nog eenvoudig-spontaan-levend menschenkind. Zonder
die levensopenbaring geen kunst. Met die levensopenbaring in den noodzakelijken
vorm, ook al is die in vers en woord wat onbeholpen (want de vorm is niet de
verstechniek noch de woordenschat) kan zelfs hooge kunst ontstaan; al zullen wij
dan, als in de volkspoëzie, telkens weer moeten betreuren, hoe een grooter
meesterschap over vers en taal er slechts de kunstwaarde van zou hebben verhoogd.

Kunst uit natuurdwang.
Een kunst van echte dichters was die van velen onzer middeleeuwers. Kunst geboren
uit natuurdwang: uit de volheid van hun schoonheidsdrang. Mooi hebben, jawel,
sommige onzer didactische schrijvers daarover verhandeld. De plaats uit Jan Boendale
is bekend:
Wie recht dichter wesen sal,
Dat moet hem meest ofte al
Van naturen in sijn gheboren...
Een rechte dichtere, God weet,
Al waer hi in enen woude,
Dathi nemmermeer en soude
Van dichtene hebben danc,
Nochtan soude hi herde lanc
Sonder dichten daer gheduren.
(Lekenspieghel, 297, 334).
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Zeer waar. En toch zijn deze verzen van geen dichter. En toch was poëzie voor Jan
Van Boendale vooral nuttig tijdverdrijf. Dat was ze voor velen uit de didactische
school en onder de rederijkers. Daarom staat ook hun poëzie gewoonlijk laag. Die
natuurdrang treft me, zonder dat ze 't mij uitdrukkelijk zeggen, veel meer in onze
vroegere dichtkunst. Als ik b.v. verzen hoor als dezen aanvang van Beatrijs:
Van dichten comt mi cleine bate.
Die liede raden mi dat ict late,
Ende minen sin niet en vertare.
Maer om die doghet van hare
Die moeder ende maghet es bleven,
Hebbic een scone mieracle opheven...

dan jubel ik het reeds bij 't eerste vers van vreugde uit: hier is een dichter aan 't woord,
wien 't dichten natuurdrang is! Een natuurkracht, dat was de poëzie voor Hadewijch:
als Minne porret in mine siele, zegt zij, dan schreef ze. Dat was ze voor Anna Bijns.
Maar dat was ze ook voor Willem van den Reinaert; dat was ze voor Penninc; dat
was ze voor van Maerlant in zijn beste oogenblikken, dat was ze voor de zoo vele
grooten uit de vroegste periode onzer letteren; maar steeds minder in de volgende
tijden; al blaakt ze nog wel op bij sommige rederijkers, en doet ze er de boeien
springen van hun vormelijke kunstideaal. Dit non possumus non loqui maakt de
dichters die staan op zich zelf.
Onze middeleeuwsche woordkunst, zegt men, was sterk internationaal. Dat was
zij voornamelijk in de didactiek, waarom inzonderheid hare hekeldichten nooit als
een zuivere spiegel van middelnederlandsche toestanden mogen beschouwd worden.
En de geheele samenleving was doordrenkt met internationalisme, door de vereeniging
in het groote katholieke geloof. En toch is weer de beste kunst uiting en openbaring
van den dietschen geest, die zelfs op het godsdienstige zijn eigen, diepen stempel
drukt. Zij was een kunst voor den mensch van zijn tijd en van zijn volk. Wij waren
mooi op weg met onze liederen, met onze abele spelen, zelfs met de mysteriespelen,
de moraliteiten en spelen van sinne, een eigenaardige nationale kunst op te bouwen.
waarin de levensinhoud het winnen zou over de uitwendige versiering, waarin de
acuutste problemen en de voor den mensch gewichtigste
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vragen in scherpe conflicten konden uitgewerkt worden. Hoe mooi had de
Renaissance, in plaats van er mee af te breken, die kunst integendeel kunnen zuiveren,
verlevendigen, individualizeeren, verdiepen, met allen eerbied voor den eigenen,
toch echt nationalen levensinhoud die zij bood.
Onze middeleeuwsche kunst, zegt men nog, is vertaling en navolging. Zij is dit
weer meermaals in de didactiek, nu uit het latijn. Zij is dit in vele romans. Maar ook
hierin heeft de vertalingstheorie veel van haar veld en van haar beteekenis moeten
verliezen. Dat wij in onze epische dichtkunst in sterke mate, als alle landen van
Europa, afhankelijk zijn geweest van Frankrijk, staat vast. Hoeveel echter de Fransche
aan de oud-Frankische te danken heeft, hoever hier tusschen beide literaturen
wisselwerking mag aangenomen worden, is nog niet uitgemaakt, al spreekt veel er
voor. De invloed van Duitschland of van Engeland is bij ons gering geweest, terwijl
wij integendeel den aanstoot hebben gegeven tot den opbloei der Duitsche kunst in
haar bloeitijdperk, en ook de Engelsche aan ons schatplichtig gemaakt. Bij dit alles
blijft: 't hoogste en 't heerlijkste dat wij bezitten behoort ons toe en is oorspronkelijk
dietsch. Waar ze hun eigen wegen gaan, zijn onze dichters op hun best. En zelfs de
Reinaert, in dat deel dat zeker uit het Fransch werd nagevolgd, kan moeilijk als
zoodanig beschouwd worden, omdat Willem 't ruwe, onbehouwen materiaal dat hem
daar geboden werd tot iets geheel nieuws en prachtigs heeft afgewerkt. Laten we dat
dan toch veel liever onthouden, daaraan waarde en beteekenis gaan hechten, in plaats
van onze aandacht te blijven wijden aan wat ons uit den vreemde komt. Wat wij
eigens bezitten is schoon en rijk genoeg.

Persoonlijke kunst.
Wat blijft er dan nog over van de gewone aanklacht, dat onze middeleeuwsche
woordkunst zoo onpersoonlijk zou zijn? Wel zag een man als Kalff zich reeds
genoodzaakt toch eenige persoonlijkheden te erkennen; maar oh! zoo vaag, zoo
schemerachtig! De meesten, meende hij, zijn slechts namen. Laat dit nu waar zijn;
we weten inderdaad juist van de beste onzer dichters weinig meer dan hun naam:
Willem die Madocke maecte; soms niet eens hun naam, als van de dichters van
Beatrijs, van Elckerlijc, van Mariken

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1929

938
van Nieumeghen; van anderen kunnen we enkele levensbijzonderheden vermoeden,
niet eens met zekerheid achterhalen: wat weten we wel zekers van Maerlant? Jan
Boendale is ons al veel beter bekend, en Dirc Potter ook, en Cornelis Crul eveneens,
en zoo velen die geen groote, of zelfs hoegenaamd geen persoonlijkheid zijn. De
kennis van hun levensloop maakt immers de persoonlijkheid niet uit. En de sterkste
persoonlijkheden onder onze middeleeuwsche dichters zijn misschien de minst
bekende.
Op dit onpersoonlijke echter had G. Kalff geheel de ontwikkeling van onze
middeleeuwsche woordkunst gebouwd. Zijn indeeling volgens de standen had geen
andere beteekenis: ‘Gedurende de XIIIe eeuw, zegt hij, had het algemeene de
bovenhand op het bijzondere, het samengestelde op het enkele, de stand op het
individu. Het leven heeft zich toen standsgewijze geuit. En zoo bevat de poëzie in
hoofdzaak uitingen niet van individuën, maar van standen. Daarom mag zij
standenpoëzie heeten’.
Intusschen zijn latere geschiedschrijvers, die zich door G. Kalff hadden laten op
sleeptouw nemen, toch ook tot bezinning gekomen. En al ben ik het nu nog weinig
met hem eens over de wijze waarop hij sommige persoonlijkheden ziet, toch verheugt
het mij J. Prinsen te hooren verklaren: ‘Uit menig middeleeuwsch werk leer ik beter
het aparte, het typische van den auteur als mensch en als kunstenaar kennen dan uit
heele rijen moderne romans en gedichten, die geboren zijn onder de zegeningen van
den persoonlijkheidscultus der moderne tijden.’(1) Ja, daar zijn onder onze vroegere
dichters persoonlijkheden: daar zijn er groote, daar zijn er kleine; voor de kunst
beduidende en onbeduidende: en toch persoonlijkheden, die zich geven in hun werk.
Die persoonlijkheid mist gewis het gecompliceerde, het nerveus-gejaagde, ik had
haast gezegd het neurasthenieke, van ons modern individualisme. Zij blijft ook, als
alle groote kunst, meer in voeling met de gemeenschap. Zij zondert zich niet af, stelt
zich niet tegenover de gemeenschap, sluit zich niet op in uitzonderlijkheid. Zij wortelt
in het algemeene, daarom niet het abstracte, als geheel het Middeleeuwsche denken
naar het algemeene ging en naar de synthese.

(1) De standenindeeling voor de Middeleeuwsche literatuurgeschiedenis, in de Gids, 1920, III,
blz. 128.
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Zij leeft dan ook uit het algemeen-menschelijke, dat ze sterk in zich opneemt en als
een eigen stuk groot, schoon leven uitdrukt. Zoodat, waar wij naar haar luisteren,
wij plots als aan ons zelven geopenbaard worden in de diepste strevingen of behoeften,
in al de pracht, maar ook in al de ellende van onze menschelijkheid.
Toch wordt de standenpoëzie, al heeft ze, met de erkenning der persoonlijkheid,
weinig reden van bestaan meer, nog niet geheel opgegeven. Men tracht ze wat anders
voor te stellen: ‘De persoonlijkheid, zegt Prinsen, openbaart zich door heel onze
westersche beschaving heen zoodanig, dat we ze in drie groepen zouden kunnen
indeelen, die ieder de bijzondere houding uitdrukken, welke het individu tegenover
het zijnde aanneemt. Zoo gaan er door onze literatuur drie hoofdlijnen:
Hadewijch-Gezelle, Assenede-Boutens, auteurs van den Reinaert - Heyermans, in
eindelooze variatie, maar telkens toch weer met denzelfden hoofdtoon. Ieder van die
groepen vindt gedurende de middeleeuwen hoofdzakelijk en in het algemeen het
meest veilige en passende terrein voor zijn uiting in een der standen’.
Zoo blijft dan de theorie althans voor de middeleeuwen gehandhaafd: er zijn drie
houdingen tegenover het zijnde, waardoor drie groepen van kunstenaars ontstaan.
In de middeleeuwen vallen die groepen, hoofdzakelijk en in 't algemeen, samen met
de standen. En men zegt: ‘In de middeleeuwen wordt de geestelijke poëzie wel niet
uitsluitend, maar toch hoofdzakelijk beoefend bij hen die leven in de bescherming
der kloosters en der kerk.’ En dadelijk komt het bij ons op: b.v. de ridder H. Van
Veldeke, met zijn St Servaes, de burger van Maerlant met zijn St Franciscus, zijn Ste
Clara, zijn vele godsdienstige strophische gedichten! En leefden in de middeleeuwen
niet zoo goed als allen in de bescherming, zoo al niet der kloosters, dan toch der
Kerk? Was niet geheel het leven doordrenkt met godsdienst? Kon dan geestelijke
poëzie niet beoefend en gegeerd worden bij allen? Dit was zij dan ook. ‘In de
middeleeuwen, zegt men nog, vond de man... met de ideale verbeeldingen zijn
natuurlijk milieu... in de ridderwereld.’ Hoe weet Prinsen dat, als we onder de dichters
van ridderromans zelfs geestelijken vermoeden, als een pastoor Hein van Aken de
Rose bewerkte, en een ander, Lodewijk van Velthem, de Arthurromans compileerde,
als in de kringen der geestelijkheid die schreven voor het volk tegen de ridderromans
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ook reeds in de XIIIe eeuw werd opgekomen?’(1) En wat weten we ten slotte wel over
den stand van de meeste onzer dichters en over hun natuurlijk milieu? Als we dan
nog bedenken, dat het geestelijke niet als een afzonderlijke groepeering tegenover
het ideale en het reëele kan worden gesteld, daar dit zich op een ander plan, het
godsdienstige, het bovennatuurlijke, beweegt, waartoe zoowel ridders als burgers
behoorden, waarvan geheel het leven doortrokken was(2), wat blijft er dan van die
groepeeringen nog over, als, wat allen weten, dat er een realistische en idealistische

(1) De toepassing der theorie op de zoekers naar werkelijkheid wordt door Prinsen niet gedaan.
Die zouden hun natuurlijk milieu bij de burgers hebben gevonden. Als de dichter van den
Reinaert? Maar die was naar alle waarschijnlijkheid een monnik! Als van Maerlant? Maar
dan bepale men eens wat men door werkelijkheid verstaat. Want een realist was van Maerlant
allerminst. Hij zocht geschiedkundige waarheid: is dit werkelijkheid? En hoe kan hij ooit in
één groep gebracht worden naast den dichter van den Reinaert?
(2) Hierin ligt het antwoord bij de voor mij verrassende opwerping tegen mijne voorstelling van
den ontwikkelingsgang onzer middeleeuwsche woordkunst. Als ik de derde golving noem
die van het volk, zegt men, dat ‘in de rederijkerskringen de geestelijken meermaals als leiders
eene hoofdrol speelden (Prof. C.G.W. DE VOOYS. De Nieuwe Taalgids, 1929, vo afl. blz.
265). Gewis, maar die geestelijken behoorden toch ook tot het volk; of liever, hunne kunst
was toch ook geboren uit en bestemd voor een maatschappij waarin dit volk, de nieuwe
burgerij, was opgekomen en zijn invloed deed gelden. En was niet geheel het leven der
middeleeuwen doortrokken met godsdienstzin? En waar is die specifiek-geestelijke literatuur
dier geestelijken. Misschien de refereinen van van Styevoirt? Men bedenke verder wat we
zeggen in den tekst hierboven. De opwerping komt voort uit een onbewuste toepassing van
de standentheorie. Men zegt ook nog: dat ‘reeds in de vorige periode het tooneel, het lied,
en zelfs een groot deel van de epiese en didaktiese poëzie evenzeer volkskunst was’. De
opwerping zou alleen bewijzen, dat de door mij geschetste golvingen, zooals ik zelf betoogd
had, wel niet op enkele jaren na kunnen aangegeven worden; ook, dat er ook vroeger wel
kunst gemaakt werd voor het volk, wat van zelf spreekt. En men begrijpe ook wat ik versta
door kunst van het volk, van de menigte, van de gemeenschap: als kunst geboren uit een
door het mondig geworden volk der nieuwe burgerij beïnvloede maatschappij en voor zulk
een gemeenschap van het volk bestemd, gelijk ook het geheele leven zich toen
maatschappelijk, gemeenschappelijk openbaarde. Ik heb zelfs, om zijn dubbelzinnigheid,
het woord ‘volkskunst’ zooveel mogelijk vermeden. Zoo komen dan ook nu eerst het tooneel
en het lied tot hun vollen bloei. En waar is dit groot deel der epiese en didaktiese poëzie van
vroeger, die aldus geboren was uit het volk en bestemd voor het volk der gemeenschap? Ik
verwijs hier eenvoudig naar mijn uiteenzetting, blz. 292, of nu naar mijn Beknopte
Geschiedenis, blz. 102-103. Dit weinige zal voldoende zijn, hoop ik, om voortaan misverstand
te voorkomen.
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richting kan onderscheiden worden? En wat zal, verder, het gevolg van zulke
groepeeringen zijn? Dat b.v. een Hadewijch, die ridderlijk-aristocratische dichteres
bij uitnemendheid, in de geestelijke richting zal komen te staan; dat een Maerlant en
een Willem van den Reinaert als burgerlijke dichters zullen voorgesteld worden, hoe
hemelsbreed ook beiden in hunne kunstopvatting van elkander afwijken en de eene
den anderen als kunstenaar zou hebben, en feitelijk heeft, verafschuwd; dat ook een
Bilderdijk, als een heros, om zijn wijdheid die alles omvatte, omdat hij over alles
dichtte, zal worden verheerlijkt(1).
Daarom: de standen-theorie zet te veel voorop, schept en onderhoudt te veel
misverstand en vooroordeel, waardoor een helder inzicht in feiten en personen, als
in de gansche ontwikkeling onzer kunst, verduisterd wordt, dan dat wij ze ooit als
richtsnoer bij de behandeling onzer letteren kunnen erkennen.
Gewis loopen als een gouden draad in slingerende beweging realisme en idealisme
door onze woordkunst, van de vroegste tijden af. Maar ook het lagere realisme gaat
nog gebaad in idealisme; en het hoogste idealisme versmaadt allerminst de eenvoudige
werkelijkheid. 't Best zelfs slaagde onze woordkunst in de realistische dierennovelle
en in de mystiek: in de mystieke novelle, als in de mystieke lyriek en de mystieke
didactiek. In onze middeleeuwsche woordkunst zien we telkens opnieuw, hoe het
hoogste idealisme aan de nederigste werkelijkheid de hand reikt en de laagste
werkelijkheid nog schouwt naar omhoog; want van 't begin af is ze gericht op het
ethos, de zedelijkheid, in den ruimsten zin; welke neiging zelf noodlottig, ja
verderfelijk wordt, waar ze tot systeem werd opgezet. Mogen wij dit heen- en weeren door elkander-slingeren van realisme en idealisme niet beschouwen als een
openbaring van de Vlaamsche ziel, zooals die zich nog op de andere gebieden der
kunst, en bepaaldelijk in de schilderkunst, uitdrukt: waarin zelfs het vulgair werkelijke
aan de hoogste mystiek wordt dienstbaar gemaakt, als in een Aanbidding van het
Lam?(2) Of liever, mogen wij dit niet veeleer beschouwen als de

(1) Zoo PRINSEN, a.c.
(2) Dit is, dunkt mij, een uiterst merkwaardig verschijnsel in onze middeleeuwsche kunst: dit
innig verband van realisme en symbolisme of mystiek. Zelfs de hoogste mystiek eerbiedigt
de werkelijkheid, die steeds als om haar zelf schijnt behandeld te zijn, en haar eigen natuurlijke
schoonheid behoudt.
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openbaring van het volle katholieke leven, dat de Vlaamsche ziel zoo heerlijk in zich
droeg: dat immers de levensblijdschap niet doodt, maar opwekt; dat vreugde schept
aan de uitwendige, zinnen-gevallige verschijning in woord en vorm en lijn, aan de
speelschheid van daad en beweging, om hun eigen bekoorlijkheid, als om de
openbaring of de symbolische vertegenwoordiging van bovenzinnelijke, goddelijke
Schoonheid; maar daarnaast den dieperen levensernst, met zijn levensplichten en
zijn beproevingen met zijn lijden en strijden, met zijn drang naar het eeuwige Goede
en Schoone, steeds gehandhaafd en bevorderd wil?

De ontwikkeling onzer woordkunst.
De ontwikkeling, en daarmee de algemeene eigenaardigheden, van onze
middeleeuwsche woordkunst zien wij dan als volgt:
Een kunstenaar ondergaat noodzakelijk den invloed van het midden waarin hij
optreedt. Hij moet stelling nemen tegenover het leven, dat hij kent uit de maatschappij
om hem heen. In de veel gelijkvormiger georganizeerde maatschappij der
middeleeuwen was dit nog meer het geval. Nu heeft zich de samenleving te onzent
in drie groote golvingen ontwikkeld, waarmee dan de woordkunst verband houdt:
De latere XIIe en XIIIe eeuwen waren tijden van hoogstaande beschaving. Hoe de
religieuze opbloei in de Xe eeuw, met de ontwikkeling van het godsdienstig gevoel
en de daaruit gevolgde algemeene verdieping en verheffing van het leven, deze
beschaving had voorbereid en gevormd, hebben we elders aangetoond(1). Een eerste
maal komt hier reeds de Renaissance tot heerlijke ontplooiing. De nog tamelijk
eenvormige samenleving van adellijken en vrijen met de ridders en het volk dat er
van af hing en onder hunne bescherming stond, van hervormde, met heiligen ijver
bezielde monniken, van een machtige geestelijkheid, in de Concordia Ecclesiae et
Imperii, draagt dan ook een voornaam, opgewekt, mystiek karakter, met een sterken
drang naar het heldhaftige, het ridderlijke en de daardoor ontwikkelde idealen van
maat, zelfbeheersching, ruimgevigheid, grootmoedigheid; naar het bovennatuurlijke,
het inwendige ook. In dien hoogen stand

(1) B.v. in ons opstel: Op den drempel onzer dertiende eeuw, in Versl. en Meded. Kon. Vl.
Academie, 1926, blz. 819 en volg.
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van beschaving heeft de woordkunst in de volkstaal zich voor goed doen gelden. Zij
is er noodzakelijk op hare wijze een machtige openbaring van, niet slechts in de
heldenpoëzie, in den ridderroman of in de vroegste mystiek, maar zelfs in de potsen
en fratsen van onzen Reinaert. Zoo weerspiegelt dan ook Reinaert I een gansch andere
samenleving, en biedt Reinaert I een gansch andere kunst dan Reinaert II.
In de latere XIIIe eeuw is het burgerlijk patriciaat uit de rijke koopmanschap het
leven dier maatschappij komen beïnvloeden. In die nieuwe maatschappij, waar de
steden en de poorters aan 't bewind komen, waar het idealisme is gedaald, waar kennis
en wetenschap hun bedwelmenden wijn voorschenken aan de jonge, spoedig tot
macht en rijkdom gestegen geslachten, waar de dichters verdrongen worden door de
geleerden, waar ook de leeken voor zich de leiding opeischen in zaken des verstands,
ontstaat de drang naar een kunst, die zich in den dienst wil stellen van de wetenschap
of van wat daarvoor gehouden wordt. Niet meer het leven beeldt zich uit; men gaat
redeneeren over het leven, en dan nog in zijn toevallige (historische, politieke,
maatschappelijke) of abstracte openbaringen. Niet uit den hartstocht des levens in
den hoogen zin des woords is die kunst geboren. Vlaanderen, als steeds, gaat
vooraan(1). Tegen de XIVe eeuw hebben de nieuwe idealen de kunst doordrongen.
Zij overheerschen nu niet slechts in de didactiek, met hare belangstelling in
zedenkundige en historische werken; maar ook in den roman, zelfs op het gebied der
eigenlijke poëzie. De burgerlijke kunst staat in den dienst van het stedelijk patriciaat
of van gelijkgezinden adel, en geeft den toon aan. Voor het eerst dringt de zoo
noodlottige scheiding door tusschen inhoud en vorm: op gelijk welken inhoud gaat
men verzen maken. Maar waar de inhoud niet aandoet door schoonheid,

(1) Hierin ligt het antwoord bij een andere opwerping tegen mijne voorstelling van den
ontwikkelingsgang onzer woordkunst. Men verwijt mij van Maerlant uit het Rijk der
schoonheid te hebben verbannen, hoewel hij toch nog tot de XIIIe eeuw behoort. Maar de
door mij geschetste golvingen hebben, ik heb er herhaaldelijk en uitdrukkelijk op gewezen,
niet overal een uniform verloop gehad. Terwijl hier, als in Vlaanderen, dat telkens omtrent
een vijftigtaal jaar voorafgaat, een eerste golving uitsterft en een nieuwe begint, kan die
eerste elders of bij sommige schrijvers, nog voortgaan, tot de volgende voor goed gevestigd
is. Zoo heb ik van Maerlant geschetst als den baanbreker eener nieuwe kunst, die eerst in de
14e eeuw zegeviert.
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verliest ook de vorm zijne pracht. De zuivere schoonheid luwt, de vorm kwijnt, de
beeldspraak wordt akelig; rythme en vers vallen slap; een nuttige les moet zelfs de
boerde en de sotternie vergoelijken; het subjectivisme dringt door en doet den dichter
buiten zijn onderwerp staan; het begrip zelf van de kunst gaat verloren.
In de XVe eeuw zijn het de ambachten en neringen die naar de oppervlakte der
samenleving zijn doorgedrongen. Terwijl het patriciaat in de aristocratie opgaat,
ontstaat een nieuwe burgerij, uit het volk. De kunst van dit volk, van die burgerij van
ambachtslieden, van de menigte en van de gemeenschap, overheerscht. Dikwijls
spontaan, natuurlijk, direct, in bekoorlijke onmiddellijkheid; zonder sterken drang
nochtans naar schoonheid, die de rederijker nu tracht terug te vinden in allerlei geleerd
geknutsel, waarmee hij zich opsiert en pronkt. Zooals er weelde en overvloed heerscht
in overdadige vormen(1). Kunst uit zulk een gemeenschap opgegroeid en voor zulk
een gemeenschap bedoeld, wordt thans onze woordkunst. Dit is hare macht en hare
verdienste; maar ook hare zwakheid. Onze woordkunst wordt veelmeer de
weerspiegeling van die gemeenschap van het groote volk, minder van de hoogere
burgerij en van de aristocratie. Daarin ligt misschien een oorzaak van haar zoo
bevreemdenden achterstand bij de toenmalige hooge ontwikkeling der andere kunsten.
Wellicht ook omdat een samenleving die gunstig is voor sommige kunsten, de
ontplooiïng van andere in den weg staat, daar de kunstidealen en de kunstmiddelen
lang niet dezelfde zijn: wat overdaad is in de eene, kan rijkdom worden en pracht in
de andere. Ook zou, bij nader inzicht en beter begrip, de kloof tusschen beide wel
merkelijk kunnen toegehaald worden.
Doch meteen geraakt de maatschappij godsdienstig, zedelijk en cultureel ontredderd
en verliest zij haar evenwicht. Ook in den dichter ontstaat tweedracht en splitsing.
Hij mist de kracht om er zich uit los te maken en gaat op in allerlei abstract
getheoritizeer. Waar hij echter de groote obsessies van zijn tijd nog opneemt in de
eeuwigheidsproblemen; of den vollen levensinhoud uitbeeldt

(1) Nog weinig is onderzocht geworden hoe ver de techniek der rederijkers uit den invloed der
muziek moet verklaard worden. Veel van het vers- en rijmgeknutsel in de sinnespelen b.v.
zou met de muziek kunnen samenhangen.
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in treffende onmiddellijkheid; of zich door de schoonheid, als van de
geloofsgeheimenissen, bezielen laat; of ook nog, waar hij in 't branden van den strijd
zijn woord als zijn wapen scherpt in den dienst van wat hij voor levenswaarheid en
voor levensschoonheid houdt(1), daar bereikt hij nog wel hoogten van kunst.
Zóó zien wij de ontwikkeling van onze middeleeuwsche letteren.
Zóó verheugen wij ons in al wat zij heerlijks hebben voortgebracht tot een blijvende
vreugde en een duurzamen roem voor ons volk.
Vlaanderen is steeds een vruchtbare Moeder geweest van Schoonheid, ook in de
woordkunst onzer middeleeuwen Zij heeft zich, met recht, een eereplaats verworven
onder de kultuurvolkeren van Europa.

(1) Dat mijne beoordeeling van de woordkunst der Hervorming en van wat daarmee in verband
staat, bij andersdenkenden, tegenspraak zou uitlokken, wist ik op voorhand. Men mag dan
ook hierbij aan het ‘audi et alteram partem’ herinneren, waar in literatuurgeschiedenissen
juist die altera pars gewoonlijk alleen gehoord wordt. Ik ben er zelf voor uitgekomen dat ik,
als katholiek, die zaken wat anders inzie. Wat daarom niet beteekent: eenzijdig, zelfs te
eenzijdig. Ik sta als katholiek nog in de lijn der groote traditie van de middeleeuwen en weet
daarbij wat de Kerk voorhoudt, wat ze toelaat, wat ze eigenlijk veroordeelt. Ik heb telkens
de redenen aangegeven voor mijn meening: men leze en beoordeele ze, objectief, zakelijk.
Het kan voor mij totaal onverschillig zijn of b.v. de onbekende leek anti-kerkelijk, of deze
of geen rederijker, dit of dat stuk of werk, hervormd moet genoemd worden. Ik zou dit alles
kunnen toegeven, indien de waarheid, waar het bij een wetenschappelijk onderzoek alleen
op aankomt, mij dit toeliet. Alleen protesteer ik tegen de voorstelling alsof, volgens mij, de
Doopsgezinde slachtoffers der Inquisitie geen martelaren mogen genoemd worden, ‘omdat
hun geloof niet het ware was’. Ik ben niet gewoon zulke naïveteiten te schrijven. Men leze
ja blz. 393, of ik daar ergens zoo iets heb beweerd. Ik vrees dat men mij hier wel wat haastig
zal gelezen hebben. Het was allerminst mijn bedoeling iemand te kwetsen. Ik zet eenvoudig
uiteen wat ik als waarheid beschouw.
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Register(1)
Maandelijksche Vergaderingen
16 Januari

Blz. 5

27 Februari

47

20 Maart

87

24 April

133

15 Mei

269

19 Juni

393

17 Juli

Blz. 493

7 Augustus

527

25 September

561

16 October

709

20 November

789

18 December

851

30 Juni: Plechtige Vergadering, blz. 447.

I. - Zaken.
A
Aanwezigen op de Plechtige Vergadering. 447-449.
Amsterdam: Universiteit. Schenkt boeken. 87, 563.
- Academia regia disciplinarum Neerlandica. Mededeeling. 678.
- Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Schenkt boeken. 269.
Antwerpen: Stedelijk bestuur. Schenkt een boek. 791.
- Maatschappij ‘Voor God en Volk’. Schenkt een boek. 564.

B
Barbier-prijs: Historisch roman. Mededeeling. 536.
Batavia: Kon. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
Schenkt boeken. 527, 564.
(1) (Samenstellingen als Koninklijke Vlaamsche Academie, Letterkundige Mededeelingen, Kleine
Verscheidenheden, enz., worden enkel vermeld onder het naamwoord; dus onder Academie,
Mededeelingen, Verscheidenheden, enz.
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Beernaert-prijs. Zie Jaarboek: 1919-1920, blz. 179-183: 1921, blz. 101-102.
NEGENDE TIJDVAK: 1928-1929. a) Ingekomen boeken: 792, 852.
BESTUUR DER ACADEMIE. Bekrachtiging der verkiezing van Bestuurder en
Onderbestuurder voor 1929. 5. - Verkiezing van het Bestuur voor 1930. 797.
Bestuurscommissie. De HH. WILLEMS en JACOBS herkozen tot leden der
Commissie voor de jaren 1929-1930. 273.
- Zittingen. 9.
Boeken (Aangeboden). 7, 47, 87, 134, 269, 393, 493, 527, 563, 709, 790, 852.
Boeken (Aangekochte). 8, 48, 91, 135, 270, 395, 494, 565, 710, 792, 852.
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BOEKERIJ DER ACADEMIE. Jaarlijksch Verslag. 53.
Boury-Fonds. Prijsvraag voor 1930. 534. - Mededeeling. 537. - Ingekomen
antwoord en benoeming van den Keurraad. 856.
Bremen: Stadtbibliothek. Schenkt boeken. 90, 790.
Brugge: Gemeentebestuur. Schenkt een boek. 791.
- Vereeniging der Brngsche Drukpers. Schent een boek. 791.
Brussel: Les musées royaux d'art et d'histoire. Schenken een tijdschrift. 90.
- Koninklijke Legatie van Egypte. Schenkt een boek. 270.

C
COMMISSIEN bij de Academie. Bestendige en andere Commissiën.
***I. - Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal en
Letterkunde.
- Verslagen uitgebracht over de vergaderingen der Commissie. Vergadering van 27 Febr. 51. - Id. van 24 April. 135. - Id. van 19
Juni. 396. - Id. van 7 Aug. 528. - Id. van 16 Okt. 711. -Id. van 18
Dec. 854.
- Verkiezing van Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris voor
1930-1931 (12e Bestuur). 711.
***II. - Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde.
- Verslagen uitgebracht over de vergaderingen der Commissie. Vergadering van 27 Febr. 51. - Id. van 24 April. 137. - Id. van 19
Juni. 397. - Id. van 7 Aug. 529. - Id. van 16 Oct. 712. - Id. van 18
Dec. 855.
- Verkiezing van Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris voor
1930-1931 (22e Bestuur). 713.
- Verkiezing van een lid tot vervanging van Kan. Dr. J.
MUYLDERMANS. 855.
***III. - Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie.
- Verslagen uitgebracht over de vergaderingen der Commissie. Vergadering van 16 Jan. 10. - Id. van 20 Maart. 92. - Id. van 15
Mei. 273. - Id. van 17 Juli. 495. - Id. van 25 Sept. 566. - Id. van 20
Nov. 794.
- Verkiezing van Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris voor
1930-1931 (18e Bestuur). 794.
- Verkiezing van een lid tot vervanging van Kan. MUYLDERMANS.
794.
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***IV. - Bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het
Nederlandsch.
- Verslagen uitgebracht over de vergaderingen der Commissie. Vergadering van 16 Jan. 11. - Id. van 20 Maart. 93. - Id. van 15
Mei. 274. - Id. van 17 Juli. 496. - Id. van 25 Sept. 567. - Id. van 20
Nov. 795.
- Verkiezing van Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris voor
1930-1931. (13e Bestuur). 795.
- Verkiezing van een lid tot vervanging van Kan. MUYLDERMANS.
796.

D
Delft: Technische Hoogeschool. Schenkt boeken. 564.
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Dienst (Geneeskundige) bij het leger. Een driedubbele lijst van candidaten op
verzoek van den heer Minister voorgesteld. 9.
Duffel. Kiliaanhulde: de Academie uitgenoodigd. 272. Schenkt een boek 528.

F
Fondsen (Bijzondere): Van de Ven.-Heremans-Fonds, 537; - Boury-Fonds,
537; - Salsmans-Fonds, 538.

G
Gent: Afdeeling Davidsfonds. Schenkt boeken. 8, 134, 791.
- Willemsfonds. Schenkt een boek. 564.
- Bibliotheek der Hoogeschool. Schenkt een boek. 134.
- Gemeentebestuur. Schenkt een boek. 564.
- Benoeming van gouverneur Weyler. 565.
Glossarium van STALLAERT. - Over de voortzetting er van. 51, 854.
Göttingen: Gesellschaft der Wissenschaften. Schenkt boeken. 790.
's Gravenhage: Commissie voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Schenkt
boeken. 89, 270.
- Ministerie van Openbaar Onderwijs, Schoone Kunsten en
Wetenschappen. Schenkt een tijdschrift. 269.
Groningen: Rijksuniversiteit. Schenkt boeken. 89.

H
Hamburg: Congres der Americanisten. De Academie uitgenoodigd. 853.
Helleputte-Schollaert-prijs. - Mededeeling. 793.

K
Kiliaanhulde. De Academie uitgenoodigd. 272.
Kopenhagen: Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Schenkt boeken. 270, 564.
Kroonorde. Benoemingen en bevorderingen. 851.
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L
Leeuwarden: Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde.
Schenkt een boek. 528.
Leiden: Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Schenkt boeken. 89.
Leopoldsorde. Benoemingen en bevorderingen. 133, 851.
Leuven: Katholieke Universiteit. Schenkt boeken. 270.
Lezingen in de Academie.
***MAANDELIJKSCHE VERGADERINGEN.
- Beschouwingen over het werk van Dr. Armand de Vos, door Prof.
Dr. J. PERSYN. 12.
- Vondel 's ‘Zuid-Nederlandsche’ Gedichten, door J. SALSMANS, S.I.
55-61.
- Vondel, de opvoeder van ons volk en een lichtbaak in onzen tijd.
62-86.
- Waarom het gebruik der Fransche taal in Oudwest-Vlaanderen zoo
aanzienlijk toenam van ± 1217 tot ± 1300, door J. JACOBS. 119-132.
- De Nederlandsche Dasypodius, door Prof. Dr. R. VERDEYEN. 138.
- A Brabantsche Strijdgedichten uit de 17e eeuw. De Veldtocht van
1635-36. B. Het Beleg van Leuven, door Prof. Dr. M. SABBE. 274
en 333-378.
- Gezelliana, door AL. WALGRAVE. 401 en 433-445.
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-

-

Vertelsels uit de Congoleesche Folklore. De Fabel van den Kabundji,
door OMER WATTEZ. 498 en 511-526.
Vondel's Deensche reizen. Eerste reis, Zomer 1628. door Prof. Dr.
J. PERSYN. 530 en 539-548.
Lijkrede Kan. Dr. J. Muyldermans, door Dr. L. GOEMANS. 570.
Richard Verstegen's ‘scherpzinnige characteren’ (1619). Een
bronnenstudie door Mr. LEONARD WILLEMS. 637-652.
Het oneindig kleine, door Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE. 739-755.
Lijst van 125 vlugschriften van beteekenis voor de Vlaamsche
Beweging en den Taalstrijd in België, geschonken door O. WATTEZ.
796 en 799-810.
Uit de geschiedenis van de spelling der Vlaamsche gemeentenamen.
door Prof. J. VAN DE WIJER. 825-850.
Onze heerlijke middelnederlandsche woordkunst, door Dr. J. VAN
MIERLO. 856 en 915-945.

***Plechtige Vergadering.
- Helmontiana. I. ‘De Dageraad’ van J.B. Van Helmont, door Prof.
Dr. ALB. J.-J. VANDEVELDE, bestuurder der Academie voor 1929.
453-476.
- Hooft en Vondel tegenover de idee der Volkssouvereiniteit, door
Dr. J. PRINSEN, buitenlandsch eerelid der Academie, hoogleeraar
te Amsterdam. 477-491.
- COMMISSIE VOOR MIDDELNEDERLANDSCHE TAAL- EN
LETTERKUNDE.
Lexicographische Sprokkelingen: 15. Mnl. Buedeke. 16. Mnl. Gemanc, door
Mr. L. WILLEMS. 136.
Voor Willem als eenig dichter van Reinaert I, door Dr. J. VAN MIERLO. 397 en
403-432.
Tekstcritiek op Hadewych's Strophische Gedichten, door Mr. L. WILLEMS. 528.
Arnout en Willem, door Dr. J. VAN MIERLO, S.J. 711 en 757-788.
- COMMISSIE VOOR NIEUWERE TAAL- EN LETTERKUNDE.
Over Genoveva van Brabant, door FRANK LATEUR. 52, 137 en 171-201.
4e Bijdrage tot de Geschiedenis van het Microscoop, door Prof. Dr.
VANDEVELDE. 138 en 203-267.
In de Commissie voor Toponymie en Dialectologie (Vlaamsche Afdeeling: de
moderne spelling van onze gemeentenamen, door Prof. Dr. J. VAN DE WIJER.
529 en 549-559.
Helmontiana II, door Prof. Dr. A.J.J. VANDEVELDE. 713 en 715-737.
Helmontiana III, door id. 855 en 857-879.
- COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS, BIO- EN BIBLIOGRAPHIE.
Reinaerdiana IV: ‘Dat hi ouer zee wille varen’ (2961). Beevaart of Kruistocht,
door Dr. J. VAN MIERLO, S.J. 10 en 13-45.
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Het werk van Adam van Noort, eersten meester van Rubens, door Dr. L. VAN
PUYVELDE. 93 en 379-392..
Een gedicht op den slag te Calloo 1638, door Prof. Dr. M. SABBE. 273 en
275-287.
Een 17e eeuwsche Antwerpsche verzazamelaar van oude Vlaamsche
handschriften, Peter Oris, door Mr. L. WILLEMS. 495. - Aanvulling. 794.
Zuid-Nederlandsche Schimpdichten tegen Frederik Hendrik (1635-36), door
Prof. Dr. M. SABBE. 567 en 661-707.
‘De Speelman Hendrik, van Veldeke’
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gehandhaafd, door Dr. J. VAN MIERLO, S.J. 567 en 653-660.
Mededeeling over het laatste werk van JAN VAN EYCK: De Madonna met den
proost Nikolaas van Maelbeke. 795.
- COMMISSIE VOOR HET ONDERWIJS IN EN DOOR HET NEDERLANDSCH.
De overwinning van het gezond verstand op bluf en schitterschijn, door G.
SEGERS. 93.
Over vakwoorden, door Dr. A.J.J. VANDEVELDE. 93 en 95-118.
Over onderwijs in de Oude Talen, door Dr. L. GOEMANS. 274.
Over het programma van de Rijks Lagere Normaalscholen, door Kan. AM JOOS.
496 en 499-510.
Over het peil der studien in het middelbaar onderwijs, door J. JACOBS. 796 en
811-823.
Lidmaatschap der Academie. STAAT DER ACADEMIE 1929. - Werkende en
briefwisselende leden, en buitenlandsche eereleden (Zie Jaarboek voor 1929,
blzz. 20).
- Verkiezing van twee werkende leden tot vervanging van Kan.
MUYLDERMANS en Prof. VAN DE WOESTYNE. 714. - Verkiezing
goedgekeurd. 853.
Lodewijk de Koninck-hulde. De Academie uitgenoodigd. 566.
Lund: Vijfde internationaal Congres voor de Geschiedenis der Godsdiensten.
De Academie uitgenoodigd. 92.
- K. Universitetsbibliotheket. Schenkt boeken. 710.

M
Mac Leod-hulde. De Academie er op vertegenwoordigd. 272.
Mechelen: Kring der Oudheidkunde. Schenkt boeken. 48.
MEDEDEELINGEN (LETTERKUNDIGE). Door Prof. Dr. M. SABBE over: Koorn en
Kaf, Vlaamsche Tooneelkroniek, door LODE MONTEYNE. 49. Door Prof. Dr. M.
SABBE ver een reeks brochures van Dr. A. VAN SCHEVENSTEEN. 49.
Door Dr. J. CUVELIER, over Silhouettes d'Ancêtres, 2e série, door Comte TH.
DE RENESSE. 271.
München: Bayerische Akademie der Wissenschaften. Schenkt boeken. 134.

N
New York: American Academy of Arts. - Noodigt de Academie uit aan de viering
van de 25e verjaring van haar stichting deel te nemen. 50.
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Roerich Museum. Dankt de Academie voor haar gelukwenschen.
135. Schenkt een boek. 790.
Publications of the Institute of French Studies. Colombia University.
Schenkt een boek. 710.

Nijmegen: R.K. Universiteit. Schenkt boeken. 790.

O
Orde Leopold II. Benoeming. 852.
Oslo: Noorsche Academie voor Wetenschappen en Letteren. Schenkt boeken.
270.

P
Palfijnhulde. - Prof. Dr. VANDEVELDE aangeduid om de Academie te
vertegenwoordigen in het Comiteit der Palfijnhulde. 495.
Praag: Académie Tchèque des Sciences et des Arts. Schenkt boeken. 90.
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-

Congres der Slavische Philologen. De Academie uitgenoodigd. 710.

Prijzen (Bestendige): Beernaertprijs, 535; - Barbier-prijs, 536; Tooneelprijskamp, 536.
Proeve over de Moderne Talen. - Aanstelling van een titelvoerenden en een wn.
voorzitter voor elke Vlaamsche provincie. 396.

R
Regeering. Schenkt boeken. 7, 47, 87, 134, 527, 563, 790, 852.
Rome: Institut historique belge. Schenkt boeken. 709.
Rotterdam: Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte.
Schenkt boeken. 134.
- Gemeentebibliotheek. Schenkt boeken. 790.

S
Salsmans-Fonds. Mededeeling. 538.
Sociètè des Nations. - Bericht de oprichting van een Office central de
collaboration scientifique internationale en vraagt om de medewerking der
Academie. Antwoord der Academie. 495.
Spelling (Moderne) van onze gemeentenamen. Bespreking. 713.
Stallaert's Glossarium. - Over de voortzetting er van. 51, 854.
Stockholm: Königliche Bibliothek. Schenkt boeken. 48.
Strafrechtspleging (Militaire). Voorstel van Kan. Dr. MUYLDERMANS met het
oog op de uitgave van Dl. II. 398.

T
Taalatlas (Algemeen). Besprekingen dienaangaande. 398.
Talen (Moderne). - Zie op Proeve.
Te Deum. Op 21 Juli. 495. - Op 27 November. 793.
Tongerloo: Abdij. Zegt dank voor de haar toegezonden uitgaven der Academie.
793.
Tooneelwedstrijd (Tweejaarlijksche). 1e tijdvak: 1926-1927. (Zie Versl. en
Meded. 1928: Register blz. 1085.) Uitreiking van den prijs van de ‘Société des
Auteurs et Compositeurs dramatiques’. 9. - Mededeeling. 536. - Ingekomen
werken. 852.
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Toulouse: Université. Noodigt de Academie uit een afvaardiging te zenden naar
de feesten der 700e verjaring van haar stichting. 50.

U
Uitgaven (Nieuwe) van Leden aan de Academie ten geschenke aangeboden:
SALSMANS (J.) S.I.: Vondel voor ons Volk. 52.
SABBE (Prof. Dr. M.): Pieter Heyns en de Nimfen uit den Lauwerboom. Bijdrage
tot de geschiedenis van het Schoolwezen in de 16e eeuw. 52.
VAN MIERLO (Dr. J.) S.J.: Heynrijck van Veldeke. 94. - Beknopte geschiedenis
van de oud- en middelnederlandsche letterkunde. 855.
VAN PUYVELDE (Prof. Dr. L.): Hollandsche Kunst te Londen en Gustave De
Smet. 399.
JOOS (AM.) Brief aan een Sollicitante; 2o) Gemakkelijke Meditaties voor
Zusters-Ziekendiensters; 3o) Raadsels van het Vlaamsche Volk (2e uitg.) 4o)
Vertelsels van het Vlaamsche Volk, 4 dln.(2e uitgaaf); 5o) Academische Lezingen,
3 dln. (2e uit-
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gaaf); 6o) Levenswijsheid en Menschenkennis (2e uitgaaf). 568.
VAN DE WIJER (Prof. Dr. J.). 2e deel, 2e stuk van Nomina Geographica
Flandrica. 568. - De Vlaamsche gemeentenamen in moderne spelling. Standaard.
Brussel. 856.
Utrecht: Historisch Genootschap. Schenkt boeken. 90, 790.

V
Van de Ven-Heremans-Fonds. Mededeeling. 537.
VERGADERING (JAARLIJKSCHE PLECHTIGE). Vaststelling van den dag. 52. - Id.
van het Programma. 272. - Verslag. 447-452. - Telegram van Z.M. den Koning.
494. - Gehouden lezingen. 453-491.
Verhandelingen ter uitgave aangeboden:
Critische bibliographie van Jan Frans Willems, door Dr. ROB. ROEMANS. Advies
der verslaggevers. 11
Itinerarium Belgicum van DUBUISSON-AUBENAY (1623-1628), door RENE
GASPAR. Benoeming der verslaggevers. 11. - Advies der verslaggevers. 92.
Een beknopte verhandeling over de bewerkers van mathematische
woordenboeken, door den heer Dr. HAIRS. Benoeming der verslaggevers. 11.
Iets over Cornelis de Bie als navolger en plagiaris, door Dr. IRMA DE JANS.
Benoeming der verslaggevers. 52. - Hun advies. 137. - Opgenomen. 139-170.
De legende der marteldood van Ste-Dimphna in de dichtkunst (16e en 17e eeuw),
door Dr. A. VAN DONINCK. Benoeming der verslaggevers. 529. - Advies. 713
en 855. - Opgenomen. 881-914.
Natuurwetenschap en Geschiedenis. Een onuitgegeven handschrift, door Prof.
Dr. J. MAC LEOD. 568 en 573-598.
De geschiedenis van Jonker Jan Van der Noot toegelicht door de Antwerpsche
Archieven, door E.H. FLORIS PRIMS. 599-636.
Verloving van H.K. HOOGHEID PRINSES MARIE JOSÉ VAN BELGIË met den
PRINS VAN PIEMONT. 792.
Verontschuldigingen op de Plechtige Vergadering. 449.
Vladivostock: Université d'Etat à l'Extrême-Orient. Schenkt boeken. 564.
Vondel-Herdenking. - Lezingen te dier gelegenheid gehouden. 55-61 en 62-86.
Vondels Tasso-vertaling. 853.

W
Washington: Smithsonian Institution. Schenkt een boek. 90.
WEDSTRIJDEN VOOR 1929. - VERSLAGEN DER KEURRADEN:
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1o)

2o)

3o)

Metriek: De Nederlandsche metriek in de XVe en de XVIe eeuw.
Verslaggevers: WILLEMS, SCHARPÉ, VAN MIERLO. - Verslagen.
289-305. - Niet bekroond. 399 en 450.
Plaatsnaamkunde: Studie over de plaatsnamen in een Vlaamsche
gemeente of een groep Vlaamsche gemeenten. Verslaggevers:
MANSION, VERCOULLIE, DE FLOU. - Verslagen. 305-314. Bekroond: ADOLF VAN LOEY, Dr. in Germaansche philologie, te
Elsene. 400 en 451.
Letterkunde: Leven en werken van R. VERSTEGANUS. Verslaggevers:
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SABBE, JACOBS, GOEMANS. - Verslagen, 314-328. - Bekroond: Dr.
EDWARD ROMBAUTS, leeraar, te Hever bij Mechelen. 400 en 451.
Letterkunde: Schets van de geschiedenis der vrome literatuur in de
Zuidelijke Nederlanden in de XVIIe eeuw. Verslaggevers:
VERMEYLEN, SALSMANS, JOOS. - Verslagen. 328-331. - Niet
bekroond. 401 en 452.

WEDSTRIJDEN voor 1930 en volgende jaren. Benoeming der Commissie voor
Prijsvragen. 497. - Lijst der uitgeschreven prijsvragen. 531. - Algemeene
voorwaarden der wedstrijden. 534. - Ingekomen prijsantwoorden voor 1930 en
Benoeming der Keurraden. 856.
Weenen: Akademie der Wissenschaften. Schenkt boeken. 48, 791.
Weltevreden (Java): Bataviaasch genootschap en Rechtshoogeschool. Schenkt
Boeken. 8, 790.
Wulveringem: Bezoek aan het Beauvoorde-kasteel. 566.

II. - Personen.
B
BLOK (Prof. Dr. P.J.), buitenlandsch eerelid.
- Zijn afsterven. 789.

C
CUVELIER (Dr. J.), briefwisselend lid.
- Verkozen tot ondervoorzitter der Commissie voor Geschiedenis.
794.

D
DAELS (Prof. Dr. Fr.), briefwisselend lid.
- Tot werkend lid verkozen. 714. - De verkiezing bekrachtigd. 853.
Doninck (Dr. A. van). Biedt ter opneming in de Versl. en Meded. aan De legende
der Marteldood van Ste Dimphna in de dichkunst (1t6e en 17e eeuw). Benoeming
der verslaggevers. 529. - Advies. 713 en 855. - Opgenomen. 881-914.
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E
Eggen van Terlaan (Prof. Dr. J.L.). Schenkt boeken. 48,

G
Gaspar (René). Biedt ter opneming in de Versl. en Meded. aan Itinerarium
Belgicum 1623-1628, van DUBUISSON-AUBENAY. Benoeming der verslaggevers.
II. - Advies, 92.
Gessler (Dr. J.). Schenkt boeken. 8, 791.
Godelaine (Dr. C.) Schenkt een boek. 48.
GOEMANS (Dr. L.), bestendige Secretaris.
- Lezing: Over onderwijs in de oude Talen. 274.
- Lijkrede Kan Dr. J. Muyldermans. 570.
- Schenkt boeken. 134
Gouverneur der Provincie Oost-Vlaanderen. Schenkt een boek. 134.
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H
‘Haakstertje’. Schenkt een boek. 91.
Hairs (De). - Biedt ter opneming in de Versl. en Meded. aan Eene beknopte
verhandeling over de bewerkers van mathematische woordenboeken. Benoeming
der verslaggevers.’ 11.
Haust, Jean. Schenkt een boek. 852.
Hegmans (Dr.). Biedt drie kleine bijdragen ter opneming in de Versl. en Meded.
aan. 854.

J
JACOBS (J.), werkend lid.
- Dankrede bij zijn aftreden als bestuurder. 6.
- Lezing: Waarom het gebruik der Fransche Taal in
Oudwest-Vlaanderen zoo aanzienlijk toenam van ± 1217 tot ± 1300.
119-132.
- Lezing: Over het peil der studiën in het middelbaar onderwijs. 796
en 811-823.
- Herkozen tot lid der Bestuurscommissie voor 1929-1930.273.
- Verkozen tot voorzitter der Commissie voor Mnl. Taal- en
Letterkunde. 711.
Jans (Dr. Irma de). - Biedt ter opneming in de Versl. en Meded. aan Iets over
Cornelis De Bie als navolger en plagiaris. Benoeming der verslaggevers. 52. Advies der verslaggevers. 137. - Opgenomen 139-170.
JOOS (Kan. AM.), werkend lid.
- Lezing: Over het programma van de Rijks Lagere Normaalscholen.
496 en 499-510.
- Verkozen tot ondervoorzitter der Commissie voor Mnl. Taal en
Letterkunde. 711.

K
Keyser (Prof. Dr. P. de). Schenkt boeken, 48,
Kruitwagen (Fr. B.) Schenkt een boek. 528.

L
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LATEUR (FRANK), werkend lid.
- Lezing: Over Genoveva van Brabant. 52, 137, en 171-201.
- Deelt een brief mede van de ‘Fondation Rubens’, vragende een lijst
te willen opmaken van jonge letterkundigen die zouden kunnen
voorgesteld worden voor een reisbeurs naar Parijs. 398.
- Verkozen tot ondervoorzitter der Commissie voor Nieuwere Taal.
713.

M
MAC LEOD (Prof. Dr. J.) Natuurwetenschap en Geschiedenis. Een onuitgegeven
handschrift.. 568 en 573-598.
MANSION (Prof. Dr. J.), werkend lid.
- Herkozen als secretaris der Commissie voor Geschiedenis. 794.
- Te Luik gehuldigd. 856.
Michels, te Tilburg. Schenkt een boek. 852.
MIERLO (Dr. J. VAN), S.J., briefwisselend lid. - Lezing: Reinaerdiana IV: ‘Dat hi ouer zee wille varen’ (2961).
Beevaart of kruistocht. 10 en 13-45.
- Lezing: Voor Willem als eenig dichter van Reinaert I. 397 en
403-432.
- Lezing: ‘De Speelman Hendrik, van Veldeke’, gehandhaafd. 567
en 653-660.
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Lezing: Arnout en Willem. 711 en 757-788.
Lezing: Onze heerlijke middelnederlandsche woordkunst. 856 en
915-945
Verkozen tot lid der Commissie voor Geschiedenis. 794.

Mont (Paul de). - De prijs van 5.000 frank van de ‘Société des Auteurs en
Compositeurs dramatiques’ 1926-1927, wordt hem overhandigd. 9.
Monteyne (Lode). Schenkt boeken. 49, 91.
MULLER (Prof. Dr. J.W.), buitenlandsch eerelid. - Schenkt boeken. 90.
MULS (Mr. J.), briefwisselend lid. Tot werkend lid verkozen. 714. - De
verkiezing bekrachtigd. 853.
MUYLDERMANS (Kan. Dr. J.), werkend lid.
- Zijn afsterven op 11 September. 562. - Dankbrief van Mej.
Muyldermans. 793.

O
Ossenblok (E.J.). Schenkt een boek. 270.
Oye (Dr. P. van), Schenkt boeken. 8.

P
PERSYN (Prof. J.), werkend lid.
- Lezing: Beschouwingen over het werk van Dr. Amand de Vos. 12.
- Lezing: Vondels's Deensche reizen. l. Eerste reis, Zomer 1628. 530
en 539-548.
- Verkozen tot Voorzitter der Commissie voor onderwijs. 795.
- Schenkt boeken. 791.
Prims (Fl.), stadsarchivaris, te Antwerpen.
- Een door hem ter uitgave aangeboden verhandeling opgenomen, nl.
De geschiedenis van Jonker Jan Van der Noot toegelicht door de
Antwerpsche Archieven. 599-636.
- Schenkt boeken. 91, 135.
PRINSEN (Prof. Dr. J.), buitenlandsch eerelid.
- Lezing: Hooft en Vondel tegenover de idee der Volkssouvereiniteit.
477-491.
PUYVELDE (Prof. Dr. L. VAN), werkend lid.
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Lezing: Het werk van Adam van Noort, eersten meester van Rubens.
93 en 379-392.
Mededeeling over het laatste werk van JAN VAN EYCK: De Madonna
met den proost Nikolaas van Maelbeke. 795.
Schenkt boeken. 399.

R
Renesse (Comte Theodore de). Schenkt een boek. 48.
Roemans (Dr.). - Biedt ter opneming in de Versl. en Meded. aan Critische
Bibliographie van Jan Frans Willems. Advies der verslaggevers. 11.

S
SABBE (Prof. Dr. M.), werkend lid.
- Lezing: Een gedicht op den Slag te Calloo 1638. 273 en 275-287.
- Lezing: Brabantsche Strijdgedichten uit de 17e eeuw. De Veldtocht
van 1635-36. B. Het Beleg van Leuven. 274 en 333-378.
- Lezing: Zuid-Nederlandsche Schimpdichten tegen Frederik Hendrik
(1635-36). 567 en 661-707.
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Herkozen tot secretaris der Commissie voor Nieuwere Taal. 713.
Verkozen tot Voorzitter der Commissie voor Geschiedenis. 794.

SALSMANS (J.), S.I., werkend lid.
- Lezing: Vondel's ‘Zuid-Nederlandsche’ gedichten. 55-61.
- Verkozen tot lid der Commissie voor Nieuwere Taal. 855
SCHARPÉ (Prof. Dr. L.) werkend lid.
Herkozen tot Secretaris der Commissie voor Mnl. Taal-en Letterkunde. 711.
- Verkozen tot lid der Commissie voor onderwijs. 796.
Schevensteen (Dr. A. van). Schenkt boeken. 49-50.
Schillings (Dr. A.). Schenkt boeken. 565.
Schockaert (Rufin). Schenkt een boek. 528.
SEGERS (G.), werkend lid.
- Lezing: Vondel, de opvoeder van ons Volk en een lichtbaak in onzen
tijd. 62-86.
- Lezing: De overwinning van het gezond verstand op bluf en
schitterschijn. 93.
- Een brief van gelukwensching wordt hem gezonden ter gelegenheid
van zijn 80en verjaardag. 10.
Soens (P.). Schenkt een boek. 48.
STERCK (Dr. J.F.M.), buitenlandsch eerelid, te Haarlem. Schenkt boeken. 90.
- Dankt de Academie voor de gelukwenschen hem gestuurd ter
gelegenheid van zijn 70n verjaardag. 92.
- Vraagt La Gerusalemme Liberata, vertaald door Vondel, te mogen
uitgeven. 853.
Stroobant (L.). Schenkt een boek. 710.

V
VANDEVELDE (Prof. Dr. A.J.J.), bestuurder voor het jaar 1929.
- Rede bij 't aanvaarden van het Bestuurderschap. 7.
- Lezing: Over vakwoorden. 93 en 95-118.
- Lezing: 4e Bijdrage tot de geschiedenis van het Microscoop. 138
en 203-267.
- Lezing: Helmontiana I ‘De Dagraad’ van J.B. van Helmont.
453-476.
- Lezing: Helmontiana II. 713 en 715-737,
- Lezing: Het oneindig Kleine. 739-755.
- Lezing: Helmontiana III. 855 en 857-879.
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Mededeeling betreffende een onuitgegeven stuk van Prof. Dr. Mac
Leod over Natuurwetenschap en Geschiedenis 398.

VERCOULLIE (Prof. Dr. J.), werkend lid.
- Schenkt in handschrift een Erotisch woordenboek der Nederlandsche
taal, door P.G. 791.
- Verkozen tot ondervoorzitter der Commissie voor onderwijs. 795.
VERDEYEN (Prof. Dr. R.), briefwisselend lid.
- Lezing: De Nederlandsche Dasypodius. 138.

W
WALGRAVE (AL), briefwisselend lid.
- Lezing: Gezelliana, 401 en 433-445.
WATTEZ (O.), werkend lid.
- Lezing: Vertelsels uit de Congoleesche Folklore. De Fabel van den
Kabundji. 498 en 511-526.
- Schenkt een verzameling van 125
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vlugschriften over den Vlaamschen Taalstrijd. 796 en 799-810.
Verkozen tot voorzitter der Commissie voor Nieuwere Taal. 713.
Verkozen tot secretaris der Commissie voor onderwijs. 795.
Schenkt boeken. 8.

WIJK (Prof. Dr. N. VAN). Betuiging van deelneming bij het afsterven van Kan
Muyldermans en Prof. Van de Woestyne. 710.
WIJER (Prof. Dr. J. VAN DE), briefwisselend lid.
- Lezing: In de Commissie voor Toponymie en Dialectologie
(Vlaamsche afdeeling): de moderne spelling van onze
gemeentenamen. 529 en 549-559.
- Lezing: Uit de geschiedenis van de spelling der Vlaamsche
gemeentenamen, 825-850.
WILLEMS (Mr. Leonard), werkend lid.
- Lezing: Lexicographische Sprokkelingen: 15. Mnl. Buedeke. 16.
Mnl. Gemanc. 136.
- Lezing: Een 17e eeuwsche Antwerpsche verzamelaar van oude
Vlaamsche handschriften, Peter Oris. 495. - Aanvulling. 794.
- Lezing: Tekstcritiek op Hadewvch's Stropische Gedichten. 528.
- Lezing: Richard Verstegen's ‘scherpzinnige characteren’. Een
bronnenstudie. 637-652.
- Herkozen tot lid der Bestuurscommissie voor 1929-1930. 273.
WOESTYNE (Prof. K. VAN DE), werkend lid.
- Zijn afsterven op 24 Augustus. 561.
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achterplat

Aug. Beernaert-prijs
ter aanmoediging van de Vlaamsche Letterkunde.
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.
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 zal geschreven hebben.
Voor verdere voorwaarden zie men Versl. en Meded. 1912, blz. 884.

Tooneelprijskamp
TOONEELPRIJSKAMP van de Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques:
TWEEDE TIJDVAK. - Op 31 December 1929 loopt dat tweede tijdvak 1928-1929
ten einde. De prijs bedraagt 5000 fr. en wordt toegekend aan den Belgischen Schrijver
die in het tweejarig tijdperk het beste Vlaamsch tooneelwerk (operateksten ingebrepen)
zal uitgegeven hebben.
Voor verdere voorwaarden zie men Versl. en Meded. 1927, blz. 1014.
Voor beide bovenstaande prijskampen dienen de mededingende werken door de
belanghebbenden in dubbel ingezonden bij den Bestendigen Secretaris der
Koninklijke Vlaamsche Academie, Koningstraat, 18, te Gent, ten laatste in de
vijf weken volgende op 31 December 1929, met de vermelding op het adres: Voor
den..... prijskamp.
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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